
Bizler Eğitim Fakültesinin seçilmiş senatörleri olarak yıllar içinde kimi zaman birlikte, kimi zaman ayrı 

ayrı üniversitemiz yönetimlerinde görev aldık.  Birçok kurul ve komisyonda çalışmanın yanı sıra bölüm 

başkanlığı, dekan yardımcılığı, enstitü müdür yardımcılığı, dekanlık, öğrenci işleri dekanlığı, rektör 

danışmanlığı, genel sekreterlik gibi üniversitemizin işleyişinde etkin rolü olan görevlerde bulunduk. 

Hepimiz için tartışmasız bir anlayış olarak yönetimin her kararında Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nun 

2012 tarihli Temel İlkelerinin benimsenmesi esastır. Aldığımız bütün görevlerde bu ilkeler 

çerçevesinde görev yaptık. Bu ilkelerin sürdürülmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 

Ocak ayından bu yana ortaya çıkan yönetim hataları ile meydana gelen gelişmelerin maalesef 

üniversitemizin liyakata dayalı, özerk, özgür ve katılımcı yapısına sekte vurduğu hatta zarar verdiği 

endişesini taşıyoruz. Üniversitemizin ilkeler çerçevesinde işleyen bu çok özel yapısının plansız, 

rastgele, niyeti belli olmayan müdahalelerle yıpranmasına razı değiliz. Bu nedenle (Eğitim Fakültesi 

öğretim üyelerinin bir çoğunun olumlu görüşünü alarak) her birimiz rektörlük için aday olduğumuzu 

ilan ediyoruz. 

Bu aşamada ortak görüş ve duruşumuzu üniversitemiz kamuoyuyla paylaşmak isteriz: Bizlerin talip 

olduğu yönetim bir geçiş dönemidir. Bu anlamda esas dönem, özgür, demokratik, özerk bir 

üniversiteye uygun, üniversite bileşenlerinin belirleyici rol oynadığı bir rektör seçim/atama sistemi 

oluştuğunda ve bu şekilde bir yönetim göreve geldiğinde başlayacaktır. Bu yönde çaba harcanmasını 

birincil görev olarak görüyoruz. 

Üniversitemizin en önemli iki organı olan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato’nun yasal, meşru ve 

geleneklerine uygun kapsayıcı demokratik yapısı korunacaktır. Mükerrer oy kullanma gibi ciddiyetten 

uzak ve hakkaniyete sığmayan uygulamalara izin verilmeyecektir. Son yedi aydır kurullara 

danışılmadan alınan tüm rektörlük ve genel sekreterlik  kararları ilgili kurullara getirilerek yeniden ele 

alınacaktır. Üniversitemize danışılmadan kurulan yeni fakültelerle ilgili tüm hukuki süreçler ve 

gelişmeler yakından takip edilecek ve kısa süre once açılması önerilen enstitüler gibi önemli kararların 

aceleye getirilmeden tüm ilgili kurul ve komisyonlarda olması gerektiği gibi tartışmaya açılacaktır. 

Müdürlük ve dekanlık gibi görevlere seçilmiş hocaların atanması üniversitemizin ilkeleri gereğidir, 

başka türlüsü düşünülemez.  Benzer şekilde, derslerle ve öğretim üyelerinin sözleşme uzatma, 

emeklilik vb. kararlarının bölümler ve ilgili kurullarda verilmesi sağlanacaktır. 

Ülkemizin değerleri olan öğrencilerimiz gözbebeğimizdir. Onların mükemmeli hedefleyen bir eğitim 

almaları en önemli hedefimizdir. Bizler birer eğitimci olarak her bir köşesi birer öğrenme ortamı olan 

kampüsümüzü hiç bir şekilde polis, sivil polis ve özel güvenlik baskısına ve şiddetine teslim edemeyiz.  



Üniversitemizin ilkeleri çerçevesinde yönetime talip olduğumuzu duyururken son dönemde oluşan 

zararları telafi etmek için yola çıkan tüm rektör adayı hocalarımıza da desteğimizi taahhüt ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

Prof. Dr. Yasemin Bayyurt 

Prof. Dr. Emine Erktin  

Prof. Dr. Ayşe Gürel  

Prof. Dr. Yavuz Akpınar 


