
BOĞAZİÇİ SEÇİYOR

REKTÖR ADAYLARI OYLAMA RAPORU

Boğaziçi direnişinin başından bu yana tüm üniversite bileşenleri rektörün üniversite
bileşenlerince seçilmesi talebi ve ilkesini hayata geçirmeyi tekrar tekrar vurguladılar.
Bunun ilk adımı olarak, kayyum rektör Melih Bulu’nun görevden alınmasının ertesinde
16.07.2021 tarihinde akademisyenler, öğrenciler, çalışanlar ve mezunlara açık olarak
düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıda bir ‘seçim komisyonu’ oluşturuldu.

Kurulan seçim komisyonunda salt bugün değil, üniversite yapılanması ve karar alma
mekanizmaları ile ilgili bundan sonraki ilgili süreçlerde de evrilerek geliştirileceğini
düşündüğümüz bir seçim formunu hayata geçirmek için ilk adım atıldı. Bu seçimin
çoğulcu, katılımcı ve demokratik bir iç işleyiş modeli için son derece önemli bir irade
beyanı olduğunu düşünüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin yedi aydır
sürdürdükleri, anti-demokratik uygulamalar karşısındaki kararlı, sabırlı direnişe katkı
niteliğinde olmasını umduğumuz oylama modeli çerçevesinde rektörlüğe adaylığını
koyan öğretim üyelerini öğrenciler, çalışanlar ve mezunların değerlendirmesine sunduk.

Direnişten gönüllülerin katılımıyla kurduğumuz Boğaziçi Seçiyor Komisyonu
kapsamında seçim sistemi, teknik konular ve iletişimle ilgilenmek için öğrenci, çalışan
ve mezun gönüllülerinden oluşan alt-komisyonlar kuruldu. Bu alt komisyonlarda sürecin
koordineli bir şekilde ilerlemesi sağlandı; sosyal medya ve yazılı-görsel basın
vasıtasıyla olabildiğince fazla sayıda Boğaziçiliye ulaşmaya çalışıldı. Oylama ve adaylar
ile ilgili bilgiler düzenli olarak güncellenen www.bogaziciseciyor.org platformunda
paylaşıldı.

Oylama süreci

Boğaziçi Üniversitesi’nin bileşenlerinin kurucu seçim iradesini ifade etmek ve bu irade
doğrultusunda desteklenecek ve reddedilecek rektör adaylarını ortaya çıkarmak üzere
öğrenciler, çalışanlar ve mezunlar için 30 Temmuz 06.00 (TSİ) ve 31 Temmuz 06.00
(TSİ) 2021 arasında ayrı ayrı oylamalar düzenlendi. Akademisyenlerin oylamaları 30
Temmuz Cuma günü 10:00 (TSİ) ve 22:00 (TSİ) saatleri arasında yapılıp, aynı gece
kamuoyuna duyuruldu.

● Oylama sisteminin belirlenmesi:



Öğrenciler, çalışanlar ve mezunların katıldığı çevrimiçi yapılan alt-komisyon
toplantılarında, yapılacak oylama sisteminde ‘Destekliyorum’, ‘Karşıyım’ ve
‘Kararsızım’ şeklinde üç seçenek verildi. Bu üç seçenekten birini işaretlemek
zorunlu kılındı.

‘Destek’ oylarının eşiği %50, ‘Karşıyım’ oylarının eşiği ise %34 olarak belirlendi.
Bunun anlamı, bir adayın oylamaya katılanlarca ‘meşru aday’ olarak kabul
edilebilmesi için hem yüzde 50’nin üzerinde 'DESTEK' oranına sahip olması, hem
de yüzde 34’lük bir 'KARŞI' oranının altında oy alması gerektiğidir.

Bu oyların her bileşenden oylamaya katılan seçmen sayısı üzerinden hesaplanıp
her bileşen için ayrı ayrı açıklanmasına, ‘KARARSIZ’ oylarının, 'DESTEK' ve
'KARŞI' oylarıyla birlikte her bileşenin toplam oy sayısına katılacak şekilde
hesaplanmasına karar verildi.

● Oylamanın duyurulması:

https://www.facebook.com/bogaziciseciyor/

https://twitter.com/BogaziciSeciyor

https://www.instagram.com/bogaziciseciyor/

https://www.linkedin.com/company/bogaziciseciyor/

Öğrenciler ve mezunlara sosyal medya adreslerinden duyurularla ulaşıldı.
Bunlara ek olarak çalışanlar EĞİTİM SEN ve personelforum e-posta listelerinde
duyuru yaptı.

https://bogaziciseciyor.org/ internet sitesine kayıt formu eklendi. Seçmenler bu
platforma kayıt için yönlendirildi. Ayrıca bu platformda seçim sistemi ve adaylarla
ilgili bilgilere yer verildi ve güncellemeler duyuruldu.

Oylama sürecinin detaylarıyla ilgili daha kapsamlı rapor önümüzdeki haftalarda
kamuoyuna sunulacaktır.

● Seçmen kaydı:

Öğrenci

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için teyit süreci, temelde boun.edu.tr uzantılı
e-posta hesapları üzerinden ilerledi. Oy vermek isteyen kişilerden, 15.08.2021
tarihinde silinmek üzere ad, soyad, okul numarası, e-posta adresi ve bölüm
bilgileri istendi.

Bu bilgiler üzerinden bir kod ile otomatik olarak doğrulanan kişilerin boun.edu.tr
uzantılı e-posta adreslerine dijital oy pusulası ve kişiye özel 64 haneli bir anahtar

https://www.facebook.com/bogaziciseciyor/
https://twitter.com/BogaziciSeciyor
https://www.instagram.com/bogaziciseciyor/
https://www.linkedin.com/company/bogaziciseciyor/
https://bogaziciseciyor.org/


(ticket) gönderildi. Dijital oy pusulası ve şifrenin otomatik olarak gönderilemediği
kullanıcılardan e-posta hesabımıza öğrenci olduklarını kanıtlayan bir belge
(öğrenci belgesi, transkript vs.) iletmeleri istendi. Manuel olarak doğrulanan bu
kişilerin anahtarları ve dijital oy pusulası kendilerine gönderildi.

Çalışan

E-posta adresleri, sendika e-posta listesi ve Boğaziçi Üniversitesi personel
rehberinden derlendi. Ayrıca, bu rehberde olmayanların e-posta adresleri bölüm
sayfalarından toplandı. Bu e-postalara kişiye özel 64 haneli anahtarlar (ticket)
gönderildi.

Mezun

Oylamaya katılmak isteyen mezunlar, bir Google form üzerinden 29 Temmuz
00.00’a (TSİ) kadar seçmen kaydı yaptırdı. Bu şekilde kayıt yaptıranlardan,
mezun olduklarını ispatlayacak bir belgeyi (mezun kartı, diploma fotoğrafı ya da
e-devletten alınan mezuniyet belgesi) 30 Temmuz 23.59’a (TSİ) kadar Boğaziçi
Seçiyor internet sitesinde belirtilen e-postalara göndermeleri istendi. Belgelerini
göndererek doğrulama sağlananların e-posta adreslerine, oylama için özel olarak
ve tek seferlik oluşturulan kişiye özel 64 haneli (hexadecimal 256 bit değer)
anahtar (ticket) ve dijital oy pusulası gönderildi.

● Oylama Platformu ve Güvenliği

Oylama; pandemi koşulları, fizikî ortak ortama erişim ve diğer parametreler göz
önüne alınarak çevrimiçi ortamda Google form üzerinden organize edildi.
Seçmen kaydı doğrulananlara kişiye özel 64 haneli tek kullanımlık anahtar
(ticket) gönderildi; bu şekilde olası mükerrer oyların takibi sağlandı. Bu anahtar,
SHA256 şifreleme ile mezunun kişisel bilgisinden üretildi ve gerektiğinde yeniden
üretilebilecek rastgele olmayan bir anahtardır.

Seçmenlere gönderilen dijital oy pusulasına bu anahtarların doğru girilmediği
hallerde bu oylar geçersiz sayıldı. Oyların geçerliliği bu anahtarların doğru girilip
girilmediği üzerinden takip edildi. Aynı anahtarın birden fazla girildiği durumlarda
da (mükerrer oy) en son girilen oylar geçerli sayıldı; önceki girişler iptal edildi.
Böylelikle mükerrer oy kullanılmasının önüne geçildi

● Oylamanın Denetlenmesi

Çevrimiçi formlar 30 Temmuz 2021 06.00’da erişime (TSİ) açılıp, 31 Temmuz
2021 06.00’da (TSİ) kapatıldı. Seçim Kurulu, oyların tekliğini ve geçerliliğini
girilen anahtarların seçmenlerin kişisel bilgilerinden üretilen anahtar kümesi ile
karşılaştırarak kontrol etti. Mükerrer ve geçersiz oylar çıkarıldıktan sonra



sonuçlar seçim organizasyonu içinde olmayan bir avukat, bir öğrenci, iki çalışan,
üç mezun ve iki akademisyenden oluşan Denetleme Kurulu’na sunuldu.

Verilere erişimi olan Seçim ve Denetleme Kurulu üyeleri, bir avukat gözetiminde
hazırlanan bir “Gizlilik Taahhütnamesi” imzaladı.

Oylamadan Çıkan Sonuçlar

Oylama sistemimiz hakkında detaylı bilgiyi sitemizdeki şu linkten bulabilirsiniz:
https://bogaziciseciyor.org/oylama-sistemi/

Bu şekilde yapılan öğrenci, çalışan ve mezun oylamalarının seçmen bilgileri ve
sonuçları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

Öğrenciler

Oylama için yapılan kayıt sayısı: 4679

Kullanılan oy sayısı: 2.302

Geçerli oy sayısı: 2.257

Oylamanın sonucunda belirlenen destek eşiğini AŞAN ve karşı oy eşiğine TAKILMAYAN
adaylar:

● A.C. Cem Say
● Ayşe Mumcu
● Fikret Adaman
● Mehmet Burçin Ünlü
● Mine Eder
● Ünal Zenginobuz
● Veysi Erkcan Özcan

Oylamanın sonucunda belirlenen karşı oy eşiğine TAKILAN adaylar:

● Gürkan Kumbaroğlu
● Naci İnci

Oylamanın sonucunda karşı oy eşiğine TAKILMAYAN, ancak destek eşiğini de
AŞAMAYAN adaylar:

● Ali İ. Tekcan
● Ayşe Gürel
● Can Yücesoy



● Cengiz Kırlı
● Emine Erktin
● Metin Ercan
● Murat Saraçlar
● Taner Bilgiç
● Yasemin Bayyurt
● Yavuz Akpınar

Adayların ayrı ayrı aldıkları oy oranları aşağıda listelenmiştir:

Aday Destekliyorum Kararsızım Karşıyım

Prof. Dr. A.C. Cem Say 61.5% 23.2% 15.4%

Prof. Dr. Ali İ. Tekcan 47.4% 45.4% 7.3%

Prof. Dr. Ayşe Gürel 42.9% 48.7% 8.4%

Prof. Dr. Ayşe Mumcu 60.1% 35.0% 4.9%

Prof. Dr. Can Yücesoy 37.8% 52.0% 10.2%

Prof. Dr. Cengiz Kırlı 43.8% 47.4% 8.9%

Prof. Dr. Emine Ertkin 37.7% 52.0% 10.2%

Prof. Dr. Fikret Adaman 53.6% 40.3% 6.2%

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu 3.1% 14.3% 82.6%

Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü 57.7% 31.3% 11.0%

Prof. Dr. Metin Ercan 31.3% 52.9% 15.8%

Prof. Dr. Mine Eder 70.4% 25.4% 4.1%

Prof. Dr. Murat Saraçlar 33.2% 57.1% 9.7%

Prof. Dr. Naci İnci 1.3% 6.2% 92.5%

Prof. Dr. Taner Bilgiç 38.1% 52.6% 9.3%

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz 52.9% 36.0% 11.2%

Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan 67.4% 26.3% 6.3%

Prof. Dr. Yasemin Bayyurt 36.9% 52.1% 11.0%

Prof. Dr. Yavuz Akpınar 25.6% 56.2% 18.2%



Çalışanlar

İdari personel sayısı: 1279

Kullanılan oy sayısı: 263

Geçerli oy sayısı: 231

Oylamanın sonucunda belirlenen destek eşiğini AŞAN ve karşı oy eşiğine TAKILMAYAN
adaylar (alfabetik sıralamaya göre):

● A.C. Cem Say
● Mehmet Burçin Ünlü
● Mine Eder

Oylamanın sonucunda belirlenen karşı oy eşiğine TAKILAN adaylar (alfabetik
sıralamaya göre):

● Gürkan Kumbaroğlu
● Naci İnci

Oylamanın sonucunda karşı oy eşiğine TAKILMAYAN, ancak destek eşiğini de
AŞAMAYAN adaylar (alfabetik sıralamaya göre):

● Ali İ. Tekcan
● Ayşe Gürel



● Ayşe Mumcu
● Can Yücesoy
● Cengiz Kırlı
● Emine Erktin
● Fikret Adaman
● Metin Ercan
● Murat Saraçlar
● Taner Bilgiç
● Ünal Zenginobuz
● Veysi Erkcan Özcan
● Yasemin Bayyurt
● Yavuz Akpınar

Adayların ayrı ayrı aldıkları oy oranları aşağıda listelenmiştir:

Aday Destekliyorum Kararsızım Karşıyım

Prof. Dr. A.C. Cem Say 59.3% 27.7% 13.0%

Prof. Dr. Ali İ. Tekcan 46.8% 32.5% 20.8%

Prof. Dr. Ayşe Gürel 38.5% 46.3% 15.2%

Prof. Dr. Ayşe Mumcu 48.1% 36.4% 15.6%

Prof. Dr. Can Yücesoy 48.1% 34.2% 17.7%

Prof. Dr. Cengiz Kırlı 40.7% 42.9% 16.5%

Prof. Dr. Emine Ertkin 41.1% 41.1% 17.7%

Prof. Dr. Fikret Adaman 43.3% 31.2% 25.5%

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu 11.7% 25.5% 62.8%

Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü 51.9% 34.2% 13.9%

Prof. Dr. Metin Ercan 34.6% 46.3% 19.0%

Prof. Dr. Mine Eder 50.2% 34.6% 15.2%

Prof. Dr. Murat Saraçlar 34.6% 51.1% 14.3%

Prof. Dr. Naci İnci 12.6% 20.3% 67.1%

Prof. Dr. Taner Bilgiç 43.3% 41.1% 15.6%

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz 41.1% 38.1% 20.8%

Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan 40.7% 42.4% 16.9%

Prof. Dr. Yasemin Bayyurt 40.7% 42.4% 16.9%

Prof. Dr. Yavuz Akpınar 37.2% 30.3% 32.5%



Mezunlar

Oylama için yapılan kayıt sayısı: 5219

Kullanılan oy sayısı: 2406

Geçerli oy sayısı: 2250

Oylamanın sonucunda belirlenen destek eşiğini AŞAN ve karşı oy eşiğine TAKILMAYAN
adaylar (alfabetik sıralamaya göre):

● A.C. Cem Say
● Ayşe Mumcu
● Fikret Adaman
● Mehmet Burçin Ünlü
● Mine Eder
● Ünal Zenginobuz
● Veysi Erkcan Özcan

Oylamanın sonucunda belirlenen karşı oy eşiğine TAKILAN adaylar (alfabetik sıraya
göre):

● Gürkan Kumbaroğlu
● Naci İnci



Oylamanın sonucunda karşı oy eşiğine TAKILMAYAN, ancak destek eşiğini de
AŞAMAYAN adaylar (alfabetik sıralamaya göre):

● Ali İ. Tekcan
● Ayşe Gürel
● Can Yücesoy
● Cengiz Kırlı
● Emine Erktin
● Metin Ercan
● Murat Saraçlar
● Taner Bilgiç
● Yasemin Bayyurt
● Yavuz Akpınar

Adayların ayrı ayrı aldıkları oy oranları aşağıda listelenmiştir:

Aday Destekliyorum Kararsızım Karşıyım

A.C. Cem Say (Bilgisayar M.) 69.1% 22.0% 8.9%

Ali İ. Tekcan (Psikoloji) 47.4% 44.1% 8.5%

Ayşe Gürel (Yabancı Diller Eğitimi) 42.3% 48.4% 9.3%

Ayşe Mumcu (Ekonomi) 65.5% 29.7% 4.7%

Can Yücesoy (Biyomedikal M.) 38.6% 52.7% 8.7%

Cengiz Kırlı (Atatürk Ens.) 47.5% 43.8% 8.7%

Emine Erktin (Mat. ve Fen Bilimleri Eğitimi) 40.3% 49.3% 10.4%

Fikret Adaman (Ekonomi) 65.9% 27.0% 7.2%

Gürkan Kumbaroğlu (Endüstri M.) 5.8% 19.5% 74.7%

Mehmet Burçin Ünlü (Fizik) 52.9% 38.7% 8.4%

Metin Ercan (İşletme) 30.7% 50.8% 18.4%

Mine Eder (Politika) 71.2% 24.3% 4.5%

Murat Saraçlar (Elektrik Elektronik M.) 31.4% 58.4% 10.2%

Naci İnci (Fizik) 2.5% 8.1% 89.4%

Taner Bilgiç (Endüstri M.) 38.4% 51.5% 10.0%

Ünal Zenginobuz (Ekonomi) 52.8% 37.3% 9.9%

Veysi Erkcan Özcan (Fizik) 51.8% 39.0% 9.2%

Yasemin Bayyurt (Yabancı Diller Eğitimi) 36.9% 51.7% 11.4%

Yavuz Akpınar (Bilgisayar ve Öğr. Tek. Eğitimi) 27.3% 53.6% 19.1%



Sonuç

Bu seçim her bileşenin üniversiteye dair kendi perspektifinden ortaya koyduğu bir irade
beyanıdır.

Aylar süren direniş sonucunda, Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinden gönüllüler
ülkemizde örneği olmayan çok sesli ve kapsayıcı şekilde rektör adaylarını belirlemek
üzere, dayatılan kısıtlı zamana ve zorlu koşullara rağmen, bir seçimi hayata geçirdiler.
Bu seçim ve oylama süreci, daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız gibi, hiç bir şekilde
ideal ve sorunsuz değil. Ancak bu noktada geliştirilen irade beyanı, üniversite nedir ve
ne olmalıdır fikirlerinin çoğulcu bir zeminde tartışılacağı demokratik ve özerk üniversite
idealine doğru atılan ilk adımlardan biridir. Bu seçimle önemli olan, bu kurucu iradenin
somutlaşması ve üniversitenin tüm bileşenlerinin karar alma süreçlerinin organik parçası
olacağı bir kamu üniversitesi modeline evrilecek yolda önemli bir katkı olmasıdır.
Oylamalar geleceğe dönük katılımcı bir üniversite perspektifi ve yapısının önünü
açmıştır.

Düzenlediğimiz seçimin sonuçlarına göre, oylamaya üç bileşenin değerlendirmesine
sunulan rektör adayları aşağı şekilde gruplandırılabilir (alfabetik sıralamaya göre):

Üç bileşen oylamasında da karşı oy eşiğine TAKILMAYAN, hem de her bir oylamada
destek eşiğini GEÇEN, yani sonuçlara göre tüm bileşenlerin DESTEKLEDİĞİ adaylar:

● A.C. Cem Say
● Mehmet Burçin Ünlü
● Mine Eder



Üç bileşenin oylamasında da karşı oy eşiğine TAKILMAYAN, öğrenci ve mezun
oylamasında destek eşiğini GEÇEN, ancak çalışanlar oylamasında destek eşiğini
GEÇEMEYENLER. Başka bir deyişle öğrenci ve mezunların DESTEKLEDİĞİ,
çalışanların ise KARŞI olmadığı adaylar:

● Ayşe Mumcu
● Fikret Adaman
● Ünal Zenginobuz
● Veysi Erkcan Özcan

Üç bileşenin oylamasında da karşı oy eşiğine TAKILMAYAN, öte yandan hiç bir
bileşenin oylamasında destek eşiğini GEÇEMEYEN adaylar. Dolayısıyla oylama
sonuçları baz alındığında, hiç bir bileşenin DESTEKLEMEDİĞİ ancak KARŞI da
olmadığı adaylar:

● Ali İ. Tekcan
● Ayşe Gürel
● Can Yücesoy
● Cengiz Kırlı
● Emine Erktin
● Metin Ercan
● Murat Saraçlar
● Taner Bilgiç
● Yasemin Bayyurt
● Yavuz Akpınar

Üç bileşen oylamasında da hem karşı oy eşiğine TAKILANLAR, hem de destek eşiğini
GEÇEMEYENLER. Kısacası, hiç bir bileşenin DESTEKLEMEDİĞİ ve her bileşenin
KARŞI olduğu adaylar:

● Gürkan Kumbaroğlu
● Naci İnci

Kamuoyunun dikkatine sunulur.

BOĞAZİÇİ SEÇİYOR KOMİSYONU

31.07.2021


