
Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,

‘84-‘87 yılları arasında öğrenci ve araştırma görevlisi olarak, ‘97 Eylül’ünden bu yana İşletme
Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak Üniversitemizde görev yapmaktayım.
Executive MBA ve Financial Engineering programlarının kuruluşunda çalıştım. Boğaziçi
Üniversitesinin mensubu olmak ve genç beyinlere pratik ve teorik bilgileri aktarmak beni her
zaman heyecanlandırmaktadır.

Temmuz 2020 itibariyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İ.İ.B.F) öğretim üyeleri tarafından
dekan olarak seçildim. Son 7 aylık zor dönemde, diğer seçilmiş Üniversite Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Senatörlerimizle beraber, Boğaziçi Üniversitesi kural, prensip ve geçmiş
uygulamalarının devamı için her türlü mücadeleyi yapıyoruz. Söz konusu toplantılarda keskin
tartışmalara girdik, tutanaklara sahip çıktık, şerh yazılarına destek verdik ve Boğaziçi
Üniversitesi kamuoyunu bilgilendirmek için düzenlenmiş genel toplantılara katıldık ve hep
beraber kamuoyuna açıklamalar yaptık. Bu süreç hiç kolay geçmiyor ama enerjimizi ve
direncimizi hep beraber yukarıda tutuyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi’ne katılmadan önce iki yıl kritik bürokratik görevlerde bulundum.
Boğaziçi Üniversitesi’ne katıldıktan sonra, ders yükümlülükleri ile eş zamanlı olarak yaklaşık
dört yıl önemli bir şirkette, Üniversitemizin yetkili organlarının resmi görevlendirmesi ile üst
düzey görev yaptım. Bu süreçte, deprem araştırmaları ile ilgili olarak Üniversitemize ciddi bir
kaynak aktarımını sağladım.

Bulunduğum konumlarda karşılaştığım krizleri büyük bir itina ile tüm bileşenleri bir araya
getirerek çözmeye çalıştım.

Son dönemlerde Boğaziçi Üniversitesi ve mensuplarının karşı karşıya kaldığı açmazı
çözmek için rektörlüğe adaylığımı koyuyorum. Adaylığım kişisel bir beklentiden
kaynaklanmamaktadır.

Öncelikle Üniversitemizin kültürüne ve iradesine uygun bir rektör olarak görev yapacağımı ve
Senatomuzun 2012’de kabul ettiği "Kamu Üniversitelerinin İşleyişine Dair İlkeler"
doğrultusunda bir yönetim anlayışı içinde olacağımı taahhüt ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi
bünyesinde dekanlık, rektörlük ya da diğer bir icrai görev, bizleri “amir” yapmaz. Yasal
yetkiler ne olursa olsun bu tür görevlerde olanlar, bu süreci “yatay örgütlenme” yapısı içinde
icra etmelidir.

Eğitim/öğretim ve idari personelimizin, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve atama sürecini
gerçekleştiren bürokrasi ve siyasi otoritenin farklı algılar içinde olmasının önüne geçilmesi
gerekmektedir.

Rektör olarak atanmam durumunda, adil bir temsiliyet ile, Üniversitenin tüm paydaşları ile
görüşerek ve danışarak en seri şekilde normalleşme sürecini tamamlamak durumundayız.
Rektörlüğe seçilmesem de, yine hep beraber yardımlaşmaya ve seçilmiş dekan olarak “elimi
taşın” altında tutmaya devam edeceğim.

Sizlerin desteğinizi aldığım takdirde, YÖK’e başvuru ile eşanlı olarak idari ve akademik
bakımdan Üniversitemizi geleceğe hazırlamak için yapılmasını gerekli gördüğüm önerileri ve
vizyonu sizlerle paylaşacağım.

En içten sevgi, saygı ve selamlarımla.

Prof. Dr. Metin Ercan
İ.İ.B.F. Dekanı


