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Siyasallaflan Bilim Kurullar›
Üye belirleme seçimlerinde fleref üyeleri ve asosiye üyeler oy kullanamayacak. TÜBA Baflkan› üçlü kararname ile atanacak! Tüm kurumlar Baflbakan’a ba¤l› olacak.
Ülkemizde bilimsel özerklik ve özgürlükten söz
edilemez. Son özerk kurumumuz olan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bir Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile derdest edildi ve hükümete
ba¤land›. Yüksekö¤retim ile ilgili tüm kurum ve
kurulufllar (YÖK, Üniversiteler, ÖSYM, TÜB‹TAK, TÜBA) siyasi erkin yönetiminde art›k.
Türkiye uluslararas› bilimsel yay›n say›s›nda
2004 öncesi y›ll›k yüzde 14 düzeyinde art›fl gösterir iken son 5 y›l verilerine göre gerileme göstermektedir; 1997 y›l›nda 27. s›rada iken h›zl› yükseliflle 2004’te 20. s›raya geldi. Ayn› h›z› gösterse
2009’da 13. s›raya yükselmesi gerekirdi, olmad›.
Son 6 y›lda ciddi olarak duraksam›flt›r. Siyasi erkin, YÖK ve üniversitelerin bunun nedenlerini inceleyip önlem almas› gerekirdi. Ama tam tersine siyasallaflma son h›zla sürmekte. Bilimdeki bu ciddi
duraksama küresel rekabette giderilmesi zor sonuçlar do¤urur.
Yüksek Ö¤retim Kurumu (YÖK) ve üniversitelerin durumuna bir fley söylemek gerekmez art›k.
Polis daya¤› yedikten sonra “Belki darp edildik
ama Say›n Bakan›m›z› üzdü¤ümüze üzüldük” diyen Rektör mü bilimi siyasilere karfl› koruyacak?
Kendilerini bu makamlara getirenlere hizmet yar›fl›na girenler ya da bir daha gelmek için her fleyi yapanlar sorumludur.
Hükümet son ç›kard›¤› KHK içine 7 tane kanun maddesi yerlefltirmifl. Az›nl›k mallar› iadesi arkas›nda TÜB‹TAK ve TÜBA da t›rpan› yedi. TÜB‹TAK yönetimi tamamen hükümetin eline geçti,
TÜBA ise özerkli¤ini kaybetti.
Bal›k bellekli toplum oldu¤umuzdan TÜB‹TAK
mücadelesini an›msatmak gerekir: Baflbakan’›n
önüne 6 May›s’ta TÜB‹TAK Baflkanl›¤› seçim sonucu geldi ve Baflbakan imzalamay›p süresinde
Cumhurbaflkan›’na sunmad›. Atamas› gerçekleflmeyen Baflkan Prof. Dr. Nam›k Kemal Pak onurlu bir
hukuk mücadelesi bafllatt›, tüm yarg› süreçlerini kazand›, hatta Baflbakan’dan tazminat ald›.

TÜB‹TAK ile görüflmeleri hükümet ad›na o
dönem Baflbakan Dan›flman› Say›n Ömer Dinçer
yürütmüfltür. Hükümet ilk dönüfltürmeyi TÜB‹TAK’ta yapmaya kararl›yd›. Görüflmelerde Baflbakanl›k’›n Nüket ve Ömer Yetifl d›fl›nda kimseyi kabul etmeyece¤i aç›kça iletildi.
TÜB‹TAK Yasas› de¤ifltirilmek istendi, Cumhurbaflkan›’ndan döndü, Meclis’te tekrar aynen
geçti, zorunlu onaylama sonras› ve Anayasa Mahkemesi iptali aral›¤›nda yasaya ba¤l› atamalar yap›ld›. Prof. Dr. Nüket Yetifl 11.01.2004’te vekâleten oturtuldu¤u koltu¤a nihayet 13 A¤ustos
2008’de ç›kan yasa ile asaleten oturdu ve 27 Haziran 2011’de kalkt›.
fiu anda TÜB‹TAK’›n 17 kiflilik bilim kurulunun 12’si hükümet ve yandafllar›, yetmez mi? Çok
ilginç ve önemli bir yetki var. Bakanl›k üyelerin uygun niteli¤ini belirleme hakk›na sahip. E¤er aday
uygun nitelikte de¤ilse kendileri önerebilecek.
Özerk kurumlara yönelik ehlilefltirmede TÜBA
da pay›n› ald›. Tüzelkiflili¤i olan idari, bilimsel ve
mali özerkli¤i olan bilimsel liyakat kurumumuzdu.
Dünyada bu akademiler hükümetler, hatta devletler üstü niteliktedir. Üstün baflar›l› genç bilim insanlar›n›n ödüllendirilmesi program›n› (GEB‹P)
baflar› ile uygulamaktad›r. Yay›nlar› ve konferanslar›n bilimsel niteli¤i uluslararas› düzeydeydi.
fiimdi hükümet, YÖK ve TÜBA üyeleri eflit say›da temsil edilecek. Bugünkü durumu say›sal olarak incelersek; flu anda 82 olan as›l üye say›s› 50’ye
ininceye kadar TÜBA asli üyeleri üye belirleyemeyecek, ancak hükümet ve YÖK atama yapacak. K›sa bir süre sonra ço¤unluk hükümet ve YÖK ikilisine geçecek. TÜBA da art›k YÖK ve TÜB‹TAK
olacakt›r.
Üye belirleme seçimlerinde fleref üyeleri ve asosiye üyeler oy kullanamayacak. TÜBA Baflkan› üçlü kararname ile atanacak! Tüm kurumlar Baflbakan’a ba¤l› olacak.
Bilimin olmazsa olmazlar›ndan olan özgürlük,
özerklik, etik ve liyakat kalmad› art›k. “Yararlanma kültürü” tüm yaflam›m›z› sarm›flt›r. Bundan bilim kurumlar›n›n etkilenmemesi söz konusu olamad› ve öyle oldu. ♦
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