
 

1 

 

Güncelleme: 04 Aralık 2019 

 

BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER 

DAYANIŞMA GRUBU RAPORU 

ÖNEMLİ NOT: Bu rapordaki bilgiler BAK Dayanışma tarafından, Barış Bildirisi’ne imza atmış olan 
akademisyenlerin, bildirinin kamuyla paylaşılmasını takiben, bildiriye imza atmış olmaları gerekçe 
gösterilerek yaşadıkları hak ihlallerini imzacı akademisyenler arası dayanışmaya yönelik 
koordinasyonu sağlamak, tarihe not düşmek, unutmamak, hatırlamamazlık yapmamak 
(disremembering) amacıyla not edilmiştir. Rapor kamuyla paylaşılmak amacıyla hazırlanmamıştır. 
Raporun tümü ya da belirli bir bölümünün olduğu gibi kamuyla paylaşılmasının süreçte hak ihlalleri 
açısındanpe artış riski doğurabileceği fikriyle sadece hak ihlallerine karşı destek veren kişilerle, 
akademik topluluklarla, hak temelli faaliyet gösteren sivil toplum ve/ya da hükümet dışı örgütlerle 
paylaşılmaktadır. İlgililerin raporu güncellenmiş bilgi için referans olarak kullanmaları, raporun 
tümünü ya da bir bölümünü olduğu gibi kullanmamaları özellikle rica edilir.Yurt dı 

Bu konuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz özen için teşekkür ederiz. 

 

Raporun organizasyonu: 

I. GENEL DURUM TESPİTİ 
II. ADLİ SORUŞTURMALAR ve HAK İHLALLERİ (İFADE, GÖZALTI, TUTUKLAMA, HAPİS) - İl 
temelli döküm 
III. DİSİPLİN SORUŞTURMALARI ve DİĞER HAK İHLALLERİ (İŞTEN ÇIKARMA, SÖZLEŞME 
YENİLEMEME, MEMURİYETTEN ATMA, UZAKLAŞTIRMA) Üniversite temelli döküm 
IV. TEHDİT ve HAKARET 
V. ACİL İHTİYAÇ VE TALEPLER 
VI. SONUÇ YERİNE 
VII. 15 TEMMUZ 2016 SONRASI 
       -  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 
      - YURT DIŞI ÇIKIŞLAR-PASAPORT İPTALLERİ-BANKA HESAPLARININ BLOKE EDİLMESİ 

-  ADLİ SORUŞTURMALAR ve HAK İHLALLERİ 
-  DİSİPLİN SORUŞTURMALARI ve DİĞER HAK İHLALLERİ (İŞTEN ÇIKARMA, SÖZLEŞME 
YENİLEMEME, MEMURİYETTEN ATMA, UZAKLAŞTIRMA) Üniversite temelli döküm 

 VIII. ÜAK-YÖK 
 IX. YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN İMZACILAR 

 

 
 

I. GENEL DURUM TESPİTİ 

Barış İçin Akademisyenler’in (BAK) 11.01.2016 tarihinde “Bu suça ortak olmayacağız!” başlığıyla 
İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamasında kamuoyuna duyurduğu 
imza metni, büyük bir çoğunluğu Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmakta olan 1128 
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akademisyen ve araştırmacı tarafından imzalanmıştır. Basın açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, birçok hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamalarda ve 
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Genel Kurulu, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) ve çeşitli üniversite 
rektörlükleri tarafından yayınlanan bildirilerde imzacı akademisyen ve araştırmacılar “terör 
destekçisi”, “vatan haini” gibi ithamlarla karşılaşmış, ulusal ve yerel basın organlarının çoğunda 
açıkça hedef haline getirilmiştir.  

Basın açıklamasını takip eden günlerde adeta bilinçli bir linç kampanyası örgütlenmiş, imzacı 
akademisyen ve araştırmacılara yönelik tehdit, korkutma, hedef gösterme vakaları ortaya çıkmış ve 
birçok meslektaşımızın can güvenliği tehlikeye girmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanının sözlerini “emir” 
telakki eden üniversite rektörlükleri, herhangi bir hukuki dayanak olmaksızın disiplin soruşturması 
süreçleri başlatmış ve işten atma, “tedbiren uzaklaştırma” gibi hukuk dışı uygulamalarla birçok 
akademisyen ve araştırmacının çalışma hakkını gasp etmiştir.   

Türkiye’de ifade özgürlüğünün ve akademik özerkliğin tamamen ortadan kalktığını gösteren bu 
süreçte, imzacı akademisyenler hakkında Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7. maddesi 
çerçevesinde “terör örgütü propagandası yapmak” ve/ya da Türk Ceza Kanununun 301. ve 216. 
maddeleri çerçevesinde “Türklüğe hakaret” davalarının açıldığını/açılacağını öğrendik.  

Bu rapor, 11.01.2016 tarihinden sonra 1128 akademisyen ve araştırmacının yaşadığı fiilî ve hukuki 
hak ihlallerini derlemeye çalışmakta ve can güvenliği, iş güvenliği, hukuk desteği ve diğer dayanışma 
ağları bağlamında acil ihtiyaç ve taleplerimizi tespit etmektedir.  

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de gerçekleşen başarısız askerî darbe girişimini takiben yaşanan 
gelişmeler, raporu dönemsel olarak iki bölüme ayırmayı gerektirmiştir. Barış bildirisi imzacılarının 
15 Temmuz sonrası karşı karşıya kaldıkları hak ihlalleri ayrıca raporun sonunda sunulmuştur. İlgili 
bölümün başında verilen özet bilgilerin ve KHK başlıklı kısmın yanı sıra önceki bölümlerde olduğu 
gibi il temelli adli soruşturmalar ve üniversite temelli idari uygulamalar için ayrı döküm tutulmuştur. 
15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren üniversite yapılarında binlerce akademisyenin tasfiyesi 
sürecinin başladığı göz önüne alındığında, ayrı bir bölüm olarak düzenleme BAK’a yönelik ayrımcı 
uygulamaların, baskı uygulamalarının ve hak ihlallerinin Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal 
karmaşada görünmez kılınmasını önlemek ve BAK’ın temsil ettiği muhalif entelektüel ve akademik 
duruşun es geçilmesinin önünü almak açısından işlevsel olacaktır. 
 

II. ADLİ SORUŞTURMALAR ve HAK İHLALLERİ (İFADE, GÖZALTI, TUTUKLAMA, 
HAPİS) 

BAK’ın yaptığı basın açıklamasından sonra harekete geçen savcılıklar TMK ve TCK’nın farklı 
maddelerine dayanarak imzacı araştırmacı ve akademisyenlere yönelik soruşturma başlatmıştır. 
Bolu, Düzce, Kocaeli, Bursa ve Van başta olmak üzere akademisyenlerin ev ve ofislerinde aramalar 
yapılmış ve gözaltı işlemi uygulanmıştır. 20 Ocak 2016 tarihi itibariyle, ifade işlemleri sonrası hiçbir 
ilde tutuklama kararı çıkmamıştır.  

(Güncelleme: 14 Mart 2016): 10 Mart 2016 tarihinde barış isteklerinin devamını vurgulayan bir 
basın açıklaması okuyan dört imzacı akademisyenden üçü 14 Mart 2016 tarihinde İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı kararı uyarınca gözaltına alındı. Akademisyenlerden biri o sırada yurt 
dışında olduğundan gözaltına alınmadı. Söz konusu akademisyenler 1128 imzacı akademisyene 
açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındılar. 
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(Güncelleme: 15 Mart 2016): Üç akademisyen bir gecelik göz altından sonra 15 Mart 2016 tarihindeki 
duruşmalarının ardından tutuklanmıştır.  

(Güncelleme: 31 Mart 2016): Yurt dışında bulunan dördüncü akademisyen 30 Mart 2016’da 
Türkiye’ye dönmüş ve 31 Mart 2016’da tutuklanmıştır. 

(Güncelleme: 22 Aralık 2016): Davanın 3. duruşmasında da Adalet Bakanlığı’ndan beklenen TCK 301. 
Maddeden yargılanması için izin gelmemiş; Mahkeme iznin beklenmesine karar vermiştir. Bir 
sonraki duruşma 30 Mart 2017’de görülecektir.  

Aşağıda farklı iller temelinde ayrıntılandırılan soruşturmalar ve akademisyenlerin maruz kaldığı 
hukuk dışı uygulamalar örneklendirilmektedir. İller alfabetik sıralıdır. 

 

Antalya  

Antalya Üniversitesi’nde imzacı 8 akademisyen savcılıkta ifadelerini vermişlerdir. İmzasını geri 
çeken 3 kişiden 1’i de ifadeye çağrılmış ve ifadesini vermiştir (Güncelleme 1 Ağustos 2016). 

Antep 
Savcılık tarafından Gaziantep Üniversitesi’ndeki imzacılara soruşturma açıldığı öğrenildi.  

Bartın 

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, imzacılar arasında yer alan akademisyen hakkında “Türk milletini, 
Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılama, terör örgütü propagandası 
yapmak” gerekçesiyle soruşturma başlattı. 

Bingöl 

(Güncelleme: 14 Nisan 2016): Bingöl Üniversitesi’nden yurt dışına çıkan bir akademisyen, hakkında 
“halkı alenen kin ve düşmanlığa sevk etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” maddelerinden 
cezai soruşturma başlatıldığını, hakkında iki ayrı davanın halihazırda yürüdüğünü gayriresmi 
yollardan öğrenmiştir . 

 

Bolu 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden imzacıların gözaltı kararı bulunmadığı halde ev baskını yapılıp 
ifadeleri alınmıştır.  

Bursa 

Üç imzacı akademisyenin bulunduğu Uludağ Üniversitesi’nde disiplin soruşturmasından önce adli 
soruşturma başlatıldı. Akademisyenler ifadeleri savcılık tarafından alındıktan sonra serbest bırakıldı.  

 

Diyarbakır 

Dicle Üniversitesi’nden imzacı akademisyenler hakkında cezai soruşturma başlatılmıştır. 
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Düzce 

Düzce Üniversitesi’nden bir akademisyene adli soruşturma açılmış, evinde olmamasına rağmen 
avukat eşliğinde polisler tarafından evinde arama yapılmış, ifadesi alındıktan sonra yurt dışı yasağı 
konularak serbest bırakılmıştır. 

Ayrıca, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili öğretim üyesi hakkında soruşturma açarak yakalama 
kararı çıkarmıştır. 

Akademisyenin yurt dışı yasağını kaldırtmak için yaptığı başvuru üst mahkeme tarafından 
reddedilmiştir (Güncelleme 5 Şubat 2016). 

 

Edirne 

Trakya Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan bir imzacı 19 Ocak 2016’da savcılıkta ifadesini 
vermiştir.  

 

Erzincan 

Erzincan Üniversitesi’nden tek imzacı Savcılık tarafından ifade vermeye çağrılmış, önce polis 
eşliğinde TEM’e götürülmüş oradan doğrudan başsavcıya ifadesini vermiştir. 

 

Erzurum 

Atatürk Üniversitesi’nden tek imzacı akademisyene (disiplin soruşturması tebliğ edilmeden önce) 
savcılık tarafından adli soruşturma başlatılmış ve savcılıkta ifadesi alınmıştır. Araştırma görevlisi 
akademisyene yurt dışına çıkış yasağı getirilmiştir. 

 

Eskişehir 

Anadolu Üniversitesi’nden imzacı akademisyenler için açılan soruşturma Eskişehir Savcılığı’nın 
yetkisizlik kararıyla İstanbul’a gönderilmiştir. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden imzacılar için de Eskişehir Savcılığı yetkisizlik nedeniyle 
soruşturma dosyasıyla ilgili işlem yapamayacağını ve İstanbul’a göndereceğini sözlü olarak beyan 
etmiştir (Güncelleme 18 Ocak 2016). 

 

 

 

Hakkari 

Hakkari Üniversitesi’nden imzacılar için adli soruşturma başlatıldı. Bir akademisyen barış bildirisine 
imza attığı gerekçesiyle, savcılığın hakkında açmış olduğu soruşturma kapsamında göz altına alındı, 
savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
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İstanbul  

İstanbul’da Savcılık 123 akademisyen hakkında re’sen soruşturma başlattı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, BAK’ın 
yayımladığı bildiride imzaları bulunduğu gerekçesiyle savcılığın yargı alanı içindeki üniversitelerde 
görev yapan 82 akademisyen hakkında re’sen soruşturma açtı. Soruşturmanın, TCK 301. maddede 
yer alan “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak”, 216. maddede yer alan  
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu ile Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7. 
maddesinde yer alan “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yürütüleceği öğrenildi.      

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da imzacılar hakkında, “Terör örgütü propagandası yapmak” 
suçundan soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 
“Devletimizin Güneydoğu’da sürdürmekte olduğu teröre karşı mücadelesini ‘katliam ve kıyım’ olarak 
nitelendiren bildiriyi imzalayan bir grup akademisyenden Bakırköy Adli Yargı sınırları içinde 
bulunan üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyenler hakkında terör örgütü propagandası 
yapmak suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi. Soruşturma kapsamında, Bakırköy adli yargı 
sınırları içinde bildiriye imza atan 41 akademisyenin bulunduğu öğrenildi.     

(Güncelleme: 31 Mart 2016): Yukarıdaki giriş bölümünde değinildiği üzere 10 Mart 2016 tarihinde 
barış isteklerinin devamını vurgulayan ve meslektaşlarının uğradığı hukuksuzluklara karşı destek 
mahiyetindeki bir basın açıklamasını BAK İstanbul adına okuyan dört imzacı akademisyenden üçü 
14 Mart 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararı uyarınca gözaltına alındı ve 15 Mart 
2016’da tutuklandı. O sırada yurt dışında bulunan dördüncü akademisyen 30 Mart 2016’da yurda 
döndü ve 31 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Gözaltına alınan 3 akademisyenin duruşma günü 15 Mart 2016’da destek için savcılığa giden yabancı 
uyruklu bir akademisyen daha gözaltına alındı. Aynı akademisyen davası görülene kadar ülkesine 
dönme ya da gözaltında kalma seçeneklerinden ülkesine dönmeyi (İngiltere) tercih etti; 
duruşmasının olduğu aynı gün ülkesine dönmesi gerekti.  

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’ndeki tek imzacı 1 Nisan 2016 tarihinde avukatı eşliğinde 
Emniyet’te ifadesini verdi. Sunduğu ifade şuydu: “11 Ocak 2016 tarihli metni ülkemizde barış içinde 
yaşama hakkının tesis edilmesini istediğim için imzaladım. Söz konusu metin düşünce ve ifade 
özgürlüğü kapsamındadır ve suç oluşturmamaktadır. Tarafıma isnat edilen suçlamayı kabul 
etmiyorum” (Güncelleme 27 Nisan 2016). 

Işık Üniversitesi’nde toplam 10 imzacı akademisyenden 5’i Emniyet Müdürlüğü’nde ya da Savcılık’ta 
ifade verdi (Güncelleme 27 Nisan 2016). 

 

İzmir 

İzmir’in en eski devlet üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 14 akademisyen 
cezai soruşturmayla karşı karşıya kalacağını öğrenmiş, ilk etapta herhangi bir tebliğ ya da gözaltı 
süreci yaşanmamıştır. 
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İzmir’de toplam 37 imzacı Ocak 2016’da soruşturma geçirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 
“yetkisizlik” kararı verip dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’ndan haber gelmedi (Güncelleme 26 Nisan 2016). 

 

Kırklareli 

Kırklareli Üniversitesi’nden 3 akademisyen savcılık soruşturması kapsamında savcılıkta ifadelerini 
vermişlerdir. (Güncelleme 14 Nisan 2016) 

 

Kocaeli 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında, “Türk milletini, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin 
yargı organlarını alenen aşağılamak” ile “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından dolayı 
bildiriye imza atan 21 akademisyen gözaltına alınarak ifade verdi.  
 
 
Mardin 

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Ocak 2016 tarihinde adli soruşturma başlattı. Mardin Artuklu 
Üniversitesi’nden imzacıların hepsi (çoğunluğu 20-21 Ocak 2016 tarihlerinde) ifadelerini (TEM’de) 
sundular. Sonuç olarak, yetkisizlik kararı verilerek dosyalar İstanbul’a gönderildi. 
 
 
Mersin 

(Güncelleme: 26 Nisan 2016): Mersin Üniversitesi’ndeki imzacı akademisyenlerden 3’ü hakkında 
Facebook paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı. Akademisyenlerin 
haklarında TCK 301’den dava açılmış olduğu bilgisi Cumhurbaşkanına hakaret dava dosyasına dâhil 
edildi. 

(Güncelleme: 14 Ağustos 2016): Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yine aynı üniversiteden 4 
akademisyen hakkında “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” 
suçlarından ikinci bir dava daha açıldı. Bu ikinci davanın ilk duruşması 12 Temmuz 2016 tarihinde 
görüldü ve Ekim 2016’ya ertelendi. 
 
Muğla 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden imzacılara Savcılık soruşturması başlatılmış ancak yetkisizlik 
kararıyla İstanbul’a gönderilmiştir.  

1 Ağustos 2016 itibariyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki imzacı akademisyenlerden 7’si 
Savcılıkta ifadelerini vermişlerdir. İlk imzacılardan 2 akademisyen ifadeye çağrılmazken, ikinci 
imzacılardan 1 kişi ifade vermeye çağrılmıştır. İfade vermeye çağrılan 8 imzacıdan biri şehir dışında 
olması nedeniyle ifadesini diğer imzacılarla birlikte vermemiştir. 
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Samsun 

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden imzacı 6 akademisyen hakkında 
resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasında, “Bildiri metninin içerik itibarıyla Terörle 
Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesinde düzenlenen ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak’ ve 
Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesindeki ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurum ve 
organlarını alenen aşağılama’ suçlarını oluşturabileceği” iddiasına yer verildi. 

21 Mart 2016 itibariyle imzacı akademisyenlerin savcılığa ifadelerini vermelerinin üzerinden iki ay 
geçmiş olmasına rağmen bürokratik işlemler nedeniyle dosyaları İstanbul’a gönderilmemişti. 

 

Sakarya 

Sakarya Üniversitesi’nden 3 imzacı akademisyene adli soruşturma süreci başlatılmıştır. 6 Şubat 2016 
itibariyle akademisyenler Savcılıkta ifade vermiştir. 

 

Van 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden 4 akademisyen hem savcılıkta hem emniyette, 8 akademisyen ya 
savcılıkta ya da emniyette ifade vermiştir. 

 

Yalova 
Emniyetin kendilerine verdiği bilgiye dayanarak savcılığın soruşturma başlattığı bilgisiyle savcılığa 
giden Yalova Üniversitesi’nden üç imzacı akademisyen haklarında henüz bir soruşturma 
başlatılmadığını öğrenmişlerdir. Bunun üzerine avukatlar aracılığıyla emniyetle yapılan 
görüşmelerde emniyet basın bürosunun akademisyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağı 
bilgisini almışlardır (Güncelleme 31 Ocak 2016). 
 
Zonguldak 
Bülent Ecevit Üniversitesi’nden tek imzacı akademisyen hakkında savcılık soruşturması 
başlatılmıştır. 
 
 

III. DİSİPLİN SORUŞTURMALARI ve DİĞER HAK İHLALLERİ (İŞTEN ÇIKARMA, 
SÖZLEŞME YENİLEMEME, MEMURİYETTEN ATMA, UZAKLAŞTIRMA) 

 

Üniversite rektörlükleri barış bildirisinin basına duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, YÖK ve ÜAK’ın açıklamalarını adeta bir “emir” gibi algılamış ve herhangi bir yasal dayanağı 
olmayan disiplin soruşturması süreçlerini başlatmışlardır. Barış bildirisi sonrasındaki süreç vakıf ve 
kamu üniversitelerinde farklılıklar gösterse de aşağıdaki dökümde üniversiteler ayrıştırılmadan 
alfabetik olarak sıralanmıştır. 

Devlet/Kamu Üniversiteleri: BAK’ın basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurduğu metnin 
imzacılarının büyük bölümünü devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenler oluşturmaktadır. 
657 Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Yükseköğretim Yasası kapsamında özlük hakları tanımlanmış 
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olan akademisyenlerin metne imza vermelerinin ardından açılan disiplin soruşturmaları, görevden 
uzaklaştırmalar, ölümle tehdit edilmeye varan birçok yıpratma mekanizması aslında can ve iş 
güvenliğinin bulunmadığını göstermiştir. Bu çerçeve dâhilinde, akademisyenlerin barış talebi devlet 
üniversitelerinde ciddi bir infiale neden olmuştur.  

Vakıf Üniversiteleri: Bildiriye verilen ilk 1128 imzanın 216’sı vakıf üniversitesi çalışanına aittir. 
Vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi 
olmadıkları için Rektörlük makamlarının inisiyatifinde işten atılma veya istifaya zorlanma ile en sık 
karşılaşan kişiler olmaktadır. Barış bildirisi metninin okunduğu 11.01.2016 tarihinde imza listesinde 
ismi bulunan akademisyenler aynı gün istifaya zorlanmıştır. Özellikle vakıf üniversiteleri ekseninde 
hızlanan işten atmalar, öğretim üyeliğinin en güvencesiz kanadının vakıf üniversitelerinde yer 
aldığını bir kez daha hatırlatmaktadır. 

Bu çerçevede üniversiteler tek tek değerlendirilmiş ve aşağıdaki döküm tutulmuştur. Üniversiteler 
isme göre alfabetik sıralıdır. 
 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Rektör basına yaptığı açıklamada “Bu bildiriyi onaylamamız, kabul etmemiz mümkün değil. 
Akademisyenlerimizin böyle bir bildiriye imza atması da kabul edilebilir bir durum değil. Haklarında 
mevzuata göre gerekli soruşturmalar başlatıldı, yürütülecek” demiş ve disiplin soruşturması 
açmıştır.  

İmza atan akademisyenler hakkında başlatılan disiplin soruşturmaları devam ediyor.  

Güncelleme (22 Aralık 2016): Yeni bir gelişme olmadı. Haklarında soruşturma açılan 3 akademisyene 
hiçbir şey tebliğ edilmedi. (4 imzacı akademisyenden biri emekli olduğu için hakkında soruşturma 
başlatılmamıştı.) 

(Güncelleme: 22 Aralık 2016): Barış Bildirisi ikinci kez imzaya açıldığında imzalayan 5 akademisyen 
hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır (Tebligat tarihi:24.11.2016; Tebligatın ulaştığı tarih: 29 
Kasım 2016).1 (Bir imzacı emekli olduğu için hakkında soruşturma açılmamıştır.) 

 

Abdullah Gül Üniversitesi 

Kayseri’de bulunan üniversitedeki tek imzacı profesörün istifası ilk gün talep edilmiş, istifayı kabul 
etmeyen akademisyen hakkında soruşturma başlatılmıştır. 

 

Adnan Menderes Üniversitesi 
Adnan Menderes Üniversitesi, YÖK ve ÜAK’ın konuyla ilgili yayınlanan ve imzacı akademisyenleri 
“terör destekçisi” olarak itham eden bildirisine “aynen katıldıklarını” belirtmiş ve “Adnan Menderes 

 
1 Aylıktan kesme, kademe ilerlemeyi durdurma, kınama, uyarı cezaları için disiplin soruşturması 
açma maksimum  süresi, soruşturmaya konu fiilin işlenmesinden itibaren 1 aydır. Memuriyetten 
çıkartma cezası talebiyle soruşturma açma süresi en fazla 6 aydır. 
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Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapacağımızı, devletimizin ve milletimizin yanında 
olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz” açıklamasını yapmıştır. 

Üniversitedeki 3 imzacı akademisyen hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır (Güncelleme 28 
Nisan 2016). Soruşturmalar tamamlanmadan bir imzacı akademisyen müstafi addedilerek işine son 
verilmiş; diğer bir akademisyen 2 kez işten uzaklaştırılmıştır. 

 

Adıyaman Üniversitesi 

Adıyaman Üniversitesi’nde 3 imzacı akademisyen hakkında soruşturma başlatılmıştır. İmzacı 
akademisyenler savunmalarını verdikten sonra disiplin soruşturma dosyaları “üniversite öğretim 
mesleğinden” veya “kamu görevinden çıkarılma” talebiyle YÖK’e gönderilmiştir. Akademisyenlere 
henüz savunma tarihleri tebliğ edilmemiştir (Güncelleme 4 Temmuz 2016). 

22 Ağustos 2016 itibarıyla üniversitedeki 4 imzacı görevden alınmıştır. Görevden uzaklaştırma 
kararı 657 Sayılı Kanunun 137. maddesine dayandırılmış ve süre belirtilmemiştir. 

 

Akdeniz Üniversitesi 

Akdeniz Üniversitesi’nde 9 (+2) akademisyen hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. İlgili 
akademisyenler yazılı ifadelerini verdiler.  

(Güncelleme 26 Nisan 2016): Akdeniz Üniversitesi Disiplin Kurulu 8 akademisyenin meslekten 
çıkarılmasına karar verdi. Akademisyenlerin disiplin soruşturma dosyaları “üniversite öğretim 
mesleğinden” veya “kamu görevinden çıkarılma” talebiyle YÖK’e gönderildi. Akademisyenlere henüz 
savunma tarihi tebliğ edilmedi. 

 (Güncelleme 31 Mayıs 2016): Ayrıca müdür yardımcılığından istifaya zorlanan bir imzacı 
akademisyen istifa etti. 

 

Anadolu Üniversitesi 

16 kişinin ilk imzacı, ikinci imzacılarla birlikte toplam 26 kişinin imzacı olduğu üniversitede 29 kişiye 
disiplin soruşturması başlatılmıştır.  

(Güncelleme: 17 Şubat 2016): Haklarında disiplin soruşturması açılan 16 ilk imzacı 4-5 Şubat’ta ifade 
verdi. İkinci imzacılardan 13 akademisyene soruşturma açıldığına dair evraklar geldi; 7-9 Mart’ta 
ifadeye çağrıldılar.  

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü 5 Ağustos 2016 tarihinde barış bildirisini imzalayan 21 
akademisyenin açığa alındığını duyurdu. Bu kararı protesto için basın açıklaması düzenlemek isteyen 
akademisyenlerin toplantısının Valilik kararıyla yasaklandığı 7 Ağustos 2016 tarihinde “emniyet 
tarafından sözlü olarak tebliğ edildi.” 

Rektörlük 10 Ağustos’ta açığa alınmaların 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen askerî darbe 
girişimi sonrasındaki süreçle bağlantılı olmadığını, söz konusu uygulamaların doğrudan Barış 
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Bildirisiyle ilgili olarak başlatılan ve şu an YÖK’ten nihai kararın beklendiği disiplin soruşturmalarına 
bağlı olduğunu kamuoyuna duyurdu.2 

 

Ankara Üniversitesi 

(Güncelleme: 11 Şubat 2016): Rektörlük 124 imzacı akademisyen hakkında soruşturma başlatmıştır. 
Akademisyenler yazılı savunmalarını 10 Şubat 2016 itibarıyla sunmuşlardır. 

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (vakıf) 

Biri Ankara Üniversitesi’nde diğeri ODTÜ’de görevlendirilmiş olan iki imzacı (ÖYP’li) akademisyen 
geri çağrılmıştır. Akademisyenlerden biri Ankara Üniversitesi’nde disiplin soruşturmasından 
geçmişken, diğeri ODTÜ’de soruşturmaya maruz kalmamıştır.  

(Güncelleme: 3 Ağustos 2016): Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi imzacı oldukları gerekçesiyle iki 
akademisyene karşı disiplin soruşturması başlatmıştır. Ancak, söz konusu işlemin, soruşturmaya 
konu olan fiilin üzerinden 6 ay geçmesi durumunda zaman aşımı nedeniyle başlatılamayacağı 
hukuken tespit edilmiştir. 

 

Artvin Çoruh Üniversitesi 

Bir imzacı akademisyen hakkındaki disiplin soruşturması tamamlanmış ve soruşturmacı için 
meslekten çıkarılma cezası önermiştir. İlgili akademisyenden savunma talep edilmiştir. 

 

Atatürk Üniversitesi 

(Güncelleme: 7 Şubat 2016): Atatürk Üniversitesi’nden tek imzacı akademisyene disiplin 
soruşturması başlatılmış ve üniversitedeki görevinden uzaklaştırılmıştır . 

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): İmzacı akademisyenin disiplin soruşturma dosyası “üniversite 
öğretim mesleğinden” veya “kamu görevinden çıkartılma” talebiyle YÖK’e gönderilmiştir. 
Akademisyen 19-20 Temmuz 2016’da YÖK’te savunmasını sunmaya çağrılmıştır (Güncelleme 4 
Temmuz 2016). YÖK 12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin Kurulu 
toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi. .3 

Bahçeşehir Üniversitesi (vakıf) 

Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu, sosyal medya kanallarından bir açıklama yayımlayarak bildiri 
metnini “nefretle karşıladığı”nı duyurmuştur.  

(Güncelleme: 06 Mart 2016): İmzacı akademisyenler hakkında soruşturma başlatılmıştır. 
Akademisyenler savunmalarını 24 Şubat’ta vermişlerdir. 

 
2http://www.timeturk.com/anadolu-universitesi-nden-aciga-alinan-akademisyenlerle-alakali-
aciklama/haber-242715  
3 http://sendika10.org/2016/07/yok-25-akademisyenin-sorusturma-tarihini-erteledi/ 

http://www.timeturk.com/anadolu-universitesi-nden-aciga-alinan-akademisyenlerle-alakali-aciklama/haber-242715
http://www.timeturk.com/anadolu-universitesi-nden-aciga-alinan-akademisyenlerle-alakali-aciklama/haber-242715
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Üniversitede yarı zamanlı çalışan bir imzacı akademisyenin yarı zamanlı statüsü iptal edilmiştir. 
(Aynı akademisyen Nişantaşı Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak sözleşmesi 
yenilenmeyen imzacı akademisyenler arasındadır.) 

(Güncelleme: 1 Ağustos 2016): 30 Haziran 2016 tarihinde farklı nedenlerle işten çıkarılan 7 kişinin 
arasında 2 imzacı akademisyen de bulunmaktadır. 

Geriye kalan 2 imzacı akademisyenden birinden dosyasına “yumuşatıcı yazı” eklemesi talep edilmiş; 
aksi takdirde bursunun kesilebileceği ve geri ödeme yapmasının talep edilebileceği yönünde 
“uyarılmış”tır. Talepleri reddeden akademisyenin 22 Temmuz 2016 tarihinde ikale protokolü 
yapılmak suretiyle üniversiteyle ilişiği kesilmiştir. 

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): İmzacı akademisyenlerden 2’si işten çıkarılmıştır (Böylelikle işten 
çıkarılan imzacı akademisyen sayısı 3’e ulaşmıştır.) Bir imzacı akademisyen istifaya zorlanmış ve 
istifa etmiştir. 
 

Bartın Üniversitesi 

Üniversite Rektörlüğü yaptığı kamuoyu açıklamasında “devletimizin terör konusundaki haklı 
mücadelesinin yanındayız” demiş ve imzacı akademisyeni “14. maddeyle görevlendirilen bölüm 
başkanlığınız görülen lüzum üzerine” içerikli tebliğ ile bölüm başkanlığı görevinden almıştır. 

(Güncelleme: 5 Mart 2016): Öğretim üyesine “görev süresinin yenilenmemesi”ne karar verildiği 
bildirilmiştir. Gerekçeler şöyledir: 1. “Öğretim üyesinin hakkında ‘terör örgütü propagandası 
yapmak’ suçundan cezai soruşturma açılmış olması; birime disiplin soruşturması açısından 
gereğinin takdir ve ifası için görevli olduğunun bildirilmesi; 2. Öğretim üyesinin hakkında disiplin 
soruşturması açılmış olması ve 657 sayılı devlet memurları kanununun 125/Ea ve b maddelerinde 
düzenlenen nitelikteki davranışlarda bulunmak disiplin suçlarını işlediği anlaşıldığı (sic.), ayrıca 
Başbakanlık Makamının 2016/04 sayılı ve ‘Milli Güvenliği Tehdit eden Örgüt ve Yapılar İrtibatlı 
Kamu Çalışanları Hakkında’ konulu genelgesinde belirtilen talimatlar çerçevesinde, ‘Devlet 
Memurluğundan Çıkarma Cezası’ ile cezalandırılması için yüksek disiplin kuruluna teklifte 
bulunulduğu…”. 

(Güncelleme: 4 Temmuz 2016): İmzacı akademisyenin disiplin soruşturma dosyası “üniversite 
öğretim mesleğinden” ya da “kamu görevinden çıkartılma” talebiyle YÖK’e gönderilmiştir. 
Akademisyen, 19-20 Temmuz 2016 tarihinde YÖK’te savunmaya çağrılmıştır. 

(Güncelleme: 30 Ocak 2017): İmzacı akademisyenin hem bölüm başkanlığından alınmasıyla hem de 
işten çıkartılmasıyla ilgili dosyalar birleştirilerek 2016 Nisan'da kapatılmış. Dosya yanlışlıkla AYM'ye 
gitmiş, dosyayı geri istemişler ve dava yeniden açılacakmış.  

 

Başkent Üniversitesi 
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(Güncelleme: 3 Şubat 2016): İmzacı bir akademisyen görevden uzaklaştırılmıştır.4 Ancak eğitim 
öğretim dönemi başlıyor olması ve dersler için öğretim üyesine ihtiyaç duyulması gerekçesiyle 
Rektörlük tarafından göreve başlamasına karar verilmiştir. 

 

Batman Üniversitesi 

İmzacı 5 akademisyen hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.  İmzacılardan 4’ü süreç içerisinde 
imzalarını geri çektiler. 
Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Mimarlık Bölüm Başkanı olan 
imzacı akademisyene gönderdiği yazılı tebligatla “İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
yürütülen soruşturma sonuçlanana kadar” 28.04.2016 itibarıyla asaleten yürüttüğü bölüm 
başkanlığı görevine son verildiğini bildirmiştir.  

 

Beykent Üniversitesi  

Üniversite imzacı 3 akademisyenden 2’sine, imzalarını geri çekmelerine rağmen disiplin 
soruşturması açmıştır.  İmzacılar soruşturma kapsamında ifade vermişlerdir.  

(Güncelleme: 7 Temmuz 2016): İmzacılardan biri Bahar 2016 dönemi başında istifa etmiştir. Diğer 2 
akademisyenin disiplin soruşturma dosyaları “üniversite öğretim mesleğinden” ya da “kamu 
görevinden çıkarma” talebiyle YÖK’e gönderilmiştir. 

 

Bingöl Üniversitesi 

(Güncelleme: 21 Mart 2016): Öğretim üyelerinden ve öğrencilerden tehditkâr ve saldırgan muamele 
gören imzacı bir akademisyen Mart başı itibarıyla yurt dışına çıkmış; istifasını yurt dışından 
göndermiştir.  Akademisyenin hakkında açıldığı söylenen soruşturma henüz tebliğ edilmemişken 14 
Aralık 2015 - 15 Ocak 2016 tarihleri arasında göreve geç geldiği kamera kayıtlarıyla tespit edildiği 
sebep gösterilerek soruşturma açılmış, maaştan kesme cezası verilmiştir. 

 

Bülent Ecevit Üniversitesi 
Üniversiteden tek imzacı akademisyen idari görevinden alınmıştır. Bahar 2016’da açacağı ders 
kendisinden alınmış, hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. 
 

 

 

 

Cumhuriyet Üniversitesi 

 
4 http://bianet.org/bianet/siyaset/171374-baskent-universitesi-doc-dr-sebnem-oguz-u-gorevden-
uzaklastirdi  

http://bianet.org/bianet/siyaset/171374-baskent-universitesi-doc-dr-sebnem-oguz-u-gorevden-uzaklastirdi
http://bianet.org/bianet/siyaset/171374-baskent-universitesi-doc-dr-sebnem-oguz-u-gorevden-uzaklastirdi
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(Güncelleme: 17 Haziran 2016): Üç imzacı akademisyenin disiplin soruşturma dosyalarının kamu 
görevinden çıkarılma talebiyle YÖK’e gönderildiği sözlü olarak aktarılmıştır. 5 

(Güncelleme: 4 Temmuz 2016): Akademisyenlerin disiplin soruşturma dosyaları “üniversite öğretim 
mesleğinden” veya “kamu görevinden çıkarılma” talebiyle YÖK’e gönderilmiştir. Akademisyenler 19-
20 Temmuz tarihlerinde YÖK’te savunma vermeye çağrılmışlardır.  

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): YÖK 12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin 
Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi.6 

(Güncelleme: 11 Ağustos 2016): 15 Temmuz 2016 tarihindeki askerî darbe girişimi sonrasında ilan 
edilen OHAL çerçevesinde 3 imzacı akademisyen 6 Ağustos itibariyle görevden uzaklaştırıldılar. 

 

Çankaya Üniversitesi (vakıf) 
(Güncelleme: 11 Mart 2016): İmzacı 3 akademisyen hakkında “idari işlem” yürütülmüştür. İşlem 
sürecinde “soruşturma yapılmadığının” altı çizilmiştir. Akademisyenlere şu sorular sorulmuştur:  

1. Bildiriyi okudunuz mu? 2. Bildiri size nasıl ulaştı? 3. Metne ıslak imza mı attınız; yoksa 
metni imzaladığınızı mı belirttiniz?  

Akademisyenler soruların yanıtlarını yazılı olarak dekanlıklara iletmişlerdir. 

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi  

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde barış bildirisinin imzacıları arasında yer almayan, fakat ifade 
özgürlüğü hakkını savunan metne (“İfade Özgürlüğü Metni”)  imza atan 1 akademisyen hakkında 
disiplin soruşturması süreci başlatılmış ve soruşturmacı memuriyetten çıkarma cezasını önermiştir. 
Akademisyenden savunma vermesi talep edilmiş, kendisi soruşturma dosyasını görmeyi talep 
etmiştir. Ancak bu talebine ilk etapta bir karşılık alamamıştır.  

(Güncelleme: 30 Nisan 2016): İlgili akademisyene soruşturma dosyası gönderilmiştir. Soruşturma 
dosyasında, soruşturmacının başlangıçta soruşturmacı olarak atanmayı reddettiği ve bu görevden 
çekilmek için başvuruda bulunduğu; ancak başvurusunun reddedildiği belirtilmektedir. Raporda, 
ilgili akademisyene “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin kısmında yer alan Madde 
125’in e fıkrasında bulunan ‘devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak’ 
hükmüne istinaden ‘uyarma’ cezasıyla tecziye edilmesi” önerilmektedir. Burada dikkat edilmesi 
gereken, ilgili yasanın ilgili maddesinin ilgili fıkrasının memuriyetten çıkarmayı düzenliyor olması; 
“uyarma” cezasının ise ilgili yasanın ilgili maddesinin a fıkrasıyla düzenleniyor olmasıdır.  

 

 

Çukurova Üniversitesi 

 
 http://www.egemengazetesi.com/haber/12229/cude-teror-bildirisine-imza-atan-3-
akademisyene-ceza.html (Erişim: 17 Haziran 2016) 
6 http://sendika10.org/2016/07/yok-25-akademisyenin-sorusturma-tarihini-erteledi/ 

http://www.egemengazetesi.com/haber/12229/cude-teror-bildirisine-imza-atan-3-akademisyene-ceza.html
http://www.egemengazetesi.com/haber/12229/cude-teror-bildirisine-imza-atan-3-akademisyene-ceza.html
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Üç imzacı akademisyen hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Akademisyenler savunma 
metinlerini yazılı olarak sunmuşlardır.  

 

Dicle Üniversitesi 

Üniversite Rektörlüğü 24 imzacı akademisyen hakkında soruşturma başlatmıştır.  

(Güncelleme: 1 Nisan 2016): 2 Mart 2016 itibarıyla akademisyenlerin bazıları yazılı savunmalarını 
vermişlerdi. 1 akademisyenin sözleşmesi uzatılmamıştır. 

İmzacılardan bir yabancı uyruklu akademisyenin işine Şubat 2016’da son verilmişti. İlgili 
akademisyen dava açmış ve yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.7 

 

Doğuş Üniversitesi  

(Güncelleme: 02 Mart 2016): İlk imzacılar arasında yer alan 2 akademisyene disiplin soruşturması 
açıldı . Başlangıçta 4 olan imzacı sayısı, bir imzacının imzasını çekmesi ve araştırma görevlisi olan 
imzacının da doktora öğrencisi olduğu üniversitenin adıyla imza vermiş olması nedeniyle 2’ye 
inmişti. 

(Güncelleme: 18 Şubat 2016): Psikoloji Bölüm Başkanı olan imzacı “tedbiren” bölüm başkanlığı 
görevinden uzaklaştırıldı. Bölüm Başkanlığından tedbiren geçici uzaklaştırma kararı 12 Şubat 2016 
tarihinde imzacıya tebliğ edildi . 

(Güncelleme: 03 Mayıs 2016): İmzacı 2 akademisyenin sözleşmesi feshedildi). 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

(Güncelleme: 3 Mart 2016): İmzacılar arasında yer alan bir doktora öğrencisi hakkında disiplin 
soruşturması başlatılmıştır. Öğrenci sözlü ve yazılı savunmasını sunmuştur . 

(Güncelleme: 22 Nisan 2016): Rektörlük imzacı akademisyenler hakkında soruşturma açtığı halde, 
atanan soruşturma komisyonu üyeleri birbiri ardı sıra komisyondan çekildikleri için soruşturma 
çağrısı ilgili akademisyenlere tebliğ edilememektedir . 

 

Düzce Üniversitesi 

İmzacı bir kadın akademisyen, olay basına yansıdığı andan itibaren Rektörlük makamınca teşhir 
edilmiş, hakkında disiplin soruşturması açılmış ve soruşturma sürecinde görevinden 
uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü bir açıklama yayınlayarak 
bildiriye imza atan öğretim üyesi hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturma süresince 
“uzaklaştırma tedbiri” uygulanacağını belirtti: “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı 

 
7 See http://hurbakis.net/content/isten-atilan-baris-akademisyenlerinden-biri-daha-universiteye-
donme-davasini-kazandi (Accessed April 24, 2019) 
 

http://hurbakis.net/content/isten-atilan-baris-akademisyenlerinden-biri-daha-universiteye-donme-davasini-kazandi
http://hurbakis.net/content/isten-atilan-baris-akademisyenlerinden-biri-daha-universiteye-donme-davasini-kazandi
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ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 26. Maddesine dayalı olarak soruşturma süresince görevinin 
başında kalmasında sakınca görüldüğünden, ilgili hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin 
uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.  

Üniversite akademisyeni sözlü ifade vermeye çağırmıştır. Akademisyen can güvenliğini gerekçe 
göstererek yazılı ifade vermek istediğini ilgili makama bildirmiştir. 

(Güncelleme: 17 Haziran 2016): Disiplin soruşturma dosyasının YÖK’te olduğu öğrenilmiştir.  

(Güncelleme: 4 Temmuz 2016): Dosyası “devlet memurluğundan çıkarılma” talebiyle YÖK’e 
gönderilen akademisyen 19-20 Temmuz 2016’da YÖK’te savunmasını sunmaya çağrılmıştır. 

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): YÖK 12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin 
Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi.8 

 

Ege Üniversitesi 

10 imzacı akademisyen ve başlangıçta metne imza verip ardından imzasını çeken 1 akademisyen 
hakkında soruşturma açılmıştır. Akademisyenler 24 Mart 2016 tarihinde savunmalarını sunmaya 
çağrılmışlardır. 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü, imzacı 8 akademisyen hakkında “kamu görevinden 
çıkarma” soruşturması başlattığını ve görevden alınmalarını talep ettiğini duyurdu. İmzacılar 
arasında yer alan bir öğretim üyesinin üniversitedeki Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü görevine 
son verildi.  

(Güncelleme: 2 Şubat 2016): ÖYP’li bir imzacı akademisyenin sözleşmesi uzatılmamış ve gerekçe 
gösterilmeden ilişiği kesilmiştir . 

(Güncelleme: 30 Nisan 2016): İlişiği kesilen ÖYP’li akademisyen yürütmeyi durdurma davası açmış 
ve dava akademisyenin lehine sonuçlanmıştır. 

 

Erzincan Üniversitesi 

Erzincan Üniversitesi’nden tek imzacı hakkında Rektörlük tarafından disiplin soruşturması ve cezai 
soruşturma açılmıştır. Açılan soruşturma kapsamında savunmasını veren akademisyene diğer illerde 
de sorulan soruların yanı sıra, bildirinin ardından sosyal medya siteleri üzerinden yaptığı 
paylaşımlara yönelik olarak da sorular yöneltilmiştir.   

(Güncelleme: 22 Nisan 2016): Akademisyene sözlü olarak, hakkında memuriyetten çıkarılma 
yönünde ceza talebinin YÖK’e iletildiği bilgisi verilmiştir.  

(Güncelleme: 13 Mayıs 2016): İşten çıkarılan akademisyene (fakülte sekreterinden telefonla 
aranarak) göreve iade edildiği bildirilmiştir. Sözleşmesi altı aylığına uzatılmıştır. 

 
8 http://sendika10.org/2016/07/yok-25-akademisyenin-sorusturma-tarihini-erteledi/ 
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(Güncelleme: 31 Mayıs 2016): Disiplin soruşturma dosyası “devlet memurluğundan çıkarma” 
talebiyle YÖK’e gönderilmiştir.  

(Güncelleme: 4 Temmuz 2016): Akademisyen 19-20 Temmuz 2016’da YÖK’te savunmasını sunmaya 
çağrılmıştır.  

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): YÖK 12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin 
Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi .9 

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): Erzincan Üniversitesi’nin soruşturma sonucu verdiği “lüzum-u 
muhakeme” kararına itiraz eden akademisyenin Danıştay Birinci Daire’ye gönderilen dosyası karara 
bağlanmıştır. Danıştay’ın kararı: “İsnat edilen suçun, üniversitedeki görevden kaynaklanmadığı, 
görev dolayısıyla işlenmediği, bu bakımdan 2547 sayılı kanunun 53. maddesi uyarınca ceza 
soruşturması yapılamayacağı” yönündedir . 

 

Fatih Üniversitesi (vakıf) 

(Güncelleme: 12 Mart 2016): Tek imzacı akademisyen hakkında başlangıçta ön inceleme yapılmış ve 
incelemenin ardından soruşturma açılmayacağıyla ilgili rapor yazılmıştır. Ardından imzacı 
akademisyene soruşturma açılmasının kaçınılmaz olduğu bildirilmiş ve 3 aylık ücretsiz izne çıkması 
önerilmiştir. İlgili akademisyen Şubat 2016’dan itibaren 3 aylık ücretsiz iznini kullanmaya 
başlamıştır .  

(Güncelleme: 27 Nisan 2016): Kendisi Şubat 2016’da tekrar aranarak istifası talep edilmiştir. 
Karşılıklı fesih ve kıdem tazminatlı olarak istifasını sunan akademisyen, imzacı olmayan diğer 
akademisyenlerden de benzer istifa taleplerinin olduğu bilgisini aktarmıştır. Üniversite Yönetimi 
istifasını sunduktan sonra akademisyen hakkında soruşturma açıldığını tebliğ etmiştir. Akademisyen 
soruşturma talebini, istifa ettiği gerekçesiyle reddetmiştir. 

Aynı akademisyen aldığı davetle yurt dışına çıkmıştır. Yurt dışına çıktıktan sonra Emniyetten babası 
aranarak ifade verilmeye çağrılmıştır. Akademisyen bu konuda şikâyette bulunmanın yollarını 
aramıştır. 

15 Temmuz 2016 tarihindeki askerî darbe girişimi sonrasında bu üniversite kapatıldı. 
(Üniversitedeki iki imzacıdan 1’i istifa etmişti). 

 

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi (vakıf) 

Basın açıklamasının yapıldığı günün hemen ertesinde ilgili üniversitedeki tek imzacı öncelikle 
istifaya zorlanmış, ardından ancak istifası durumunda özlük haklarının verilebileceği söylenmiştir. 
İmzacı istifa etmeyi reddetmeye devam etmiş; işten çıkışı tazminatını ve özlük haklarını 
kaybetmeden sağlanmıştır. 

(Güncelleme: 02 Mart 2016): İmzacının işe iade davası hazırlanmaktadır.  

(Güncelleme: 02 Nisan 2016): Akademisyen üniversiteye dava açmıştır.  

 
9 http://sendika10.org/2016/07/yok-25-akademisyenin-sorusturma-tarihini-erteledi/ 
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Galatasaray Üniversitesi 

(Güncelleme: 26 Nisan 2016): 29 imzacı akademisyenden ön-inceleme kapsamında yazılı savunma 
talep edilmiştir.10  

 

Gazi Üniversitesi 

(Güncelleme: 11 Ağustos 2016): 15 Temmuz askerî darbe girişimi sonrasında ve Gazi 
üniversitesindeki rektörlük seçimleri tamamlandıktan sonra, rektörlüğün verdiği bilgi 
doğrultusunda imzacı 2 akademisyen ve imzasını çeken 1 akademisyen açığa alınmıştır. Daha önce 
haklarında rektörlük makamınca soruşturma açılmayan akademisyenlerin açığa alınmalarının 15 
Temmuz’daki askerî darbe girişimi sonrasında başlatılan tasfiye süreci içine yerleştirilmiş olmasına 
dikkat çekmek gerekir. 

 

Gaziantep Üniversitesi 

Dört kişinin imza verdiği, son imzacı listesinin 3 akademisyenden oluştuğu üniversitede, tüm 
akademisyenler hakkında disiplin soruşturması başlatılmış; ilk elde soruşturmanın seyriyle ilgili 
bilgi edinilememiştir. 

Güncelleme: 10 Mart 2016): Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun, “Kendi 
devletine ‘katliam yapıyor’ şeklindeki sloganik ve ucuz söylemler, bilimsellikle ve akademik 
özgürlükle bağdaşır değil” dedi. 

Bir imzacı akademisyen, doktora sonrası araştırma için SOAS’ta (İngiltere) görevlendirilmişken, Mart 
ayında telefon ve e-postayla yurt dışı görevlendirilmesinin iptal edildiği ve üç iş günü içinde göreve 
başlaması kendisine bildirilmiştir. 

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): 4 Temmuz 2016 itibarıyla imzacı akademisyenlerden 2’sinin 
disiplin soruşturma dosyaları “üniversite öğretim mesleğinden” veya “kamu görevinden çıkarılma” 
talebiyle YÖK’e gönderilmiştir. Akademisyenlere 19-20 Temmuz 2016 tarihlerinde YÖK’te 
savunmalarını sunmaları tebliğ edilmiştir. YÖK 12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek 
Disiplin Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe 
erteledi.  

 

Giresun Üniversitesi 

Üniversite BAK’ın yayımladığı bildiriyi imzalayan öğretim üyelerinin görevden uzaklaştırıldığını 
bildirdi. Açıklamada, “Terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonları ‘katliam’ olarak 
nitelendiren ve teröre destek amaçlı yayımlanan bildiri kapsamında üniversitemizce ivedilikle 
soruşturma başlatılmış ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları 

 
10 Benzer bir ön-inceleme süreci Hacettepe Üniversitesi’nde aralarında imzacı akademisyenlerin 
çoğunlukta oldukları akademisyenlerin terör örgütü propagandası yaptıklarına dair ihbar olan 
akademisyenler örneğinde yaşanmıştır. 
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Disiplin Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılma kararı alınmıştır” ifadesine 
yer verildi.   

26 Ocak 2016 itibariyle üniversitede yürütülen soruşturmalarda, imzacı akademisyenler toplu olarak 
ifadeye çağrılıyor; bireysel ifadeleri bütün akademisyenlerin önünde soruşturmacı tarafından 
okunuyordu. Deneyimini paylaşan akademisyene göre imzacı akademisyenler soruşturmalarda 
kurum bilgilerini paylaştıkları için “üniversiteyi küçük düşürmek”le suçlanıyorlardı. 

1 Haziran 2016’da 3 imzacı akademisyen 14 Ocak 2016 tarihinde uzaklaştırıldıkları görevlerine iade 
edildiler (Güncelleme 17 Haziran 2016). 

Üç akademisyenin dosyası YÖK’e gönderildi (Güncelleme 31 Mayıs 2016). Disiplin soruşturma 
dosyaları “üniversite öğretim mesleğinden” veya “kamu görevinden çıkartılma” talebiyle YÖK’e 
gönderilen akademisyenler 19-20 Temmuz tarihlerinde YÖK’te savunmaya çağrıldı. YÖK 12 Temmuz 
2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin 
soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi (Güncelleme 22 Temmuz 2016). 

 

Hacettepe Üniversitesi 

Rektör Prof. Dr. Murat Tuncer, rektör olarak görev yaptığı son gün, YÖK’e gönderdiği yazıda “Bu suça 
ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenler hakkında idari işlem başlatıldığını 
bildirmiştir. 

02 Mart 2016 itibarıyla 22 ilk imzacı akademisyen hakkında idari işlem başlatılmıştır. 21 
akademisyene soruşturma tebligatı yapılmış ve akademisyenler 17 Mart 2016’da savunmalarını 
vermeye çağrılmışlardır. 1 imzacı akademisyen yurt dışında görevde olduğu için kendisine 
gönderilen tebligat Rektörlüğe iade edilmiştir. 

(Güncelleme: 05 Nisan 2016): Valilik kanalıyla 24 akademisyen hakkında YÖK’e “ihbar” iletilmiş ve 
bu doğrultuda atanan soruşturmacı tarafından ilgili akademisyenler “ön-inceleme”ye çağrılmışlardır. 
24 akademisyenden 23’ü soruşturmacının talebi üzerine kendisiyle görüşmeye gitmişlerdir. 
Akademisyenlerden 1’i yurt dışında olduğu için soruşturmacı tarafından görüşmeye çağrılmamıştır. 
24 akademisyenden 2’si barış bildirisini ilk imzalayan akademisyenler arasında değildir; 1’i metni 
ikinci etapta imzalamıştır; diğer akademisyenin ise metinle ilişkisi yoktur. 

(Güncelleme: 30 Ocak 2017): Yurt dışında bulunan imzacı akademisyen görevine başlamış ve 
soruşturma komisyonuna yazılı ifadesini sunmuştur. 

 

Hakkari Üniversitesi 

Hem ilk hem de ikinci imzacılara disiplin soruşturması açılmıştır. 2 imzacı elden soruşturma beyanını 
aldığında diğer 2 imzacı henüz almamıştı.11  

 
11 Başlangıçtaki 2 imzacı imzalarını çekmişlerdir. Öte yandan, imza attıkları sırada başka kurumlarda 
olan, ama süreçte doktora tezlerini bitirerek Hakkâri Üniversitesi’ne dönen imzacı akademisyenlere 
de Hakkâri Üniversitesi’nde soruşturma açılmıştır. 



 

19 

 

3 Ağustos 2016 itibariyle disiplin soruşturmaları tamamlanan ve dosyaları memuriyetten men 
istemiyle YÖK’e gönderilen iki imzacı akademisyenin görevlerine Rektörlük tarafından son 
verilmiştir. 

(Güncelleme: 4 Temmuz 2016): 2 imzacı akademisyenin dosyası “kamu görevinden çıkartılma” 
talebiyle YÖK’e gönderilmiş; akademisyenler, 19-20 Temmuz 2016 tarihlerinde savunmalarını 
sunmak üzere YÖK’e çağrılmışlardır. 

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): YÖK 12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin 
Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi.12 

 

Iğdır Üniversitesi 

İmzasını geri çeken bir akademisyen hakkında disiplin soruşturması yürütülmüş ve ilgili 
akademisyen devlet memurluğundan çıkarılmıştır. Tebliğ edilen karar aşağıdaki gibidir: 

“Üniversitemiz Disiplin Kurulu’nun 07.03.2016 tarih ve 3 sayılı toplantısında 10.01.2016 tarihinde 
ulusal yayın yapan çeşitli gazete ve haber sitelerinde kamu görevlilerinin imzaladığı Ülkemizin Doğu 
ve Güneydoğusunda yapılan güvenlik operasyonlarını katliam olarak nitelendirip terör örgütlerinin 
yasadışı silahlı eylemlerini bir hak mücadelesi olarak vasıflandıran bilgi diye imza attığınız daha 
sonra imza tarafınızca geri çekilse de söz konusu fiilin suç olmadığı gibi bir hak olduğunu iddia 
ettiğiniz sabit görülmüş olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin e bendi ile 
2547 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesinin be bendinin 1. cümlesinde yer alan 
“öğretim elemanı … üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları” 
ifadesi ve ilgili mevzuat uyarınca devlet memurluğundan çıkarılmanıza oy birliği ile karar verilmiştir. 

İş bu karara idari yargı yolu açıktır. Bilgilerinize rica ederim.” 

31 Mayıs 2016 itibariyle imzacı akademisyenin dosyası YÖK’e gönderilmiştir. 

 

Işık Üniversitesi (vakıf) 

Rektör Yardımcısı imzacı akademisyenleri telefonla arayarak savunma metinlerini e-posta yoluyla 
göndermelerini talep etti. Akademisyenler savunmalarını rektör yardımcısına e-posta yoluyla 
gönderdiler. 

 

İstanbul Üniversitesi 

İmzacı 83 akademisyen hakkında disiplin soruşturması süreci başlatılmıştır (Güncelleme 3 Şubat 
2016). Doçent kadrosundaki bir akademisyen idari görevi olan müdürlükten alınmıştır. 

Basın açıklamasını takip eden günlerde, Rektörlük imzacı akademisyenlerin idari görevlerinden 
alınması yönünde dekanlıklara talimat göndermiştir. Bu talimat kapsamında araştırma 
merkezlerindeki idari görevler, bölüm başkanlıkları, bölüm başkan yardımcılığı görevleri, yönetim 

 
12 http://sendika10.org/2016/07/yok-25-akademisyenin-sorusturma-tarihini-erteledi/ 
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kurulu ve danışma kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Rektörlük idari görevlerde bulunan imzacı 
akademisyenlerle ilgili dekanlıklardan bilgi talep etmiştir. 

Buna bağlı olarak İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Müdürü 
Rektörlük tarafından görevden alınmıştır. Müdürün görevden alınmasıyla aynı merkezin Müdür 
Yardımcısının görevi de otomatik olarak düşmüştür. Merkezin yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu 
imzacı akademisyenlerden oluşuyordu, bu akademisyenlerin de üyelikleri düştü. Bu durum, Kadın 
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yıllara yayılan emek ve birikimle kurulan yapısında 
büyük bir yaraya neden olmuştur. 

Rektörlüğe bağlı diğer araştırma merkezlerinde de yönetim kurulu ve danışma kurulu üyesi olan 
imzacıların bilgileri merkez müdürleri kanalıyla Rektörlükte toplandı. Bu kişiler de görevden 
alınmayı bekliyor. 

Ek olarak imzacı bölüm başkan yardımcılarından biri bu süreçte istifa etti. Diğer iki bölüm başkan 
yardımcısı direniyor ve görevlerine devam ediyorlar. 

 

İstanbul Arel Üniversitesi (vakıf) 

Üniversitedeki 9 imzacı hakkında disiplin soruşturması açılmasına ve soruşturma süresince imza 
veren akademisyenlerin uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Ancak, uzaklaştırmanın hukuken ancak 
60 gün süreyle verilebileceği gerekçesiyle söz konusu karar geri alınmış ve süreli uzaklaştırmaya 
dönüştürülmüştür. Bu kararın alınmasında, İstanbul Arel Üniversitesi’nde imza veren 
akademisyenlerle dayanışma içinde olan öğrenci ve diğer akademisyenlerin süreci zorlaması etkili 
olmuştur. 

(Güncelleme: 27 Ocak 2016): Soruşturma ara kararıyla haklarında soruşturma açılan 9 akademisyen 
göreve dönmüştür. Soruşturma devam etmektedir. 

 

İstanbul Bilim Üniversitesi (vakıf) 

Bir imzacı akademisyen rektör tarafından istifaya davet edilmiş, akademisyen istifa etmeyi 
reddedince rektör Mart-Nisan’da yenilenecek olan sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ifade etmiştir. 

(Güncelleme: 12 Mart 2016): 29 Şubat 2016 tarihli yönetim kurulu kararıyla 2 imzacı akademisyenin 
işine son verilmiştir. 

(Güncelleme: 4 Temmuz 2016): İmzacı akademisyenlerin disiplin soruşturma dosyaları “üniversite 
öğretim mesleğinden” veya “kamu görevinden çıkarılma” talebiyle YÖK’e gönderilmiştir. 
Akademisyenler 19-20 Temmuz tarihlerinde YÖK’te savunma vermeye çağrılmışlardır.  

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): YÖK 12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin 
Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi.13 

 

 

 
13 http://sendika10.org/2016/07/yok-25-akademisyenin-sorusturma-tarihini-erteledi/ 



 

21 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (vakıf) 

657 No.lu Kanuna tâbi olarak 2547/32. maddeye istinaden 2015-2016 akademik yılında Gelişim 
Üniversitesi’nde yarı zamanlı geçici öğretim üyesi olarak ders vermek üzere sözleşmesi bulunan 
imzacı akademisyen ikinci tur imzacılar arasında yer almaktadır. 2015-2016 Bahar dönemi için 
Rektörlüğün resmî görevlendirme talebi çalışmakta olduğu Silivri Belediyesi tarafından 
reddedilmiştir.  

Üniversite yönetiminin Belediyeye yeniden yazması beklenti dâhilindeyken barış bildirisi sonrasında 
böyle bir yazı Belediyeye gönderilmemiştir.14 Akademisyen kurum doktoru olarak çalışmaya devam 
etmektedir.  

 

İstanbul Kültür Üniversitesi (vakıf) 

İmzacılardan ders saat ücretli öğretim görevlisi statüsünde olan akademisyenin görevine son verildi.  

 

İstanbul Şehir Üniversitesi (vakıf) 

18 Ocak 2016 tarihinde 4 (ilk) imzacı akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı. 

Bir imzacı akademisyen başlangıç tarihi Eylül 2016 olan yurt dışı burslu (Finlandiya, Tampere 
Üniversitesi) araştırmasını Şubat 2016’da başlatmak için üniversite yönetimine başvurmuş; ancak 
başvurusu reddedilmiştir. Akademisyen bunun üzerine üniversitedeki görevinden istifa etmiştir.  

(Güncelleme: 11 Ağustos 2016): İmzacı bir akademisyenin iş akdi, YÖK/hükümet baskısıyla 
feshedilmiştir. 

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi (vakıf) 

Tek imzacısı akademisyenin gazete haberiyle işine son verildiği bilgisi edinilmiştir. 

(Güncelleme: 23 Şubat 2016): 22 Şubat tarihli bir yazı ile akademisyenin işine son verildiği 
bildirilmiştir. Neden olarak yazılı basın ve sosyal medyada üniversiteye hakaret ettiği, itham ve 
isnatlarda bulunduğu gösterilmiştir. 

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (vakıf) 

Üniversite yönetimi tarafından 2 imzacı (kadın) akademisyenin işten çıkarıldıkları tebliğ edilmiştir. 

(Güncelleme: 02 Mart 2016): Haklarında soruşturma açılan 4 imzacı akademisyenden 3’ü ihbar ve 
kıdem tazminatsız işten çıkarılmıştır. Yarı zamanlı çalışan 1 imzacı akademisyen de ihbara gerek 
duyulmadan işten çıkarılmıştır. 

 
14 Belediyenin ilgili akademisyenin görevlendirilmesini reddetmesi ve Üniversite Yönetiminin 
yeniden talepte bulunmaması açıkça Barış Bildirisine imza vermesine ya da herhangi bir diğer 
gerekçeye dayandırılmadığı için, bu gelişmeler imza sonrası süreçte yaşanmış olması itibarıyla Barış 
İçin Akademisyenlerle ilgili deneyimler hanesine yazılmaktadır. 
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İzmir Üniversitesi (vakıf) 

İzmir Üniversitesi’nde imzacı 2 akademisyen hakkında soruşturma açıldı. Bir akademisyenin iş akdi 
tazminatsız ve ihbarsız olarak sonlandırıldı. İş akdinin feshi 15 Şubat 2016 tarihinde tebliğ edildi.  Bu 
üniversitede çalışan fakat başka bir üniversitenin kadrosunda yer alan diğer imzacının da işine son 
verildi. 

15 Temmuz 2016 tarihindeki askerî darbe girişimi sonrasındaki OHAL sürecinde bu üniversite 
kapatıldı. (Üniversitedeki 2 imzacısının işine halihazırda son verilmişti. Bir diğer imzacı ise bir başka 
üniversite kadrosunda yer almaktaydı) 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi (vakıf) 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 5 imzacı akademisyen hakkında soruşturma açıldı. İlk tur imzacılar 
arasında bulunan ve üniversitede yarı zamanlı çalışan 1 akademisyene soruşturma açılmadı. İkinci 
tur imzacılar arasında bulunan tam zamanlı 1 akademisyene soruşturma açıldı. Akademisyenler 25 
Mart 2016 tarihinde yazılı savunmalarını verdiler. 

(Güncelleme: 17 Mayıs 2016): Haklarında disiplin soruşturması açılan 5 imzacı akademisyen uyarı 
cezası aldı.  

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

İmzacı 3 akademisyen hakkında soruşturma açıldı. 

(Güncelleme: 10 Mart 2016): Barış bildirisini ikinci turda imzalayan 2 akademisyene de soruşturma 
açıldı. Böylece Enstitü’de “birinci” ve “ikinci” imzacı akademisyenler olmak üzere toplam 5 
akademisyene soruşturma açılmış oldu.  

 

Kırklareli Üniversitesi 

İmzacı 3 akademisyen hakkında disiplin soruşturması açılmıştır. Disiplin soruşturması komisyonu 
kınama  cezası önermiştir. Akademisyenler önerilen ceza karşısında savunma dilekçesi yazmışlardır.  

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü kınama cezasını uyarı cezasına 
çevirmiştir.  

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): Kırıkkale Üniversitesi’ndeki 1 imzacının disiplin soruşturma 
dosyası “üniversite öğretim mesleğinden” veya “kamu görevinden çıkartılma” talebiyle YÖK’e 
gönderilmiştir. İmzacı akademisyen 19-20 Temmuz tarihlerinde YÖK’te savunmaya çağrılmıştır 
(yazılı tebligat). YÖK 12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısını 
ve dolayısıyla 25 akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi. 

Kocaeli Üniversitesi 

Kocaeli Üniversitesi Senatosu yayınlanan bildiriyi “teröre destek” olarak gördüğünü ve ilgili 
akademisyenler hakkında Rektörlük tarafından disiplin soruşturması süreci başlatıldığını açıkladı.  



 

23 

 

(Güncelleme - 11 Şubat 2016): Kocaeli Üniversitesi’nde 21 imzacı akademisyen hakkında soruşturma 
tebligatı yapıldı. İlgili akademisyenler 23 Şubat 2016’da ifade vermeye çağrıldı. 

(Güncelleme - 1 Haziran 2016): Üniversite Rektörlüğü, bir imzacı akademisyene Barış Bildirisinin 
kamuoyuyla paylaşılmasının ardından verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer 
yetkililerce imzacı akademisyenlerle ilgili şiddet içeren sözler sarf edilmesinin üniversite üzerindeki 
baskıya işaret ettiğini, bunun Hitler döneminde ve Hitler tarafından entelektüellere uygulanan 
baskıya benzediğine ilişkin yorumlarını delil göstererek Cumhurbaşkanına hakaretten disiplin 
(kınama) cezası vermiştir.  

(Güncelleme - 30 Kasım 2017): İmzacı akademisyen kararın iptali için açtığı davayı kazanmıştır. 

 

Koç Üniversitesi (vakıf) 

(Güncelleme: 02 Mart 2016): Koç Üniversitesi’nde sözleşmeli çalışan imzacı akademisyenlere 
disiplin soruşturması başlatıldı. 

(Güncelleme: 10 Aralık 2016): Toplam 23 imzacı akademisyenden sigortalı çalışan (araştırma 
görevlileri sigortasız çalışıyorlar, burslu öğrenci şeklinde)) 8’i disiplin soruşturmasından geçmiştir. 
6’sı savcılık ya da emniyette ifade vermiştir. 

 

Maltepe Üniversitesi (vakıf) 

Maltepe Üniversitesi’nde imzacı 3 akademisyene “17789 sayılı Yükseköğretim Kurumları Yönetici, 
Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 17. Maddesi kapsamında” gönderilen 
tebligatta, “1128 Akademisyenin imzaladığı bildiri” adıyla yayınlanan metinde imzacı olarak adınızın 
bulunduğu görülmüştür. Söz konusu bildirinin ideolojik, siyasi, yıkıcı, bölücü, amaçlarla eylemlerde 
bulunmak veya eylemleri desteklemek suretiyle kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini 
bozucu nitelikte olduğu kanaatiyle, rektörlük makamınca re’sen ve Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.01.02016 tarih ve 73112577.65 sayılı yazısıyla soruşturma açılmasına karar 
verilmiştir” ifadeleri yer almıştır. 

(Güncelleme: 27 Ocak 2016): 26 Ocak’ta 3 akademisyen savunmalarını vermiştir. 

İmzasını geri çekmeyen akademisyenlerden biri öncelikle istifaya zorlanmış, ardından iradi olarak 
emeklilik hakkını talep etmiştir. 

5 Şubat’ta 1 imzacı akademisyene görevine son verildiği tebliğ edilmiştir. 2 Mart’ta 2 imzacı 
akademisyenin görevine son verilmiştir. 

 

 

 

Mardin Artuklu Üniversitesi 

İlk imzacı akademisyenlerden 18’i Mardin Artuklu Üniversitesi’nde çalışıyordu. İlk haftalarda bir 
akademisyen imzasını çekti. Son durumda 36 imzacı akademisyen bulunuyordu. 
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Üniversite yönetimi 22 Şubat 2016 tarihinde disiplin soruşturması başlattı. Soruşturmalar 4-5 farklı 
soruşturma komitesi tarafından yürütüldü.  Mart 2016 başı itibarıyla 10 kişi soruşturma komitesine 
ifade verdi. 26 Nisan 2016’da ifade verme süreci henüz tamamlanmamıştı. Soruşturma komitesi 
üyelerinin bir kısmı çekimser davrandılar. 

Bir imzacı Ocak 2016 sonunda emekliliğini talep etti. 

Sakarya Üniversitesi’ne geçiş yapma sürecinde olan imzacı bir yardımcı doçent dil sınavını geçmiş 
olmasına rağmen, imzacı olması nedeniyle muvafakat aşamasında engellendi. İlgili akademisyen 
henüz hukuki yollara başvurmadı.  

15 Mart 2016 tarihinde, bir öğretim görevlisinin sözleşmesi imzacı olması nedeniyle hakkında 
açılmış olan soruşturmalar gerekçe gösterilerek Rektörlük tarafından uzatılmadı ve birkaç gün içinde 
üniversiteyle ilişiği kesildi. Akademisyen Mardin İdare Mahkemesi’nde 28 Mart 2016 tarihinde 
yürütmeyi durdurma davası açtı. Davaya bakan hakim süreci yavaş işletti; Nisan 2016 sonu itibarıyla 
Üniversite Yönetimi’nin savunma vermesi için 30 gün süre tebliğ etmek üzereydi.15 

 

Marmara Üniversitesi 

(Güncelleme: 04 Mart 2016): İmzacı akademisyenler hakkında soruşturma başlatılmış; tebligat 
gönderilmiştir.  

(Güncelleme: 24 Aralık 2016): İmzacıların açılan bir başka davaya üniversitenin verdiği bir belgeden 
edindiği bilgilere göre, soruşturma komisyonu imzacılar (1. imzacılar) hakkında 657 sayılı Kanun’un 
125. Maddesi uyarınca oy çokluğu ile “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasını önermiş, 
Rektörlükte bu kararı uygun bulup YÖK’e iletmiştir. 

(Güncelleme: 17 Şubat 2017): Geçtiğimiz aylarda Marmara Üniversitesi’nden 7 imzacı akademisyen 
emekliliğe davet edildiler ve emekli oldular.  

 

Mersin Üniversitesi 

Mersin Üniversitesi’nde 22 akademisyen hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. 20 akademisyen 
16 Şubat 2016’da savunmalarını sundular. İmza esnasında yurt dışında olan 2 imzacının savunması 
ilgililer Türkiye’ye döndükten sonra istendi ve sunuldu. Soruşturma Komisyonu 3 Rektör 
yardımcısından müteşekkildi. 

(Güncelleme: 17 Haziran 2016): Bildiriyi takip eden ilk ay içerisinde imzacı akademisyenlerden 
sözleşme tarihi dolan 2 yardımcı doçentin sözleşmesi uzatılmadı. 3 Mart 2016 itibariyle bir araştırma 
görevlisinin ve iki uzmanın sözleşmesi uzatılmadı. 26 Nisan 2016 itibariyle bir yardımcı doçentin 
daha kadro uzatması yapılmadı ve işine son verildi. 

Böylece toplam 6 imzacı akademisyenin sözleşmeleri yenilenmedi. Akademisyenler idari yargı 
yoluna başvurdular. Bir imzacı akademisyenin davasında idari mahkeme yürütmeyi durdurdu. 
Üniversite yönetimi hemen üst mahkemeye (Adana Bölge İdare Mahkemesi) yürütmeyi durdurma 
kararı için itiraz başvurusunda bulundu. 13 Haziran 2016 tarihinde üst mahkeme itirazı kabul etti ve 

 
15 Çoğu imzacı akademisyen sözleşme süreleri dolduğunda yenilenmeyeceği düşüncesinde. 
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yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Bölge İdare Mahkemesi ilgili akademisyenin hakkındaki adli 
soruşturmaları gerekçe olarak gösterdi. 

İdari mahkemeye yürütmeyi durdurmak için başvuran diğer akademisyenlerin başvurusu 
reddedildi. Profesörlüğü gelmiş olan imzacı doçentlere profesörlük kadroları verilmedi. 

15 Temmuz sonrası süreçte açığa alınan 8 akademisyen arasında barış bildirisi imzacısı 
bulunmamaktadır. Ancak sözleşme yenilememe yöntemiyle işine son verilenlerin sayısının 
önümüzdeki aylarda artacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. 27 Temmuz 2016 itibariyle Mersin 
Valiliği’nden Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilen genelgede, özetle üniversitede “paralel 
yapı örgütlenmesine ve ayrılıkçı-bölücü terör örgütüne üye ya da sempatizanı olanların ivedilikle 
bildirilmesi hususu”na işaret ediliyordu. Genelge dekanlıklara gönderildi. 

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): Sözleşmeleri 15 Ağustos’ta yenilenecek bir ve 31 Ağustos’ta 
yenilenecek 2 imzacı akademisyene daha jüri raporları olumlu olduğu halde sözleşmelerinin 
yenilenmeyeceği tebliğ edildi. Böylelikle Barış Bildirisine imza verdikleri gerekçesiyle sözleşmeleri - 
hukuksuz bir şekilde - yenilenmeyen akademisyen sayısı 8’e çıktı  

(Güncelleme 17 Ağustos 2016). 1 Ekim 2016’da görev süresi dolacak olan 1 yardımcı doçentin daha 
görev süresinin uzatılmayacağı kendisine tebliğ edildi. Böylelikle Mersin Üniversitesi’nde 
sözleşmesinin yenilenmemesi yoluyla işini kaybeden imzacı sayısı 9’a çıkmış oldu. 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, 14.01.2016 tarihinde basın bildirisi yayımlamış ve 
“Terör örgütlerinin masum insanları mağdur etmesi ve güzel vatanımızın korunması için çaba sarf 
eden güvenlik mensuplarımızı şehit etmesini haklı göstermeye çalışan, içeride ve dışarıda 
işbirlikçilerine yardım ve yataklık eden kişiler hangi statü veya meslekten olursa olsun mazur 
görülemez” açıklaması yapmıştır. 

Bildiride imzası bulunan 9 akademisyen hakkında “disiplin ve ceza soruşturmaları” açılmış ve 
20.01.2016 tarihi itibarıyla, 9 akademisyen 2 ay süreyle “tedbiri uzaklaştırma” cezası almıştır. 
Bildiriyi sonradan imzalayan 6 akademisyenden 5’i için de disiplin soruşturması açılmış ve 2 ay 
uzaklaştırma almışlardır. Böylece uzaklaştırma cezası verilenlerin sayısı 14 olmuştur. 27 Ocak 
itibariyle 15 kişinin imzacı olduğu üniversitede emekli durumdaki bir imzacı hariç tümüne 15 Ocak 
2016’dan başlayarak 2 ay görevden uzaklaştırma verilmiştir. Ayrıca her birine resmi yazıyla 
soruşturma açıldığı da belirtilmiş fakat ilk etapta soruşturma evrakları sadece bazı imzacılara tebliğ 
edilmiştir.  

25.1.2016’da yürütmeyi durdurma istemiyle uzaklaştırma cezalarına iptal davası açılmıştır. 

Fen ve Edebiyat Fakültelerinden imzacı akademisyenler sekreterlik tarafından aranarak - hukuk dışı 
bir şekilde - oda anahtarlarını teslim etmeleri talep edilmiştir. 

2 Şubat 2016 itibariyle bildiri nedeniyle ikinci tur disiplin soruşturmaları tebliğ edildi. Birincisi 
53c’den açıldıysa ikincisi 53 a-b’den açıldı. Ayrı bir soruşturma komisyonu bulunuyordu. 

Mustafa Kemal Üniversitesi 
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(Güncelleme: 28 Kasım 2016) 674 Sayılı KHK kapsamında geri çağrılan bir ÖYP’li araştırma görevlisi 
(doktora öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi) idare mahkemesinde açtığı dava sonucunda mahkemenin 
MKÜ’den gelecek açıklamayı beklemeden verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla Hacettepe 
Üniversitesi’ndeki görevine dönmüştür. 

 

Namık Kemal Üniversitesi  

Namık Kemal Üniversitesi’ndeki tek imzacı akademisyenin disiplin soruşturma dosyası “kamu 
görevinden çıkarılma” talebiyle YÖK’e gönderilmiştir. Akademisyen, 19-20 Temmuz 2016 
tarihlerinde savunmasını sunmak üzere YÖK’e çağrılmıştır (yazılı tebligat). YÖK 12 Temmuz 2016’da 
20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin 
soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi.16 

 

Nişantaşı Üniversitesi (vakıf) 

Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal imzacı 6 akademisyeni istifaya davet 
etmiştir. 9 Şubat 2016 itibariyle 6 akademisyenin işine son verildiğine dair tebligat ulaşmıştır. 
Akademisyenlere kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemiştir. 

 

Okan Üniversitesi (vakıf) 

Okan Üniversitesi’nde 13 imzacı akademisyenden ders saat ücretiyle çalışan bir akademisyen işten 
çıkarıldı. İşten çıkartıldığı kendisine sözlü olarak bildirilen akademisyen Rektörlük makamına 
ulaşmaya çalıştıysa da, bunda başarılı olamadı.  

Üniversite imza listesinden adının çıkartılmasını talep etti. 

(Güncelleme: 22 Nisan 2016): Bahar 2016 dönemi itibarıyla Okan Üniversitesi’nde 2 imzacı 
akademisyenin sözleşmesi yenilenmedi. 

(Güncelleme: 30 Ocak 2017): Okan Üniversitesi’nde sözleşmesi yenilenmeyen 1 imzacı akademisyen, 
hem bulunduğu Fakülte yapısındaki değişiklik, hem de bölüm başkanlığı değişikliğini takiben 
yeniden göreve başlaması için telefonla çağrılmıştır. 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

İmzacı 6 akademisyen hakkında Üniversite Rektörlüğü tarafından başlatılan disiplin soruşturması 
sürecinde savunmaları önceden alınan 3 akademisyenin dosyaları YÖK’e gönderildi. 
Akademisyenlerden biri, hakkında “kamu görevinden çıkarılma” cezasının önerildiğini öğrendi. 

31 Mayıs 2016 itibarıyla dosyaları YÖK’e gönderilen akademisyenlerden bir diğeri hakkında kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezasının önerildiği öğrenildi. 2 imzacı akademisyen daha savunmalarını 
soruşturma komisyonuna teslim ettiler. 

 
16 http://sendika10.org/2016/07/yok-25-akademisyenin-sorusturma-tarihini-erteledi/ 
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4 Temmuz 2016 itibarıyla 4 imzacı akademisyenin disiplin soruşturma dosyası “üniversite öğretim 
mesleğinden” veya “kamu görevinden çıkarılma” talebiyle YÖK’e gönderilmişti. Akademisyenler 19-
20 Temmuz 2016 tarihlerinde savunmalarını vermek üzere YÖK’e çağrıldılar (yazılı tebligat). YÖK 
12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 
akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi. 

 

Pamukkale Üniversitesi 

Pamukkale Üniversitesi’nde iki imzacı akademisyene karşı soruşturma başlatılmıştır. 
Akademisyenler 2 Mart 2016 tarihinde savunmalarını sundular. 

 

Plato Meslek Yüksek Okulu (vakıf) 

Bir imzacı akademisyen İş Kanunu’nun 25. Maddesine dayanılarak işten çıkartılmıştır. 

 

Sakarya Üniversitesi 

Üç imzacı akademisyen hakkında Rektörlük makamınca disiplin soruşturması açılmıştır.  

Bir imzacının kadrosunun bulunduğu birim dışındaki görevine son verilmiş; başka bir birimde 
görevlendirilmesi yapılmıştır. Yıllık izin için başvuran imzacı araştırma görevlilerinin başvuruları 
reddedilmiştir. 

 

Selçuk Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi’nde imzasını geri çeken akademisyene de soruşturma açıldı.  

 

Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul; vakıf) 

02 Mart 2016 itibarıyla 4 imzacı akademisyen hakkında soruşturma açılmıştı. 

15 Temmuz 2016 tarihindeki askerî darbe girişimi sonrasındaki OHAL kapsamında Süleyman Şah 
Üniversitesi kapatılmıştır.  

 

Toros Üniversitesi (vakıf) 

Tek imzacı akademisyen, hakkında açılan disiplin soruşturması kapsamında yazılı savunmasını 8 
Şubat 2016 tarihinde vermiştir. 4 Temmuz 2016 itibariyle akademisyenin disiplin soruşturma 
dosyası, “üniversite öğretim mesleğinden” veya “kamu görevinden çıkarılma” talebiyle YÖK’e 
gönderilmiştir. Akademisyen, 19-20 Temmuz 2016 tarihlerinde savunmasını sunmak üzere YÖK’e 
çağrılmıştır (yazılı tebligat). YÖK 12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin 
Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi.17  

 
17 http://sendika10.org/2016/07/yok-25-akademisyenin-sorusturma-tarihini-erteledi/ 
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Toros Üniversitesi’ndeki tek imzacı (kadın) akademisyen yoğun “mobbing”e maruz kalmış ve  bu 
yüzden istifa etmiştir. 

 

Trakya Üniversitesi 

İmzacı iki akademisyen ve bir doktora öğrencisine soruşturma açıldığı bildirildi.   

Doktora öğrencisine Rektörlük soruşturması 22 Ocak’ta tebliğ edildi. Öğrenci 8 Şubat’ta yazılı ifade 
vermeye çağrıldı; yazılı ifadesini sundu. Tamamlanan soruşturma sonucunda kendisine 
“yönetmeliğin öngörülmemiş suçlar hakkındaki 10. maddesi” uyarınca “kınama” cezası verildi. 

(Güncelleme: 18 Mart 2016): Aynı doktora öğrencisi hakkında  MEB kadrosunda öğretmen olarak 
çalışmakta olduğundan, 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca Valilik tarafından soruşturma 
başlatıldı.  

(Güncelleme: 4 Temmuz 2016): Üniversitedeki diğer 2 imzacı akademisyenden 1’inin disiplin 
soruşturma dosyası “üniversite öğretim mesleğinden” ya da “kamu görevinden çıkarılma”  talebiyle 
YÖK’e gönderildi. Akademisyen 19-20 Temmuz 2016 tarihlerinde savunmasını sunmak üzere yazılı 
tebligatla YÖK’e çağrıldı.  

 

Tunceli Üniversitesi  

7 imzacının (ve destek için 11 ikinci imzacının) bulunduğu Tunceli Üniversitesi’nde Rektörlük 
makamınca ilk 7 imzacı için açılacak disiplin soruşturması önce basına duyurulmuş, ancak 27 Ocak’ta 
tebliğ edilmiştir. Soruşturma tebliğinde 3-6 Şubat tarihleri arasında her gün iki imzacı olmak üzere 
savunmalar istenmiştir.  

26 Ocak’ta toplanan Üniversite senatosu yalnızca imzacı 10 araştırma görevlisi için “hizmetlerine 
duyulan ihtiyaç nedeniyle kadrolarının Tunceli üniversitesine iade edilmesi” yönünde karar alarak 
bunu YÖK’e iletmiştir.  Bu, ÖYP’li imzacılar konusunda en saldırgan tutumlardan biridir. ÖYP’li 
akademisyenlerden biri istifa etmiştir. 

(Güncelleme: 26 Temmuz 2016): İkinci imzacılardan bir akademisyen açığa alınmıştır. 

(Güncelleme: 04 Ağustos 2016): 15 Temmuz 2016 askerî darbe girişimi sonrasında bir imzacı 
akademisyen, “darbeye teşebbüs” iddiasıyla gözaltına alındı. Gerekçe olarak akademisyenin “iş 
yerinde Fethullah Gülen’in kitabının bulunması” gösterildi. Gözaltına alınan imzacı akademisyen adlî 
kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.  

 

Uludağ Üniversitesi 

Üç akademisyen hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Savunmalarını veren akademisyenler 
tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır.  

(Güncelleme: 31 Mayıs 2016): Akademisyenlerin dosyalarının YÖK’e gönderildiği sözlü olarak 
bildirilmiştir. 
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3 akademisyen arasından imzasını çeken 1 akademisyen kınama cezası almıştır. Diğer iki 
akademisyen hakkında hangi ceza öngörüldüğü önce kesin olarak bilinmiyordu. 17 Haziran 2016 
itibariyle dosyaların YÖK’e kamu görevinden çıkarma talebiyle gönderildiği sözlü olarak bildirildi.  
Dosyaları devlet memurluğundan çıkarılma talebiyle YÖK’e gönderilen akademisyenler 19-20 
Temmuz 2016’da yazılı tebligatla YÖK’te savunmalarını sunmaya çağrıldı. YÖK 12 Temmuz 2016’da 
20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin 
soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi. 

 

Ufuk Üniversitesi (Ankara, vakıf) 

(Güncelleme: 1 Şubat 2016): Tek imzacı kadın akademisyen hakkında Rektörlük soruşturma 
başlatmıştır . 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Rektörlük ilk imzacı 3 akademisyen hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını bildirmiş, imza 
metninin “halkı kin ve nefrete, ayrıştırmaya, bölmeye yönelik” bir tür “kara propaganda” olduğunu 
iddia etmiştir. Disiplin soruşturmaları tamamlanmıştır. İkinci tur imzalarla üniversitedeki imzacı 
sayısı toplam 12’dir. 

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016) İmzacılar arasında bir doktora öğrencisi aynı zamanda MEB’de 
öğretmen kadrosundadır. Kendisi hakkında MEB de soruşturma başlatmıştır. 

Bir akademisyenin sözleşmesi yenilenmemiştir. 

20 Temmuz 2016 itibarıyla 10 imzacı akademisyen açığa alınmıştır. 26 Temmuz 2016 itibariyle ise 
göreve iade edilmiştir. 

 
Yalova Üniversitesi  
Üç araştırma görevlisi akademisyenin imza verdiği üniversitede önce Rektörlük makamınca basın 
aracılığıyla inceleme başlatıldığı duyurulmuş, Rektörlük üniversitenin resmî sayfasından bildiriyi 
kınayan bir açıklama yayımlamıştır. Akademisyenlerin bağlı bulunduğu dekanlıkça gönderilen 
tebligatla inceleme başlatıldığı belirtilerek araştırma görevlileri ifade vermeye çağrılmıştır.  

(Güncelleme: 11 Şubat 2016): Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ilk 
olarak akademisyenler hakkında inceleme başlatmış, ifadelerinin alınmasının ardından tutanakları 
hukuk müşavirliğine göndermiştir. 11 Şubat 2016 tarihinde ise Rektörlük tarafından 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E maddesinin b bendinde yer alan “Yasaklanmış her türlü yayını 
veya siyasi veya  ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, 
dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerinde asmak veya teşhir etmek” suçlamasına 
dayanarak soruşturma açıldığı belirtilmiş ve  akademisyenler 18 Şubat 2016 tarihinde yazılı 
ifadelerini vermek üzere dekanlığa çağrılmıştır. 
 
(Güncelleme: 4 Temmuz 2016): İmzacı 3 akademisyenin disiplin soruşturma dosyaları “üniversite 
öğretim mesleğinden” veya “kamu görevinden çıkarılma” talebiyle YÖK’e gönderilmiştir. 
Akademisyenler 19-20 Temmuz tarihlerinde YÖK’te savunma vermeye çağrılmışlardır.  
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(Güncelleme: 13 Temmuz 2016): YÖK 12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin 
Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi.18 

 

Yaşar Üniversitesi (İzmir; vakıf) 

İlk imzacılar arasında yer alan 4 akademisyen hakkında soruşturma açıldı. Akademisyenler 9 Şubat 
2016’da yazılı savunmalarını verdiler. 

İmzacı akademisyenler arasında bölüm başkanlığı görevinde bulunan bir akademisyene idari 
görevinden istifa etmesi yönünde baskı yapıldı. İlgili akademisyen istifa etmeyince ek bir gerekçe 
belirtilmeden idari görevinden alındı. 

(Güncelleme: 22 Nisan 2016): Mart 2016’da bir imzacı akademisyen üniversitedeki görevinden istifa 
etti. Akademisyenin istifasının imzacı olmasıyla bağlantısı olmadığı belirtildi. 

Soruşturma sonucunda soruşturmacı, bütün akademisyenler için “yasaklanmış her türlü yayını veya 
siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak 
veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek”  suçunu (657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu Madde 125/E, b bendi) sabit görüp “kamu hizmetinden men” cezasını (657 Saylı 
Devlet Memurları Kanunundaki en ağır cezayı) önerdi. Üniversite yönetim kurulu, soruşturulan 
akademisyenlerin daha önce hiç disiplin suçları olmadığını göz önüne alarak bu cezayı bir alt ceza 
olan “kademe durdurma cezası”na indirdi. Yasaya göre “öğrenim durumları nedeniyle 
yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan devlet memurlarının, kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü - ½’si 
kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir” şeklindeki uygulaması yapılarak 3 akademisyene 
maaştan kesme cezası uygulandı. Bu süreçte istifa eden akademisyene “uyarı” cezası verildi. 
Akademisyenler iptal davası açmak için hazırlanıyorlar. 

(Güncelleme: 28 Nisan 2016): Cezalar Mart 2016 sonunda tebliğ edildi. Akademisyenler YÖK Yüksek 
Disiplin Kurulu’na itirazda bulunmadılar. Cezalar kesinleşti . 

 

Yeditepe Üniversitesi (vakıf) 

(Güncelleme: 4 Şubat 2016): Yeditepe Üniversitesi’nde imzasını çeken bir akademisyene disiplin 
soruşturması açıldı. İlgili akademisyen 9 Şubat 2016’da savunma vermeye çağrıldı . 

İmzacı akademisyenlerden sözleşmeli çalışan 1 akademisyene sözleşmesinin feshedildiği telefonla 
bildirildi.  Barış bildirisi gerekçe olarak gösterilmedi; tüm sözleşmeli çalışanların sözleşmelerinin 
feshedildiği, sadece tam zamanlı öğretim üyeleriyle devam edileceği bildirildi. 

 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi (vakıf) 

Üniversitedeki tek imzacıya bir hafta süren sözlü bir süreçte imzasını çekmesi için baskı yapılmış, 
çekmeyeceğini bildirince istifası istenmiş, etmeyeceğini bildirdiğinde ise 22.01.2016 tarihinde 
soruşturma süreci tebliğ edilerek başlatılmıştır. Akademisyen 28.01.2016 tarihinde yazılı 

 
18 http://sendika10.org/2016/07/yok-25-akademisyenin-sorusturma-tarihini-erteledi/ 
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savunmasını vermiştir. Kararın bir hafta içerisinde açıklanacağı kendisine bildirilmiştir. Kendisine 
soruşturma süresinde uzaklaştırma verilmemiş, bunun nedeninin de en kısa sürede tamamlamayı 
planlamaları olduğu bildirilmiştir.   

(Güncelleme: 25.02.2016): 22.02.2016 tarihinde imzacıya Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, 
Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11. maddesi a bendine göre “kamu 
hizmetinden çıkarma” cezasının uygun görüldüğü tebliğ edilmiştir. 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 31 imzacı akademisyen hakkında 11 Şubat 2016 itibarıyla soruşturma 
açılmıştır. 
 
IV. TEHDİT, HAKARET VE HEDEF GÖSTERME 

İmzacı akademisyen ve araştırmacıların bulunduğu üniversitelerin çoğunda, iktidarın ve ulusal 
basının yol göstermesiyle rektörlük, yerel basın ve çeşitli saldırgan gruplar el birliğiyle linç 
kampanyaları yürütmektedir. Birçok rektörlük kınama mesajları yayınlarken, akademisyenler 
itibarsızlaştırılmakta, istifaları istenmekte ve hukuksuz bir şekilde işten atma ve “tedbiren” 
uzaklaştırma cezalarına maruz bırakılmaktadır. Bildiriye imza atan birçok akademisyen “vatan 
haini”, “terör destekçisi”, “sözde akademisyen” gibi sayısız ithamlara maruz kalmakta, ölüm tehditleri 
almakta ve haklarında “en ağır cezalarla yargılanmaları”, “işten atılmaları/kamu görevinden 
çıkarılmaları” vs. yönünde kara propaganda yürütülmektedir. Aşağıda detayları sunulduğu üzere, 
ölüm tehditleri alan, çalışma alanlarında saldırı girişimlerine maruz kalan ve üniversitelerine 
gidemeyen meslektaşlarımız bulunmaktadır.  

Kişilerin maruz kaldığı tehdit ve saldırılar, devletin çeşitli kurumlarından ve üst bürokratik 
kadrolarından yapılan hedef göstermelerle sınırlı kalmamış, suç örgütü kurmak ve yönetmekten 
hüküm giymiş olan Sedat Peker tarafından açıkça ölüm tehdidine kadar vardırılmıştır. İmzacı 
akademisyenlere yönelik “oluk oluk kanlarınızı akıtacağız” ifadelerinin yer aldığı bir açıklama,19 ilgili 
şahsın kişisel internet sitesinde de yer almıştır. Bu gibi tehditleri, 10 Ekim Ankara Garı katliamından 
önce de kayda geçen Peker hakkında Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) 14.01.2016 tarihinde,20 
son süreçte ise bu tehditlerin doğrudan hedefi olan imzacı akademisyenler ve kurumsal olarak 
Eğitim-Sen 18.01.2016 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştur.21  

Diğer bir hedef gösterme örneği ise http://beyazgazete.com/1100akademisyen adresinde imzacı 
akademisyenlerin fotoğraflarıyla listelendikleri haberde görülebilir.22 

 
19 http://www.birgun.net/haber-detay/sedat-peker-den-akademisyenlere-kaninizi-akitacagiz-ve-
akan-kanlarinizla-dus-alacagiz-100568.html Erişim: 20 Ocak 2016 
20 http://www.mansethaber.com/ozgurlukcu-hukukcular-dernegi-sedat-peker-hakkinda-suc-
duyurunda-bulundu/15388/Erişim: 20 Ocak 2016 
21 http://egitimsen.org.tr/akademisyenlerden-sedat-peker-hakkinda-suc-duyurusu/ Erişim: 20 
Ocak 2016 
22 Erişim: 20 Ocak 2016 

http://beyazgazete.com/1100akademisyen
http://www.birgun.net/haber-detay/sedat-peker-den-akademisyenlere-kaninizi-akitacagiz-ve-akan-kanlarinizla-dus-alacagiz-100568.html
http://www.birgun.net/haber-detay/sedat-peker-den-akademisyenlere-kaninizi-akitacagiz-ve-akan-kanlarinizla-dus-alacagiz-100568.html
http://www.mansethaber.com/ozgurlukcu-hukukcular-dernegi-sedat-peker-hakkinda-suc-duyurunda-bulundu/15388/
http://www.mansethaber.com/ozgurlukcu-hukukcular-dernegi-sedat-peker-hakkinda-suc-duyurunda-bulundu/15388/
http://egitimsen.org.tr/akademisyenlerden-sedat-peker-hakkinda-suc-duyurusu/
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Türkiye genelinde 89 üniversiteden akademisyenin imzacısı olduğu “Bu suça ortak olmayacağız” adlı 
bildirinin yayınlanmasından sonra hızla artan bu tür vakalar, aşağıda örneklendirilen üniversitelerle 
sınırlı değildir. İmzacı akademisyenlerin görev yaptığı neredeyse tüm üniversitelerde bu tür hedef 
gösterme ve tehdit saldırılarıyla karşılaşılmıştır. Ayrıca, ekşisözlük.com gibi siteler üzerinden 
başlatılan kampanyalarla imzacı akademisyenler hakkında “hain”, “terör destekçisi” gibi yorumlar 
yapılmakta; sosyal medya üzerinden kara propaganda kampanyaları yürütülmektedir. “Bu suça ortak 
olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için açık hedef haline gelen, sosyal medya üzerinden 
ölüm tehditleri alan ve ciddi can güvenliği sorunları yaşayan akademisyenler bulunmaktadır.  

BAK bünyesinde oluşturulmuş Dayanışma Grubunun tespit ettiği ve kritik bir durum arz eden vakalar 
üniversitelerin bağlı bulunduğu illere göre aşağıda sıralanmıştır. 
 

Adana 

Çukurova Üniversitesi’nden ilk imzacılar arasında yer alan üç akademisyen, yerel basın tarafından 
“terör destekçisi” gibi ithamlara maruz kalmış ve “Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi” adlı 
facebook hesabı üzerinden açıkça hedef gösterilmiştir. İlgili akademisyenler, sosyal medya üzerinden 
tehdit mesajları almaktadır.  

Ankara 

Ankara Üniversitesi’nde görev yapmakta olan bir profesör, “Bu suça ortak olmayacağız” adlı bildiriyi 
final sınavında soru olarak sorduktan sonra Yeni Şafak, Sabah, Yeni Akit gibi ulusal basın organları 
tarafından hedef gösterilmiştir. “İhanet bildirisi sınav sorusu oldu” gibi başlıklarla gerçekleşen hedef 
gösterme faaliyetlerinden sonra, akademisyen küfür ve ölüm tehdidi içeren e-postalar almaya 
başlamıştır.  

Ankara Üniversitesi’nde görev yapmakta olan iki imzacı akademisyenin kapıları işaretlenmiş, sözlü 
ve yazılı tehditler almışlardır. 

Hacettepe Üniversitesi’nde ilk imzacılar arasında yer alan 21 akademisyen, “Hacettepe Üniversitesi 
Ülkücüleri” adlı bir grup tarafından üniversite içinde hedef gösterilmiş ve bu akademisyenlerin 
ofislerinin kapısına “okulumuzda pkk terör örgütüne destek veren terörist ak(kara)ademisyen 
istemiyoruz” yazan tehdit mesajları asılmıştır.  

İlk imzacılar arasında yer alan 17 akademisyen, “Hacettepe’de Terör İstemiyoruz” başlıklı Facebook 
sayfasında “terör destekçisi akademisyenler” nitelemesiyle hedef gösterilmiştir. Aynı Facebook 
sayfasında bir imzacı “4 Yaşındaki İrem Bebeğin Katilleri Aramızda” başlıklı paylaşımla hedef 
gösterilmiş; imzacı akademisyenin oda kapısına ilgili şahısların astıkları hakaretamiz ve tehdit içeren 
ilanlar söz konusu paylaşıma eklenmiştir. 

İlgili akademisyenler sosyal medya üzerinden tehdit mesajları almaktadır. 

11 Mart 2016 itibariyle “Hacettepe’de Terör İstemiyoruz” başlıklı Facebook sayfası Facebook’a 
yapılan şikâyete bağlı olarak Facebook tarafından kapatılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Ülkücüleri adlı bir facebook sayfasında 6 Ağustos 2016 tarihinde 
“Hacettepe’de FETÖ/PDY ve PKK El Ele” başlıklı bir yorum paylaşılmıştır. Yorumda Barış Dilekçesini 
imzalayan Hacettepe Üniversitesi’ndeki imzacılar “terörist” olarak hedef gösterilmişlerdir. İlgili 
paylaşım şöyledir (Güncelleme 11 Ağustos 2016).   https://www.facebook.com/HUTeskilati/?fref=nf  

https://www.facebook.com/HUTeskilati/?fref=nf
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HACETTEPE’DE FETÖ/PDY ve PKK EL ELE 

Okulumuz zamandır cemaat bağlantılı ve pkk sempatizanı akademisyenler tarafından 
bir terör sarmalına alınmıştır. Başta Rektör Yardımcısının çektiği grup okul içinde 
yasadışı terör unsurlarının propagandasını yapmakta ve okuldaki şiddet ortamını 
tırmadırmaktadır. Hacettepe’de teknokent ihalesinde cemaate para akışını sağlamak 
maksadıyla şirketler kurulmuş ve buralardan yasal olmayan yollarla Fetö’ye milyon 
liralar aktarılmıştır. 

Şunu belirtmek isteriz ki okuldaki Fetö unusurları ve Pkk sempatizanları kol kola iş 
yapmakta başını [rektör yardımcısının]  çektiği pkk sempatizanı hocalar 23 Mart 
2016’da olduğu gibi vatansever öğrencilere hiç çekinmeden saldırıp, okul tarafından 
hiçbir cezai yaptırıma tabii tutulmamaktadır. Okulumuzda şiddet ortamı başını [rektör 
yardımcısının]  çektiği cemaat ve pkk ile ortak çalışan grup tarafından planlanıp tertip 
edilmektedir. Rektör Yardımcısı sözde barışa destek veren akademisyenleri tevkif 
etmeye çalışan polislere engel olmuş ve pkk ve cemaat terörünün okulumuzdaki bir 
uzantısı olduğu kamuoyunun malumudur. Bu bağlamda daha önce yaptığımız suç 
duyurularından olduğu gibi şunu belirtmek isteriz ki; Hacettepe’nin akademik kadrosu 
sadece Fetö-PDY tarafından değil pkk sempatizanları tarafından fiili işgal 
durumundadır. Hatta bu yapılar başını [rektör yardımcısının] çektiği bir ittifakla ortak 
hareket etmektedir. Biz Hacettepe’nin vatansever öğrencileri olarak bu iki grubunda 
tasfiyesini talep etmekteyiz. Aşağıda fotoğraflarını gördüğünüz akademisyenlerin pkk 
sempatizanı olduğunu, tıpkı cemaat uzantıları hocalar gibi görevden el çektirilmeleri 
gerektiğini beyan ederiz. 

Okulumuz ülkemizin aydınlık geleceğidir. Bu geleceği terör yapılanmaları tarafından 
gölgelenmesine asla müsade etmeyeceğiz. Türk milletinin ebedi bağımsızlık ülküsü 
minvalinde halk egemenliğinin paylaşılamayacağına dair inancımızı birkez daha dile 
getiriyor ve bu terör uzantılarına karşı hukukun emredici hükümlerinin derhal işler 
hale getirilmesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI 

 

Gazi Üniversitesi’nden ilk imzacılar arasında yer alan üç akademisyen, ulusal ve yerel basın 
tarafından hedef gösterilmiş, saldırgan gruplar tarafından tehdit edilmiştir. Akademisyenlerin ofis 
kapılarına “Gazi Ülkücüleri” adlı bir grup tarafından tehdit mesajları asılmış ve aynı grup ofisleri 
yakma girişiminde bulunmuştur. Ayrıca Gazi Üniversitesi’nde görev yapan bir akademisyen, sosyal 
medya üzerinden imzacı akademisyenlere yönelik “topuğunuza sıkarız” iletisiyle tehdit mesajları 
yayınlamıştır. Tüm bu tehdit ve saldırılar sonucu üniversitedeki ofislerine gidemeyen imzacı 
akademisyenler, üniversiteden uzun süreli ayrı kalmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için 
arayış içine girmiştir.  

Antalya 

Akdeniz Üniversitesi’nden imzacı akademisyenler sosyal medyada ve kampüste tehditlere ve 
düşmanca muameleye maruz kalmıştır. 
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Bingöl  

Bingöl Üniversitesi’ndeki imzacı akademisyene yönelik öğrencilerin ve ülkücü öğretim üyelerinin 
tehditkâr ve saldırgan muamelesi devam etmiştir. Çalıştığı bölümden bir öğretim üyesi, 
akademisyenin geçmiş yıllardaki siyasal faaliyetlerini de suç nedeni addedecek şekilde Rektörlüğe 
bilgi aktarımı yapmaktadır. 

İlgili akademisyen Mart başı itibarıyla yurt dışına çıkmış; istifasını yurt dışından göndermiştir. 14 
Nisan 2016 itibarıyla akademisyenin istifası henüz kabul edilmemişti. 

 

Bolu 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden ilk imzacılar arasında yer alan üç akademisyen yerel ve ulusal 
basın tarafından ve sosyal medya üzerinden hedef gösterilmiştir.  

(Güncelleme: 31 Ekim 2016): Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden İmzacılar yerel basın tarafından 
24 Ekim 2016 tarihli bir haberle yeniden hedef gösterilmişlerdir.23 İmzacılar bunun üzerine savcılığa 
suç duyurusunda bulundular.  

 

Denizli 

Pamukkale Üniversitesi’nden ilk imzacılardan olan bir profesör, JİTEM ismini kullanan sosyal medya 
hesabından tehdit mesajları aldı; üniversitede “PKK sempatizanı” olarak hedef gösterildi ve ofisinin 
kapısına tehdit afişleri asıldı.  

 

Düzce  

Düzce Üniversitesi’nden bir imzacı “terör destekçisi” olarak hedef gösterilmiştir ve ciddi güvenlik 
sorunları yaşamıştır.  

 

Erzurum 

Bildirinin basına duyurulmasının hemen ardından Atatürk Üniversitesi’nden tek imzacı 
akademisyenin adı ifşa edilmiştir. 50/d’li araştırma görevlisi olarak çalışan imzacı akademisyen, 
yerel basın tarafından hedef gösterilmiş, saldırgan gruplar tarafından telefon ve sosyal medya yoluyla 
yapılan tehditlere maruz kalmış ve odası basılmıştır. Tüm üniversitede hedef haline geldiği ve  can 
güvenliği tehlike altında olduğu için üniversiteye gidememiştir. Ölüm tehditleri alan akademisyen 
İnsan Hakları Derneği’ne sığınmak zorunda kalarak can güvenliğinin tehdit altında olduğu bilgisini 
vermiştir. Koruma talebiyle gittiği Erzurum Emniyet Müdürlüğünde Koruma Büro Amirliğindeki 

 
23 http://bolubakis.com/1115-aibude-pkk-ya-destek-cikan-akademisyenler-neden-hala-
gorevde.html  

http://bolubakis.com/1115-aibude-pkk-ya-destek-cikan-akademisyenler-neden-hala-gorevde.html
http://bolubakis.com/1115-aibude-pkk-ya-destek-cikan-akademisyenler-neden-hala-gorevde.html
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polis tarafından, “O imzayı atanı bilsem onun kafasına ben sıkarım” sözleriyle tehdit edilmiştir 
(Güncelleme 7 Şubat 2016).24 

 

Eskişehir 

Anadolu Üniversitesi’nden ilk imzacılar arasında yer alan 19 akademisyen, yerel ve ulusal basın 
tarafından “hendekçi akademisyenler”, “terör destekçisi” gibi suçlamalarla hedef gösterilmiştir. 
Eskişehir Eğitim-Bir-Sen 2 No’lu Şube Başkanının, ilgili akademisyenlerin “bir an önce görevden 
uzaklaştırılmaları ve devlet memuru olmaktan kaynaklı tüm haklarının ellerinden alınması” gerektiği 
yönündeki çağrıları yerel basında geniş yer bulmuştur. Ayrıca, bu akademisyenler arasında yer alan 
bir araştırma görevlisi, daha önce facebook üzerinden yazdığı bir ileti nedeniyle Yeni Şafak Gazetesi 
tarafından hedef gösterilmiş ve ölüm tehdidi içeren onlarca mesaj almıştır. Araştırma görevlisi can 
güvenliği olmadığı için üniversiteye gidememiştir. 

(Güncelleme: 17 Şubat 2016): Tehdit alan araştırma görevlisi uzaklaştırıldığı için üniversiteye 
gitmemektedir. Can güvenliğiyle ilgili sorun ise akut nitelikte değildir. 

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi’nden imzacı 3 araştırma görevlisi ciddi tehdide maruz 
bırakılmıştır. Üniversite kapısına üç araştırma görevlisinin de ismi ve fotoğrafları asılmış, tehdit 
içeren mesaj ve yazılamalara dönüşmüştür.  

İstanbul 

Fatih Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışan bir akademisyen, sosyal medya üzerinden 
hedef haline getirilmiş; saldırgan gruplar tarafından akademisyenin ofis kapısına tehdit içeren 
mesajlar asılmıştır.  

İzmir 

Ege Üniversitesi’nde ilk imzacılar arasında yer alan 10 akademisyen, meslektaşları tarafından 
itibarsızlaştırılmakta ve hedef gösterilmektedir.  

Kırıkkale  

Kırıkkale Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapan imzacı akademisyen, gerek üniversite 
rektörlüğünün yayınladığı açıklama gerekse yerel ve ulusal basında çıkan haberler nedeniyle hedef 
haline getirilmiştir. Akademisyenin odasına ülkücü bir grup tarafından “PKK’ya destek veren _____’i 
üniversitemizde istemiyoruz” yazan afişler asılmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden linç 
kampanyalarının hedefi olan akademisyen, hakaret ve tehdit mesajları almakta, can güvenliği 
tehlikeye düştüğü için üniversiteye gidememektedir. 

Kocaeli  

Kocaeli Üniversitesi’nde ilk imzacılar arasında yer alan 21 akademisyen, yerel basın tarafından 
“teröre destek veren akademisyenler” ithamlarıyla açıkça hedef gösterilmiş; üniversitedeki 
ofislerinin kapılarına ülkücü gruplar tarafından tehdit içeren afişler asılmıştır. İkinci imzacı grupta 

 
24 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/476688/Polisten__koruma_isteyen_akademisyene_
yanit__Kafasina_ben_sikarim.html# 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/476688/Polisten__koruma_isteyen_akademisyene_yanit__Kafasina_ben_sikarim.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/476688/Polisten__koruma_isteyen_akademisyene_yanit__Kafasina_ben_sikarim.html


 

36 

 

yer alan 6 akademisyenin de isimleri (her ne kadar yanlışlıklar içerse de) yerel basında yer almıştır. 
Ayrıca yerel gazetelerde bazı gazeteciler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların başkanları 
tarafından nefret suçu içeren açıklamalar yapılmıştır. 

Konya 

Selçuk Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışan bir akademisyen, saldırgan gruplar tarafından 
tehdit edildi ve yerel basın tarafından hedef gösterildi. Akademisyenin üniversitedeki odasının 
kapısına “Selçuk Üniversitesi Ülkücüleri” adlı bir grup tarafından “şerefi şanı büyük Türk 
topraklarında senin gibi hainlere yer yok” yazan afişler asıldı.  

Mardin 

Yerel haber sitesi mardinlife.com’da Mardin Artuklu Üniversitesi’nde çalışan imzacı 
akademisyenlerin listesi yayımlandı. Rektörlük dolaylı yollardan imza çekilmesi yönünde talepler 
iletti. Ancak, ilgili akademisyenler bölge halkından, polisten ya da üniversiteden diğer bazı 
örneklerde gözlemlenen düzeyde  tehdit ya da baskı görülmediğini belirtiyorlar. 

Mart 2016’da Mardin Valiliği tarafından bir aylık toplanma, gösteri ve basın bildirisi yasağı ilan edildi. 
İkinci yasak ilanı 22 Nisan’da duyuruldu. (Güncelleme 27 Nisan 2016) 

Mersin  

Mersin Üniversitesi’nde barış bildirisine imza veren 20 akademisyen, ‘‘Üniversiteli Bozkurtlar’’ adlı 
Facebook sayfasından fotoğrafları ve bulundukları fakültelerin isimleri yayınlanarak hedef haline 
getirilmiştir. İlgili akademisyenler sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar almışlardır.  

Ayrıca, Sabah gazetesinin Çukurova ekinde Ersin Ramoğlu isimli bir yazar birkaç farklı yazıda 
hakaret ve tehdit içerecek şekilde imzacıları konu edindi. Mersin Üniversitesi imzacıları tarafından 
bu yazara açılan tekzip talebi reddedildi (ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek); hakaret 
davası devam ediyor.25 

Muğla 

İmzacı akademisyenler çeşitli yerel gazetelerde fotoğraflı olarak “teşhir” edilmişlerdir. İmzacı 
olmayan ve sonraki karşı veya destek bildirilerini de imzalamamış bir yabancı uyruklu öğretim üyesi, 
Facebook sayfasında yazdığı bir yorum nedeniyle ihbar edilmiş ve istifaya zorlanmış, can güvenliği 
kaygısıyla apar topar şehri ve ülkeyi terk etmiştir.  

Samsun 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden ilk imzacılar arasında yer alan 6 akademisyen, basın 
açıklamasından sonra yerel ve ulusal basında açıkça hedef gösterilmiş, haklarında okuldan atılmaları 

 
25 http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/22/ihanet-bildirisinin-
mersindeki-elemanlari 

http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/13/akademisyenler-daha-cok-
canli-bomba-istiyor 

http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/20/chpli-mebus-pkkyi-kutsadi 
HYPERLINK "http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/20/chpli-mebus-
pkkyi-kutsadi"  

http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/22/ihanet-bildirisinin-mersindeki-elemanlari
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/22/ihanet-bildirisinin-mersindeki-elemanlari
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/22/ihanet-bildirisinin-mersindeki-elemanlari
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/22/ihanet-bildirisinin-mersindeki-elemanlari
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/13/akademisyenler-daha-cok-canli-bomba-istiyor
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/13/akademisyenler-daha-cok-canli-bomba-istiyor
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/13/akademisyenler-daha-cok-canli-bomba-istiyor
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/13/akademisyenler-daha-cok-canli-bomba-istiyor
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2016/01/20/chpli-mebus-pkkyi-kutsadi
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yönünde imza kampanyası başlatılmış, hakaret ve tehdit içeren onlarca ileti almıştır. Aynı 
üniversiteden meslektaşları tarafından “hain”, “terör destekçisi” suçlamalarına maruz kalan 6 
akademisyenin can güvenlikleri tehdit altındadır.   

Sakarya  

Sakarya Üniversitesi’nden ilk imzacılar arasında yer alan iki araştırma görevlisi ve bir doktora 
öğrencisi, yerel basında doğrudan hedef gösterilmiştir. Saldırgan gruplar, araştırma görevlilerinin 
üniversitedeki odalarının kapısına “sözde akademisyen, özde hainler, Sakarya’yı size dar edeceğiz” 
ifadelerini içeren tehdit yazıları asmıştır. Her iki araştırma görevlisi de ölüm tehditleri almakta ve 
hakaretlere maruz kalmakta, üniversitelerine gidememektedir.  

Yalova 
Yerel basının Yalova Üniversitesi’nden üç imzacı akademisyenin ilk gün teşhir ettiği isimlerin can 
güvenliği tehdit altındadır.  
 

 

V. ACİL İHTİYAÇ VE TALEPLER 
1. Basın açıklaması nedeniyle haklarında savcılık soruşturması açılan akademisyenler için geniş 

bir hukuk dayanışması oluşturulmuştur. Ancak İstanbul ve Ankara başta olmak üzere henüz 
ifadeye çağrılmayan ve ifadeye çağrılıp soruşturma süreci devam eden akademisyenler için 
var olan hukuk dayanışmasının güçlendirilmesi gerekmektedir. Yerel ve ulusal basın 
tarafından hedef gösterilen, üniversite yerleşkelerinden haklarında kara propaganda 
yürütülen ve rektörlükler tarafından hukuksuz soruşturmalara maruz kalan 
akademisyenlerin ciddi can güvenliği sorunu bulunmaktadır. Bu sorun tüm akademisyen 
arkadaşlarımız için geçerli olmakla birlikte, özellikle taşra üniversitelerinde çalışanlar için 
çok daha vahim bir düzeydedir. Zira birçok akademisyen üniversitedeki ofislerine 
gidememekte, güvenlik riski nedeniyle şehir değiştirmek durumunda kalmaktadır.  

2. Yasal soruşturma sürecinden geçen akademisyenler için geniş bir hukuki destek ağı 
kurulmuştur. Ama özellikle İstanbul ve Ankara’da henüz ifadeye çağrılmayan ya da 
soruşturma süreçleri devam eden akademisyenler için hukuki dayanışmanın güçlendirilmesi 
gerekmektedir.  

3. Rektörlükler tarafından hiçbir hukuki dayanak olmadan açılan soruşturmaların yakın 
takibinin yapılması ve işten atma, “tedbiren uzaklaştırma” vb. gibi cezalar almış ve alacak olan 
akademisyenler için güçlü bir hukuk desteğinin sağlanması gerekmektedir.  

4. Başta vakıf üniversitesinde çalışan akademisyenler ve 50/D ve ÖYP asistanları olmak üzere 
birçok akademisyenin çalışma hakkı gasp edilmektedir. Önümüzdeki süreçte uzun vadeli bir 
dayanışma fonunun oluşturulması ve mümkün olan en geniş biçimiyle süreçten maddi olarak 
olumsuz etkilenen/etkilenecek olan akademisyenlere destek sağlanması gerekmektedir. Bu 
bağlamda, başta Eğitim-Sen olmak üzere demokratik kitle örgütlerinin sürece dâhil edilmiş 
ve bir tür dayanışma kampanyasının örgütlenmiştir.  

5. Ölüm tehdidi alan, hedef gösterilen ve hukuksuz soruşturmalarla karşı karşıya kalan 
akademisyenlerin yaşadığı sürecin psikolojik boyutlarını da göz önünde bulundurarak, BAK 
içinde bir tür psikolojik destek mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir.  
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VI. SONUÇ YERİNE 

Bu rapor Ocak 2016’dan itibaren farklı üniversitelerde devam etmekte olan hukuksuz 
soruşturmaları, meslektaşlarımıza yönetilen tehditleri belgelemek amacıyla hazırlanmaktadır. İlk 
1128 imzacının hedef gösterilmesinin ardından, imza metni beş gün süre ile imzaya açık kalmış bu 
süre içinde bazı meslektaşlarımız imzalarını çekmeye zorlansa da, imza sayısı 2238’e ulaşmıştır. Yanı 
sıra yurt içinden birçok farklı meslek grubu, örgüt ve sivil toplum örgütüyle farklı ülkelerden bir çok 
akademisyen dayanışma kampanyaları organize etmiş, bu anlamda dayanışma imzaları on binlerle 
ifade edilebilecek bir düzeye ulaşmıştır. 

Hükümet tarafından atılan adımlar, önümüzdeki günlerde biz akademisyenleri daha zorlu bir sürecin 
beklediğini göstermektedir. 1128 akademisyenin hedef gösterilmesinden sonra metne imza veren 
akademisyenlere de soruşturmalar açılmaya başlamıştır. Dayanışma kampanyalarına imza verenler, 
iktidar ve iktidarla yakın ilişkide olan basın kuruluşları tarafından hedef gösterilmektedir. 
Üniversitelerde, rektörlük seçimleriyle ilgili yeni bir düzenlemeden bahsedilmeye başlanmış; bu 
düzenlemeyle seçimler yapılmadan Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atama yapılacağı 
konuşulur olmuştur. Devlet memurları kanununda da yeni düzenlemeler planlanmakta, bu 
düzenlemelerle birlikte üniversiteler de dâhil olmak üzere birçok alanda güvencesiz çalışmanın 
yaygınlaştırılmaya çalışılacağı öngörülmektedir.  

Tüm bu süreç sonunda karşılaşılan tablo, bahsi geçen metnin altına imzamızı atmamıza neden olan 
endişelerin her geçen gün daha fazla yaşamımıza nüfuz ettiğini, yaşamın her alanında barış 
ortamından günden güne uzaklaşıldığını göstermektedir. 

Bu durum 15 Temmuz 2016 tarihinde askerî darbe girişimiyle daha da şiddetlenmiştir. Askerî darbe 
girişiminin akabinde alınan sivil ve askerî önlemler Türkiye siyasetinde istikrarı, yumuşamayı, 
şiddetin azalmasını getirmemiştir. Aksine barış bildirisinin arkasında yatan endişelerin artmasına ve 
yaygınlaşmasına yol açarken bildiriyle talep edilen barışın tesisinin ise daha da uzaklaştığı bir ortama 
zemin hazırlandığı söylenebilir. Aşağıdaki döküm, 15 Temmuz 2016’dan itibaren BAK kapsamında 
akademiye yönelik uygulamaları kapsamaktadır. 

 

15 TEMMUZ 2016 ASKERÎ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI 

15 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla, bütün illerde ve birkaç istisna dışında bütün üniversitelerde BAK 
kapsamındaki savcılık ve rektörlük soruşturmaları halihazırda başlatılmıştır. Bu raporun yukarıdaki 
üniversite temelli düzenlenmiş olan üçüncü bölümünde disiplin soruşturmalarının dökümü verilmiş, 
15 Temmuz’dan sonra üniversite temelli yaşananlara da tarihsel bütünlüğü korumak açısından aynı 
bölümde yer yer değinilmiştir. Bu kısımda ise 15 Temmuz sonrası adli soruşturmalar ve disiplin 
soruşturmaları il temelli düzenlenmiştir. Bu bakımdan yukarıda yer alan bilgilerin bazılarının tekrarı 
kaçınılmaz olmuştur.  

Vakıf ve devlet üniversitelerinde 15 Temmuz 2016 askerî darbe girişimi sonucunda başlatılan tasfiye 
süreci, BAK’a karşı hak ihlalleriyle karıştırılma riskini taşımaktadır. Raporun bu bölümünde böyle bir 
karıştırılma riskinin önünü almak amaçlanmaktadır. Ayrıca BAK kapsamındaki akademisyenlerin ve 
araştırmacıların doğrudan barış bildirisi imzası neden olarak gösterilmeden karşı karşıya kaldıkları 
ihlaller de özellikle 15 Temmuz 2016 sonrasını kapsayacak şekilde aşağıda verilmiştir. 
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YÖK 18 Temmuz 2016’da tüm üniversite rektörlerini toplantıya çağırmıştır.26 Toplantı sonucunda 15 
Temmuz 2016’daki askerî darbe girişimini reddeden bir ortak açıklama yayınlanmıştır. YÖK’ün 19 
Temmuz 2016 tarihli talebi üzerine 1176’sı devlet, 401’i vakıf üniversitesinde olmak üzere toplam 
1577 dekan istifa etmiştir.27  Bu süreçte Gazi, Dicle, Yıldız Teknik ve Yalova üniversiteleri (20 
Temmuz 2016) ile Pamukkale Üniversitesi (3 Ağustos 2016) rektörleri açığa alınmıştır. Ayrıca 
aşağıda listelenmiş olan 15 vakıf üniversitesi kapatılmıştır:  

 
1- Altın Koza (İpek) Üniversitesi (Ankara) 
2- Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa) 

3- Canik Başarı Üniversitesi (Samsun) 
4- Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır) 
5- Fatih Üniversitesi (İstanbul) 
6- Melikşah Üniversitesi (Kayseri) 
7- Mevlana Üniversitesi (Konya) 
8- Şifa Üniversitesi (İzmir) 
9- Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) 
10- Zirve Üniversitesi (Gaziantep) 
11- Kanuni Üniversitesi (Adana) 
12- İzmir Üniversitesi (İzmir) 
13- Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul) 
14- Gediz Üniversitesi (İzmir) 
15- Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) 

 
23 Kasım 2016 itibarıyla, OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen üç Kanun 
Hükmünde Kararnameyle (KHK) toplam 107 üniversitede 3850 akademisyen ihraç edildi. En çok 
ihraç 186 akademisyenle İstanbul Üniversitesi’nden oldu.28 

Üniversitedeki akademisyenlere oranla ise en yüksek ihraç oranı yüzde 41’le Alanya Alaadin 
Keykubat Üniversitesi’nde yaşandı.29 

1 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı KHK’yla 2 bin 346 akademisyen; 29 Ekim 2016’da ilan edilen 675 sayılı 
KHK’yla 1262 akademisyen; 22 Kasım’da yayınlanan 677 KHK’yla 242 akademisyen kamu 
görevinden çıkarıldı.30 

 
 İlgili haber ve açıklama linki. 
27 http://t24.com.tr/haber/yok-tum-devlet-ve-vakif-universitelerindeki-dekanlarin-istifasini-
istedi,350802 
28 http://m.bianet.org/bianet/egitim/181027-uc-khk-107-universiteden-3-bin-850-akademisyene-
ihrac 
29 http://m.bianet.org/bianet/egitim/181027-uc-khk-107-universiteden-3-bin-850-akademisyene-
ihrac 
30 http://m.bianet.org/bianet/egitim/181027-uc-khk-107-universiteden-3-bin-850-akademisyene-
ihrac 

http://www.hurriyet.com.tr/index/ankara
http://www.hurriyet.com.tr/index/samsun
http://www.hurriyet.com.tr/istanbul/
http://www.hurriyet.com.tr/index/izmir
http://www.hurriyet.com.tr/index/turgut-ozal
http://www.hurriyet.com.tr/index/adana
http://www.hurriyet.com.tr/index/suleyman-sah
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Bu toplamda, ihraç edilen 82 akademisyen Barış Bildirisi imzacısıydı. 1 imzacı akademisyen, 673 
Sayılı KHK’yla (1 Eylül 2016) ihraç edildi. 

06 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 679 sayılı KHK’yla toplamda 631 akademisyen ve bu toplam 
içerisinde 42 Barış Bildirisi imzacısı akademisyen ihraç edildi. 

14 Temmuz 2017’de yayınlanan 692 Sayılı KHK’yla toplamda 302 akademisyen ihraç edildi (26 
akademisyen görevine iade edildi). 

(Güncelleme - 2 Ağustos 2018): Askerî darbe girişiminin ertesinde ilan edilen Olağanüstü Hal 
yönetimi iki yıl sürdü ve OHAL boyunca çıkartılan KHK’larla toplam 404  barış akademisyeni kamu 
görevinden ihraç edildi. (İhraç edilen toplam akademisyen sayısı: 6,346. ) 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 
 
15 Temmuz 2016 tarihinden sonra çıkarılan KHK’larla (672, 673, 675 ve 677 sayılı) 82 imzacı 
akademisyen kamu görevinden çıkarılmıştır. 3 imzacı görevinden uzaklaştırılmış, imzasını çeken 1 
doktora öğrencisinin bursu iptal edilerek memuriyetten men edilmiştir. Kamu görevinden çıkarılma, 
görevden uzaklaştırma gibi hukuksuz hak ihlallerinin dökümü aşağıda verilmiştir. 
 
672 Sayılı KHK’yla kamu görevinden çıkarılan imzacılar; 
Adıyaman Üniversitesi: 4 imzacı (biri ÖYP’li, görev yeri İstanbul Üniversitesi.) 
Ankara Üniversitesi: 8 imzacı 
Anadolu Üniversitesi: 1 imzacı 
Celal Bayar Üniversitesi: 1 imzacı (ÖYP’li, görev yeri: Ankara Üniversitesi) 
Gazi Üniversitesi: 2 imzacı 
Harran Üniversitesi: 1 imzacı 
İstanbul Teknik Üniversitesi: 1 imzacı 
Kocaeli Üniversitesi: 19 imzacı 
Muş Alparslan Üniversitesi: 1 imzacı 
Niğde Üniversitesi: 4 imzacı (Niğde Üniversitesi’ne geri çağrılmış ÖYP’liler, imza attıkları 
üniversiteler Ankara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi) 
Tunceli Üniversitesi: 1 imzacı 
 
673 Sayılı KHK’yla MEB bursu kesilen: 
Afyon Üniversitesi adına Essex Üniversitesi’nde MEB bursiyeri olarak doktora yapan bir imzacının 
bursu kesildi, doktora denkliği verilmedi, memuriyetten men edildi. 
 
Uzaklaştırma ya da açığa alınma: 
(Güncelleme: 18 Eylül 2016): MEB’e bağlı öğretmen olarak görev yapmakta olan Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’nden 1 doktora öğrencisi imzacı 9 Eylül 2016’da 11.285 öğretmenle birlikte meslekten 
uzaklaştırıldı.  
Anadolu Üniversitesi ve Tunceli Üniversitesi’nden 1’er imzacı akademisyen görevden uzaklaştırıldı. 
Gazi Üniversitesi’nden imzasını çekmiş olan 1 akademisyenin öğretmen eşinin işine son verildi. 
 
675 Sayılı KHK’yla kamu görevinden çıkarılan imzacılar; 
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Batman Üniversitesi: 1 imzacı 
Cumhuriyet Üniversitesi: 2 imzacı 
Düzce Üniversitesi: 1 imzacı 
Erzincan Üniversitesi: 1 imzacı 
Fırat Üniversitesi: 1 imzacı (ÖYP’li Ankara Üniversitesi’nden) 
Gaziantep Üniversitesi: 5 imzacı (ikisi ÖYP’li, Hacettepe ve İstanbul Üniversitelerinden) 
İstanbul Üniversitesi: 5 imzacı 
Mardin Artuklu Üniversitesi: 1 imzacı 
MEB: 1 imzacı (MEB’e bağlı öğretmen olarak görev yapmakta olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden 
1 doktora öğrencisi imzacı) 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 1 imzacı (BSTB’na bağlı uzman olarak görev yapmakta olan 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden 1 doktora öğrencisi imzacı)  
Munzur (Tunceli) Üniversitesi: 1 imzacı 
Türk-Alman Üniversitesi: 1 imzacı 
Yalova Üniversitesi: 3 imzacı 
 
 
(Güncelleme - 24.12.2016): 674 Sayılı KHK’nın 49. maddesiyle aralarında imzacı akademisyenlerin 
de olduğu 15 bin civarında ÖYP’li araştırma görevlisi 33/a kadrosundan 50/d kadrosuna geçirildi. 
İlgili madde: 
MADDE 49- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 
"EK MADDE 30- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası 
uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 
araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50 nci 
maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında 
söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 
33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet 
yükümlülükleri kaldırılır. 35 inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde 
bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitelerinin talebi üzerine on beş 
gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin 
atamaları iptal edilir." 
 
(Güncelleme: 31 Ekim 2016): 675 Sayılı KHK’yla ihraç edilenler arasında Cumhuriyet 
Üniversitesi’nden 21 Ocak tarihli "1402'liklerden akademisyenlere destek" metni imzacısı bir 
akademisyen de bulunmaktadır. 
 
 
(Güncelleme: 31 Ekim 2016): 675 Sayılı KHK’yla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda disiplin 
soruşturmalarında düzenlenen süre kısıtlaması kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre OHAL sürdüğü 
sürece devlet memurları hakkında verilen tedbir amaçlı görevden uzaklaştırma kararı sonrası 
soruşturmanın 10 gün içerisinde açılması zorunluluğu kaldırılmıştır. Soruşturmaların 3 ayda 
tamamlanması zorunluluğu da kaldırılmıştır.  
 
(Güncelleme: 31 Ekim 2016): 676 sayılı KHK’yla rektörlük seçimleri de kaldırıldı. 2547 sayılı 
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Kanunun 13.maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında yapılan değişiklikle devlet 
üniversitelerinde rektör YÖK tarafından önerilecek üç aday arasından cumhurbaşkanı tarafından 
atanacak.  
  
677 Sayılı KHK’yla (22 Kasım 2016) kamu görevinden çıkarılan imzacılar: 
Akdeniz Üniversitesi: 8 imzacı 
Kastamonu Üniversitesi: 1 imzacı (ÖYP’li-Mimar Sinan Üniversitesi) 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 6 imzacı 
 
679 Sayılı KHK’yla (06 Ocak 2017)  kamu görevinden çıkarılan imzacılar: 
Adnan Menderes Üniversitesi: 1 imzacı 
Ankara Üniversitesi: 8 imzacı 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi: Barış Bildirisi ikinci kez imzaya açıldığında imzalayan 
araştırma görevlisinin Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’ndeki süresi dolduğu için ismi Sağlık 
Bakanlığı listesinde çıkmıştır. 
Ege Üniversitesi: 9 imzacı 
Gazi Üniversitesi: 1 imzacı 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 1 imzacı (ÖYP’li - Yıldız Teknik Üniversitesi) 
Mardin Artuklu Üniversitesi: 9 imzacı 
Munzur Tunceli Üniversitesi: 7 imzacı (1 ÖYP’li - Yıldız Teknik Üniversitesi) 
Muş Alparslan Üniversitesi: 2 imzacı (2 ÖYP’li-ODTÜ) 
 
683 Sayılı KHK’yla (23 Ocak 2017) terör örgütleriyle irtibatlandırılarak hakkında adli soruşturma 
ya da kovuşturma açılmış doçent adaylarının, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurusu 
durdurulmuştur.31 

 

686 Sayılı KHK’yla (2 Şubat 2017) kamu görevinden çıkarılan imzacılar: 

Adnan Menderes Üniversitesi: 2 imzacı 

Ankara Üniversitesi: 89 imzacı 

Atatürk Üniversitesi: 1 imzacı 

Bartın Üniversitesi: 1 imzacı 

Beykent Üniversitesi: 2 imzacı 

Bingöl Üniversitesi: 1 imzacı 

Çukurova Üniversitesi: 2 imzacı 

Doğuş Üniversitesi: 2 imzacı 

Dumlupınar Üniversitesi: 1 imzacı 

 
31 http://egitimsen.org.tr/683-sayili-khk-ile-masumiyet-karinesi-yok-sayilarak-docent-adaylarina-
yargisiz-infaz-yapildi/ 
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17636/baris-akademisyenlerine-docentlik-engeli  

http://egitimsen.org.tr/683-sayili-khk-ile-masumiyet-karinesi-yok-sayilarak-docent-adaylarina-yargisiz-infaz-yapildi/
http://egitimsen.org.tr/683-sayili-khk-ile-masumiyet-karinesi-yok-sayilarak-docent-adaylarina-yargisiz-infaz-yapildi/
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17636/baris-akademisyenlerine-docentlik-engeli


 

43 

 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 29 imzacı 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 6 imzacı 

Giresun Üniversitesi: 3 imzacı 

Hakkari Üniversitesi: 2 imzacı 

Iğdır Üniversitesi: 1 imzacı 

İstanbul Ayvansayar Üniversitesi: 1 imzacı 

İstanbul Bilim Üniversitesi: 2 imzacı 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: 1 imzacı 

Kafkas Üniversitesi: 1 imzacı 

Kırıkkale Üniversitesi: 1 imzacı 

Marmara Üniversitesi: 23 imzacı 

Mustafa Kemal Üniversitesi: 1 imzacı 

Ordu Üniversitesi: 1 imzacı 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: 2 imzacı 

Trakya Üniversitesi: 1 imzacı 

Uludağ Üniversitesi: 2 imzacı 

Yıldız Teknik Üniversitesi: 27 imzacı 

 

688 Sayılı KHK’yla (29 Mart 2017) kamu görevine iade edilen imzacılar: 

Ankara Üniversitesi: 2 imzacı 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 6 imzacı 

 

689 Sayılı KHK’yla (29 Nisan 2017) kamu görevinden çıkarılan imzacılar: 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: 1 imzacı 

Dicle Üniversitesi: 17 imzacı 

Ege Üniversitesi: 1 imzacı (daha önce rektörlüğün öngördüğü disiplin cezasıyla (Tarih: 12.01.2017) 
kamu görevinden men edilmişti; bu KHK’yla ihraç listesinde yer aldı.) 

İstanbul Teknik Üniversitesi: 1 imzacı 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 4 imzacı 

Mardin Artuklu Üniversitesi: 1 imzacı 

Marmara Üniversitesi: 1 imzacı 
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Mersin Üniversitesi: 21 imzacı 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 6 imzacı 

Mustafa Kemal Üniversitesi: 1 imzacı 

Pamukkale Üniversitesi: 2 imzacı 

Yıldız Teknik Üniversitesi: 1 imzacı 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 9 imzacı 

 

695 Sayılı KHK’yla (24 Aralık 2017) kamu görevinden çıkarılan imzacılar: 

Dicle Üniversitesi: 6 imzacı (2 ÖYP’li - Galatasaray Üniversitesi) 

 

701 Sayılı KHK’yla (08 Temmuz 2018) kamu görevinden çıkarılan imzacılar: 

Abant İzzel Baysal Üniversitesi: 4 imzacı  

Batman Üniversitesi: 1 imzacı 

Dokuz Eylül Üniversitesi: 12 imzacı. 

 

YURT DIŞI ÇIKIŞLAR-PASAPORT İPTALLERİ-BANKA HESAPLARININ BLOKE EDİLMESİ 

15 Temmuz 2016 sonrasında OHAL ilan edilmesiyle yurt dışına çıkışlara (özellikle yeşil pasaport 
sahibi devlet memurlarına) getirilen genel sınırlamalardan imzacılar da etkilenmişlerdir.  İmzacılar 
ve ardından KHK ile ihraç edilen imzacılar yurt dışına çıkmaya çalışırken ya da pasaport 
başvurularında çeşitli sorunlarla karşılaşmaya başlamışlardır.  Ne imzacılara ne de KHK ile ihraç 
edilenlere yönelik tek bir politikadan bahsedilemeyeceği anlaşılmaktadır. Kocaeli Üniversitesi'nden 
ihraç edilen imzacılardan halihazırda pasaportunu kullanarak yurt dışına çıkan olduğu gibi, yeni 
pasaport başvurusunda bulunup pasaport alan da olduğu anlaşılmıştır. Ancak Ankara 
Üniversitesi'nden ihraç edilen imzacılardan birinin pasaportu iptal edilirken, bir başkasının yeni 
pasaport başvurusu reddedilmiştir. Ayni zamanda bazı imzacılar hem yeşil hem de normal 
pasaportlarını kullanarak yurt dışına çıkabilmiş (görevli olarak çoğu zaman, ayrıca ODTÜ, Boğaziçi 
Üniversitesi gibi bu konuda sorun yaşamayan üniversiteler var), bazı imzacıların pasaportlarına 
havaalanında el konulmuştur. Dolayısıyla uygulamaların keyfî olduğu söylenebilir.  

Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen imzacılardan biri bilgi edinme başvurusuyla neden kendisine 
pasaport verilmediğini sormuş ve KHK gereğince bilgi edinme yasasından yararlanamayacağını 
bildiren bir yanıt almıştır.  

Ege Üniversitesi’nden bir imzacının, yurt dışına çıkış için çalıştığı kurumdan belge almış olmasına 
karşın, 18 Ekim 2106 tarihinde İzmir Adnan Menderes havalimanında pasaportunun iptal edildiği 
söylenerek yurt dışına çıkışı engellenmiştir.  

(Güncelleme: 31 Ekim 2016): Ankara Üniversitesi'nde ÖYP asistanı olarak çalışan ve 672 Sayılı KHK 
ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden ihraç edilen doktora öğrencisi bir imzacının 28 Ekim 2016 
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tarihinde Almanya'ya gitmek üzere gittiği Sabiha Gökçen havalimanında pasaport kontrolü sırasında 
isminin Manisa Üniversitesi tarafından “FETÖ” soruşturulmasıyla ilgili bildirildiği belirtilip 
pasaportuna el konmuştur. 32 

(Güncelleme: 31 Ekim 2016): Biri (Ekim ayında) Tunceli Üniversitesi’den diğeri (Eylül ayı başında) 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden iki imzacının banka hesapları savcılık talimatı ile bloke 
edilmiştir . 

(Güncelleme - 24 Aralık 2016): 677 Sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan bir imzacı  iki gün sonra 
bordo pasaport alabilmek için pasaport dairesine giderek, yeşil pasaportunu iptal ettirmiş; ertesi gün  
polis merkezinden aranarak kendisine pasaport verilemeyeceği söylenmiştir. Daha sonra bu yazılı 
olarak da tebliğ edilmiş ve pasaport başvuru işlemleri iptal edilmiştir.  

(Güncelleme - 22 Mayıs 2017): ABD’de doktora öğrencisi olan bir imzacı akademisyen İstanbul 
Atatürk Havaalanı’na indiğinde pasaportunun iptal edildiğini öğrenmiş ve akabinde gözaltına 
alınmıştır. Doktora öğrencisinin ifadesiyle, OHAL kapsamında gözaltına alınması nedeniyle gözaltına 
alınma nedenini, pasaportuna el konma nedenini, pasaportunu ne zaman geri alabileceğini, 
pasaportunun iptaline son verilmesi için kime başvurabileceğini öğrenememiştir. Kendisine sadece 
‘hiçbir şeyle suçlanmadığı, hakkında mahkeme kararı ya da soruşturma olmadığı, ama kendisiyle bu 
konuda konuşulamayacağı’ söylenmiştir.  

(Güncelleme - 14 Mart 2018): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak 
araştırma görevlisi kadrosunda çalışmakta olan bir imzacı akademisyen Ege Üniversitesi’nin aldığı 
bir kararla, YÖK ya da Sağlık Bakanlığı kararı olmadan kamu görevinden ihraç edilmişti. İlgili 
akademisyenin ihraç sonrasında pasaportuna el konmamıştır. Akademisyen Selanik’te doktora 
çalışmalarına başlamıştı. Aralık 2017’de Türkiye’ye geldikten sonra pasaportuna el konduğu için 
tekrar çıkış yapamadı.  

(Güncelleme - 09 Ocak 2019): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak 
araştırma görevlisi kadrosunda çalışmakta olan ve Ege Üniversitesi’nin aldığı bir kararla, YÖK ya da 
Sağlık Bakanlığı kararı olmadan kamu görevinden ihraç edilen imzacı akademisyen açmış olduğu 
davada lehine kararla görevine iade edilmiştir. 

 

ADLİ SORUŞTURMALAR VE HAK İHLALLERİ 

Ankara 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara’daki Barış Bildirisi imzacılarını ifade vermeye çağırmaya 
başlamıştır. Tebligat ulaşmayan akademisyenler de dâhil olmak üzere toplam 33 akademisyen 
ifadesini yazılı olarak sunmuştur. 

(Güncelleme: 3 Ağustos 2016): Hacettepe Üniversitesi’nden imzacı bir akademisyen hakkında 
Facebook’taki bir paylaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldığı 25 Temmuz 2016 
tarihinde bildirilmiştir.  

 
32 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/180101-imzaci-akademisyenin-almanya-dan-aldigi-
kabule-pasaport-iptali-engeli 
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(Güncelleme - 31 Ekim 2016): Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen imzacılardan birinin pasaportu 
iptal edilirken, bir diğerinin yeni pasaport başvurusu reddedildi. 

(Güncelleme - 6 Kasım 2016): Ankara Üniversitesi’nden (EĞİTİMSEN Ankara 5 No.lu Şube 
yönetiminden) 1 imzacı akademisyen 04 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı. İlgili akademisyen 
05 Kasım 2016 tarihinde salıverildi. 

(Güncelleme - 27 Ekim 2018): Hacettepe Üniversitesi’nden doktora çalışmalarını bitirdikten sonra 
akademik süreci devam ettirmeyen bir imzacı akademisyen Ankara’da terör örgütüne yardım etmek 
suçlamasıyla gözaltına alındı. İlgili akademisyen 30 Ekim 2018 tarihinde yurt dışına çıkış yasağıyla 
serbest bırakıldı. 

 

Antalya 

(Güncelleme: 1 Ağustos 2016): Antalya Üniversitesi’nde imzacı 8 akademisyen savcılıkta ifadelerini 
vermişlerdir. İmzasını geri çeken 3 kişiden 1’i de ifadeye çağrılmış ve ifadesini vermiştir. 

 

Çanakkale 

(Güncelleme: 3 Şubat 2016): Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden bir (ikinci) imzacı akademisyen, 
kendi ifadesiyle “Ankara’da Birleşik Devrimci Parti üyelerine yönelik Birleşik Özgürlük Güçleri 
üyeliği suçlamasıyla 26 Kasım 2016’da gözaltına” alınmıştır. İlgili akademiysen yine kendi ifadesiyle 
“Çanakkale TEM ve Ankara TEM şubesinde 12 günlük gözaltı sürecini takiben 07 Aralık 2016 
tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıl”mıştır.  

 

Muğla 

(Güncelleme: 1 Ağustos 2016): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki imzacı akademisyenlerden 7 
imzacı savcılıkta ifadelerini vermişlerdir. İlk imzacılardan 2 akademisyen ifadeye çağrılmazken, 
ikinci imzacılardan 1 kişi ifade vermeye çağrılmıştır. İfade vermeye çağrılan 8 imzacıdan 1’i şehir 
dışında olması nedeniyle ifadesini diğer imzacılarla birlikte vermemiştir. 

(Güncelleme: 1 Şubat 2017): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki imzacı akademisyenler hakkında 
ikinci bir disiplin soruşturması başlatılmıştır. İmzacı akademisyenler soruşturma sürecinde açığa 
alınmışlardır. 

Bir imzacı akademisyen Pasaport Şube Müdürlüğü’ne gittiğinde yurt dışı çıkışının yasaklandığını 
öğrenmiştir.  

(Güncelleme: 23 Mart 2017): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki imzacı akademisyenler (11) 
açığa alınmışlardır. 

(Güncelleme: 11 Mart 2018): İmzacı bir akademisyen soruşturma komisyonunun verdiği disiplin 
cezası kararına İdari Mahkeme’de itiraz etmiştir. İdari Mahkeme akademisyenin itiraz başvurusunu 
reddetmiştir. Aynı akademisyen disiplin soruşturması esnasında Rektörlükçe görevden 
uzaklaştırmaya karşı açtığı davada da mahkeme ret kararı vermiştir. İmzacı akademisyen her iki 
başvurusunu da Anayasa Mahkemesine taşıma sürecindedir. 
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Tunceli  

(Güncelleme: 3 Ağustos 2016): Tunceli Üniversitesi’nde imzacı bir akademisyen, “darbeye teşebbüs” 
iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Gerekçe olarak akademisyenin “iş yerinde Fethullah Gülen’in kitabının 
bulunması” gösterildi.  

(Güncelleme: 4 Ağustos 2016): Gözaltına alınan akademisyen adlî kontrol şartıyla33 serbest 
bırakılmıştır.  

(Güncelleme: 31 Ekim 2016): Tunceli Üniversitesi’nden 4 imzacı 26 Ekim tarihinde TEM'e gidip 
ifadelerini savcılıkta vereceklerini beyan etmişlerdir. Diğer 3 imzacı da daha sonra aynısını 
yapacağını bildirmiştir.   

 
DİSİPLİN SORUŞTURMALARI ve DİĞER HAK İHLALLERİ (İŞTEN ÇIKARMA, SÖZLEŞME 
YENİLEMEME, MEMURİYETTEN ATMA, UZAKLAŞTIRMA) Üniversite temelli döküm 
 
 

 
33 Tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir 
suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına 
karar verilebilir. 

Ayrıca kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler 
uygulanabilir. 
Adlî kontrol, şüphelinin tutuklanarak cezaevine konması yerine aşağıda gösterilen bir veya birden 
fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir: a) Yurt dışına çıkamamak; b) Hâkim tarafından 
belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak; c) Hâkimin belirttiği merci 
veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam 
konularındaki kontrol tedbirlerine uymak; d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını 
kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek; e) 
Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, 
hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek; f) 
Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok 
taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence 
miktarını yatırmak; g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan 
silâhları makbuz karşılığında  adlî emanete teslim etmek; h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence 
altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak; i) Aile yükümlülüklerini yerine 
getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak 
ödeyeceğine dair güvence vermek; J) Çocuklar hakkında çocuk koruma kanunun 20. maddesine 
göre  belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak, belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak 
bazı yerlere gidebilmek, belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak şeklinde adli kontrol 
kararları verilmektedir.      
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ÜAK 21 Kasım 2016 tarihinde yaptığı duyuruyla, 11 Ekim 2016’da alınan karar gereğince açığa alınan 
veya ihraç edilen doçent adaylarının doçentlik süreçlerinin durdurulduğunu açıkladı.34 
 
 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
 
(Güncelleme: 25 Nisan 2017): Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde imzacı akademisyenlere açılan ve 
henüz sonuçlanmayan soruşturmanın (24 Kasım 2016) ardından ikincisi açıldı. İkinci soruşturmanın 
tebliğ edildiği metinde 667 Sayılı KHK’nın 4-1/d maddesi referans gösterilmekte ve bu maddede 
‘tanımlı milli güvenliğe tehdit oluşturan PKK/KCK terör örgütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya 
irtibatı bulunmak fiili’ konu edilmektedir. 
 
(Güncelleme - 8 Haziran 2017): Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde hakkında iki soruşturma açılmış 
olan bir imzacı akademisyene üçüncü soruşturma da açıldı. Üçüncü soruşturmanın açılma nedeni 
olarak tebligatta 667 Sayılı KHK’nın 4-1/d maddesinde ‘tanımlı milli güvenliğe tehdit oluşturan 
PKK/KCK terör örgütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmak fiilini işlediği iddia’sı 
belirtilmiştir. İmzacı akademisyenden şu soruları yanıtlaması istenmiştir: 

1. PKK/KCK terör örgütüne yardım veya yataklık ettiniz mi? Veya örgütün propagandasını 
yaptınız mı? 

2. Hakkınızda PKK/KCK terör örgütüyle ilgili devam eden ya da sonuçlanmış bir adli 
soruşturma veya bir dava var mı? 

3. Hakkınızda PKK/KCK terör örgütüyle ilgili sanık olarak dava varsa, bu davada ne ile 
suçlanmaktasınız? 

 

Adıyaman Üniversitesi 

(Güncelleme: 22 Ağustos 2016): Dört imzacı görevden alınmıştır. Görevden uzaklaştırma kararı 657 
Sayılı Kanunun 137. Maddesine dayandırılmış ve süre belirtilmemiştir. 

 

Adnan Menderes Üniversitesi 

(Güncelleme: 31 Ekim 2016): Şubat ayında görevinden uzaklaştırılmış olan bir imzacı 27 Ekim 
tarihinde “FETÖ” soruşturması nedeniyle iki ay daha görevinden uzaklaştırılmıştır. 

 

Ağrı Üniversitesi 

(Güncelleme: 28 Kasım 2016): Hacettepe Üniversitesi’nde ÖYP kapsamında doktora çalışmalarını 
devam ettiren bir imzacı araştırma görevlisi Ağrı Üniversitesi’ndeki görevine ihtiyaca binaen geri 
çağrılmıştır. İmzacı araştırma görevlisi Ağrı Üniversitesi’ndeki tek imzacıdır. Kendisi gibi ÖYP 
kapsamında doktora çalışmalarını başka bir üniversitede yürüten diğer araştırma görevlisi göreve 
geri çağrılmamıştır. 

 
34 http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/11/21/goreven-alinan-ya-da-uzaklatirilanlarin-
docentlik-surecleri-durduruldu/ 
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(Güncelleme: 16 Aralık 2016): Aynı imzacı araştırma görevlisine 16 Aralık 2016 tarihinde KHK’lar 
uyarınca açığa alındığı tebliğ edilmiştir.  

  

Anadolu Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü barış bildirisini imzalayan 21 akademisyenin açığa alındığını 5 
Ağustos 2016 tarihinde duyurdu. Bu kararı protesto için basın açıklaması düzenlemek isteyen 
akademisyenlerin toplantısının Valilik kararıyla yasaklandığı 7 Ağustos 2016 tarihinde “emniyet 
tarafından sözlü olarak tebliğ edildi.” 

Rektörlük 10 Ağustos 2016 tarihinde, açığa alınmaların 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen 
askerî darbe girişimi sonrasındaki süreçle bağlantılı olmadığını, söz konusu uygulamaların doğrudan 
Barış Bildirisiyle ilgili olarak başlatılan ve şu an YÖK’ten nihai kararın beklendiği disiplin 
soruşturmalarına bağlı olduğunu kamuoyuna duyurdu.35 

Açığa alınan bir araştırma görevlisinin açığa alınmış olması ve dosyasının YÖK’e gönderildiği 
gerekçesiyle 26 Ağustos 2016’da sözleşmesi yenilenmeyerek üniversiteyle ilişiği kesildi.  

26 Eylül 2016 itibarıyla bir yardımcı doçentin sözleşmesi uzatılmayarak işine son verildi. 

29 Eylül 2016 itibarıyla, altı imzacı akademisyenin daha sözleşmesi uzatılmadı. 

(Güncelleme: 30 Eylül 2016): 7 Ağustos 2016 tarihinde açığa alındıkları tebliğ edilen imzacı 
akademisyenlerin bilgi edinme haklarını kullanmak üzere YÖK’e yaptıkları başvuruya YÖK’ten "Bu 
konuyu Anadolu Üniversitesi'ne sorun" yanıtı geldi. Bir imzacı akademisyen Eylül ayının üçüncü 
haftasında YÖK’e aynı konuda yeniden başvurduğunda YÖK’ten gelen yanıt şöyledir: 

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve bu nedenlerle haklarında idari veya adli soruşturma 
başlatılan, açığa alınan ve/veya 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. ve 4. maddeleri 
uyarınca kamu görevinden çıkartılan kişilerle ilgili bu işlemler ile bu kapsamda yürütülen adli ve 
idari soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca talep 
edilmesi durumunda başvuruların mezkur Kanunun 19'uncu ve 20'nci maddeleri uyarınca bilgi 
edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirildiğinden Başkanlığımızca yapılacak bir işlem 
bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz." 

(Güncelleme: 07 Ekim 2016): Bir imzacı akademisyenin daha sözleşmesi yenilenmedi. İlgili 
akademisyen uzman kadrosundaydı. 

(Güncelleme: 10 Kasım 2016): Anadolu Üniversitesi’nde 3 aylık görevden uzaklaştırma süresi 5 
Kasım 2016’da biten akademisyenlere (10 akademisyene) 4 Kasım 2016 tarihinde, süresiz olarak 
görevden uzaklaştırıldıkları yazılı olarak bildirildi.  

(Güncelleme: 1 Aralık 2016): Anadolu Üniversitesi’nde görevden uzaklaştırma kararına karşı İdari 
Mahkeme’ye başvuran imzacı akademisyenlerden 6’sı hakkında İdari Mahkeme, yürütmeyi 
durdurma kararı verdi. Bu karar üzerine Üniversite yönetimi Bölge Mahkemesine başvurmuştur. 

 
35http://www.timeturk.com/anadolu-universitesi-nden-aciga-alinan-akademisyenlerle-alakali-
aciklama/haber-242715  

http://www.hurriyet.com.tr/index/milli
http://www.hurriyet.com.tr/index/sorusturma
http://www.hurriyet.com.tr/index/kamu
http://www.timeturk.com/anadolu-universitesi-nden-aciga-alinan-akademisyenlerle-alakali-aciklama/haber-242715
http://www.timeturk.com/anadolu-universitesi-nden-aciga-alinan-akademisyenlerle-alakali-aciklama/haber-242715
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İdari Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmayan akademisyenler de Bölge Mahkemesine 
başvurdular. 

(Güncelleme: 21 Aralık 2016): Bölge İdare Mahkemesinden üniversite yönetiminin itirazına red 
çıkmıştır. Yanı sıra, İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı almayan 1 akademisyen için 
yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştır. 

(Güncelleme: 16 Şubat 2017): Anadolu Üniversitesi’nde, Barış Bildirisi’ne imza atması nedeniyle 
sözleşmesi yenilenmeyen bir imzacı akademisyen Ankara Bilge İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi 
durdurma davası açtı. İdare Mahkemesi akademisyen lehine karar verdi ve bildiriye imza atmanın 
sözleşmenin yenilenmemesi için yeterli gerekçe oluşturamayacağına dayanarak yürütmeyi 
durdurma kararı verdi. Ancak, aynı akademisyen 686 Saylı KHK’yla ihraç edildiği için görevine 
dönemedi.  

 

Ankara Üniversitesi 

(Güncelleme: 31 Ekim 2016): Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen imzacılardan birinin pasaportu 
iptal edilirken, bir başkasının yeni pasaport başvurusu reddedilmiştir. Ankara Üniversitesi’nden 
ihraç edilen imzacılardan biri bilgi edinme başvurusuyla neden kendisine pasaport verilmediğini 
sormuş ve KHK gereğince bilgi edinme yasasından yararlanamayacağını bildiren bir yanıt almıştır.  

 

(Güncelleme: 20 Mart 2017): Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Eylül 2016’da bir imzacı 
akademisyenin ABD’de Northwestern University’de araştırmacı olarak çalışabilmek için üç aylık izin 
talebini, önce zımni olarak, ardından ilgili akademisyenin hakkında yürütülen soruşturma gereği 
reddetmiştir. İlgili akademisyen İdare Mahkemesi’ne başvurmuş ve Mahkeme rektörlüğün izin 
talebini ret işlemini iptal etmiştir. İlgili akademisyen tazminat talebinde bulunmuştur. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  

(Güncelleme: 3 Ağustos 2016): Biri Ankara Üniversitesi’nde diğeri ODTÜ’de görevlendirilmiş olan iki 
imzacı (ÖYP’li) akademisyen geri çağırılmıştır. Akademisyenlerden biri Ankara Üniversitesi’nde 
disiplin soruşturmasından geçmişken, diğeri ODTÜ’de soruşturmaya maruz kalmamıştır.  

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi imzacı oldukları gerekçesiyle iki akademisyene karşı disiplin 
soruşturması başlatmıştır. Ancak, soruşturmaya konu olan fiilin üzerinden 6 ay geçmesi durumunda 
zaman aşımı nedeniyle söz konusu işlemin başlatılamayacağı hukuken tespit edilmiştir. 

 

Artvin Çoruh Üniversitesi 

(Güncelleme: 10 Mart 2018): Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyloji Bölümünde 
araştırma görevlisi olarak görev yapan Onur Açar görevine döndü. Açar’ın 2013 yılında başladığı 
görevine 2017 tarihinde hiçbir gerekçe gösterilmeden son verilmişti. 

Açar, Rize İdare Mahkemesinde görülen davalarda disiplin soruşturmasıyla ilgili aleyhine verilen 
karar hakkında Bölge İstinaf Mahllemesine itirazda bulundu. İtirazı kabul eden mahkeme, disiplin 
soruşturması hakkında ‘hukuksuzdur’ yönünde karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında 
‘üniversitenin hukuk devleti kurallarına uyması gerektiği’ ve ‘idarecilerin yetkilerinin mutlak 
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olmadığı, kanunlarla sınırlı olduğu’ ifadeleri yer aldı. Söz konusu karar, sözleşme feshi için açılan 
davaya eklendi. Mahkeme sözleşme feshiyle ilgili verdiği ara kararda yürütmeyi durdurma kararı 
aldı. 

Açar iki yıllık sözleşmeyi imzalayarak 7 Mart itibarıyla görevine geri döndü. 

 

Bahçeşehir Üniversitesi  

(Güncelleme: 1 Ağustos 2016): 30 Haziran 2016 tarihinde farklı nedenlerle işten çıkarılan 7 kişinin 
arasında 2 imzacı akademisyen de bulunmaktadır. Geriye kalan 2 imzacı akademisyenden birinden 
dosyasına “yumuşatıcı yazı” eklemesi talep edilmiş; aksi takdirde bursunun kesilebileceği ve geri 
ödeme yapmasının talep edilebileceği yönünde “uyarılmış”tır. Talepleri reddeden imzacı 
akademisyenin, 22 Temmuz 2016 tarihinde ikale protokolü yapılmak suretiyle üniversiteyle ilişiği 
kesilmiştir. 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde toplam 3 işten çıkarma (2’si sözleşme yenilememe suretiyle) ve 2 istifa 
olmak üzere 5 imzacının görevi son bulmuştur. 
 
Bilgi Üniversitesi 
(23 Kasım 2017) Bir imzacı akademisyen istifa etmiştir. Akademisyenin istifasına yönelik doğrudan 
bir zorlama olmamıştır. Süreç içerisinde imzacı akademisyenler açısından tanıdık olagelen sorunlar 
dolayısıyla istifa etmiştir. 
(12 Aralık 2017): Bir imzacı akademisyen sözleşme yenileme döneminde kendisinden istenilen 
güvenlik soruşturmasıyla ilgili belgeyi vermeyi reddettiği için istifa etmiş kabul edilmektedir. 
 
 
Bitlis Eren Üniversitesi 
 
(Güncelleme: 09 Şubat 2017): ÖYP’li olarak Kasım 2016’da ilişiği kesilene kadar Marmara 
Üniversitesi’nde bulunan bir imzacı akademisyen 686 Sayılı KHK’yla kamu görevinden çıkarılmıştır.  
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ÖYP’li kadroda bulunan bir diğer akademisyen de aynı durumdadır.  
 
Boğaziçi Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışan ili yabancı uyruklu imzacı akademisyenin 22 Şubat 2017’de iptal 
edilmiştir (İlgili akademisyenlerin sözleşmeleri Aralık 2016’da uzatılmıştır.) 
 
Burdur Mehmet Akif Üniversitesi 
(03 Aralık 2017): Barış Bildirisine imza atması nedeniyle yıllık izin isteği reddedilen ve müstağfi 
sayılarak işten atılan bir akademisyenin açtığı dava göreve iade kararıyla sonuçlanmıştır. İlgili 
akademisyenin göreve iadesine karar verilmiştir. İlgili akademisyenin (Eylül 2016’da) hesabına 
konan bloke hâlâ devam ettiği için maaşını alamamaktadır. Akademisyen 05 Aralık 2017 tarihinde 
banka hesaplarına konan blokenin kaldırılması talebinde bulunmuştur. 
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Celal Bayar Üniversitesi 

(Güncelleme: 31 Ekim 2016): Ankara Üniversitesi'nde ÖYP asistanı olarak çalışan ve 672 Sayılı 
KHK’yla Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden ihraç edilen doktora öğrencisi bir imzacının 28 Ekim 
2016 tarihinde Almanya'ya gitmek üzere gittiği Sabiha Gökçen havalimanında pasaport kontrolü 
sırasında isminin Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından “FETÖ soruşturulmasıyla ilgili 
bildirildiği” belirtilip pasaportuna el konmuştur. 

 

Cumhuriyet Üniversitesi 

(Güncelleme: 1 Ağustos 2016): 9 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 3 imzacı akademisyen, 15 Temmuz 
2016 tarihindeki askerî darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL çerçevesinde görevden 
uzaklaştırıldılar. 

 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 

(Güncelleme: 3 Şubat 2017): Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden bir (ikinci) imzacı akademisyen, 
“Ankara’da Birleşik Devrimci Parti üyelerine yönelik Birleşik Özgürlük Güçleri üyeliği suçlamasıyla 
26 Kasım 2016’da gözaltına” alındıktan sonra, 12 günlük gözaltı sürecini takiben 07 Aralık 2016 
tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıl”masına rağmen kendisine “8 Aralık 
2016 … ülkede faaliyet yürüten terör örgütleri(yle) irtibat suçlamasıyla Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi tarafından” görevinden uzaklaştırıldığı tebliğ edilmiştir.   

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

(Güncelleme: 24 Kasım 2016): Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde barış bildirisinin imzacıları 
arasında yer almayan, fakat ifade özgürlüğü hakkını savunan metne (“İfade Özgüülüğü Metni”)  imza 
atan 1 akademisyen 15 Kasım 2016 tarihinde Üniversite’den telefonla aranıyor. Telefonda görevden 
uzaklaştırıldığını, kararı elden teslim alması gerektiği belirtiliyor. Akademisyen, 16 Kasım 2016 
tarihinde Üniversite’ye gidiyor ve kararı elden teslim alıyor. Kampüse, Nizamiye’den itibaren 
güvenlik görevlisi ve fakülte sekreteri eşliğinde alınıyor; ofis kapısının kilidinin değiştirilmiş 
olduğunu görüyor; yakın tarihte doğum yapmış olması nedeniyle süt sağması gerektiğini belirtince 
iki kadın idari personelin yanında ofiste süt sağmak durumunda bırakılıyor. 

İlgili akademisyenin görevden uzaklaştırılma kararının gerekçesinde “FETÖ ile Milli Güvenlik 
Kurulunca Terör Örgütü olarak kabul edilen örgütlerle bağlantılı, irtibatlı ve iltisaklı oldukları 
iddiasıyla inceleme, araştırma, soruşturma işlemlerini yürütmek için..” ifadeleri yer almaktadır. 

 

Doğuş Üniversitesi 

(Güncelleme - 17 Mayıs 2017): 27 Nisan 2016 tarihli Rektörlük yazısıyla sözleşmesi imzacı olduğu 
için feshedilen akademisyenin göreve iade için İdare Mahkemesinde açtığı davada 7 Şubat 2017 
tarihli 686 Saylı KHK’yla kamu görevinden men edilmesi gerekçe gösterilerek talebi reddedildi.  
(Karar tarihi: 20 Mart 2017.) 
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Dicle Üniversitesi 

(Güncelleme: 11 Mart 2018): Bir imzacı akademisyenin hakkında açılmış olan disiplin soruşturması 
ve akabinde verilmiş olan karara karşı açtığı itiraz davasında Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin 
ilk kademe mahkemesinin iptal kararı onanarak kesinleşti. Mahkemenin iptal kararı usul yönünden 
oldu. 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

(Güncelleme: 14 Şubat 2018): Üniversite yönetimi araştırma görevlisi kadrosundaki imzacı 
akademisyenin görev süresini uzatmayarak işten çıkardı. Rektörlüğün yazısında fakültenin görev 
uzatma talep ettiği, ama bu talebin reddedildiği açıkça belirtilmektedir. İlgili yazıda gerekçe 
belirtilmemektedir.  

Akademisyen İdare Mahkemesine başvurma aşamasındadır. 

(Güncelleme - 02 Ağustos 2018): 12 imzacı akademisyen 8 Temmuz 2018 tarihli, 701 Sayılı KHK’yla 
ihraç edilmiştir. 

İlgili akademisyenlerin üniversitedeki odaları kendilerine haber verilmeden, polis ve özel güvenlik 
eşliğinde boşaltılmıştır. 

 

Ege Üniversitesi 

(Güncelleme: 31 Ekim 2016): Ege Üniversitesi’nden bir imzacının yurt dışına çıkış için çalıştığı 
kurumdan belge almış olmasına karşın, 18 Ekim 2016 tarihinde İzmir Adnan Menderes havaalanında 
pasaportunun iptal edildiği söylenerek yurt dışına çıkışı engellenmiştir.  

(Güncelleme: 30 Ocak 2017): Ege Üniversitesi’nden 9 imzacı akademisyen 06 Ocak 2017 tarihli 
KHK’yla (Sayı: 679) kamu görevinden ihraç edilmiştir.  

(Güncelleme: 03 Şubat 2017): Üniversitenin 09 Ocak 2017 tarihinde (667 Sayılı KHK uyarınca) açığa 
aldığı iki akademisyene, 12 Ocak 2017 tarihinde e-postayla gelen bir tebligatla 667 ve 668 sayılı 
KHK’lara dayanılarak kamu görevinden ihraç edildikleri bildirilmiştir.  

(Güncelleme: 21 Haziran 2017) 12 Ocak 2017 tarihinde e-postayla gelen tebligatla 667 ve 668 sayılı 
KHK’lara dayanılarak kamu görevinden ihraç edildiği bildirilen bir imzacı akademisyen 29.04.2017 
tarihli 689 Sayılı KHK’yla kamu görevinden ihraç edilmiştir. 

 

Fatih Üniversitesi  

15 Temmuz 2016 tarihindeki askerî darbe girişimi sonrasında kapatılan üniversitedeki iki imzacıdan 
1’i istifa etmişti. 
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Galatasaray Üniversitesi 

(Güncelleme: 29 Eylül 2016): Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın üniversitede verdiği dersler iptal 
edildi.36 

(Güncelleme: 10 Şubat 2017): Doktora sonrası araştırma için İngiltere’de bulunan bir imzacı 
akademisyen rektörün 89 günlük izin dayatmasını kabul etmedi ve istifa etti. (muhtemelen Aralık 
2016 sonu itibarıyla.) 

Bir imzacı akademisyen Güz 2016’da emekli oldu. 

Bir imzacı akademisyen Ocak 2017’de emekli oldu.  

(Güncelleme: 30 Kasım 2017): Bir imzacı akademisyen, kendi ifadesiyle, ‘dava açıldıktan sonra daha 
da sertleşen, ama öncesinde de yer yer devam eden yurt dışı seyahat izinlerinin kısıtlanması, 
akademik faaliyetlere desteklerin kesilmesi gibi imzacıları ve imzacı bölümleri cezalandırmaya 
yönelik mobbingden dolayı istifa kararı aldım. Son olarak izinsiz yurt dışına çıktuğımı facebook 
paylaşımlarımı takip ederek bir tek yer bildirimi yapılmış; onu ispat olarak kullanarak bana 
soruşturma açmaya kalkınca Rektörlük, kesin kararımı alıp istifa’ etmiştir.  

(Güncelleme - 30 Kasım 2017): Bir imzacı öğretim görevlisi yurt dışı izinlerin dondurulması ve 
akademik faaliyetler üzerindeki diğer kısıtlamalar nedeniyle Kasım 2017 başında emekliliğini 
almıştır. 

 

Gazi Üniversitesi 

(Güncelleme: 11 Ağustos 2016): 11 Ağustos 2016 itibariyle, Gazi Üniversitesindeki rektörlük 
seçimleri tamamlandıktan sonra imzacı 2 akademisyen ve imzasını çeken 1 akademisyen açığa 
alınmıştır. Daha önce haklarında rektörlük makamınca soruşturma açılmayan akademisyenlerin 
açığa alınmalarının 15 Temmuz’daki askerî darbe girişimi sonrasında başlatılan tasfiye süreci 
içerisine yerleştirilmiş olmasına dikkat çekmek gerekir. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün açıklaması 
bu açıdan önemlidir:37 
“667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. 
Maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Gazi Üniversitesi’nde görevli 124’ü akademik olmak üzere 
toplam 178 personel açığa alınmıştır.” 

İmzacı akademisyenlerden 1’inin açığa alınmasının nedeni olarak, 15 Temmuz 2016 askerî darbe 
girişiminin sorumlusu olduğu ileri sürülen Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu suçlaması sözlü olarak 
iletilmiştir (Söz konusu akademisyen HDP içerisinde aktif olarak yer alan, feminist hareket içinde 
bulunan ve LGBTİ hareketle dayanışma içerisinde olan bir akademisyendir). 

(Güncelleme: 23 Kasım 2016): Kadrosu Sinop Üniversitesi’nde olup Gazi Üniversitesi’nde ÖYP’li 
statüde bulunan bir imzacı akademisyen Gazi Üniversitesi tarafından açığa alındı. 

 
36 https://hayatin-sesi.net/galatasaray-u-sebnem-k-fincancinin-derslerine-son-verdi/  
37 http://www.akademiktakvim.gen.tr/gazi-universitesinde-178-personel-aciga-alindi-8592  

https://hayatin-sesi.net/galatasaray-u-sebnem-k-fincancinin-derslerine-son-verdi/
http://www.akademiktakvim.gen.tr/gazi-universitesinde-178-personel-aciga-alindi-8592
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Gediz Üniversitesi  

15 Temmuz 2016 tarihindeki askerî darbe girişimi sonrasındaki OHAL sürecinde kapatılan 
üniversitede barış bildirisini imzalayan 1 akademisyen vardı.  

 

Hacettepe Üniversitesi 

Üniversitedeki 22 Barış Bildirisi imzacısı (ilk turdaki imzacılar) hakkında 2016 yılında açılan disiplin 
soruşturması tamamlanmıştır.  

Disiplin soruşturması sürecinde Temmuz 2017'de yönetim kadrosundan doğrudan muhatap 
belirlenmeyecek şekilde, imzacılara enformel olarak ikinci bir metni yine doğrudan bir muhatap 
belirlenmeyecek şekilde yönetim mevkiine göndermeleri önerildi. 19 imzacı önerilen metni ya da 
revize edilmiş başka bir metni ya da kendi hazırladıkları yeni bir ifade metnini ilgili mevkiye ilettiler. 
Temmuz 2018'de soruşturma sonuçları ilgililere iletilmeye başlandı. 6 imzacı dışında - 4’u yurt 
dışında, 2’si Türkiye’de bütün imzacılara 3 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 
kararı iletilmiştir.  

Temmuz 2017'de emekli olan ve Mayıs 2017'deki Senator kararı gereği her dönem başvurarak  tez 
danışmanlıklarına devam eden bir imzacı akademisyene, Haziran 2018'de 2018-2019 Güz dönemi 
için yaptığı başvurusunun yine muhatap alınabilecek aktör formel bir şekilde belirtilmeden kabul 
edilmediği bilgisi iletilmiştir. 

 

Hakkari Üniversitesi 

(Güncelleme: 3 Ağustos 2016): Disiplin soruşturmaları tamamlanan ve dosyaları memuriyetten men 
istemiyle YÖK’e gönderilen iki imzacı akademisyenin görevlerine Rektörlük tarafından son 
verilmiştir. 

 

Işık Üniversitesi 

(Güncelleme: 27 Mart 2017): Üniversite imzacı akademisyenlerden imzalarını Barış Bildirisi’nden 
çekmelerini istedi. İmzasını çekmeyi reddeden bir akademisyen işten atıldı.38  

(Güncelleme: 24 Kasım 2017): Bir imzacı akademisyen Eylül 2017 başında istifa etmek zorunda 
kalmıştır. 

 

İstanbul Üniversitesi 

İkinci imzacılar arasında bulunan bir akademisyen görevden uzaklaştırılmıştır. İlgili akademisyen 
yeterlik sınavına alınmak üzereyken disiplin soruşturması açılmıştır. 

 
38 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/184905-isik-universitesi-imzaci-akademisyenin-
isine-son-verdi 
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(Güncelleme: 4 Nisan 2017): 8 imzacı akademisyen ‘davet üzerine’ emekli olmuş; 2 imzacı 
akademisyen ‘davet üzerine’ istifa etmiştir. 

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

(Güncelleme: 8 Aralık 2016): Sözleşmesi feshedilerek işten çıkartılan imzacı akademisyenlerden 
birinin açtığı işe iade davası 17 Haziran’da verilen ara kararı takiben tamamlanmıştır. İlgili 
akademisyenin aktardığı bilgi doğrultusunda, mahkeme akademisyenin “ifade özgürlüğü sınırları 
dışında hareket ettiği” değerlendirmesiyle üniversiteyi haklı bulmuştur. Akademisyen temyize 
başvurmuştur. 

 

İstanbul Kültür Üniversitesi 

(Güncelleme: 3 Nisan 2017): Bir imzacı akademisyen istifaya zorlamış ve tazminat hakkını alarak 
istifasını vermiştir. 

 

İstanbul Şehir Üniversitesi  

(Güncelleme: 11 Ağustos 2016): İmzacı bir akademisyenin iş akdi YÖK/Hükümet baskısıyla, ‘düşük 
performans’ gerekçe gösterilerek feshedildi. 

(Güncelleme: 19 Nisan 2017): İlgili akademisyen işe iade davası açtı ve dava akademisyenin lehine 
sonuçlandı. 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

(Güncelleme: 18 Nisan 2017) İTÜ öğrencileri ve akademisyenleri 7 Şubat 2017 tarihli KHK’yla 
İstanbul’daki üniversitelerde çalışan Barış Bildirisi imzacı akademisyenlerin işinden atılmasına tepki 
etkinliği düzenlemek istemiştir. Rektörlük eyleme izin vermemiştir; bunun üzerine öğrenciler ve 
akademisyenler Pankart açmışlar ve basın açıklaması yapmışlardır.  

Basın açıklamasına katılan öğrencilere ve akademisyenlere Rektörlük tarafından soruşturma 
açılmıştır.  

 

 

İzmir Üniversitesi  

(Güncelleme: 11 Ağustos 2016): 15 Temmuz 2016 tarihindeki askerî darbe girişimi sonrasındaki 
OHAL sürecinde kapatılan üniversitedeki 2 imzacının işine halihazırda son verilmişti. Diğeri ise bir 
başka üniversite kadrosunda yer almaktaydı. 
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Yaşar Üniversitesi 

(Güncelleme: 25 Temmuz 2016): İstihdam politikası ileri sürülerek bir imzacının sözleşmesi 
yenilenmedi. İki imzacı istifa etti. 

(Güncelleme: 20 Şubat 2017): Bir imzacı akademisyenin daha sözleşmesi yenilenmedi. 

(Güncelleme: 03 Aralık 2017): İmzacı akademisyenlerin, kendilerine verilen disiplin cezasına ve bir 
imzacı akademisyenin ‘görülen lüzum üzerine’ bölüm başkanlığından alınmasına karşı İdare 
Mahkemesinde açtıkları dava sonucunda disiplin cezaları ve bölüm başkanlığından alınma kararı 
iptal edildi.  

 

Kadir Has Üniversitesi 

(Güncelleme: 8 Şubat 2017): Üniversitede yarı zamanlı öğretim elemanı olarak seçmeli Kürtçe dil 
dersleri veren bir öğretim üyesinin vicdani retci olması nedeniyle dersleri kapatıldı ve işine son 
verildi. 

İlgili öğretim üyesinin açıklamasına göre, Üniversite, Millî Savunma Bakanlığı’ndan gelen ve ilgili 
öğretim üyesinin asker kaçağı olduğunu, işine son verilmesini ve Bakanlığa teslim edilmesini belirten 
yazı doğrultusunda öğretim üyesinden askerlik durum belgesinin ibrazını talep etti. Öğretim üyesi 
vicdani retci olduğunu beyan edince işine son verdi. 

 

Kemerburgaz Üniversitesi (Temmuz 2017’den itibaren Altınbaş Üniversitesi) 

(25 Kasım 2017): İmzacı akademisyenlere imzalarını çekmeleri yönünde baskı yapıldı. İmza çekmeyi 
reddeden akademisyenlerden 2’si Haziran 2017’de işten atıldılar. İmzasını çekmeyen bir diğer 
akademisyen ücretsiz izinle yurt dışına gitti. Diğer bir akademisyen, sabbatical talebinde bulundu. 
Talebi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanırken Rektörlük tarafından reddedildi. Yurt 
dışındaki akademisyenin izin sürecini uzatma talebinin reddedileceği sözlü olarak bildirildi. 
Sabbatical talebi reddedilen akademisyen de (Eylül 2017 başında) yurt dışına çıktı. Yurt dışındayken 
karşılıklı sözleşme feshi (‘ikale’) gerçekleştirildi. Diğer akademisyen de ilişiğini kesti. 

 

Kocaeli Üniversitesi 

(Güncelleme: 7 Aralık 2016): Kocaeli Üniversitesi’nden 1 Eylül tarihli 672 sayılı KHK’yla ihraç edilen 
19 akademisyenin başlattığı Dayanışma Akademisi’nin açılışına katılan akademisyenlere disiplin 
soruşturması açılmıştır. Hakkında soruşturma açılan akademisyenlerin Barış Bildirisi imzacıları 
olmayıp, Kocaeli Valiliği’nin OHAL Bürosu’nun hazırladığı raporda adı geçen akademisyenler 
oldukları belirtildi. 

(Güncelleme: 30 Ocak 2017): Kocaeli Üniversitesi’nden 1 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı KHK’yla ihraç 
edilen 19 imzacı akademisyen arasında bulunan ve Nisan 2016 döneminde Doçentlik başvurusunda 
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bulunan 2 akademisyenin doçentlik başvurularının durdurulduğu 21 Kasım’daki ÜAK duyurusuyla  
ilan edilmiştir.39 

 

Maltepe Üniversitesi 

Maltepe Üniversitesi’nde yarı zamanlı ders veren bir imzacı akademisyenle Güz 2016/2017 
döneminde sözleşme yapılmamıştır. İlgili akademisyenin ifadesiyle, 2016 Bahar döneminde 
muhataplarıyla karşılıklı anlaşmaya varılmış olmasına rağmen sözleşme yapılmayacağı kendisine 
dönemin başlamasına yakın bir zamanda bildirilmiştir. (Bkz. Marmara Üniversitesi) 

 

Mardin Artuklu Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan bir imzacı akademisyen (ODTÜ Mimarlık, 
doktora öğrencisi) Rektör tarafından çağrılıyor. Rektör kendisine, LGBTİ kimliği nedeniyle ‘kız mı 
olmak istiyorsun’ diye soruyor. Bunun üzerine imzacı akademisyen suç duyurusunda bulunuyor. 29 
Aralık 2017 tarihinde akademisyenin görev yeri değiştiriliyor (Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’na (BESYO) gönderiliyor.)  

İlgili akademisyen hakkında üniversitenin şikâyetiyle terör örgütü propagandası yapmaktan dava 
açıldı. Akademisyenin rektör hakkındaki suç duyurusu sürüncemede bırakıldı.  

 

Marmara Üniversitesi 

Marmara Üniversitesi Sosyal Projeler Yönetimi Programı’nda yarı zamanlı ders veren bir imzacı 
akademisyenle Güz 2016/2017 döneminde sözleşme yapılmamıştır. İlgili akademisyenin ifadesiyle, 
2016 Bahar döneminde muhataplarıyla karşılıklı anlaşmaya varılmış olmasına rağmen sözleşme 
yapılmayacağı kendisine dönemin başlamasına yakın bir zamanda bildirilmiştir. 

(Güncelleme: 24 Aralık 2016): İmzacıların açılan bir başka davaya üniversitenin verdiği bir belgeden 
edindiği bilgilere göre, soruşturma komisyonu imzacı akademisyenler (1. imzacılar; 32 
akademisyen) hakkında 657 Sayılı Kanun’un 125. Maddesi uyarınca oy çokluğu ile “Devlet 
Memurluğundan Çıkarma” cezasını önermiş, Rektörlük bu kararı uygun bulup YÖK’e iletmiştir. 

(Güncelleme: 9 Şubat 2017): Kasım 2016’da Marmara Üniversitesi’ndeki ÖYP’li ilişiği kesilmiş ve 
Bitlis Eren Üniversitesi’ne geri dönmüş olan bir imzacı akademisyen 686 sayılı KHK’yla kamu 
görevinden ihraç edilmiştir.  

 

 

 

 

 
39  
http://www.uak.gov.tr/duyuru/2016N_Duyuru_2_BasvuruYayin_JurisiAciklanmayanlar_211116.pd
f 
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Mersin Üniversitesi 

(Güncelleme: 27 Temmuz 2016): Mersin Valiliği’nden Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilen 
genelgede, özetle üniversitede “paralel yapı örgütlenmesine ve ayrılıkçı-bölücü terör örgütüne üye 
ya da sempatizanı olanların ivedilikle bildirilmesi hususu …”na işaret ediliyordu. Genelge 
dekanlıklara gönderildi. 

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): Sözleşmeleri 15 Ağustos’ta yenilenecek bir ve 31 Ağustos’ta 
yenilenecek 2 imzacı akademisyene daha jüri raporları olumlu olduğu halde sözleşmelerinin 
yenilenmeyeceği tebliğ edildi. Böylelikle Barış Bildirisine imza verdikleri gerekçesiyle sözleşmeleri - 
hukuksuz bir şekilde - yenilenmeyen akademisyen sayısı 8’e çıktı. 

(Güncelleme: 14 Ağustos 2016): Mersin Üniversitesi Rektörü bugüne kadar 5 Yardımcı Doçent, 2 
Uzman ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin görev sürelerini hukuksuz bir biçimde 
uzatmadı. Rektör sözleşme tarihi gelen Yardımcı Doçentlerin tamamında görev süresi uzatmama 
yöntemini izleyeceğini net bir biçimde beyan etmiştir. Bu şekilde işine son verilen kişilerin açtığı 
davalarda devam etmekte olup Yürütmeyi Durdurma talepleri reddedilmiştir. Öte yandan henüz 
disiplin soruşturmaları veya adli soruşturmalarda herhangi bir ilerleme olmamıştır. 

(Güncelleme: 17 Ağustos 2016): 1 Ekim 2016’da görev süresi dolacak olan 1 yardımcı doçentin daha 
görev süresinin uzatılmayacağı kendisine tebliğ edildi. Böylelikle Mersin Üniversitesi’nde 
sözleşmesinin yenilenmemesi yoluyla işini kaybeden imzacı sayısı 9’a çıkmış oldu.  Sözleşme 
yenilememe yöntemiyle işine son verilenlerin sayısının önümüzdeki aylarda artacağına kesin 
gözüyle bakılmaktadır. 

(Güncelleme: 22 Aralık 2016): Mersin Üniversitesi’nde imzacı bir akademisyenin daha sözleşmesi 
yenilenmemiştir. Böylelikle Mersin Üniversitesi’nde sözleşmesinin yenilenmemesi yoluyla işini 
kaybeden imzacı sayısı 10’a çıkmış oldu. 

(Güncelleme: 3 Şubat 2017): Mersin Üniversitesi’nde imzacı bir akademisyen ABD’den burslu kabul 
aldığı bir araştırma için Üniversiteden izin çıkmayınca istifasını vermiştir. 

(Güncelleme: 12 Şubat 2017): Mersin Üniversitesi’nde imzacı bir akademisyenin daha sözleşmesi 
yenilenmemiştir. Böylelikle Mersin Üniversitesi’nde sözleşmesinin yenilenmemesi yoluyla işini 
kaybeden imzacı sayısı 11’e çıkmıştır. 

(Güncelleme: 3 Mart 2017): Mersin Üniversitesi’nde imzacı bir akademisyenin daha sözleşmesi 
yenilenmemiştir. Böylelikle Mersin Üniversitesi’nde sözleşmesinin yenilenmemesi yoluyla işini 
kaybeden imzacı sayısı 12’ye çıkmıştır.  

İlgili açıklama Rektörlüğün 24 Şubat 2017 tarihli ve 352259 sayılı yazısıyla yapılmıştır: 

‘26 Mart 2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Fakülteniz … Bölümü öğretim üyelerinden …. 
hakkında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13 Ocak 2016 tarih ve 1555 sayılı yazısı gereği 11 
Ocak 2016 tarihinde internet üzerinden yayınlanan ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye 
imza attığı nedeniyle idari soruşturma başlatılmış olması ve ayrıcı bu bildiriyi imzalayanlar hakkında 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/5734 hazırlık numarası ile cezai kovuşturma başlatılmış 
olması, birlikte değerlendirildiğinde adı geçenin 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesi gereği görev 
süresinin uzatılmamasına karar verilmiştir.’  
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(Güncelleme: 7 Mart 2017): Mersin Üniversitesi’nde imzacı bir akademisyenin daha sözleşmesi 
yenilenmemiştir. Böylelikle Mersin Üniversitesi’nde sözleşmesinin yenilenmemesi yoluyla işini 
kaybeden imzacı sayısı 13’e çıkmıştır.  

(Güncelleme - 02 Ağustos 2018): 1 imzacı akademisyen daha KHK’yla kamu görevinden çıkartılmıştı 
(Sayı: 701; Tarih: 08 Temmuz 2018). 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

(Güncelleme: 07 Ekim 2016): Bir imzacı akademisyen Ekim ayı sonunda yurt dışında düzenlenen bir 
sempozyuma katılmak için hizmet pasaportuna başvuran bir imzacı akademisyen hizmet pasaportu 
alamadığı gibi umuma mahsus pasaportuna da el konulmuştur.  

(Güncelleme: 30 Ocak 2017): İmzacı akademisyenler, haklarında açılan ikinci soruşturma 
kapsamında, 17 Ocak 2017 tarihinde açığa alınmışlardır. 

(Güncelleme: 28 Nisan 2017): 5 imzacı akademisyene açığa alınma tedbirinin kaldırıldığı ve göreve 
başlamaları telefonla bildirildi. 6 imzacı akademisyenin durumunda bir gelişme olmadı.  

 

Nevşehir Üniversitesi 

ÖYP’li bir imzacı akademisyen ODTÜ Sosyoloji bölümünde doktorasını tamamladıktan sonra 
Nevşehir Üniversitesi’ne dönmek üzereyken, Üniversite Yönetiminden kadroya geçirilmeyeceği 
bilgisi iletilmiştir. (Bu, ÖYP’yle ilgili olarak 674 Sayılı KHK’da (1 Eylül 2016) yapılan düzenlemeyle 
bağlantılıdır. Bkz. s. 41)  

 

On Dokuz Mayıs Üniversitesi 

(Güncelleme: 26 Eylül 2016) On Dokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki bir imzacı akademisyen 19 Eylül 
2016 tarihinde ilan edilen ders programında yer almasına rağmen, 20 Mayıs 2016 tarihinde telefonla 
programdan çıkarıldığı haberini almıştır. Dolayısıyla, On Dokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki imzacı 
akademisyenlerin tümü derslerinden uzaklaştırılmış bulunmaktadırlar. 

 

Sakarya Üniversitesi 

(Güncelleme: 16 Eylül 2016): Bir imzacı araştırma görevlisi 15 Ekim’de bitecek sözleşmesinin 
uzatılmayacağına dair bilgi almıştır. 

 

Süleyman Şah Üniversitesi  

15 Temmuz 2016 tarihindeki askerî darbe girişimi sonrasındaki OHAL kapsamında kapatılan 
üniversitede tam kadrolu personel olarak çalışan 4 imzacı bulunmaktaydı.  
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Trakya Üniversitesi 

(Güncelleme: 14 Temmuz 2016): YÖK 12 Temmuz 2016’da 20 Temmuz tarihindeki Yüksek Disiplin 
Kurulu toplantısını ve dolayısıyla 25 akademisyenin soruşturmasını da ileriki bir tarihe erteledi.40 

(Güncelleme: 22 Temmuz 2016): Valilikçe açılan soruşturma sonucunda kademe ilerlemesinin 1 yıl 
süreyle durdurulması cezası verildi. Ek olarak, “kamu yararı ve hizmetin gereği” için il dışına 
(Konya/Ilgın) atandı.  

(Güncelleme: 23 Eylül 2016): İmzacı doktora öğrencisinin, yapılan atama üzerine açtığı yürütmeyi 
durdurma davası reddedildi. 

(Güncelleme: 24 Kasım 2016): Aynı zamanda MEB kadrosunda felsefe öğretmenliği yapan imzacı 
doktora adayı, Tekirdağ’dan Konya’ya atanmasına karşı açtığı yürütmeyi durdurma davası 
reddedilince İstanbul İdari Mahkemesine başvurmuştu. İmzacı akademisyenin bu başvurusu da 
mahkeme tarafından reddedildi. İmzacı akademisyen OHAL nedeniyle memurluktan istifa edemiyor. 

(Güncelleme: 09 Aralık 2016): İmzacı doktora öğrencisinin üniversite yönetiminin verdiği “kınama” 
cezasına karşı Edirne İdare Mahkemesi’nde açtığı itiraz davasında mahkeme ret kararı verdi.  

(Güncelleme: 03 Şubat 2017): İmzacı doktora öğrencisinin üniversite yönetiminin verdiği “kınama” 
cezasına karşı Edirne İdare Mahkemesi’nde açtığı itiraz davasında mahkemenin ret kararı gerekçesi 
şu şekildedir:  
 
"Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlarla ilgili bildiriyi doktora öğrencisi sıfatıyla 
imzalaması sonrasında, Trakya Üniversitesinden bildiriye imza atanlarla ilgili soruşturma açıldığı 
yönünde çıkan haberde davacının adının da doktora öğrencisi olarak geçtiği, bu haberi gören 
Tekirdağ Anadolu Lisesi Müdürü'nün 18.01.2016 tarihli yazı ile durumla ilgili Süleymanpaşa ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne bilgi vermesi sonrasında davacı hakkında soruşturma açıldığı ve yapılan 
soruşturma sonucunda;  davacı hakkında disiplin yönünden,657 sayılı Kanun'un 125/0-1 maddesi 
uyarınca "I yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması ile tecziyesinin önerilmesinin yanı sıra; 
davacının bıldırıyı ımzaladığı ıle ılgılı olarak 'basında haberlerin yer aldıgı, bu durumun okul 
çalışanları ve öğrencileri tarafından bilindiği, kendisinin görev yapmakta olduğu okulun 
pansiyonluolduğu, okulda yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin bulunduğu, bildiriyi bütünsel 
olarak değerlendirip imzaladığını belirterek, pişmanlık duyup imzasını geri çekme yönünde bir irade 
sergilemeyen davacının okulda öğrencileri olumsuz yönde etkileyebileceği ya da yaptığı bu 
davranıştan dolayı kendisinin de olumsuz bir tepkiye maruz kalabileceği değerlendirilerek kamu 
yararı ve hizmet gereği atamasının il dışına yapılmasının uygun olacağı önerilmesi sonrasında, 
11.07.2016 tarih ve 53444 sayılı işlem ile Tekirdağ Anadolu Lisesinden Konya Ilgın Şehit B. Harun 
Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Olayda, davacının soruşturma açılmasına neden olan eylemi ile ilgili olarak basın organlarında isim 
zikredilerek haber yapılmış olması ve bu şekilde tanındığı çevrede görev yapmaya devam etmesinin 
kendisi açısından, çevreden gelebilecek olumsuz tepki ve davranışlar şeklinde etkilere yol açabileceği 
ve idarenin bu olumsuz etkileri önlemeye yönelik olarak gerekli tedbirleri alabileceği, hakkında 
soruşturma yapılması sonucunda görev yerinde kalmasında sakınca bulunan memurların yerlerinin 

 
40 http://sendika10.org/2016/07/yok-25-akademisyenin-sorusturma-tarihini-erteledi/ 
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idare tarafından kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda değiştirilebileceği hususları birlikte 
değerlendirildiğinde davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." 

 

Tunceli Üniversitesi 

(Güncelleme: 26 Temmuz 2016): İkinci imzacılardan bir akademisyen açığa alınmıştır. 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

(Güncelleme: 20 Temmuz 2016): 10 imzacı akademisyen açığa alınmıştır .  

(Güncelleme: 26 Temmuz 2016): Akademisyenler göreve iade edilmiştir. 

(Güncelleme: 23 Kasım 2016): MEB’deki memuriyetten 29 Ekim 2016 tarihli 675 Sayılı KHK’yla 
çıkartılan bir doktora öğrencisi imzacıya Van İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Bölümü’nden 03 
Kasım 2016 tarihli karar 17 Kasım 2016 tarihinde tebliğ ediliyor. Kararda,  ''Akademisyenler 
bildirgesinde imzasının bulunmasının tespit edilmesi” doğrultusunda “.....657 sayılı kanun madde 
125 D gereğince...'' savunma talep ediliyor.  

(Güncelleme: 23 Mart 2017): 2’si imzacı akademisyen olmak üzere 3 akademisyen 29 Aralık 2016 
tarihindeki greve katılmaları nedeniyle açığa alındırlar. 

(Güncelleme: 11 Nisan 2017): 35. Madde kapsamında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi 
olan bir imzacı akademisyene, kadro üniversitesi olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden gelen, 07 
Nisan 2017 tarihli yazıyla 24 Mart 2017 itibarıyla üç ay süreyle açığa alındığı bildirilmiştir.  

(Güncelleme: 12 Mayıs 2017): 675 Sayılı,  29 Ekim 2016 tarihli KHK’yla kamu görevinden ihraç edilen 
imzacı akademisyen Şubat 2017’de Barış Bildirisi’nde imzası olduğu gerekçesiyle 3 yıl kademe 
durdurma cezası aldı. 12 Mayıs 2017 tarihli Rektörlük yazısıyla, katıldığı sendika eyleminden dolayı 
1/30 maaş kesim cezası verildiği kendisine bildirildi.(Bkz. 23 Kasım 2016 tarihli güncelleme.) 

İlgili akademisyenin doktora süreci kapsamında Fakültesindeki öğretim üyelerinden hakkında görüş 
talep edilmiştir. 

 

Yalova Üniversitesi 

İmza sürecinde yoğunlaşan yıldırma, cinsiyetçilik, yöneticilerin pervasızlığı ile akademik çalışma 
imkanı kalmayan 1 imzacı istifa etti. 

 

VIII. ÜAK-YÖK 

23 Ocak 2017 tarihli 683 Sayılı KHK’yla ÜAK’a şu yetkiler verilmektedir: 
Doçentlik başvuruları 

MADDE 4 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle 
görevden uzaklaştırılan veya haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent 
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adaylarının, görevden uzakta geçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma ya da kovuşturma 
sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan 
haklarında kamu görevinden çıkarılma veya mahkûmiyet kararı verilenlerin doçentlik 
başvuruları iptal edilir. 

 

Güncelleme - 23 Şubat 2017: Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden bir imzacı akademisyenin 
doçentlik başvurusu donduruldu. 

Güncelleme - 23 Şubat 2017: 677 Sayılı KHK’yla (22 kasım 2016) kamu görevinden ihraç edilen bir 
imzacı akademisyen Aralık 2016’da sözlü aşamasından doçentlik başvurusunda bulunmuştur. İlgili 
akademisyen, ‘ilgili KHK gereği … başvurusu iptal edilmiştir’ bilgisini (DBS’den) edinmiştir. 
Akademisyenin aktarmasına göre açıklamada 23 Ocak 2017 tarihli, 683 Sayılı KHK gösterilirken, iptal 
edilme tarihi olarak 22 Aralık 2016 tarihi gösterilmektedir. 

Güncelleme - 27 Şubat 2017: İmzacı bir akademisyenin 15 Şubat 2017 tarihli sözlü sınav başvurusu 
İstanbul’da açılan soruşturma gerekçe gösterilerek 23 Ocak 2017’de yayınlanan 683 Sayılı KHK 
gerekçe gösterilerek durdurulmuştur. 

Güncelleme - 12 Nisan 2017: 686 Sayılı KHK’yla ihraç edilen İmzacı bir akademisyen, jüri tarihine 10 
gün kala doçentlik sürecinin durdurulduğu ve jüri tarihine 4-5 gün kala doçentlik başvurusunun iptal 
olduğu bilgisini almıştır. 

Güncelleme - 12 Nisan 2017: Boğaziçi Üniversitesi’nden iki imzacı akademisyenin doçentlik başvuru 
süreçleri eser aşamasında durduruldu.  

Güncelleme - 12 Nisan 2017: Kemerburgaz Üniversitesi’nden bir imzacı akademisyenin doçentlik 
başvurusu durduruldu.  

Güncelleme - 14 Nisan 2017: İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden bir imzacı akademisyenin doçentlik 
başvuru süreci donduruldu. 

 

Notlar 

 

1 Mayıs 2017 itibarıyla 42 imzacı akademisyen daha önce işten atılmış, emekliye ayrılmış ya da istifa 
etmiş olmalarına rağmen KHK’yla ihraç edilmiştir. (Örneğin Mersin Üniversitesi’nde sözleşmesi 
uzatılmayan 12 imzacı akademisyen ve istifa eden 2 imzacı akademisyen bu durumdadır.) 

 

Barış Bildirisine imza vermeyip, takip eden ve Barış Bildirisi’nin imzacılarının ifade özgürlüğünü 
desteklemek üzere hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılan İfadeye Özgürlük metnini imzalayan 
akademisyenler arasında da hak ihlali yaşayanlar bulunmaktadır. (Örneğin, Çankırı Karatekin 
Üniversitesi, İfadeye Özgürlük metni imzacısı akademisyeni 5 ay süreli görevinden uzaklaştırmıştır. 
Aynı akademisyen 689 Sayılı KHK’yla kamu görevinden ihraç edilmiştir.) 
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Çalıştıkları üniversitelerde halihazırda disiplin soruşturmalarına tâbi tutulan, farklı biçimlerde 
mobbing’le karşılaşan, çıkartılan KHK’larla kamu görevinden men edilen, haklarında adli 
soruşturmalar başlatılan imzacı akademisyenler içerisinde bulundukları, emek verdikleri, katkı 
sundukları akademik, meslekî oluşumlar kapsamında da hak ihlali yaşamaktadırlar. Bunun bir 
örneği, Akdeniz Üniversitesi’nde çalışırken 677 sayılı KHK’yla (22 Kasım 2016) kamu görevinden 
men edilen bir akademisyenin yönetim kurulunda yer aldığı bir meslek derneğinin (Göğüs Kalp 
Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katkı sunduğu 
dönemde, bulunmadığı bir Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle ve KHK kapsamında kamu 
görevinden men edilecekler listesinde yer alması nedeniyle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 
son verilmesinde görülebilir.  

 

Diğer bir hak ihlali hattı, daha üstü örtük ve kesintili bir şekilde TÜBİTAK tarafından kurulmaktadır: 
İmzacı akademisyenlerden özellikle asistanların, araştırma görevlilerinin, doktora öğrencilerinin, 
yazıyla bildirilmeden doğrudan ya da dolaylı olarak içerisinde yer aldıkları projelerden 
çıkartılmaları, burslarının kesilmesi ve/ya da yenilenmemesine yönelik uygulamalar 
gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, TÜBİTAK proje sorumlusu öğretim üyelerine ilgili 
akademisyenlerin projeden çıkartılmalarının sözlü olarak iletilmesi örneklerden biridir.   

 

Aralık 2017 itibarıyla Bu Suça Ortak Olmayacağız başlıklı Barış Bildirisini imzalayan 
akademisyenlere ‘terör örgütü propagandası yaptıkları’ gerekçesiyle dava açıldı. Davalar Aralık 2017 
- Nisan 2018 arası döneme yayıldı. 12 Nisan 2018 tarihi itibarıyla hakkında dava açılan 187 imzacı 
akademisyenin ilk duruşması görüldü. Hakkında dava açılan akademisyenlerden 12’si 1 yıl 3 ay hapis 
cezası aldılar. 27 Nisan 2018 tarihi itibarıyla duruşmalar devam etmektedir. 

  

(17 Nisan 2018): KHK’lerle ihraç edilen imzacı akademisyenler ihraç sonrasında istihdam sorunu 
yaşamaya devam etmekteler. Bunun bir örneği, Munzur Üniversitesi’nden ihraç edilen bir imzacı 
akademisyenin BAKU petrol boru hattı TANAP projesine bağlı bir alt projede işe başlamak üzereyken 
ihraç edildiği bilgisinin edinilmesine bağlı olarak işe başlama işlemlerinin durdurulmasında 
görülmektedir. 

 

IX. YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN İMZACILAR 

Yurt dışında ikamet eden ve çalışan imzacıların bir bölümüyle ilgili adli süreç başlatılmıştır.  

(Güncelleme: 07 Temmuz 2018): Aberdeen Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını tamamladıktan 
sonra Türkiye’ye dönen Hanefi Barış, ‘Facebook paylaşımlarının suç içermesi’ gerekçesiyle 04 
Temmuz 2018’de tutuklanmıştır.41 

(Güncelleme: 02 Haziran 2019): ABD’de çalışan bir imzacı hakkında, MERNİS’te kaydı olmadığı 
gerekçesiyle yakalama emri çıkartılmıştır.  

 
41 https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/aberdeen/1514218/outspoken-aberdeen-
university-academic-has-been-arrested/ 
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(Güncelleme: 03 Aralık 2019): Yurt dışında bir eğitim kurumunda çalışan imzacılar arasında 

hakkında dava açılan ilk isimlerden biri olan Baki Tezcan, kendisi hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde bir dava açıldığını avukatı Süleyman Anıl’dan 31 Mayıs 2018’de öğrendi. Tezcan 

Kaliforniya’da yaşadığı için, 27. ACM istinabe talebinde bulundu. 8 Kasım 2018’deki celsede 

mahkeme, Tezcan’ın ABD’de ifadesinin alınmasını beklemek üzere duruşmayı 30 Ocak 2019’a 

erteledi. ABD Adalet Bakanlığı, Tezcan’ın imzasının ifade özgürlüğü çerçevesinde 

değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Tezcan’ın ifadesini almayı reddedince, 27. ACM 30 

Ocak’da Tezcan’ın savunmasının alınması için yakalama kararı çıkardı. 27. ACM, 20 Mart tarihli 

üçüncü celsede, Tezcan’ın avukatı Anıl’ın yakalama kararının kaldırılması talebini reddetti. 

Tezcan, dördüncü duruşmasına katılmak üzere 26 Haziran’da İstanbul’a ailesiyle birlikte 

geldiğinde havaalanında gözaltına alındı, polis eşliğinde götürüldüğü Çağlayan’da nöbetçi 

ACM’de ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 27. ACM, 18 Temmuz’daki duruşmada 

savunmasını sunan Tezcan’ın daha sonraki duruşmalardan vareste tutulması talebini kabul etti. 

Anayasa Mahkemesi’nin BAK imzacıları hakkındaki kararından sonra yapılan 24 Ekim tarihli son 

duruşmasında Tezcan hakkında beraat kararı çıktı ve bu karar 12 Kasım’da kesinleşti. 
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