
 
 

Bilim Akademisi’nin Boğaziçi Üniversitesi Rektör Atamasına İlişkin 

3 Şubat 2020 tarihli Duyurusuna Ek 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması ile ilgili 3 Şubat 2020 tarihli açıklamamız henüz yayınlanmışken, 

akademik özgürlükleri ihlal eden yeni gelişmeler nedeniyle, açıklamamıza şu notları ekleme ihtiyacı 

hissediyoruz: 

 

• Bilim Akademisi üyesi Sayın Prof. Dr. Ayşe Buğra dünya bilim camiasında son derece saygın 

yeri olan, Türkiye’nin iftihar etmesi gereken bir akademisyendir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın 

kendisini anarak Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrenci gösterileriyle ilgili herhangi bir rol 

atfetmesi bizi ziyadesi ile üzmüştür. Ayrıca bazı yayın organlarında akademisyenlerin hakaret 

ve iftiralarla hedef gösterilmesi akademik özgürlüklerden önce bütün Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının Anayasa ve kanunlarla tanımlanan kişilik haklarının ihlalidir.1 Bilim 

insanlarına bu kadar hoyratça davranılması, her bir karşıt fikrin provokasyon, her itirazın 

vatana ihanet addedilmesi memleketimize büyük zarar vermektedir. Türkiye’yi ileriye 

götürecek olan bilime, bilim insanlarına ve kurumlarına müdahale ve baskı uygulamak değil 

hak ettikleri saygıyı göstermektir.  
 

• Ancak ne hazindir ki bu yönde gerekli adımları atmak yerine, yine Boğaziçi Üniversitesi’nin 

bütün kurulları atlanarak bir anda bu üniversitede iki yeni fakülte açılmıştır. Sadece İstanbul’da 

28 hukuk fakültesi ve 23 iletişim fakültesi olduğu düşünülecek olursa Boğaziçi 

Üniversitesi’nde bu fakülteler açılırken yüksek öğretim paydaşlarının gereksinimlerinin hiç 

dikkat alınmadığı anlaşılmaktadır. Her şeye rağmen bu fakültelere atanacakların ve bu 

atamalarda rol alacak üniversite ve YÖK yöneticilerinin, kıdem ve unvanları ne olursa olsun, 

içinde bulundukları durumu bilimsel liyakat ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde 

değerlendireceklerini, bilim insanı olmanın sorumluluğunu unutmayacaklarını ümit ederiz. 

 

Ayşe Buğra’nın ifadesiyle ‘memleketimiz adına üzülerek’ kamuoyunun dikkatine sunarız.  

 

Bilim Akademisi Yönetim Kurulu – 8 Şubat 2021 

 

 

 
1 Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin Eylül 2020’de verdiği bir kararında belirtildiği gibi: “Toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkı, bir düşünceyi açıklamak, ortak çıkarları savunmak, belli fikir ve kanaatler çerçevesinde kamuoyu 

oluşturmak ve siyasal karar organlarını etkilemek için bireylerin bir araya gelebilmeleri amacına hizmet eder. Bu 

nedenle söz konusu hak, ifade özgürlüğüyle de yakından ilgili olup ifade özgürlüğü ile birlikte demokratik toplumun 

temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla demokratik bir toplumda ifade özgürlüğüne gösterilen önem ve hassasiyetin, 

toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı yönünden de geçerli olması gerekmektedir.” RG, 18.11.2020, sy. 31308. 

 


