
 
 
 

BİLİM AKADEMİSİ’NİN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE YAŞANAN SON GELİŞMELER 
HAKKINDA AĞUSTOS 2022 DUYURUSU 

 
 
Bilim Akademisi olarak bugüne kadar Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademik özerkliği yerle bir 
eden uygulamalar hakkında çok sayıda açıklamada bulunduk.1 Arka arkaya yaşanan son 
gelişmeler, tarihe bir not düşmek adına, yeni bir açıklama yapma ihtiyacını doğurmaktadır.  
19 Temmuz 2021’de ifade ettiklerimiz ne yazık ki halen aynen geçerlidir:  
 

‘Türkiye, nice başka ülkede de şahit olduğumuz, üniversiteleri ‘muhalif’ olarak görme 
ve her türlü muhalefeti yok etme anlayışı ile üniversiteleri de zapturapt altına alma 
eğiliminin artık ayyuka çıktığı bir ülkeye dönüşmüştür. Bilimle ve bilim kurumları ile 
çatışan bir hükümet, emir komuta zinciri içinde bilim üretilmesinin mümkün olabileceği 
inancıyla ülkenin kaynaklarını israf etmekte ve üniversitelerin verimli çalışmasını 
engellemektedir.’ 

 
Boğaziçi Üniversitesi’nin bütün paydaşlarının katılımı ile yapılan yoklamada (746 seçmenin 
%82’si oylamaya katılmıştır), %95 oranında ret oyu alan Prof. Dr. Naci İnci’nin rektör olarak 
atanması ile birlikte Üniversitenin, her türlü eleştirel sesi, hatta her türlü sesi yok edecek 
şekilde yeniden organize edilmesine şahit oluyoruz. Yıllar içinde oluşturulan ve başta liyakat 
esası üzerine kurulu şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim geleneğine sahip BÜ, bugün 
tepeden inme, merkeziyetçi, ahbap-çavuş ilişkilerinin hakim olduğu bir ‘yandaş’ kuruma 
dönüştürülmektedir. Son yıllarda Türkiye Cumhuriyet’inin her köklü kurumunun başına geldiği 
gibi bugün BÜ de hükümet politikalarının bir uygulayıcısı düzeyine indirgenmek istenmektedir.  
 
Müdahalelerin son derece planlı yürütüldüğü şüphesizdir.2 Akademik kadrodan ‘istenmeyen’ 
isimlerin elenmesi, keyfi şekilde sözleşmelerin sonlandırılması, çok sayıda araştırma 
merkezinin kapatılması veya işlevsizleştirilmesi, dekanlık, bölüm başkanlığı gibi görevlerden 
gerekçesiz azat, yersiz ve taciz amaçlı soruşturmalar, akademik liyakat ile ilgisi olmayan 
atamalar, öğrenci kulüplerine müdahale, BÜ yayınevinin kapatılması, keyfi kampüse 
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sokmamalar, mezuniyet töreninin iptal edilmesi… liste o kadar hazin, müdahaleler o kadar 
hoyrattır ki Türkiye’de askeri cunta dönemlerinde yaşananları aratmamaktadır.  
 
Farklı olan Boğaziçi Üniversitesi paydaşlarının eşi benzeri görülmemiş olan dayanışması ve 
direnişidir. Tarih onların haklı olduğunu hiç kuşkusuz gösterecektir. O gün geldiğinde 
Türkiye’nin gözbebeği kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin halen var olması en 
büyük temennimizdir…   
 
Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Yüksek Öğretim Kurumu ve Boğaziçi Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Türkiye’nin üniversitelerine vurulan her darbenin Türkiye’nin geleceğine 
vurulduğunu hatırlatmak isteriz.  
Kamuoyunun bilgisine sunarız, 
 
Bilim Akademisi Yönetim Kurulu 


