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İSMAİL BEŞİKCİ VAKFI
AKADEMİK HAK İHLALLERİ MEDYA TARAMA RAPORU 
2020

A
kademik Hak İhlalleri Medya Tarama Raporu yerel ve ulusal ba-

sına yansıyan akademik hak ihlali haberlerinin içerik taraması 

yapılarak hazırlanmıştır. Raporun hazırlanma sürecinde doğ-

rudan akademik hak ihlalleri ile ilgili görülen 500 haber rapor ya-

zımı için temel alınmıştır. Tarama sonunda akademik hak ihlalleri, 

gerçekleştikleri alanlar temel alınarak konularına göre farklı başlık-

lar altında sınıflandırılmıştır. 

2016-2018 yılları arasındaki iki yıllık OHAL döneminde çıkarılan 
kararnamelerle üniversitelerin idari ve akademik özerkliği 1982 
Anayasası’nın çizdiği sınırların bile gerisine düşmüş, akademik ifade 
özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken birçok fikir beyanı 
ve eylem “suç” kapsamında değerlendirilerek akademisyenlerin 
cezalandırılması yoluna gidilmiştir. OHAL yönetimi 2018 yılında yasal 
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olarak kaldırılsa da fiiliyatta yeni yasal düzenlemelerle hükmünü icra etmeye devam 
etmiştir. Var olan süreklilikleri görmek açısından OHAL KHK’ları ile üniversitelere ge-

tirilen düzenlemelere ilişkin kısa bir bilgilendirme yapılmıştır. 

Girişin ardından raporun ilk bölümünde OHAL KHK’larından kaynaklı devam eden 

hak ihlalleri ele alınacaktır. 2020 yılında norm kadro ve disiplin yönetmeliğinde 

yapılan iki değişiklik gerçekleşen akademik hak ihlallerinin zeminini oluşturmuş-

tur.  OHAL döneminde rektörlerin seçim yapılmadan doğrudan Cumhurbaşkanı ta-

rafından atanması kararlaştırılmıştı. 2020 yılında ise, atanmış rektörler bölüm ve 

fakülte kurulları ile senatonun görüşü alınmadan akademik kadro tayininde tek 

yetkili merci haline getirilmiştir. Bazıları idare mahkemesi tarafından iptal edilen 

kişiye özgü kadro ilanları ve iş alımlarının önünü açan bu düzenleme neticesinde 

birçok akademik hak ihlali meydana gelmiştir. Disiplin yönetmeliğinde yapılan de-

ğişiklik ile OHAL KHK’larına benzer bir şekilde disiplin amirlerine herhangi bir yar-

gılamaya gerek duyulmaksızın akademisyenleri görüş ve davranışlarından dolayı 

işten çıkarma yetkisi tanınmıştır. Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde topluma 

ve akademik camiaya değil sadece kendini atayana karşı sorumluluk hisseden ida-

reci ve akademisyenlerin keyfi uygulamalarından kaynaklı yozlaşma ve akademik 

nitelik kaybı neredeyse yeni dönemin akademik rutini haline gelmiştir. 

2020 yılı, basında da çokça yer alan, İstanbul’da kurulu bir vakıf üniversitesi olan 

Şehir Üniversitesi'nin kapatıldığı yıl oldu. Üniversitenin kapatılmasından kaynaklı hak 
ihlalleri de raporda yer almaktadır.  

COVID-19 pandemisinin yönetilme biçiminden kaynaklı yaşanan hak ihlalleri ile 

akademisyen ve öğrencilere yönelik aşağılayıcı, ayrımcı ve cinsiyetçi yaklaşımlar-

dan kaynaklı hak ihlalleri 2020 yılının basına yansıyan diğer önemli hak ihlali baş-

lıklarını oluşturmaktadır. Her bölümde ele alınan hak ihlaliyle ilgili idari ve yasal 

düzenlemelere ilişkin kısa bir bilgi verilip ardından basına yansıyan haberler, hak 

ihlalinin gerçekleştiği yer ve içeriğine ilişkin bir bilgilendirmeyle aktarılmıştır. Ha-

ber başlıkları ve haberin linki dipnotta bulunmaktadır.    

Bir idari ya da yasal tasarrufun akademik hak ihlali olarak değerlendirilmesinde 

UNESCO’nun 1997 tarihli “Yüksek Öğretim Akademik Personelin Statüsüne İlişkin 

Tavsiye Kararı”nda dile getirilen ilkeler ve öneriler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleş-

mesi’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesindeki ilkeler temel alınmıştır.  
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OHAL KARARNAMELERİ VE ÜNİVERSİTELER
15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılmasının hemen ardından 23 Temmuz 

2016’da ilan edilen 667 sayılı KHK’nın1 içerdiği hükümler günümüze kadar devam eden 
akademik hak ihlallerinin oluşum çerçevesini anlamak açısından büyük bir öneme 
sahiptir. 1982 Anayasası olağanüstü hal ilan edilecek durumları belirtmekle birlikte 

Anayasanın 15. maddesi  “savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde” 

dahi yapılamayacak şeyleri açıkça sıralayarak kişinin yaşama hakkına, maddî ve 

manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamayacağı; kimsenin din, vicdan, düşünce 

ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı ve bunlardan dolayı suçlanamayacağı; 

suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği; suçluluğu mahkeme kararı ile sapta-

nıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı”2 yönünde bir sınırlama getirmektedir.   
Hukukçular, Anayasanın çizdiği bu sınırlar açısından bakıldığında 667 sayılı 

KHK’nin olağanüstü hal durumlarında bile ihlal edilemeyecek herhangi bir temel 

hak ve özgürlük tanımlamadığı için anayasal bir KHK olarak değerlendirilemeyece-

ğini belirtmektedirler.3 KHK’nin 3. ve 4. maddeleri terör örgütleriyle iltisakı ya da 

irtibatı olduğu değerlendirilen kamu personelinin adil bir yargılama süreci olmak-

sızın doğrudan kamu görevinden çıkarılmasını düzenlemektedir.4 Bunun anlamı, 

Anayasa’nın hiçbir koşulda sınırlandırılamaz haklar arasında saydığı masumiyet ka-

rinesinin artık geçerli olmamasıdır.5 Hükümet, Anayasa’nın belirli sınırlar çerçeve-

sinde kendilerine tanıdığı olağanüstü hâl yetkilerini kullanmakla yetinmeyip; söz 

konusu sınırların dışına çıkan, dolayısıyla anayasal zemini ve tanımı olmayan bir 

yönetim biçimi tesis etmiştir.6 Buna ek olarak, Anayasa Mahkemesi, KHK’lerin Ana-

yasa uygunluk denetimini öngören ve sonrasında içtihada dönüşen 10 Ocak 1991 

tarihli kararını 12 Ekim 2016 tarihli yeni bir kararla terk ederek “olağanüstü dönem 

KHK’larının herhangi bir ad altında yargısal denetime tabi tutulamayacağı” sonucu-

na varmıştır.7  

1 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname, RG 23.10.2016, 
sy. 29779. 
2 TİHV, Üniversitenin Olağanüstü Hali, sf. 89
3 Sf. 90. 
4 A.g.e., sf. 90. 667 sayılı KHK ile 15 Vakıf Üniversitesi kapatılır ve “Yükseköğretim Personel Kanununa 
tabi personelin Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla 
kamu görevinden çıkarılır” ibaresine yer verilerek akademik ihraçların önü açılır, https://www.resmi-
gazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm 
5 TİHV, Üniversitenin Olağanüstü Hali, sf. 90.
6 A.g.e., 90. 
7 A.g.e., sf. 93-94. 
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REKTÖRLERİN DOĞRUDAN ATANMASI 
20 Ekim 2016’da Türkiye tarihinde ilk kez üniversitelerin akademik yıl açılışının 

ev sahipliği Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı ve Recep Tayyip Erdoğan, üniver-

site rektörlerinin seçimle değil atama ile göreve gelmesi gerektiğini belirtti.8 On 

gün sona 29 Ekim 2016 tarihinde çıkarılan 676 sayılı KHK9 ile Cumhurbaşkanı'nın 

devlet üniversitesi rektörlerini doğrudan atama yetkisi yasalaştırıldı.10 Söz konusu 
düzenleme ile 1981 yılında, askeri konseyin almış olduğu rektörlerin Cumhurbaşkanı 
tarafından seçileceği yönündeki karara dönülmüş oldu.11 9 Temmuz 2018 tarihli 703 

sayılı KHK12 ile YÖK tarafından Cumhurbaşkanı'na önerilme ve üç yıl profesör olma 

şerhi de kaldırılarak “Devlet ve Vakıf Üniversitelerine rektör Cumhurbaşkanınca 
atanır” düzenlemesi gerçekleştirildi. Söz konusu değişiklikle YÖK’ün 21 üyesi ve YÖK 

Başkanının da Cumhurbaşkanı tarafından atanması kararlaştırıldı.13 2016-2018 yıl-

ları arasında çıkarılan 35 KHK ile 15 Vakıf Üniversitesi kapatılırken 122 üniversite-

den toplan 6081 akademisyen ihraç edildi.   

8 https://www.milliyet.com.tr/gundem/universite-ozerkligi-tartismalari-alevlendi-2330326 
9 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
RG 29.10.2016, sy. 29872. 
10 Cumhurbaşkanı doğrudan rektör atayabilecek, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbas-
kani-dogrudan-rektor-atayabilecek-40263024 
11https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-dogrudan-rektor-atayabilecek-40263024 
12 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, RG 9.07.2018, sy. 30473, 
3. Mükerrer. 
13 Bilim Akademisi: Üniversitelerdeki Kısıtlamalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor, https://www.sozcu.com.
tr/2020/egitim/bilim-akademisi-universitelerdeki-kisitlamalar-tum-hiziyla-devam-ediyor-6118339/ 
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2020 YILINDA BASINA YANSIYAN HAK İHLALLERİ
KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞ AKADEMİSYENLERE YÖNELİK DEVAM EDEN HAK 

İHLALLERİ
İhraçların nihai karara bağlanması amacıyla kurulan OHAL Ko-

misyonu'na yapılan başvurular aradan dört yıl geçmesine rağmen 

tamamıyla sonuçlandırılmamıştır, sonuçlandırılan başvuruların ise 

büyük çoğunluğu olumsuzdur.14 Yaşanılan hak kayıpları düşünül-

düğünde ivedilikle yerine getirilmesi gereken incelemeler yeni hak 

ihlalleri yaratacak şekilde belirsiz bir zamana yayılmıştır.15 Akade-

misyenlerin deyimiyle kendisi bir cezalandırma aracına dönüşen 

Komisyon’un dosyaları geç değerlendirmesi nedeniyle bir çok aka-

14 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararları Hakkında Duyuru 
(31.12.2020) https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/  31/12/2020 tarihi itibariyle Komis-
yona yapılan başvuru sayısı 126.630’dur.  22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar 
verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 31/12/2020 tarihi itibariyle veri-
len karar sayısı (13.170 kabul, 99.140 ret olmak üzere) toplam 112.310’dur. İncele-
mesi devam eden başvuru sayısı 14.320’dir. 
15 CHP’li Kaya: OHAL Komisyonu bazı dosyaların incelenmesini bekleti-
yor,https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/chpli-kaya-ohal-komisyonu-ba-
zi-dosyalarin-incelemesini-bekletiyor-h155904.html;  OHAL Komisyonu frene 
bastı, http://gold.ajanspress.com.tr/extih/481833060/4/8CE18446-F88D-EA11-
BA55-001A6465F174; 
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demisyen hukuki yollardan haklarını arama olanağına da sahip olamamıştır.16 

İhraç edilmiş akademisyenler, yukarıda kısaca özetlenen yasal düzenlemelerden 
kaynaklı olarak, akademik hakları vatandaş olmaktan kaynaklı temel haklardan 

bile yoksun bırakılmışlardır. Bazı akademisyenler stres ve kötü çalışma koşulları-

na bağlı kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir.17 Banka 

kartları iptal edilen akademisyenler18 ile yurt dışı yasağı konulduğu için tedavisi 

yapılamayan ve hayatını akademisyenler olmuştur.19 

Gerçekleşen belli başlı hak ihlalleri şunlardır:

þ Anayasa Mahkemesi, 2019 yılında, Barış İçin Akademisyenler'den 

Zübeyde Füsun Üstel ve diğer dokuz akademisyenin “Bu Suça Ortak 

Olmayacağız” bildirisine imza attıkları için terör örgütü propagan-

dası suçundan cezalandırılmaları nedeniyle ifade özgürlüklerinin ih-

lal edildikleri yönündeki başvurularını haklı bulan bir karar almış ve 

gerekçeli karar 19 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlamış-

tı.20 OHAL Komisyonu'nun başvuruları sonuçlandırmayı geciktirmesi 

nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla beraat etmiş 406 barış 

imzacısı akademisyen hala göreve dönmeyi beklemektedirler.21 İkti-

darın atanmış memurları haline getirilen birçok üniversite rektörü22 

ve akademisyen23 Anayasa Mahkemesi'nin “hak ihlali” kararına tepki 

göstermiş, karşı bildiriler yayınlamışlardır. Söz konusu tepkiler, ihraç 
edilmiş akademisyenlerin mahkeme kararı ile görevlerine geri dönseler 
bile karşı karşıya kalacakları duruma ilişkin bir fikir vermektedir.  

16 OHAL Komisyonu’nun görev süresi doluyor: Lağvedilmeli, http://gold.ajanspress.com.tr/ex-
tih/490694779/4/8CE18446-F88D-EA11-BA55-001A6465F174 
17  Abdulhadi Erdal Özdeniz hayatını kaybetti, https://tr.pinterest.com/pin/832603049850676641/ 
18 KHK’lı akademisyen hayatını kaybetti, https://boldmedya.com/2020/05/08/khkli-akademisyen-ha-
yatini-kaybetti 
19 KHK’lı akademisyen Haluk Savaş hayatını kaybetti https://dokuz8haber.net/gundem/insanhaklari/
khkli-akademisyen-haluk-savas-hayatini-kaybetti/ 
20 Resmi Gazete: Anayasa Mahkemesi Kararı,  https://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2019/09/20190919-14.pdf 
21 AYM suç yok dedi ama cezalandırma sürüyor, http://www.yeniyasamgazetesi2.com/
aym-suc-yok-dedi-ama-cezalandirma-suruyor/ 
22 Üniversitelerden AYM’nin “hak ihlali” kararına tepki, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/univer-
sitelerden-aymnin-hak-ihlali-kararina-tepki-41292020 
23 1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı ortak bildiri, https://www.hurriyet.com.
tr/gundem/1071-akademisyenden-anayasa-mahkemesi-kararina-karsi-ortak-bildiri-41287973 



13

İSMAİL BEŞİKCİ VAKFI   AKADEMİK HAK İHLALLERİ MEDYA TARAMA RAPORU   2020

þ Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra tahliye edilen bazı 

Barış Akademisyenleri “haksız ve keyfi biçimde tutuklanarak özgür-

lüklerinden mahrum bırakıldıkları” gerekçesiyle tazminat davaları 
açtı. Akademisyenlerden Meral Camcı’nın davası sonuçlanan ilk dava 

oldu. Mahkeme Camcı'ya tutuklu kaldığı her gün için 75 TL olmak 

üzere toplamda 1723 TL manevi tazminat ödenmesini kararlaştırırken 
maddi zarar taleplerinin tamamını reddetti.24

þ Bu Suça Ortak Olmayacağız bildirisini imzaladığı için ihraç edil-

dikten sonra mesleklerini sürdürülmek ve geçimleri sağlayabilmek 

amacıyla yurt dışına gitmek zorunda kalan akademisyenlerin maruz 

kaldığı hak ihlallerine dair bir rapor 2020 yılında kamuoyuyla pay-

24 Barış Akademisyenleri yargılamaları: Devlet Camcı’ya tutuklu kaldığı her gün için 75 TL ödeye-
cek,https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/233948-devlet-camci-ya-tutuklu-kaldigi-her-gun-i-
cin-75-tl-odeyecek 



14

İSMAİL BEŞİKCİ VAKFI   AKADEMİK HAK İHLALLERİ MEDYA TARAMA RAPORU   2020

laşıldı.25 Raporda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmış olan 

ve konsolosluklar eliyle gerçekleşen işlemlere yönelik taleplerin hu-

kuk dışı gerekçelerle reddedildiği böylelikle  anayasanın vatandaş 

olma statüsünü tanımlayan esasların ihlal edildiği belirtilmektedir. 

Verilen dilekçelerin kabul edilmemesi, e-devlet hizmetlerine erişi-

min engellenmesi, pasaportlar üzerine konulan tahditler, savunma 

hakkının engellenmesi, seçme hakkının engellenmesi, eş ve çocuk-

lara yönelik ihlaller, konsolosluklarda kötü muameleye maruz kal-

ma, yurt dışında akademik görev ararken ya da sürdürürken ulus-ö-

tesi damgalanma, suçlulaştırılma ve hedef gösterilmekten kaynaklı 

mağduriyetler raporda yer verilen temel hak ihlalleridir.26 

þ Fransa’da öğretim üyesi olan barış imzacısı Tuna Altınel, hakkın-

da beraat kararı çıkmasına rağmen, pasaportundaki tahdidi kaldır-

ma dilekçesi defalarca reddedildi. Altınel “600 gündür pasaportunu 

alamadığı için görev yaptığı ülkeye dönemediğini” söyledi.27

     OHAL Komisyonu’nun görevi aralık ayında bir yıl daha uzatıldı. 

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLI HAK İHLALLERİ 
17  Nisan  2020 tarihinde öğretim üyelerinin çalışma koşulları ve akademik 

üretimlerinin değerlendirilmesine dair detaylı değişiklikleri içeren bir düzenleme 

Resmi Gazete'de yayımlandı.28 Düzenlemenin 7. Maddesi'nde “Terör niteliğinde ey-

lemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kamu imkân ve kaynaklarını 

bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak”, “Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen 

yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak” 

25 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Barış İçin Akademisyenlerin uğradığı hak ihlallerini raporlaştırdı,  https://
www.demokrathaber.org/guncel/turkiye-insan-haklari-vakfi-baris-icin-akademisyenler-in-h136981.
html,  
26 “Barış Akademisyenleri’nin e-devlete ulaşması engellendi”,  https://aptalist.com/news/173729/ba-
ris-akademisyenleri-nin-e-devlete-ulasmasi-engellendi 
27 Fransa’da öğretim üyesi olan Altınel, beraat kararı kesinleşmesine rağmen 600 gündür pasaportu-
na ulaşamıyor!, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fransada-ogretim-uyesi-olan-altinel-beraat-ka-
rari-kesinlesmesine-ragmen-600-gundur-pasaportuna-ulasamiyor-1798893 
28 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun https://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-1.htm 



15

İSMAİL BEŞİKCİ VAKFI   AKADEMİK HAK İHLALLERİ MEDYA TARAMA RAPORU   2020

gibi amire geniş bir yorum ve takdir yetkisi veren ifadelere yer verilmektedir. Söz 

konusu değişiklik herhangi bir akademik kurumun görüşü alınmadan ve kamuya 

açık bir tartışma yürütülmeden gerçekleştirilmiştir. 

Basına yansıyan haberlerden de görüleceği önce KHK’lar ve ardından gelen söz 

konusu düzenlemeler akademisyenleri çalışmalarını özgürce yürütmekten ve fi-

kirlerini ifade etmekten korkar hale getirmiştir. Akademisyenlerin araştırma ko-

nularını seçerken ve araştırma bulgularını paylaşırken her türlü akademik ve sivil 

haktan yoksun bırakılma korkusuyla uygulamak zorunda kaldıkları otosansür dü-

şünmeyi oluşum aşamasından önce engellemeyi amaçladığı için temel bir aka-

demik hak ihlali olarak kabul edilmelidir. Basına yansıyan çeşitli raporlarda dile 

getirilenler akademisyenlerin nasıl bir psikoloji içinde çalışmalarını yürüttüklerini 

göstermektedir. Aşağıda düşünceyi ifade etmek ya da edememekten kaynaklı bası-

na yansıyan hak ihlalleri yer almaktadır: 

þ	Söz konusu raporlarda akademisyenler kendilerini Türkiye’de 

güvende hissetmediklerini hem ders ortamında hem de yayın ve 

konferans gibi akademik etkinliklerinde oto sansür uyguladıkları-

nı ve ‘Kürt Sorunu’, Ermeni Soykırımı’, LGBTQ+hakları gibi ‘hassas 

konular’dan uzak durduklarını belirtmişlerdir.29 İfade özgürlüğü-

nün her alanda gerileme kaydettiği belirtilirken30 Kürt Çalışmaları 
akademide sansür ve otosansürün gerçekleştiği bir alan olma özelliğini 

sürdürmektedir.31

þ	Kürt sorunu ya da toplumsal cinsiyet gibi konuları çalışan akade-

misyenler güvenlik gerekçe gösterilerek ya da ele almak istedikleri 

konular beğenilmeyerek çalışma konuları değiştirilmiştir. İstanbul’da 
bir devlet üniversitesinde doktora yapan bir öğrencinin, Türkiye Sine-

29 Rapor: ‘Türkiye’de akademik özgürlük ciddi zarar gördü; kampüslerde korku ve otosansür yayıldı, 
https://tr.euronews.com/2020/11/18/rapor-turkiye-de-akademik-ozgurluk-ciddi-zarar-gordu-kam-
puslerde-korku-ve-otosansur-yay-ld; İhraç edilen akademisyenlerin yüzde 97’si kendisini Türkiye’de 
güvende hissetmiyor,  https://kronos34.news/tr/ihrac-edilen-akademisyenlerin-yuzde-97si-kendisi-
ni-turkiyede-guvende-hissetmiyor/ 
30 Bilim Akademisi: Üniversitelerdeki Kısıtlamalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor, https://www.sozcu.com.
tr/2020/egitim/bilim-akademisi-universitelerdeki-kisitlamalar-tum-hiziyla-devam-ediyor-6118339/ 
31 Akademide Kürt çalışmaları hâlâ baskı ve sansür kıskacında, https://www.gazeteduvar.com.tr/aka-
demide-kurt-calismalari-hala-baski-ve-sansur-kiskacinda-haber-1509347 
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ması’nda Devlet Şiddeti, Militarizm ve Erkeklikler konulu tez çalışması 
tez başlığı ile içeriğin uyuşmadığı gerekçe gösterilerek reddedil-

miştir. Öğrencinin tezin başlığını Türkiye’de Askerlik, Militarizm ve 
Toplumsal Cinsiyetin Sinemada Temsili şeklinde değiştirmesi üzerine 

kabul edilen tez sahibi öğrencinin daha sonra herhangi bir sebep 

bildirilmeden okulla ilişiği kesilmiştir.  Akademisyen İnan Özdemir 

Taştan, araştırmaları sırasında karşılaştıkları durumu, “Dünyanın 

başka bir yerindeki etnik mesele çalışmak bile Türkiye’deki mesele-

leri çağrıştırdığı için tehlikeli bir alan haline gelmiş durumda” diye 

anlatıyor. 32

þ	Konuyla ilgili yasal bir düzenleme olmamasına rağmen Dicle 

Üniversitesi'nde fiili olarak Kürtçe tez yazımına yasak getirildiği ha-

beri basına yansımıştır. Üniversite yetkilileri Kürt Dili ve Edebiyatı 

Bölümü ile Kürt Dili ve Kültürü Programı'nın faaliyete geçtiği 2012 

yılından bu yana eğitim dilinin Türkçe olduğu şeklinde bir açıklama 

yaparak ‘fiili duruma’ açıklık getirmiştir. 33 Milli Eğitim Bakanı Ziya 

Selçuk, “Kürtçe tez yasağı” iddiasına ilişkin olarak yöneltilen soruya, 
Dicle Üniversitesindeki uygulamaya değinmeden “Halen yüksek li-

sans ve doktora tezlerinin olduğu YÖK’teki ilgili birimde 301 Kürtçe 

tez görünmektedir” Şu anda somut olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversi-

tesi'ni söyleyebilirim, halen devam ediyor” şeklinde bir yanıt vermiş-

tir.34 Üniversite yetkilileri ve bakanın açıklamaları akademik özgür-

lüklerin  keyfi uygulamalara izin vermeyecek şekilde yasal dayanağa 

sahip olmadıklarını göstermesi bakımından ilginçtir.  

þ	2017 yılında ödev olarak verdiği iki metnin Kürtçeye çevrilmesi-

ni suç sayarak hakkında “bölücülük” gerekçesi ile soruşturma açı-

32 Türkiye'de akademik özgürlük: "Tabu konularda araştırma engellenebiliyor", https://ulusal24.
com/2020/10/05/turkiye′de-akademik-ozgurluk-″tabu-konularda-arastirma-engellenebiliyor″-turki-
ye-u24/ 
33 ‘Kürtçe tez yasaklandı’ iddiasının altındaki sansür zinciri, https://susma24.com/kurtce-tez-yasaklan-
di-iddiasinin-altinda-sansur-zinciri/ 
34 Kürtçe tez yazmak yasaklandı mı?, http://www.pervinkaplan.com/detay/kurtce-tez-yazmak-
yasaklandi-mi/14577 
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lan İstanbul Ticaret Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Bekir 

Tank, Rektörlük tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanma-

sının ardından 31 Ağustos 2020 itibarıyla sözleşmesi sonlandırılarak, 

okuldan uzaklaştırılmıştır.35

þ	Akademisyen Adem Yıldırım Kampflatz dergisinde yer alan Kürt-

çe bir röportajı tercüme ettiği gerekçesiyle ihraç edildi ve hakkında 

soruşturma başlatıldı. 36

þ	Kanada’daki Carleton Üniversitesi’nde doktora çalışmasını 
sürdüren ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski MYK üyesi 

olan Cihan Erdal, İstanbul’da saha araştırmalarına devam ettiği sırada 
7 ilde başlatılan ve 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilen bir soruş-

turma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştır.37

þ	Faaliyetleri durdurulan vakıf üniversitelerinin YÖK tarafından 

kapatılabileceğini öngören düzenlemeden iki ay sonra haziran ayın-

da 2708 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Şehir Üniversitesi 

kapatıldı.38  Öğretim üyelerinin durumu belirsiz kalırken, öğrenci-

lerin garantör üniversiteye aktarılmasına karar verildi.39  Üniversite 

kapatıldıktan sonra Marmara Üniversitesi'ne devredilen öğrenciler 

tercih ettikleri bölümlerin olmamasından, ilgili bölümlerde eğitim 

kalitesinin düşüklüğüne kadar karşı karşıya kaldıkları birçok zorlu-

35 Kürtçe ödev veren akademisyenin sözleşmesi sonlandırıldı, https://www.demokrathaber.org/
guncel/kurtce-odev-veren-akademisyenin-sozlesmesi-sonlandirildi-h134077.html 
36 Akademisyen Yıldırım, çeviri yaptığı için ihraç edildi, http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/
OTg5MDM4MzgmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&si-
d=43836&subid=58504&bid=1125149 
37 2500 akademisyenden çağrı: Cihan Erdal’ı serbest bırakın, https://t24.com.tr/haber/2500-aka-
demisyenden-cagri-cihan-erdal-i-serbest-birakin,909769;  Hocalarından Cihan Erdal çağrısı: Haksız 
yere cezaevinde, https://www.gazeteduvar.com.tr/hocalarindan-cihan-erdal-cagrisi-haksiz-yere-ce-
zaevinde-haber-1502223 
38 Şehir Üniversitesi’nin Kapanması ve Vakıf Üniversitelerinin Geleceği, https://www.perspektif.onli-
ne/sehir-universitesinin-kapanmasi-ve-vakif-universitelerinin-gelecegi
39 YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında flaş karar!  https://www.sabah.com.tr/egi-
tim/2020/06/30/yokten-istanbul-sehir-universitesi-hakkinda-flas-karar;  Eski AKP milletvekili Ocak-
tan: Üniversite kapatan’ iktidar olarak kaydımızı yaptırmış olduk, bundan daha hüzün verici bir durum 
olamaz, https://t24.com.tr/haber/eski-akp-milletvekili-ocaktan-universite-kapatan-iktidar-olarak-kay-
dimizi-yaptirmis-olduk-bundan-daha-huzun-verici-bir-durum-olamaz,887861
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ğu dile getirdiler.40  Öğrenciler ayrıca, Şehir Üniversitesi’nin fişlene-

rek kapatılmasından dolayı, yeni geldikleri üniversitede, öğrenciler, 

akademik ve idari personelin tacizine ve ayrımcı tutumlarına maruz 

kaldıklarını belirttiler.41 

þ	Akademisyenlerin yanı sıra üniversite öğrencilerinin üniversite 

ve akademiye ilişkin konularda gerçekleştirdikleri kimi eylemleri-

nin de suç sayılarak göz altına alınmaları ve haklarında dava açılma-

ları basına yansıyan bir başka hak ihlali olarak görülmüştür. 42  

þ	Akdeniz Üniversitesi'nde siyasi parti çalışmalarında yer almak 

görevden alma nedeni sayıldı. Üniversitede benzer gerekçelerle ön-

ceki rektör tarafından görevinden alınan birinin sonraki dönemde 

dekan tarafından Anabilim Dalı Başkanı olarak atanması görevden 

alma ve atamalarda akademi dışı kriterlerin baskınlığını göstermek-

tedir.43 

þ	Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde görev yapan 

ve aynı zamanda sendika temsilciliği görevini de yürüten öğretim 

üyesi hakkında üniversite yerleşkesindeki çukurun tamir edilmesiy-

le ilgili demeç verdiği için maaş cezası verildiği basına yansıyan bir 

diğer hak ihlali haberi olmuştur.44

þ	TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mart ayında akademis-

40 Şehir Üniversitesi öğrencileri Euronews’e konuştu, https://aptalist.com/news/117045/sehir-univer-
sitesi-ogrencileri-euronews-e-konustu
41 Şehir Üniversitesi’nden Marmara’ya geçmek zorunda kalan öğrenciler dertli: Kampüste taciz var, 
http://gold.ajanspress.com.tr/extih/483632994/4/8CE18446-F88D-EA11-BA55-001A6465F174
42 Ankara’da YÖK protestosunda 30 öğrenci gözaltına alındı, http://gold.ajanspress.com.tr/ex-
tih/485949544/4/321F25D2-DE8D-EA11-BA55-001A6465F174 
43 Akdeniz Üniversitesinde bir garip atama, http://gold.ajanspress.com.tr/extih/486498418/4/
8CE18446-F88D-EA11-BA55-001A6465F174 
44 Sendika yöneticisine demeç verdi cezası, http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/OTg2OTkz-
MzUmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&sid=43836&-
subid=58504&bid=1125149 
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yen Dr. Burak Bilgehan Özpek’in görevine hiçbir gerekçe göster-

meksizin ve savunması istenmeksizin son vermiştir. 45 Özpek, işleme 

karşı dava açmış ve mahkemenin verdiği “yürütülmesinin durdurul-

masına” dair karar sonrası 8 Aralık itibariyle üniversitedeki görevi-

ne geri dönmüştür. 46 

þ	ABD’deki bir üniversitenin sosyoloji bölümünde doktorasını ta-

mamlayan ve denklik için Eylül 2018’de ÜAK’a başvuran bir akade-

misyenin başvurusu, iki yıl bekletildikten sonra 2020 yılında red-

dedilmiştir.47 ÜAK’ın tebliğ edilen kararına göre, Terörle Mücadele 

Kanunu Madde 7/2’de tanımlanmış terör propagandası suçu oluştu-

rabileceği, tezde yer alan bazı ifadelerle terör propagandası yapıldı-

ğı, diğer bazı ifadelerin Türk Ceza Kanunu 301. maddesine göre suç 

oluşturabileceği ifade edilerek; ilgili ifadelerin Anayasa’da düzenle-

nen “düşünceyi açıklama ve yayma, bilim ve sanat hürriyeti” sınır-

larının dışında kaldığı, bu ifadelerin eleştirel amaçlı ve düşünceyi 

açıklama olarak nitelenemeyeceği ve nihayetinde objektif olmadığı 

ve tahrik edici nitelik taşıdığı belirtilerek teze denklik verme talebi 

reddedilmiştir. ÜAK, bu kararı ile yargı yetkisine haiz mahkemeler 

yerine geçerek akademisyene suç atfetmiştir.48 

AKADEMİK VE İDARİ KADRO ATANMASI KONUSUNDA YAŞANAN HAK İHLALLERİ 
28 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de öğretim elemanı norm kadro yönetme-

liğinde değişiklik içeren bir yönetmelik yayınlanmıştır.49 Söz konusu düzenleme ile 
üniversitelerin kadro ihtiyaçlarını belirleme yetkisi doğrudan Cumhurbaşkanı ta-

45 TOBB ETÜ, Akademisyen Dr. Burak Bilgehan Özpek’in görevine son verdi, https://www.evrensel.
net/haber/398657/tobb-etu-akademisyen-dr-burak-bilgehan-ozpekin-gorevine-son-verdi 
46 Dr. Burak Bilgehan Özpek üniversitedeki görevine mahkeme kararıyla döndü, https://kronos34.
news/tr/akademisyen-dr-burak-bilgehan-ozpek-universitedeki-gorevine-mahkeme-karariyla-dondu/ 
47 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Barış İçin Akademisyenler: Yurt Dışında Yaşayan ve KHK ile İhraç Edilmiş 
Akademisyenlerin Uğradığı Hak İhlalleri, 27 Kasım 2020, https://tihvakademi.org/wp-content/
uploads/2020/11/BAK_Guncel_Durum_Raporu_Kasim_2020.pdf, sf. 8. 
48 A.g.e., sf. 8-9. 
49 Resmi Gazete: “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlen-
mesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, https://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200428-6.htm 
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rafından atanan rektöre bağlı Üniversite Yönetim Kurulu'na devredilmiştir. Bölüm 

ve kurullar için önceki yönetmelikte tanımlanan bölüm başkanının “talebi aranır” 

ifadesi, “görüşü alınarak” ifadesi ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, anabilim dal-

ları, bölümler, fakülte kurulları ve senato, akademik kadro planlamasında yetkisiz 

ve etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle üniversite yönetim kurulları ve rektörün, 

üniversitenin bütün akademik birimlerindeki kadro planlamalarını, bölümlerin ta-

leplerini aramaksızın istediği şekilde düzenleyebileceği bir durum yaratılmıştır.       

2020 yılında basına yansıyan hak ihlallerine bakıldığında Cumhurbaşkanı tara-

fından doğrudan üniversitelerin yönetimine getirilen rektörlerin kadro alımında yap-

tıkları usulsüzlüklerin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Epey dikkat çeken ve 

basına çokça yansıyan “kişiye özel kadro ilanları” beraberinde pek çok hak ihlalleri 

meydana getirmektedir.

Aşağıda farklı üniversitelerde kadro ilanı ve ataması ile ilgili basına yansıyan 

haberler yer almakta olup bu haberlere konu ilanların içeriği ve ortaya çıkan usul-

süzlüklere yer verilmiştir. Bazı haberlerin içeriğine ayrıntılı yer verirken bazıları 

liste halinde verilmiştir.  

þ	YÖK’ün ‘kişiyi tanımlayacak ek koşul’ uyarısına rağmen birçok 

üniversite aranan şartların çoğunlukla bir kişide olduğu ve dolayı-

sıyla sadece ilgili kişinin başvuru hakkını elde ettiği açıkça anlaşılan 

kadro ilanları vermişlerdir. İlgili alanda uzmanlığı bulunan birçok 

akademisyenin böylelikle yasal olarak hakları olan kadrolara başvu-

ru yapma imkanından mahrum bırakılmıştır.50

þ	Çorum Hitit Üniversitesi'nde konulan şartları sadece bir kişinin 

taşıdığı kişiye özel akademik kadro ilanına çıkıldı.51 

þ	Şırnak Üniversitesi'nde tez konuları kriter olarak belirlenerek ki-

şiye özel kadro ilanı verildi.52 

50 Aranan özel şartlar ‘pes’ dedirtti! Fıkra gibi üniversiteler, https://www.gunboyugazetesi.com.tr/
aranan-ozel-sartlar-pes-dedirtti-fikra-gibi-universiteler-74340h.htm 
51 Çorum’un Üniversitesinden Liyakat Örneği: Bu İlanlara Sadece Bir Kişi Başvurabiliyor! https://
kanal101.tv/corumun-universitesinden-liyakat-ornegi-bu-ilanlara-sadece-bir-kisi-basvurabiliyor/ 
52 Şırnak Üniversitesinde ‘adrese özel’ kadro alımı, https://www.evrensel.net/haber/404086/sirnak-
universitesinde-adrese-ozel-kadro-alimi 
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þ	Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne alınacak kadro için mevzuata ay-

kırı kadro ilanı yapıldığı ve bu ilana konu alıma Ankara Tabip Odası 

ve Türk Tabipleri Birliği’nin “kişilere özel olduğu” gerekçesiyle yap-

tığı itiraz basında yer bulmuştur. İtiraz sahipleri tarafından “Resmi 

Gazetede yayınlanan 407 kadro ilanın şeffaf bir süreç yürütülmediği 

için hangi ölçütler doğrultusunda hangi ihtiyaçlara yönelik yapıldı-

ğının belli olmadığı” ifade edilmiştir. 53

þ	Gaziantep Üniversitesi tarafından verilen bir vefat ilanı üniver-

sitedeki akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarması açısından basın tara-

fından haberleştirilmiştir. 54

þ	Pamukkale Üniversitesi rektörlüğü ile Munzur Üniversitesi 

rektörlüğü usulsüz kadro ilanı ve atamalarla ilgili basına en fazla 

yansıyan isimler olmuştur. Rektör Hüseyin Bağ 2017 yılında ensti-

tü sekreterliği görevine atadığı eşi için verdiği kadro ilanı ile gün-

deme gelmiş akabinde YÖK Başkanlığı tarafından hakkında soruş-

turma açılmıştır. 55 Görevden uzaklaştırılan Bağ’ın 16’sı dekanlık, 3’ü 
yüksekokul, 2’si enstitü ve bir de teknokent olmak üzere 22 koltuğa 

daha aynı anda oturduğu56 ve görevini yürüttüğü dönemde üniver-

sitenin ortak olduğu şirkete kendini yönetici yaparak 11 bin TL maaş 

aldığı ortaya çıkmıştır.57 

53 ATO’dan kişiye özel kadro ilanına tepki: Kapatılan hastaneler için kadro ilanı yayımladılar, https://
www.birgun.net/haber/ato-dan-kisiye-ozel-kadro-ilanina-tepki-kapatilan-hastaneler-icin-kadro-ila-
ni-yayimladilar-302611;  TTB, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin yayımladığı kadro ilanına “kişilere özel” 
olduğu gerekçesiyle itiraz etti: “Bilimsellikten, denetimden, şeffaflıktan uzak kadro ilanına itiraz edi-
yoruz”,  https://medyascope.tv/2020/12/21/ttb-saglik-bilimleri-universitesinin-yayimladigi-kadro-ila-
nina-kisilere-ozel-oldugu-gerekcesiyle-itiraz-etti-bilimsellikten-denetimden-seffafliktan-uzak-kadro-i-
lanina-itiraz-ediyoru/ 
54 Vefat ilanı üniversitedeki akrabalık ağını ortaya çıkardı, https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/
vefat-ilani-universitedeki-akrabalik-agini-ortaya-cikardi-6124148/ 
55 YÖK Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı: https://www.
a24.com.tr/yok-pamukkale-universitesi-rektoru-bag-hakkinda-sorusturma-acildigini-acikladi-haberi-
40195449h.html?h=0 
56 Eşine özel kadro açan rektörün asıl bombası şimdi patladı, 22 makamı varmış: Sözcü yazarı Deniz 
Zeyrek yazdı, https://www.yenicaggazetesi.com.tr/esine-ozel-kadro-acan-rektorun-asil-bombasi-
simdi-patladi-22-makami-varmis-sozcu-yaz-294170h.htm 
57 Eski rektör, kendine 11bin TL ek maaş bağlamış!, https://www.gather.com.tr/haberler/detay/es-
ki-rektor-kendine-11-bin-liralik-ek-maas-baglamis-/4413b557b95042eb8d40cedee0b09f83 
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þ	Pamukkale Üniversitesi ile ilgili başka bir haber, üniversiteye 

öğretim üyesi olarak alınmak istenen, bir milletvekili yeğeninin ata-

ması, ‘hukuka ve hizmet gereklerine aykırı’ bulunarak mahkeme ta-

rafından durdurulduğuna ilişkindir .58 

þ	Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek üniversiteye yaptığı 

usulsüz atamalarla çok sayıda haber konu olmuştur. İlgili fakülte-

nin doktora denkliği olmadığı için araştırma görevlisi olarak göreve 

başlamasına karar verdiği kişiyi Rektör İpek, yardımcı doçent olarak 

atamıştır. İlgili haberde geçtiğimiz yıllarda da benzer usulsüz atama-

lar yapan Ubeyde İpek hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı be-

lirtilmektedir.59 Ubeyde İpek’in, hemşerisi olan V. A.’yı Spor Bilimleri 

Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne almak için “Antrenörlerin 

iş doyumu konusunda çalışmış olmak” koşuluyla doğrudan doktora 

tezini işaret eden adrese teslim ilan çıkardığı haberi basına yansı-

mıştır.60 Bu usulsüzlükler dışında basında, rektörün, yemek yediği 

balıkçıyı üniversiteye akademisyen olarak atadığı, kardeşi ve yeğeni 

için adil bir sınav yapmadığı, üniversitede görev yapan onlarca pro-

fesör varken tüm akademik birimlerin 2-3 profesörün yönetimine 

verdiği ve bu hususların kentteki sendika ve STK’ların dile getirdiği 

iddiaları yer bulmaktadır.61 Rektör İpek’in yönetiminde üniversite-

nin kaydettiği gerileme de şu şekilde basına yansıdı: “2018’de öğren-

ci alımı yapılmayan mühendislik fakültesine bağlı biyo mühendislik, 

58 Kişiye özel atamaya mahkemeden engel, http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/OTk0ODE-
yOTAmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&sid=43836&-
subid=58504&bid=1125149 
59 Denkliği olmayan kişi yardımcı doçentliğe atanmış, http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/
OTgzNzUzMTkmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&si-
d=43836&subid=58504&bid=1125149;  
60 Munzur Üniversitesinde adrese teslim kadro ilanı, https://bianet.org/bianet/insan-hakla-
ri/235081-munzur-universitesinde-adrese-teslim-kadro-ilani 
61 Üniversitelerde liyakatsizlikte yeni bir boyut! ‘Rektör balıkçısını akademisyen yaptı’, https://ab-
cgazetesi.com/universitelerde-liyakatsizlikta-yeni-bir-boyut-rektor-balikcisini-akademisyen-yap-
ti-360234, 15 STK ve Alevi örgütü: Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, şoförüne, balıkçısına 
kadro tahsis ediyor, cemaatleri koruyor, Dersimlilere ayrımcılık yapıyor, http://gold.ajanspress.com.
tr/extih/482330324/4/8CE18446-F88D-EA11-BA55-001A6465F174; Eğitim-Sen Dersim Şubesi: 
Üniversitelerde Usulsüz Atamalara Son Verilsin, http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/OT-
gwOTU0NzMmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&si-
d=43836&subid=58504&bid=1125149 
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çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği, me-

talürji ve malzeme mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve gıda 

mühendisliği bölümleri kapatıldı. Bu bölümlerde yer alan yaklaşık 

40 öğretim görevlisinin, kapatmalarla birlikte başta Meslek Yüksek 

Okulu olmak üzere üniversitenin çeşitli bölümlerine kadroları ak-

tarıldı. Mühendislik fakültesinde var olan bölümlerdeki öğrenci sa-

yısında ise yüzde 65 oranında düşüş oldu. 2018’de İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi’nden ekonometri, iktisat, işletme, maliye, siyaset 

bilimi, uluslararası ilişkiler bölümleri de kapandı. Bu bölümlerdeki 

öğretim görevlilerinin ne yaptığı, hangi bölümlere aktarıldığı hak-

kında bilgi yok. İddiaya göre söz konusu görevliler düzenli olarak 

maaşlarını almaya devam ediyor.”62

þ	Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) rektörü Prof. Dr. Süleyman 

Baykal’ın üç kızı, ve bir damadının üniversiteye öğretim üyesi ola-

rak yerleştirildiği, yeğeninin tıp fakültesinde görevlendirildiği 2020 
yılında basına yansımıştır. Aynı haberde Çanakkale 18 Mart Üniver-

sitesi (ÇÖMÜ) eski rektörü Yücel Acer’in eşinin Sağlık, Kültür Dai-

resi'ne memur olarak atandığı, görev yapan 250 akademisyenin 

üniversitede akrabası olduğu bilgisi yer almaktadır. Pamukkale Üni-

versitesi'ndekine benzer durumların Batman Üniversitesi ile Diyar-

bakır Dicle Üniversitesi'nde de yaşandığı belirtilen haberde Batman 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş eşini ve oğlunu üniver-

siteye öğretim görevlisi olarak aldığı yer almaktadır. Dicle Üniversi-

tesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından haziran ayın-

da sözleşmeli iki diyetisyen alımı için duyuru yapılmasına rağmen 

web sitesinde kadro alan kişilere bakıldığında sadece bir kişinin 

alındığı görülmüştür. Kadroya alınan kişinin ise Dicle Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dekanı Giray Topal’ın kızı Süheyla Betül Topal oldu-

ğu, kendisinden daha yüksek puana sahip kişilere rağmen KPSS’den 

70 puan alan Topal’ın kadroya alındığı haberleştirilmiştir. Haberde 

62 “Munzur Rektörü’ne daha ne kadar müsaade edeceksiniz”, https://www.pembepusula.org/mun-
zur-rektoru-ne-daha-ne-kadar-musaade-edeceksiniz/36244/pembepusulagazetesi 
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benzer örnekler verilerek Gaziantep Üniversitesi’nde yöneticile-

rin eşlerinin öğretim görevlisi olarak aynı üniversitede görev yaptığı 

Mersin Üniversitesi’nde de benzer durumların yer aldığı, Rektör Ah-

met Çamsarı’nın yeğeninin Eğitim Fakültesi’nde görev yapıtığı, Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi’nde açılan sınavı, öğretim üyelerinin eş ve 

çocuklarının kazandığı bilgileri de habere konu edilmiştir. 63  

þ	Üniversite bütçesini kendi lüks harcamaları için kullanan Siirt 

Üniversitesi rektörü istifa ettirildi64 konulu bir başka haberde de söz 
konusu rektörün geçmiş yıllarda kardeşini üniversiteye akademisyen 
olarak aldırdığı bilgisi de paylaşılmıştır. 

þ	Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı'nın kızı için kişiye 
özel kadro ilanı yapıldığı haberi basına yansıdı. Çalışma konusun De-

kanın kızını tanımlayacak şekilde belirlendiği bilgisi haberde yer 
almıştır.65 

þ	Türkiye Eczacılar Birliği (TEB), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversite-

si'nin doçentlik kadrosu ilanının kişiye özel olarak açıldığını dile ge-

tirdiği haberi basına yansımıştır.66

þ	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı Dursun Odabaş Tıp Merke-

zi Hastanesi’ne, personel alımı için açılan ilandaki kriterleri karşıla-

yan ve başvurusu kabul edilen tek kişinin AKP’li Van Tuşba Belediye 

Başkanı Salih Akman’ın kızı olduğu basına konu olmuştur.67

63 Nepotizm üniversiteleri teslim aldı: Rektörün 3 kızı, 1 damadı ve yeğeni aynı üniversitede, https://
www.cumhuriyet.com.tr/haber/nepotizm-universiteleri-teslim-aldi-rektorun-3-kizi-1-damadi-ve-ye-
geni-ayni-universitede-1758345 
64 Siirt Üniversitesinin lüks düşkünü rektörü, http://gold.ajanspress.com.tr/extp/OTY5MDY4ODAm-
MSY1ODUwNCYwJjE= 
65 Dekan, kişiye özel ilanla kızını öğretim görevlisi yaptı, https://www.memurlar.net/haber/925140/ 
66 TEB’den kadro ilanı tepkisi: Kişiye özel ilan açmaktan usanmadılar, http://gold.ajanspress.com.tr/
extih/479181367/4/321F25D2-DE8D-EA11-BA55-001A6465F174 ; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversite-
si’nde adrese teslim ilan, https://aptalist.com/news/117204/agri-ibrahim-cecen-universitesi-nde-ad-
rese-teslim-ilan 
67 Üniversite rektöründen belediye başkanının kızına sipariş kadro, http://www.krttv.com.tr/gundem/
universite-rektorunden-belediye-baskaninin-kizina-siparis-kadro-h46734.html 
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þ	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı Dursun Odabaş Tıp Mer-

kezi Hastanesi’ne, personel alımı için ‘adrese teslim’ ilan açıldığını 

iddia eden ve yıllardır hayalini kurduğu -83 puan almasına rağmen- 

işe alınamayan Dilara Yazgan yaşadığı mağduriyetin bir an önce çö-

züme kavuşturulmasını istediği haberi basında yer bulmuştur68

þ	Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ)’de çok sayıda öğ-

retim üyesi ve görevlisi için kadro ilanına çıkıldığı ilanda yer alan 

şartların kişiye özel olduğu öne sürülmüştür. 69 

þ	Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi doktora sınavında usul-

süzlük yapıldığına dair haberlerin basına yansıması üzerine rektör, 
doktora sınavıyla ilgili soruşturma açıldığını belirtmiştir.70 

þ	Adıyaman Üniversitesi'nde bir fakülte ve meslek yüksek okulu 

için açılan kadro ilanlarında YÖK’ün belirttiği eşitlik ilkesine açıkça 

aykırı olarak şekilde kişiye özgü özellikler yer aldığı haberde belir-

tilmiştir. 71 

þ	Ege Üniversitesi bünyesinde olan ve iki yıl önce açılan, henüz 

kendi binası bile bulunmayan Birgivi İslami İlimler Fakültesi’nde 

yedi kişilik öğretim üyesi kadrosu ilanı verilmiştir.72

þ	Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde doktora tez konusu baş-

68 Van YYÜ’de torpilli alım davalık oldu, http://gold.ajanspress.com.tr/extih/479938793/4/321F25D2-
DE8D-EA11-BA55-001A6465F174 
69 BAİBÜ’de kişiye özel kadro açıldı iddiası,  http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/OTc4Nzk0O-
TUmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&sid=43836&su-
bid=58504&bid=874394 
70 Rektörden sert tepki, http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/OTc4OTA1OTYmMSY1O-
DUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&sid=43836&subid=58504&-
bid=1125149 
71  Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı, https://www.memurlar.net/haber/927732/adi-
yaman-universitesi-bir-ilani-daha-sinirlandirdi.html 
72 Ege Üniversitesi’nin kriter uygulaması mahkemelik oldu,  http://gold.ajanspress.com.tr/ex-
tih/480436183/4/8CE18446-F88D-EA11-BA55-001A6465F174 
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vuru kriteri olarak belirlenerek kişiye özel kadro ilanına çıkılmış-

tır.73

þ	Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde 27 öğretim görevlisi için 

verilen ilanların her birinin belirli kişileri işaret edecek şekilde ay-

rıntılı olarak tanımlanmış olduğu öne sürüldü.74 İlanda, üniversitenin 
Erasmus Koordinatörlüğü’nde çalıştırılmak için “Eski Türk Edebiya-

tı’nda doktora yapma” şartı aranırken, Proje Koordinasyon ve Araş-

tırma Merkezi için “Resim-İş Öğretmenliği mezunu” öğretim görev-

lisi aranmasına dikkat çekilmiştir.75

þ	Daha önce Spor Yönetimi Bölümü yerleşkesinin bulunduğu Ço-

rum’un Bayat ilçesinde yüzme tesisi bulunmamasına rağmen “2. 

kademe yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak” şartıyla kadro 

ilanı veren Çorum Hitit Üniversitesi yine kişiye özel bir kadro ilanı 

vermiştir. Hitit Üniversitesi, Resmi Gazete'ye verdiği ilanda, Fen Ede-

biyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Doktor 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için “Ortaçağ tarihi 

bilim dalında doktora yapmış olmak ve Vikinglerin Hristiyanlık ön-

cesi yaşamı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartını koymuştur.76

þ	Gümüşhane Üniversitesi'nde Torul Meslek Yüksekokulu Sosyal 

Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmet Programı'nda 2 (iki) 

doktor öğretim üyesi kadrosu ilana çıkarılmış ancak ilgili programa 

alınacak öğretim üyeleri için aranan özel şartlarda “Sosyal Hizmet” 

alanında doktora eğitimi görmüş kişilere müracaat imkanı verilme-

miştir.77 

73 Yine kişiye özel ilan, https://www.birgun.net/haber/yine-kisiye-ozel-ilan-316690 
74 Bir üniversitede daha ‘nokta atış’lı kadro ilanı, http://gold.ajanspress.com.tr/ex-
tih/481037699/4/321F25D2-DE8D-EA11-BA55-001A6465F174
75 Üniversitede yine kadro skandalı, https://odatv4.com/bakalim-yok-gerekeni-yapacak-mi-10122054.
html 
76 Hitit Üniversitesi’nde kişiye özel kadro ilanı, https://www.yolculukhaber.net/hitit-universitesin-
de-kisiye-ozel-kadro-ilani 
77 Gümüşhane Üniversitesi gecekondu atamalarına devam ediyor, https://www.memurlar.net/
haber/924948/gumushane-universitesi-gecekondo-atamalarina-devam-ediyor.html 
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þ	Basına yansıyan haberlerin bazılarında ise kimi milletvekili ve 

rektör ve akademisyenlerin yakın akrabalarının yazılı sınavlarda 

kendilerinden daha yüksek not alan diğer adayların önüne geçme-

lerinin sağlanması için kendilerine mülakatlarda yüksek not verildi-

ği, yazılıda yüksek not alanlara ise mülakatlarda düşük notlar veri-

lerek elendikleri iddiaları geniş yer bulmaktadır. 

þ	AKP eski Milletvekili Cem Zorlu’nun rektörü olduğu Necmettin 

Erbakan Üniversitesi bu iddialar ile kimi haberlere konu olmuştur. 

Üniversitede görevli akademisyenlerin yakınlarının görevde yüksel-

me sınavından düşük puan almasına rağmen mülakatta yüksek not 

verilerek terfi ettirildiği haber konusu edilmiştir. Haberde elenen ve 

terfi ettirilen kişilerin isim ve aldıkları puanlara ayrıntılı yer veril-

miştir. 78

þ	Mersin 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen, doçentlik ilanında 

alanla ilgili olmayan kişilere yönelik konulan şartlara dair itirazlara 

yönelik verdiği “ yürütmeyi durdurma kararı” basına yansımıştır.79 

þ	Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde de idari ve akademik kadrola-

rın cemiyet, cemaat, vakıf, eş dostlara tahsis edildiği Türk-Eğitim 

Sen tarafından öne sürüldü.80

þ	Konya Karatay Üniversitesi’nde kişiye özel bir ilan yayınlanarak 

Tarih Bölümü araştırma görevlisi olabilmek için “İlahiyat Fakültesi 

lisans mezunu olma” şartı aranacağı belirtilmiştir.81

78 ‘Torpil’in adresi bu kez Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi mi?, http://gold.ajanspress.com.tr/
extih/479007294/4/8CE18446-F88D-EA11-BA55-001A6465F174 
79 Mahkeme ‘MEÜ’deki Kayırmacılığa’ Dur Dedi,  http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/
OTc2MDU2MjcmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&si-
d=43836&subid=58504&bid=1125149 
80 Afyon Kocatepe Üniversitesinde İdareci Ve Akademik Kadrolar Cemiyet, Cemaat, Vakıf, Akraba 
Ve Eş Dostlara Parsel Parsel Mi Veriliyor?, https://www.afyonyerelbasin.com/afyon-kocatepe-uni-
versitesinde-idareci-ve-akademik-kadrolar-cemiyet-cemaat-vakif-akraba-ve-es-dostlara-parsel-par-
sel-mi-veriliyor/59373 
81 Adrese teslim kadro ilanı: Tarih bölümü için ilahiyat şartı istediler, https://www.gercekgundem.
com/egitim/229629/adrese-teslim-kadro-ilani-tarih-bolumu-icin-ilahiyat-sarti-istediler 
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þ	Düzce Üniversitesi’nin sosyal psikoloji anabilim dalı için yayım-

ladığı kadro ilanında aranılan şartlar ile S.S. isimli akademisyenin 

hem yüksek lisans hem de doktora tezinin birebir örtüştüğü görül-

mesi habere konu edilmiştir.82 

þ	Adıyaman Üniversitesi'nde öğretim görevliliği için verilen kadro 
ilanında belirlenen kriterin sınava girecek adaylardan birinin tez ko-

nusu olması nedeniyle sadece bir kişi yazılı sınava girmeye hak ka-

zanmıştır.83 

þ	Ardahan Üniversitesi rektörü hakkında usule aykırı işe alım baş-

ta olmak üzere akademisyenlere yönelik bir dizi hak ihlaliyle ilgili 

olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın cevaplaması amacıyla mecli-

se soru önergesi verildiği haberi basına yansımıştır.84 

þ	Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölü-

mü’nün profesörlük kadrosu için vereceği ilanın şartını; bölümün 

öncelikli ihtiyacına göre, bölüm kurulunda kararlaştırılan “Bilim 

Felsefesi ve Dil Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak” yerine, 

“Din Felsefesi ve Postmodernizim konularında çalışmalar yapmış 

olmak” şeklinde değiştirdiği bölüm kurulunun kararını hiçe sayacak 
şekilde değiştirilen ilanda belirtilen şartlara sahip ‘tek kişi’ olan bir kişi 

ilan için başvuruda bulundu. Rektörlüğe yaptığı itiraz kabul edilme-

yen Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar, kişiye özel 

kadro ilanı gerekçesiyle rektörlüğe açtığı davayı kazanmış Mahke-

me Kuyurtar’ın iddialarını haklı bularak, işlemin iptaline karar ver-

miştir.85

82 Düzce Üniversitesi›nde teze göre ilan! Şartları sağlayan bir kişi var, https://www.gercekgundem.
com/guncel/237162/duzce-universitesinde-teze-gore-ilan-sartlari-saglayan-bir-kisi-var 
83 Rektör Turgut’tan kişiye özel kadro, http://www.sehirdebuhafta.com/haber/9135/rektor-tur-
gut-tan-kisiye-ozel-kadro.html 
84 Ardahanlı Milletvekilinden Rektör İçin Soru Önergesi!, http://www.kuzeyanadolugazetesi.com/ar-
dahanli-milletvekilinden-rektor-icin-soru-onergesi/3276/ 
85 Mahkeme kararı: Ege Üniversitesi’ndeki kadro şahsa özel, https://adliyekoridoru.com/haber/mah-
keme-karari-ege-universitesindeki-kadro-sahsa-ozel-88807 
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þ	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi araştırma görevlisi sınavında-

ki usulsüzlüğün yargıya taşınması basına yansıyan bir diğer haber 
olmuştur. Yazılı sınavda nerdeyse tüm alanlarda en geride olan bir 

adaya sözlü sınavda 98 verilerek herkesin önüne geçmesi sağlanarak  

araştırma görevlisi olmasının önü açılmıştır.  İtirazlar üzerine ola-

yı inceleyen Sivas İdare Mahkemesi sözlü sınava ilişkin yürütmeyi 

durdurma kararı verdmiş86 Mahkemenin kararı üzerine tekrarlanan 

sınavda bu kez yine yazılı sınavda geride olan aday sözlü sınavda 

yüksek puan alarak kazanmıştır. Diğer adaylar soruların önceden 

ilgili adaya verildiğini öne sürmüşlerdir.87  

þ	ODTÜ’de geleneksel olarak dekanların göreve gelme süreci, fa-

kültelerin kendi içlerinde eğilim yoklamaları düzenlemesi, en yük-

sek oyu alan adayın rektör tarafından YÖK’e bildirilip resmen atan-

ması biçiminde gerçekleşmede idi. Ancak basına yansıyan haberlere 

göre Rektör Mustafa Verşan Kök’ün, 2020 Aralık ayında görev süre-

leri bitecek olan üç ODTÜ fakültesinin dekanını şahsen belirlemek 

istediği 2020 yazında AKP’li Cumhurbaşkanı tarafından ikinci defa 

rektör olarak atanan Kök’ün, pandemiyi gerekçe göstererek dekan 

adaylarını kendisinin seçip YÖK’e bildireceği duyuruldu.88 İki fakül-

teye eski dekanlar vekaleten yeniden atanırken, halihazırda 10 göre-

vi yürüten Rektör Yardımcısı Mehmet Zeyrek Fen-Edebiyat Fakültesi 

dekanlığına vekâleten atanmış olup haberde buna ilişkin bilgiler ve-

rilmiştir.89 

Akademik hak ihlali sayılabilecek uygulamalardan biri de yurt dışın-

daki üniversitelerden mezun olanlara YÖK tarafından denklik veril-

86 Sözlü sınavdaki usulsüzlük yargıdan döndü, http://gold.ajanspress.com.tr/extih/487395181/4/8CE18446-
F88D-EA11-BA55-001A6465F174 
87 Usulsüzlük yargıdan dönmüştü…Aynı aday yine sözlü mülakatla kazandı: ‘Sınav soruları verildi’ 
iddiası, https://www.veryansintv.com/usulsuzluk-yargidan-donmustuayni-aday-yine-sozlu-mulakat-
la-kazandi-sinav-sorulari-verildi-iddiasi 
88 ODTÜ’de dekanlık seçimi tartışması, https://sol.org.tr/haber/odtude-dekanlik-secimi-tartisma-
si-18119 
89 ODTÜ’de ilginç atama, https://sol.org.tr/haber/odtude-ilginc-atama-21127 
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mesi aşamasındaki hususlarda ortaya çıkmaktadır: 

þ	TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Mütevelli Heyeti Onursal Üye-

si olduğu Uluslararası Balkan Üniversitesi Kuzey Makedonya Hukuk 

Fakültesi, ÖSYM tercih kılavuzunda olmamasına rağmen YÖK tara-

fından tanınırlığa ve denkliğe sahip bir üniversite olduğu, hukuk 

eğitimi alabilmek için lise diplomasına sahip olmak ve yılda 29500 

lira ödemenin yeterli olduğu basına yansımıştır.90

þ	YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite sınavlarında ilk 

1000’e girenlerden yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptıranlara, 

pandemi koşulları nedeniyle “Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş 

olanağı” tanınmasına ilişkin uygulamaya dayanılarak bazı yerlerde 

usulsüz yatay geçiş yapıldığını açıkladı. Bir milletvekilinin, “üniver-

site sınavında 700-800 bininci sırada üniversite kazanıp, yurt dışın-

da tıp fakültesine kayıt yaptıranların daha sonra Türkiye’deki özel 

üniversitelere yatay geçiş yaptığı” iddiasını doğrulayan Saraç, “Ge-

lenlerle ilgili, mevzuata aykırı olanların kaydının silinmesi ile ilgili 

üniversitelere yazdık ama şöyle bir şey oluyor: Kaydolduktan sonra 

idare mahkemeleri ‘O bir müktesep haktır’ diyor. Maalesef böyle de 

bir durum var” demiştir. 91 Türk Tabipler Birliği ise “Adaletsiz yatay 
geçişler eğitimde fırsat eşitliğine aykırıdır! Emek hırsızlığına son! 
başlığıyla bir açıklama yaparak kayıtların iptal edilmesini istemiştir.92 

þ	YÖK, KKTC Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kuru-

mu’na (YÖDAK) 8 Nisan 2020 tarihinde gönderdiği raporda, YÖK 

90 Yıllık 29 bin TL’ye sınavsız hukuk eğitimi dönemi, https://www.gazeteduvar.com.tr/
gundem/2020/09/03/yillik-29-bin-tlye-sinavsiz-hukuk-egitimi-donemi ; İktidar kendi çocukları için 
üniversite kurmuş, https://www.habererk.com/gundem/iktidar-kendi-cocuklari-icin-universite-kur-
mus-h132998.html 
91 YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye›deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler 
yapıldığını doğruladı, https://www.haberturk.com/yok-baskani-pandemide-usulsuz-yatay-gecisler-
yapildi-haberler-2859224 
92 YÖK’ten usulsüz yatay geçişlerle ilgili üniversitelere uyarı: kayıtları silin, http://haberci.ajanspress.
com.tr/pad/press/OTkwNjE4NzEmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-
001a6465f174&sid=43836&subid=58504&bid=874394  
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incelemesine göre YDÜ’ye 2015- 2017 yılları arasında 1893 öğrenci 

yatay geçiş yaparken yine aynı yıllarda UKÜ’ye de 1854 öğrencinin 

geçiş yaptığı belirtilmektedir. Ancak YÖK’ün incelemeleri sonucu 

KKTC ile paylaştığı sahteciliğe YÖDAK herhangi bir cevap verme-

miştir.93 Usule aykırı bir şekilde yatay geçiş yapan öğrencilerin me-

zun olduktan sonra Türkiye’ye dönüp diğer mezunlarla eşit şartlara 

sahip hale gelecekleri düşünüldüğünde yaşanacak hak ihlallerinin 

temelinin şimdiden atıldığı görülmektedir. 

Rektörlerin tek karar mercii haline gelmeleri akademik geleneklere aykırı bir-

çok kararın alınmasını mümkün kılmış ve hukuka aykırı uygulamaları rutin haline 

getirmiştir. Aşağıda bu çerçevede gerçekleşmiş ve basına konu edilmiş bir dizi hak 

ihlali yer almaktadır:

þ	Bir rektörün intihalle suçlanan akademisyeni doçent olarak ata-

ması nedeniyle YÖK’e yapılan itiraz tam dokuz yıl YÖK’te bekletildi 

ve sonrasında zaman aşımı süresinin dolduğuna hükmedilerek Da-

nıştay’a sevk edildi.94 

þ	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, YÖK’ün aksi 

yöndeki yazılarına rağmen, rektörlük seçimlerinde rakibi olan Tıp 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin’in istifasını aldı. 95

þ	Batman Üniversitesi rektörü Aydın Durmuş’un doçentlik hakkı 

kazanmasına rağmen atamasını yapmadığı öğretim üyesi üzüntü ve 

stres nedeniyle rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Benzer bir baskı-

nın geçen sene yine doçentlik unvanı almasına rağmen bir başka 

öğretim üyesine yapıldığı ve kendisinin de üzüntü ve stres nedeniy-

93 YÖK sordu, YÖDAK HASIRALTI etti!.., https://aptalist.com/news/154842/yok-sordu-yodak-hasiralti-
etti 
94 Rektör hakkında YÖK’te 9 Yıl Bekletilen Soruşturma Danıştay’dan Döndü, http://gold.ajanspress.
com.tr/extih/482732554/4/8CE18446-F88D-EA11-BA55-001A6465F174 
95 Rektörlük seçimlerinden sonra rakibi olan Dekan’ın istifasını aldı, https://www.memurlar.net/ha-
ber/922232/yeniden-secilen-rektor-rakibi-dekanin-istifasini-aldi.html 
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le hayatını kaybettiği üniversitede görev yapan meslektaşları tara-

fından dile getirildi.96 

þ	İstanbul Üniversitesi senatosunun aldığı bir kararla herhangi bir 
lisans programından mezun olanların ALES puanı ile hukuk fakültesinde 
yüksek lisans yapma ve bu fakültede akademisyen olabilmesinin önünü 
açan karar alındı. Bu karar ile lisans ve yüksek lisansta hukukla ilgili 

tek bir ders almadan, hukuk doktoru ve hukuk hocası olunabilecek-

tir. Bu uygulama ile hukuk fakültesindeki öğrenimin kalitesi daha da 

düşecek olup ilgili pozisyonu hak eden yüzlerce insanın bu hakkı da 

elinden alınmış olmaktadır. 97

þ	Hukuk fakülteleriyle ilgili liyakat esasına dayanmayan bir diğer 

gelişme ise hukuk fakültelerine dekan atanması sürecinde gerçek-

leşmektedir. Basına yansıyan haberlerde Üniversitelerde bulunan 73 

hukuk fakültesinin 29’unda dekanların vekâleten görev yaptığı açığa 

çıkarken 17’sinde hukukçu olmadıkları ortaya çıkmıştır. Fakültelerin 

neredeyse yarısını vekâleten yöneten dekanların içinde veteriner-

lik, kimya ve ilahiyat eğitimi alanların bulunduğuna haberde dikkat 

çekilmektedir98

þ	Hukuk Fakültelerine hukukçu olmayan akademisyenlerin atan-

ması eleştirilirken, ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarının 10 yılda 

%192 arttırıldığı habere konu olmuştur. 99

þ	Ardahan Üniversitesi'nde yönetmeliğe uygun bir şekilde oluştu-

rulmadığı için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikayet 

96 İki vefat ikisinde de rektör Durmuş’un timsah gözyaşları,  http://www.batmanyon.com/ha-
ber/29397/iki-vefat-ikisinde-de-rektor-durmus-un-timsah-gozyaslari 
97 Sevilay Yılman isyan etti: Tam bir skandal! Yazıklar olsun!, https://www.gercekgundem.com/egi-
tim/212703/sevilay-yilman-isyan-etti-tam-bir-skandal-yaziklar-olsun 
98 Dekanı hukukçu olmayan hukuk fakülteleri, https://www.birgun.net/haber/dekani-hukukcu-olma-
yan-hukuk-fakulteleri-320687 
99 Tarikat baskısı kontenjan arttırıyor, http://gold.ajanspress.com.tr/extp/OTY4ODM0MDgmMSY1O-
DUwNCYwJjE= 
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edilen tez jürisinden olumlu karar alan öğrenciye kadro verilmek 

istendi. Gerekli kriterleri taşımayan öğrenci için ücretli ders verdi-

rilmesi için bölümlere yazı yazılması basına yansımıştır.100

þ	Trakya Üniversitesi’nde önceki yıllarda akademik personel alı-

mında, öğrenci kayıtları sırasında öğrencilerden para alınması, 

personel maaşları konusunda anlaşmalı bankanın promosyonları-

nın yasaya aykırı olarak üniversite vakfına aktarılması hususlarında 

açılan yolsuzluk soruşturması sonucunda YÖK Soruşturma Kurulu 

önceki ve şimdiki rektörün de içinde bulunduğu öğretim üyeleri 

hakkında dava açılmasına karar vererek dosyayı mahkemeye ilet-

miştir.101

þ	Tarikat ve eğitim ilişkisine dair araştırma yapan Prof.Dr. Eser-

gül Balcı hakkında görev yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi tarafın-

dan “araştırmayı hangi amaçla, kimlerle ve izin almadan yaptığı ge-

rekçesiyle” inceleme başlatılmıştır. Esergül, savunmasını verdikten 

sonra işin tadının kaçtığını söyleyerek görevinden istifa etmiştir.102 

Esergül’ün istifasına neden olan raporu 2020 yılında kamuoyuyla 

paylaşıldı.103 

Gerek rektör gerekse akademik kadro seçimlerinde liyakat unsurunun dikkate 

alınmaması akademik üretimde intihal başta olmak üzere birçok yozlaşmanın yay-

gınlık kazanmasına neden olmuştur. Aşağıda akademik liyakat ve intihal konula-

rında basına yansıyan haberler yer almaktadır: 

100 Ardahan Üniversitesinde Kanun ve Yönetmeliklere Uygun Olarak Yapılmayan Tez Uygulaması Cİ-
MER’e Taşındı, https://www.beyazgundem.com/genel/ardahan-universitesinde-garip-tez-h987941.
html 
101 Trakya Üniversitesindeki Yolsuzluk Soruşturması Sonuçlandı…, https://www.edirneajans.com/
trakya-universitesindeki-yolsuzluk-sorusturmasi-sonuclandi/ 
102 Prof. Dr. Esergül Balcı: ‘Battaniyeden tahrik olan şeyhler var’, https://www.cumhuriyet.com.tr/ha-
ber/prof-dr-esergul-balci-battaniyeden-tahrik-olan-seyhler-var-1765791 
103 Tarikat araştırması yaptığı için soruşturma açılan akademisyen: 1 milyon çocuk tarikatların elinde, 
https://www.durushaber.com.tr/yasam/tarikat-arastirmasi-yaptigi-icin-sorusturma-acilan-akademis-
yen-h53775.html 
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þ	OHAL döneminde doğrudan ataması yapılan 6 rektörün indeksli 

dergilerde 3 yayını bulunurken 4 rektörün ise “sıfır” makalesi bulun-

maktadır.104 

þ	2020 yılında Higher Edcuation [Yüksek Öğretim] dergisinde ya-

yınlanan bir makalede uluslararası değerlendirme kriterlerine göre 

Türkiye’deki rektörlerin akademik niteliklerinin düşük olduğu, tüm 

rektörlerin üçte birinin H-indeksinin sıfır olduğu tespitlerinin yer 

aldığı belirtilmektedir.105 Haberde “URAP (Akademik Performansa 

Göre Üniversite Sıralaması) verilerine göre, üniversitelerin sırala-

ması, rektörün göreve gelmesinden itibaren 3 yıl sonunda ilgili rek-

törün ortalama araştırma çıktısına göre değişmektedir […].“URAP’a 

göre en iyi (en yüksek araştırma çıktısı olan) 32 üniversitenin rektör-

lerinin WoS (Web of Science) veri tabanlarında ortalama 80,5 yayını 

vardır. Ancak nitelikleri düşük olan rektörler tarafından yönetilen 

üniversitelerin istisnasız tümünde, bu rektörlerin göreve gelmesin-

den itibaren iki yıl içinde hem URAP sıralamasında hem de genel 

olarak bilgi üretiminde aşağı sıralara düşüldüğü belirtilmektedir.106 

þ	36 rektörün uluslararası hakemli dergilerde hiç makalesi bulun-

mamaktadır. Bu rektörler içinde eski AKP Milletvekili Fatma Seniha 

Nükhet Hotar, televizyonlarda vaizlik yapan Nihat Hatipoğlu ve TV 

Kanallarında iktidar partisini öven yayınlara katılan Yaşar Hacısa-

lihoğlu yer almaktadır.107 

104 Üniversiteler Nereye? Liyakati Hiçe Sayan Rektör Atamaları, Baskı Ortamı ve Eğitim Kalitesinde-
ki Düşüş Artan Bir Kaygıyla Takip Ediliyor,  http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/OTYyNjExM-
DgmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&sid=43836&su-
bid=58504&bid=1125149;  Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Erhan Erkut: Atanan altı rektörün 
toplam makale sayısı 3, dördü ise sıfır makaleli!, https://t24.com.tr/haber/ozyegin-universitesi-ku-
rucu-rektoru-erhan-erkut-6-univeristeye-yapilan-rektor-atamalarini-elestirdi-alti-rektorun-endeks-
li-dergilerdeki-toplam-makale-sayisi-3-dordu-ise-sifir-makaleli-biz-liyakat-dedikce-makalesiz-rektor-
ler-gelmeye-devam-ediyor,887158 
105 Rektör seçimleri ve liyakat, https://bianet.org/bianet/siyaset/237232-rektor-secimleri-ve-liya-
kat. Yayınsız rektörler nereye?,  https://medium.com/@ErhanErkut/yay%C4%B1ns%C4%B1z-rekt%-
C3%B6rlerle-nereye-80d3dda3769e 
106 A.g.e. 
107 36 rektör var, tek makale yok! Liyakat yok, yandaşlık var, https://www.patronlardunyasi.com/ha-
ber/36-rektor-var-tek-makale-yok-Liyakat-yok-yandaslik-var/228683.  
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þ	TÜBİTAK’a ait bir dergide ‘duplikasyon’108 tespit edildi. TÜBİTAK, 

ilgili yazıya erişim engeli getirerek YÖK’e suç duyurusunda bulundu. 

YÖK, üç yıl sonra ‘kesin ve somut delil yok’ diyerek ilgililer hakkında 

herhangi bir işlem yapmadı. İdari Mahkeme TÜBİTAK'ı haklı buldu 

ve YÖK’ün “yetkili kurul kararına dayanmayan” işleminin iptaline 

karar verdi. Bununla birlikte makale yazarlarından Prof. Dr. Bekir 

Süha Parlaktaş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektör yardımcı-

lığına atandı. Üstelik bu göreve hakkındaki duplikayon ihbarından 

sonra getirildi. İhbarı yapıldığında dekan yardımcısı olan makalenin 

yazarlarından Prof. Dr. Fikret Erdemir, yargı kararının ardından de-

kan yardımcılığına yeniden atandı.109

þ	Akademik üretimde yaşanan hile ve yozlaşmalara dair başka 

bir örnek de akademisyenlerin para karşılığında uluslararası ya-

yın üretme girişimlerinde gözlenmektedir. Basına yansıyan habere 

göre, uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan internet si-

telerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing/oltalama yönte-

miyle sahte web siteleri oluşturan bir şebeke yaklaşık 50 şahsı ‘ma-

kale yayınlama’ yalanıyla 1 milyon lira dolandırdı. Van Emniyeti’nde 

düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler tutuklandı.110 Söz konusu 
yozlaşmada, bilimsel etkinliği toplumsal bağlamından yalıtarak sadece 
puan getiren akademik üretime indirgeyen anlayışın büyük rolü olduğu 
yönünde analizler yapıldı.111 

108  Duplikasyon, aynı verileri içeren makalenin 2 farklı dergide basılması olup, makale sayısını artır-
mak için yapılan etik dışı sahtekârlıktır.
109 Rektör ve dekan yardımcısının ‘yayın sahtekârlığı’... TÜBİTAK tespit etti, YÖK görmezden geldi, 
https://www.veryansintv.com/rektor-ve-dekan-yardimcisinin-yayin-sahtekarligi-tubitak-tespit-et-
ti-yok-gormezden-geldi 
110 Uluslararası bilimsel sitelerde makale yayınlama vaadiyle 1 milyon TL’lik vurgun: Çoğu akade-
misyen 50 kişi dolandırıldı,  https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009281042925715-uluslarara-
si-bilimsel-sitelerde-makale-yayinlama-vaadiyle-1-milyon-tllik-vurgun-cogu-akademisyen-50/; Do-
landırılan akademisyenler buzdağının görünen kısmı, http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/
OTk1NTM0MDEmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&si-
d=43836&subid=58504&bid=874394 
111 Bilim emekçilerinin sınır tanımayan sömürüsü, 
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þ	Eğitim Sen Bolu Şube Eğitim ve Yüksek Öğretim Sekreteri Cihat 

Özer tarafından YÖK’ün “Yüksek Öğretim Kurumları Dersleri adıy-

la duyurduğu ve erişime açtığı yokdersleri.gov.tr. sitesine yüklenen 

İİBF Maliye Bölümü'ndeki derslerde Murat Çak’ın “Kamu Ekonomisi” 

adıyla yayınlanan “ders notları”nın Hülya Kirmanoğlu’nun “Kamu 

Ekonomisi Analizi” kitabının son iki bölüm hariç neredeyse aynısı 

olduğu belirterek intihal konusunda YÖK’ün kendi kurumlarından 

bile denetleme yapılmadığı belirtildi.112  

þ	Programsız üniversitelerin açılması sonucunda üniversitelerde 

nitelikli öğretim elemanı açığı ortaya çıkarken113 liyakate aykırı bir 

şekilde doldurulan akademik kadrolar ya intihal suçunu işlemekte 

ya da Erzurum Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danış-

manlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Dilekmen’in 

öğrenciler için hazırladığı ders notlarında aile içi cinsel istismarın 

nedeni olarak “6-8 yaşında ve kız çocuğu olmak, iktidarsızlık, küçük 

kızda aniden gelişen baştan çıkarıcı tavırların varlığı, annenin gece 

çalışmak zorunda olması” şeklinde gösteren skandal ifadeler ortaya 

çıkmaktadır.114  

þ	İntihal yaygınlığı nedeniyle uluslararası atıf kurumları Türkiye’yi 
izleme dışı bırakmışlardır.115 Buna ek olarak Türkiye akademisi şai-

beli/sahte yayınlar alanında dünya genelinde üçüncü sıraya yüksel-

112  Akademik çürümede yeni adım: Eğitim Sen Bolu Şube Eğitim ve Yüksek Öğretim Sek-
reteri Cihat Özer, YÖK’e seslenerek bir kitabının çalıntı olduğunu duyurdu,  http://haberci.
ajanspress.com.tr/pad/press/OTU4MTYxMzMmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69a-
df-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&sid=58504&subid=&bid=874394 
113 AKP iktidarında üniversiteler, http://ozgurdenizli.com/akp-iktidarinda-universiteler-tahsin-yesil-
dere/
114 Profesörden skandal ifadeler: Aile içi istismarda çocuk suçlu gösterildi, https://www.sozcu.com.
tr/2020/gundem/profesorden-skandal-ifadeler-aile-ici-istismarda-cocuk-suclu-gosterildi-5872102/; 
İktidarın akademisi ve savunmasız bırakılan çocuklar, https://www.gazeteduvar.com.tr/yazar-
lar/2020/06/14/iktidarin-akademisi-ve-savunmasiz-birakilan-cocuklar 
115 2002’den günümüze AKP iktidarında üniversiteler: Bilimsel araştırmalarda geriye gidiş hızlan-
dı, http://ozgurdenizli.com/2002den-gunumuze-akp-iktidarinda-universiteler-bilimsel-arastirmalar-
da-geriye-gidis-hizlandi/ 
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miştir.116  

þ	Bu durum aynı zamanda Türkiye üniversitelerini dünya sırala-

masında da geriye itecek şekilde bilimsel üretimde ciddi bir düşü-

şe neden olmuştur. Basına yansıyan haberlere göre 2020 yılı dünya 

üniversiteleri sıralamasında sadece iki üniversite ilk 500 üniversite 

arasında yer almıştır.117 OHAL öncesinde ilk 300’e giren 3 tane üni-

versite bulunurken ilk 500’e giren 10’a yakın üniversitenin bulundu-

ğu düşünüldüğünde yaşanan gerileme daha iyi anlaşılacaktır.118

þ	Closing Academic Space/Akademik Ortamın Kapanması başlığıy-

la yayımlanan ve 60’tan fazla ülkede üniversitelere yönelik baskıcı 

devlet pratiklerini mercek altına alan bir uluslararası raporda Tür-

kiye (Mısır ve Venezüella ile) en aşırı vakaların yaşandığı üç ülkeden 

biri olarak takdim edilmiştir. 119 

COVID 19 PANDEMİSİNDEN KAYNAKLI HAK İHLALLERİ 
Covid 19 pandemisiyle mücadele yönteminden kaynaklı bir dizi akademik hak 

ihlalinin meydana geldiği basına yansıyan haberlerden anlaşılmaktadır. Hak ihlali 

haberlerine bakıldığında bazı idareci ve üniversite yöneticilerinin pandemiyi bir 

tür ekonomik kâr elde etme ve özgürlükleri kısıtlama bahanesi olarak kullandık-

ları görülmektedir. Pandemi nedeniyle bazı üniversitelerde akademik personelin 

maaşlarını kısıtlayıcı uygulamalar hayata geçirirken diğer bazılarında akademis-

yenler ücretsiz izne çıkmaya ya da part time iş sözleşmesi yapmaya zorlanmak-

tadırlar. Ücret kısıtlamalarının ve işten çıkarmaların YÖK’ün temmuz ayında vakıf 
üniversitelerinde çalışanların devlet üniversitelerinde çalışanlarla aynı maaşı almaları 

yönünde aldığı karardan sonra gerçekleşmesi ve YÖK’ün kendi aldığı karar rağmen 

116 A.g.e. 
117 2002’den günümüze AKP iktidarında üniversiteler: Bilimsel araştırmalarda geriye gidiş hızlan-
dı, http://ozgurdenizli.com/2002den-gunumuze-akp-iktidarinda-universiteler-bilimsel-arastirmalar-
da-geriye-gidis-hizlandi/ 
118 A.g.e. 
119https://mk0rofifiqa2w3u89nud.kinstacdn.com/wp-content/uploads/Uni-restrictions-rpt-fi-
nal-March-2019.pdf?_ga=2.67960529.1176234814.1611172902-646860307.1611053777 , sf. 5. 
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akademisyenlerin haklarını korumak için hiçbir girişimde bulunmaması üniversi-

teler ve sermaye çevreleri arasındaki yakın ilişkiyi de göstermektedir. Söz konusu 

uygulamaların YÖK kararına rağmen bu kadar rahat ve yaygın olmaları aynı za-

manda akademisyenlerin hak öznesi olmadıklarının bir göstergesi olarak da oku-

nabilir.  

Pandemiyle ilgili araştırma yapan bilim insanlarının bildiklerini kamuoyuyla 

paylaşması bile yasal düzenlemelerle izne tabi tutuldu. Bazı üniversite hastanele-

rinde görev yapan akademisyen hekimlerin mesai saatleri akademik çalışmalarına 

zaman bırakmayacak şekilde arttırılırken, artan mesaiden kaynaklı ek ücret öde-

meleri de düzenli bir şekilde yapılmamıştır.  

 “Uzaktan Eğitim” uygulamasında eğitime yönelik teknik alt yapı ve psikolojik 

destek programları hazırlanmadığı için bilgisayar, cep telefonu ve internet erişimi 

olmayan birçok öğrenci eğitim haklarından yeterince yararlanamadılar. Uzaktan 

eğitimle ilgili bir diğer hak ihlali alanı ise akademisyenlerin ücretleri ile ilgili alan-

da yaşanmıştır. Bir diğer hak ihlal alanı ise üniversite hastanelerinde çalışan asis-

tan hekimlerin maruz kaldıkları hak ihlalleridir. 

Aşağıda yukarıda çizilen çerçevede basına yansıyan hak ihlalleri yer almaktadır:

þ	Ankara Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı araştırmaya göre, ko-

rona virüsü salgını döneminde eğitimlerine uzaktan ve sanal ortam-

da devam eden 100 öğrenciden 65’i kaygı bozukluğu yaşıyor. Öte 

yandan öğrencilerin karşılaştıkları sorunların başında internet ve 

bilgisayar yokluğu gelirken, öğrenciler, online eğitim süreci boyun-

ca ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyor.120

þ	Uzaktan eğitimde yüksek lisans ve doktora derslerinde yüz yüze 

eğitimin, merkezi kararla azaltılması eğitimin kalitesini çok düşüre-

cektir. 121

120 Korona virüs ve uzaktan eğitim psikolojilerini bozdu, https://www.gazetemag.com/koronavi-
rus-ve-uzaktan-egitim-psikolojilerini-bozdu/ 
121 Yüzde 40 uzaktan eğitim kararına eğitimcilerden eleştiri: YÖK değil, hocalar karar vermeli,  ht-
tps://www.birgun.net/haber/yuzde-40-uzaktan-egitim-kararina-egitimcilerden-elestiri-yok-degil-ho-
calar-karar-vermeli-303412 
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þ	YÖK temmuz ayında Vakıf Üniversiteleri'nde çalışanlarla devlet 

üniversitelerinde çalışanların aynı maaş almaları yönünde bir karar 

almıştır. Söz konusu kararın ardından birçok Vakıf üniversitesi ma-

aşları eşit hale getirmek yerine pandemi sürecini de bahane göste-

rerek akademisyenleri işten çıkarma yoluna gitmiştir.122   

þ	Vakıf Üniversiteleri'ni YÖK’ün aldığı ücretlerin eşit hale getiril-

mesi kararına uymadığı ve çalışma koşullarını iyileştirmediği için 

eleştiren Okan Üniversitesi öğretim üyesi Levent Sevgi önce açığa 

alındı sonra işten çıkarıldı.123 

þ	Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, salgın dolayısıyla 

uzaktan eğitime geçildiği ancak bu süreçte akademisyenlerin ders 

ücretleri ile ilgili problem yaşadığını belirterek öğretim elemanlarının 
ücretlerinin salgın öncesi duruma göre düzenlenmesini talep etmiştir.124

þ	Nöbet ücretleri bile eksik ödenen asistan hekimlerin ek ödeme-

lerinde yaşadıkları sorunlar ve aldıkları tehditler basına yansımıştır. 

Basına yansıyan diğer bir mağduriyet sebebi ise uzmanlık bitirme 

sınavlarının ertelenmesi olmuştur.125

þ	Vakıf Üniversiteleri'nde farklı düzeylerde öğretim elemanları 

ücretsiz izine çıkarılma, kadro değişikliği ya da ücret kesintisi gibi 

uygulamalarla karşı karşıya kalmışlardır. 126

122 YÖK "Eşit ücret" dedi, akademik kıyım başladı, https://www.gazeteduvar.com.tr/
gundem/2020/07/15/yok-esit-ucret-dedi-akademik-kiyim-basladi 
123  35 akademisyen üniversiteden uzaklaştırıldı, rektör ‘günlerce uyuyamadım’ dedi https://www.
durushaber.com.tr/gundem/35-akademisyen-universiteden-uzaklastirildi-rektor-gunlerce-h51782.
html 
124 https://www.memurpostasi.com/talip-geylan-akademisyenlerimizin-ders-ucreti-problemleri-gi-
derilmeli-57418h.htm 
125 Asistan hekimler adalet istiyor, https://www.birgun.net/haber/asistan-hekimler-adalet-isti-
yor-301193 
126 Okan Üniversitesi emekli profesörleri ücretsiz izne çıkarttı, https://www.gazeteduvar.com.tr/gun-
dem/2020/05/22/okan-universitesi-emekli-profesorleri-ucretsiz-izne-cikartti 
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þ	Ege Üniversitesi'nin de içinde olduğu127 bazı üniversitelerde aka-

demisyenlere hak ettikleri ek ücret ödemesi yapılmaması habere 

konu edilmiştir.128 

þ	Altınbaş Üniversitesi'nde pandemi gerekçe gösterilerek akade-

misyenler işten çıkarılmıştır.129

þ	Vakıf Üniversiteleri'nde çalışan akademisyen maaşlarının YÖK 

tarafından devlet üniversitesindekilerle eşit olma zorunluluğunun 

getirilmesinin ardından Esenyurt Üniversitesinde 35 akademisyen 

pandemi gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştır. 130 

þ	Üç üniversitede toplamda 200 akademisyen ve idari personel işten 
çıkarılmıştır. KHK’larla başlayan siyasal kıyım ve sivil ölüm, neolibe-

ral politikalar uyarınca ikinci bir kıyımla devam ettirilmektedir.131  

þ	Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara yeni 

dönem sözleşmeleri ile ilgili soru soran bir akademisyene e-mail 

üzerinden “Evet. Ahlaksız. Notunu aldım ve ileriye dönük gerekeni 

yapacağız” şeklinde cevap vermesi basına yansımıştır.  Eğitim Sen 

İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Mehmet Emin hukuki yollarla akade-

misyenlere yapılan bu saygısızlığa karşı haklarını arayacaklarını be-

lirtmiş,132 Arel Üniversitesi YÖK’ün akademisyenlere devlet üniver-

sitesindekilerle eşit ücret ödenmesi yönünde almış olduğu karara 

127 Ege Üniversitesi’nde ek ders ücretleri ödenmiyor: Biz bize yeteriz kampanyasına bağış iddiası, 
http://gold.ajanspress.com.tr/extih/482542094/4/321F25D2-DE8D-EA11-BA55-001A6465F174 
128 Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim altyapısıyla tamamlanan bahar dönemine dair bazı yükse-
köğretim kurumlarında akademisyenlerin ek ders ödemelerinde belirsiz süreç devam ediyor! https://
www.turkiyeegitim.com/akademisyenlerin-ek-ders-ucretlerini-vermeyen-universiteler-108521h.htm 
129 Altınbaş Üniversitesi emekçisi anlatıyor, https://patronlarinensesindeyiz.org/2020/07/18/altin-
bas-universitesi-emekcisi-anlatiyor/ 
130 35 akademisyen üniversiteden uzaklaştırıldı, rektör ‘günlerce uyuyamadım’ dedi, https://artiger-
cek.com/haberler/35-akademisyen-universiteden-uzaklastirildi-rektor-gunlerce-uyuyamadim-dedi 
131 Akademik kıyım ve akademinin açmazları, https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/08/06/
akademik-kiyim-ve-akademisyenin-acmazlari 
132 Eğitim Sen’den Arel Üniversitesi’ne çağrı: Derhal özür dileyin, https://abcgazetesi.com/egitim-
senden-arel-universitesine-cagri-derhal-ozur-dileyin-361143 
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uymadığı için akademisyenlerin change.org sitesinde başlattıkları 

imza kampanyası ile gündeme gelmiştir. 133

þ	Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akade-

mik personelin çalışma saatlerini mevzuata aykırı biçimde 21.00’a 

kadar uzatması sebebi ile Diş Hekimliği Fakültelerinde günün 24 sa-

atinde sağlık hizmetleri vermek durumunda kalan akademisyenle-

rin akademik araştırmalar yapmak, asistan yetiştirmek ve uygulama 

tecrübesi kazandırmaya vakitlerinin kalmayacağı dile getirilmiş ve 

yaşananlar basına yansımıştır.134

þ	Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğ-

retim üyesi ve Türk Tabipler Birliği Üyesi Kayıhan Pala 21 Nisan 2020 

tarihinde Covid-19 salgınına ilişkin bir internet sitesine açıklamada 

bulunduktan sonra Bursa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafın-

dan ihbar edilmiş ve “halkı yanlış bilgilendirme ve paniğe yönlen-

dirici” açıklamalar yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıl-

mıştır.135 Soruşturma dosyasının gönderildiği Uludağ Üniversitesi136 

133 Bazı vakıf üniversitelerinde denk ücret ödenmemesi öğretim üyelerince tepki çekti, http://ha-
berci.ajanspress.com.tr/pad/press/OTg4NDczNjMmMSY1ODUwNCYwJjE=?customer=a0f69a-
df-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&sid=43836&subid=58504&bid=1125149 
134 Türk Sağlık Sen’den Diş Hekimliği Fakültesi tepkisi, http://gold.ajanspress.com.tr/
extih/479751098/4/8CE18446-F88D-EA11-BA55-001A6465F174 
135 Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya soruşturma!, http://gold.ajanspress.com.tr/extih/472281263/4/
8CE18446-F88D-EA11-BA55-001A6465F174 
136 Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından soruşturma açıldı ht-
tps://www.cumhuriyet.com.tr/haber/prof-dr-kayihan-pala-hakkinda-uludag-universitesi-rektorlu-
gu-tarafindan-sorusturma-acildi-1749888 
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tarafından açılan soruşturmada men-i muhakeme kararını veril-

miştir. Kararda “Bilim insanın pandemiyi izlemesi, veri toplaması, 

değerlendirmesi, yayınlaması, akademik olarak olağan bir durum, 

Anayasal bir haktır.” ifadesine yer verilmiştir.137  

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK CİNSİYETÇİ, DIŞLAYICI VE AYRIMCI İFADELER 
Öğrencilere yönelik akademik hak ihlallerinin bir kısmına yukarıda 

öğrencilerin çalışma konularını belirlerken karşılaştıkları engeller-

den söz ederken değinilmişti. Bu bölümde ise   anayasa ve uluslara-

rası düzenlemelerle korunma altına alınmış olan kişinin ruhsal ve 

fiziksel bütünlüğünü tehdit eden hak ihlalleri ele alınacaktır. Öğ-

rencinin ruhsal ve fiziksel varlığına yönelik tehditler kişinin eğitim 

alma hakkını doğrudan ya da dolaylı olarak engellenmiş olacağı için 

eğitim hakkı ihlali olarak değerlendirilebilir. Aşağıda basına yansı-

yan cinsiyetçi ve ayrımcı ifade ve davranışlardan kaynaklı basına 

yansıyan hak ihlalleri yer almaktadır:  

þ	Canlı yayın sırasında telefonunun şarjının bitmek üzere olduğu-

nu fark eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, «Şimdi bir de 
bunu ele alıp kızlar gibi dolandırması var. Hadi geçmiş olsun» ifadelerini 
kullandı.138 Çomaklı, gelen tepkiler üzerine sağlık sorunlarını gerekçe 
göstererek istifa etmiştir. 

þ	Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar’ın görüntülü 

görüşmede “kızları da görüyoruz bu şekilde ha, çaktırma” ifadesi 

kameralara yansıdı.139

þ	Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu katıldığı 

bir televizyon programında üniversiteler için “fuhuş yuvası” ifadesi-

137Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkındaki soruşturma bitti,  https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/
prof-dr-kayihan-pala-hakkindaki-sorusturma-bitti-6017770/ 
138 Sosyal medyanın diline düşen rektör istifa etti https://www.yenidevir.com.tr/haber/4335798/sos-
yal-medyanin-diline-dusen-rektor-istifa-etti 
139Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti, https://www.ntv.com.tr/egitim/gazi-univer-
sitesi-dekani-prof-dr-orhan-acar-istifa-etti-orhan-acar-kimdir,kppBPObCqECe8Rn8juUnUg 
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ni kullandı. Savcılık soruşturma başlattı.140

þ	Selçuk Üniversitesi’nde görevli bir profesörün meslektaşına cin-

sel saldırıda bulunup şantaj yaptığı haberi basına yansıdı!141 Raporu 

kalem alırken basına yansıyan aklademik hak ihalleri taramasında 
üniversitelerle ilişkili kişiler tarafından pek çok sözlü cinsel taciz 

iddiaları ile karşılaşılmıştır. Bu iddialar hakkındaki ceza soruştur-

malarının akibeti izlenmemiş olduğundan buna ilişkin ayrıntılı bir 

değerlendirme yapmak mümkün olmamakla birlikte bu tür iddiaların 
artan şekilde basında yer alması başta anayasa olmak üzere uluslararası 
sözleşmelerle de korunan “eğitim hakkının” doğrudan veya dolaylı 

ihlali anlamına gelmektedir. Eğitim hakkı, eğitim öğretim kurum-

larında yararlanan tüm bireylerin fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin 

korunmasını da içermektedir. Buna yönelik hak ihlalleri ve bu ihl-

lalerin cezasız kalması bu hakkın kullanılmasını engelleyecek veya 

ortadan kaldıracak niteliktedir. 

þ	Ardahan Üniversitesi’nde bazı kadın öğrencilere yönelik cin-

sel taciz girişiminde bulunan erkek bir öğretim görevlisi görevden 

uzaklaştırıldı.142

þ	Hacettepe Üniversitesi’nde doktora yapan Tayvanlı öğrenci-

nin spor salonunda maruz kaldığı cinsel saldırı olayıyla ilgili dava-

da mahkeme, “iddialar soyut” diyerek sanık hakkında beraat kararı 

verdi. Üniversite ise spor salonu sorumlusu olan sanığın, cinsel sal-

dırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle okulla ilişkisini kesti.143

140 Akademinin yüz karası, http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/OTk4OTI0MTAmMSY1O-
DUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&sid=43836&subid=58504&-
bid=1125149 
141 https://abcgazetesi.com/selcuk-universitesinde-korkunc-iddia-profesor-meslektasina-cinsel-sal-
dirida-bulunup-santa-356974 
142 Akademisyen erkek ‘cinsel taciz’ suçundan görevden uzaklaştırıldı, https://gazetekarinca.
com/2020/11/akademisyen-erkek-cinsel-taciz-sucundan-gorevden-uzaklastirildi/ 
143 Spor salonunda cinsel saldırı,  https://www.41havadis.com/haber/spor-salonunda-cinsel-saldi-
ri-iddiasi-h35875.html   
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þ	Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki hocalarının taciz 

ve hakaretlerine maruz kaldıklarını belirten öğrenciler, üniversite 

yönetimine ve ardından İzmir Diş Hekimleri Odası’na başvurarak 

hocalarından şikâyetçi oldular. Ciddi iddiaların olduğunu belirten 

Diş Hekimleri Odası yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlattıklarını 

dile getirdiler.144

þ	Derslerde sürekli cinsel içerikli konuşmalar yaptığı için dört kız 

öğrencinin şikayette bulunduğu Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Öğretim Görevlisi O.D. hakkında kız öğrencilerine yöne-

lik ‘cinsel taciz ve görevi kötüye kullanmak’ suçlaması ile yapılan 

yargılama sonucunda.145  sanık O.D. hakkında mahkumiyet kararı 
verilmiştir.146  

þ	Süleyman Demirel Üniversitesi'nde dekan olarak görev yapan 

bir öğretim görevlisinin üç yıl boyunca mobbing uyguladığı ve özlük 

haklarını vermediği gerekçesi ile bir öğretim üyesi tarafından YÖK’e 

şikayet edildi. YÖK’ün görevini kötüye kullandığı sonucunda vardığı ve 

Dosyanın Danıştay’da karar için beklediği şikayet edilen akademis-

yenin açığa alınmak yerine Kırıkkale Üniversitesine dekan olarak 

atandığı haberi basına yansımıştır.147

þ	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrencilerin, taciz ve ka-

sıtlı olarak düşük not verdiği gerekçeleriyle YÖK, Savcılık ve RTEÜ 

yönetimine şikayette bulunduğu akademisyen Doç. Dr. Serkan Hacı-

caferoğlu, Rektör Hüseyin Karaman tarafından bölüm başkanlığına 

atandı. RTEÜ Rektörlüğü “Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu hakkında 

144 Ege Üniversitesi’nde skandal büyüyor!, https://www.16haber.com/genel/ege-universitesi-n-
de-skandal-buyuyor-h13303.html 
145 Akademik tacizde sona doğru, http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/MTAwMDI2OTIwJ-
jEmNTg1MDQmMCYx?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&sid=43836&subi-
d=58504&bid=1125149 
146 Taciz davasına 55 ay, http://www.edirnehaber.org/haber/43016/taciz-davasina-55-ay.html 
147 Isparta’da sürgün, Kırıkkale’de dekan!, http://www.mansetgazetesi.net/haber/ispartada-sur-
gun-kirikkalede-dekan-18844.html 
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başlatılan disiplin soruşturması neticesinde herhangi bir disiplin 

cezasına gerek olmadığına karar verildi” cevabını şikayetçi öğren-

cilere gönderdi. 148

þ	Trakya Üniversitesi'nde çevrimiçi ders esnası sırasında herkesin 

bilgisayarı yok diyen öğrenciye ders hocası ‘Asgari şartları sağlamak 

zorundasınız. Bilgisayarınız yoksa sınava giremezsiniz, herkes üni-

versite okumak zorunda değil en nihayetinde’ cevabı verdiği haber-

leri basına yansıdı.149

þ	Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)’ye burs başvurusu yapmak üzere 

sisteme giren öğrenciler iki soruyla karşılaştılar. Bu sorulardan biri 

‘Gençlik Merkezi Üyesiyim ve Genç Gönüllüler Platformu Üyesiyim’ 

şeklinde bir formdan oluşuyor. Söz konusu sorular burs dağıtımında 

torpilin tescili olarak yorumlandı.150

þ	Yüksek Öğretim Kurumu YÖK çerçevesi yönetmeliğince yurt dı-

şından öğrenci alım kuralları ihlal edildiği öne sürülerek, Sakarya 

Üniversitesi hakkında inceleme başlatıldığı iddiaları basına yansıdı. 

Sakarya Üniversitesi’nde ‘bağış’ adı altında yabancı öğrencilerden 

para tahsil edildiği ve durumun YÖK’e bildirildiği basına yansımış-

tır.151

148 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde hakkında taciz iddiaları bulunan akademisyen bölüm 
başkanlığına atandı, http://gold.ajanspress.com.tr/extih/491614048/4/321F25D2-DE8D-EA11-
BA55-001A6465F174 
149 Öğrencinin ‹Herkesin Bilgisayarı Yok› Sözüne Akademisyenden Cevap: ‹Herkes Üniversite 
Mezunu Olacak Diye Bir Şey Yok›; https://onedio.com/haber/ogrencinin-herkesin-bilgisayari-yok-
sozune-akademisyenden-cevap-herkes-universite-mezunu-olacak-diye-bir-sey-yok-944912; Akade-
misyenler yanıtladı: Herkes okumak zorunda değil mi?, https://sol.org.tr/haber/akademisyenler-ya-
nitladi-herkes-okumak-zorunda-degil-mi-21255 
150 Torpili resmileştirdiler,  http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/OTg4MzQ0NzgmMSY1O-
DUwNCYwJjE=?customer=a0f69adf-dd8d-ea11-ba55-001a6465f174&sid=43836&subid=58504&-
bid=1125149 
151 Sakarya Üniversitesi ‘kontenjan skandalı’ ile çalkalanıyor!, http://gold.ajanspress.com.tr/ex-
tih/485867048/4/8CE18446-F88D-EA11-BA55-001A6465F174 
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DEĞERLENDİRME
2020 yılında meydana gelen akademik hak ihlalleri düşünce ve ifa-

delerin açıklanmasını cezai yaptırım tehdidiyle sınırlandıran oto-

riter bir anlayış ile doğrudan atanmış idarecilerin nadiren yargı-

sal denetime tabi tutulan keyfi yönetimlerinden kaynaklanmıştır. 

Akademisyenlerin, sadece işlerini değil sivil haklarını bile kaybetme 

korkusuyla bilimsel çalışmalarını yürütürken kendilerini sansürle-

meleri basına yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere akademik 

üretime büyük zarar vermiştir. Hem çalışılan konular sınırlandırıl-

mış hem de bilimsel yayınların sayısında ciddi bir azalma meydana 

gelmiştir.  Bilimsel üretim yetkinliğine dayalı işe alınma ve akade-

mik yükselme prosedürleri hiçe sayılarak kişisel tanışıklığa ve ik-

tidara yakınlığa göre belirlenen istihdam ve yükselme politikaları 

akademik nitelik kaybının bir diğer nedeni olmuştur. Akademik ya-

yınlarda intihal sayılarında büyük bir artış meydana gelmiş, Türki-

ye üniversiteleri uluslararası akademik alanda intihallerle anılmaya 

başlamıştır. Hak kullanımını garanti altına alan yasal ve idari düzen-

lemelerin yöneticilerin keyfi tutumlarıyla yok sayılması akademik 
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kadro ilanlarında görüleceği üzere ciddi hak ihlalleri meydana getirmiştir. Üniver-

sitelerin özerklik kaybı, akademik üretimlerde nitelik kaybı ile keyfi yönetimden 

kaynaklı yozlaşmalara kapı aralamıştır.      
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