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Boğaz�ç� akadem�syenler�nden çağrı: Öğrenc�ler�m�z
serbest bırakılsın, pol�s ş�ddet� son bulsun
D�ren�ş�n 82. günününde Boğaz�ç� Ün�ver�stes� Akadem�syenler�, her �şgünü olduğu g�b� bugün
de öğlen 60. nöbetler�nde b�r kez daha arkalarını rektörlük b�nasına döndü. Akadem�syenler
her hafta Cuma olduğu g�b� bu haftada da düzenled�kler� basın açıklamasında atanmış Rektör
Mel�h Bulu’nun ve atanmışların �st�fasını �sted�. Akadem�syenler bu hafta, öğrenc�ler�n serbest
bırakılmasını ve pol�s ş�ddet�n�n son bulmasını da talep ett�.

 

Facebook'ta paylaş (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cumhur�yet.com.tr/v�deo/bogaz�c�-akadem�syenler�nden-cagr�-ogrenc�ler�m�z-serbest-b�rak�ls�n-pol�s-s�ddet�-son-bulsun-1823456

WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?text="Boğaz�ç� akadem�syenler�nden çağrı: Öğrenc�ler�m�z serbest bırakılsın, pol�s ş�ddet� son bulsun" - https://www.cumhur�yet.com.tr/v�deo/bogaz�c�-akadem�syenle

E-posta (ma�lto:?subject=Boğaz�ç� akadem�syenler�nden çağrı: Öğrenc�ler�m�z serbest bırakılsın, pol�s ş�ddet� son bulsun&body=Merhaba,%0A%0ACumhur�yet.com.tr'dek� bu l�nk� s�z�nle paylaşmak �ster�m:%0A

(https://news
Abone Ol

Tweetle Tak�p et: @cumhur�yetgzt

 (/) V�deo Haberler (/v�deo) Boğaz�ç� akadem�syenler�nden çağrı: Öğrenc�ler�m�z serbest bırakılsın, pol�s ş�ddet� son bulsun

(/)

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber-kaynagi/cumhuriyetcomtr/1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cumhuriyet.com.tr/video/bogazici-akademisyenlerinden-cagri-ogrencilerimiz-serbest-birakilsin-polis-siddeti-son-bulsun-1823456
https://web.whatsapp.com/send?text=%22Bo%C4%9Fazi%C3%A7i%20akademisyenlerinden%20%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1:%20%C3%96%C4%9Frencilerimiz%20serbest%20b%C4%B1rak%C4%B1ls%C4%B1n,%20polis%20%C5%9Fiddeti%20son%20bulsun%22%20-%20https://www.cumhuriyet.com.tr/video/bogazici-akademisyenlerinden-cagri-ogrencilerimiz-serbest-birakilsin-polis-siddeti-son-bulsun-1823456
mailto:?subject=Bo%C4%9Fazi%C3%A7i%20akademisyenlerinden%20%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1:%20%C3%96%C4%9Frencilerimiz%20serbest%20b%C4%B1rak%C4%B1ls%C4%B1n,%20polis%20%C5%9Fiddeti%20son%20bulsun&body=Merhaba,%0A%0ACumhuriyet.com.tr%27deki%20bu%20linki%20sizinle%20payla%C5%9Fmak%20isterim:%0A%0ABo%C4%9Fazi%C3%A7i%20akademisyenlerinden%20%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1:%20%C3%96%C4%9Frencilerimiz%20serbest%20b%C4%B1rak%C4%B1ls%C4%B1n,%20polis%20%C5%9Fiddeti%20son%20bulsun%20%0Ahttps://www.cumhuriyet.com.tr/video/bogazici-akademisyenlerinden-cagri-ogrencilerimiz-serbest-birakilsin-polis-siddeti-son-bulsun-1823456
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPS-lwsw9eeuAw?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=Cumhuriyet%20%23cumhuriyetgzt%20%40cumhuriyetgzt&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Bo%C4%9Fazi%C3%A7i%20akademisyenlerinden%20%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1%3A%20%C3%96%C4%9Frencilerimiz%20serbest%20b%C4%B1rak%C4%B1ls%C4%B1n%2C%20polis%20%C5%9Fiddeti%20son%20bulsun&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fcmhr.yt%2FhOwK
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=cumhuriyetgzt&tw_p=followbutton
https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyet.com.tr/video
https://www.cumhuriyet.com.tr/


2021/3/26 Boğaziçi akademisyenlerinden çağrı: Öğrencilerimiz serbest bırakılsın, polis şiddeti son bulsun

https://www.cumhuriyet.com.tr/video/bogazici-akademisyenlerinden-cagri-ogrencilerimiz-serbest-birakilsin-polis-siddeti-son-bulsun-1823456 2/4

Akadem�syenler, gökkuşağı bayrağı taşıdıkları gerekçes�yle gözaltına alınan öğrenc�ler�n serbest
bırakılması çağrısı yaptı, protesto �ç�n gökkuşağı renkler�nde şems�yeler açtı.

Akadem�syenler�n açıklamasının tam metn� şöyle:

“Bugün 26 Mart Cuma. Ün�vers�tem�z ve öğrenc�ler�m�z dün öğleden sonra dehşet ver�c� b�r pol�s
saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Güney Kampüsten Kuzey Kampüse yürüyen öğrenc�ler�m�z, sırf
eller�nde LGBTİ+ bayrağı olduğu gerekçes�yle pol�s tarafından kuşatıldı, 4 öğrenc�m�z GBT kontrolü
bahanes�yle alıkondu. Arkadaşlarının bırakılmasını �steyen öğrenc�ler zorla kampüs �ç�ne �t�ld�, 12
öğrenc�m�z haksız ve hukuksuz şek�lde göz altına alındı. Kampüs �ç�ndek� 200’e yakın öğrenc�m�z
pol�s tarafından gözaltına alınmakla tehd�t ed�ld�. Açıkça görülüyor k� bu durum LGBTİ+’lara b�zzat
�kt�dar tarafından uygulanan s�stemat�k ayrımcılığın, nefret d�l�n�n ve ş�ddet�n sonucudur.
Ün�vers�ten�n atanmış rektörlük kurulunun görev�, �kt�dardan aldığı �cazetle öğrenc�ler�n� pol�s
ş�ddet�n�n ortasına atmak değ�l; onların haklarını korumak ve güvenl�ğ�n� sağlamaktır.
Ün�vers�tem�zde d�n, d�l, ırk, etn�k köken, f�k�r, c�ns�yet, c�nsel yönel�m, yaş, bedensel engel ve
benzer� özell�kler neden�yle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden herkese ad�l ve eş�tl�kç�
davranılması esastır. Atanmışları �şgal ett�kler� poz�syonların gereğ�n� yapmaya, ün�vers�tem�z�n et�k
�lkeler�ne uygun davranmaya çağırıyoruz. 

GECE YARISI KARARNAMELERİ DEĞİL; ÇOĞULCU, KATILIMCI MÜZAKERE SÜREÇLERİ

Tüm bu ş�ddet ortamına rağmen, demokrat�k toplum ve demokrat�k ün�vers�te değerler�n� pek çok
farklı mecrada savunmaya devam ed�yoruz, edeceğ�z. Hukuksuz rektör atamasına karşı açtığımız
davanın ardından; ün�vers�tem�zde kurulması öngörülen �k� yen� fakülteye karşı Danıştay’a
başvurduk. Daha önce defalarca d�le get�rd�ğ�m�z üzere; bu karar ün�vers�tem�z�n akadem�k
kurullarının ve senatosunun h�çb�r taleb� ve hazırlığı olmadan alınmıştır; yasanın şart koştuğu
şek�lde YÖK tarafından herhang� b�r planlamaya ve müzakereye de tab� tutulmamıştır. S�yasal
sadakate değ�l meslekî l�yakate dayalı b�r akadem�k kadroya sah�p olmaya devam etmek �ç�n hukuk
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sadakate değ�l meslekî l�yakate dayalı b�r akadem�k kadroya sah�p olmaya devam etmek �ç�n hukuk

mücadelem�z� sürdüreceğ�z. Ün�vers�telerde b�l�msel üret�m�n ve akadem�k öğret�m�n kal�te ve
ver�ml�l�ğ�n� bel�rleyecek kararlar, gece yarısı kararnameler�yle değ�l, çoğulcu, katılımcı müzakere
süreçler� �le alınmalıdır.

Bu hususu, ün�vers�tem�z�n atanmış Rektörlük Kuruluna da b�r kez daha hatırlatmak �st�yoruz.
Rektörlük Kurulu, göreve geld�ğ�nden ber� ant�demokrat�k uygulamalara, �y� n�yetl� olduğu şüphe
götüren, acem�ce yöntemlerle devam ed�yor. Seç�lm�ş dekan ve enst�tü müdürler�m�z atanmazken
rektör yardımcıları pek çok poz�syona aslen veya vekaleten get�r�l�yor, b�r gün, yapılacak tüm
seç�mler�n askıya alındığı b�ld�r�l�yor; d�ğer gün “terc�h bel�rleme” adı ver�len ancak b�r seç�mle
hang� noktada, ne şek�lde �lg�s� olab�leceğ�n� çözemed�ğ�m�z b�r yöntem uygulanacağı duyuruluyor;
ardından bu yöntem�n de askıya alındığı açıklanıyor. Bu tutarsız, �lkes�z, mantık dışı süreçler;
ün�vers�tem�z�n kurumsal yapı ve �şley�ş�n� tahr�p etmekte; akadem�k çalışmalarımıza zarar
vermekted�r.

Bütün bunların sorumlusu olan atanmış Mel�h Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Nac� İnc�, Fazıl Önder
Sönmez ve b�r gecede kurulan Hukuk Fakültes�’ne atanmış Selam� Kuran’ın �st�fasını b�r kez daha
talep ed�yoruz.

Son olarak; gözaltına alınan ve tutukluluğu devam eden öğrenc�ler�m�z�n derhal serbest
bırakılmasını ve ün�vers�tem�z ve çevres�nde sürmekte olan pol�s ş�ddet�n�n sonlandırılmasını talep
ed�yoruz.

Kabul etm�yoruz, vazgeçm�yoruz.”
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