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Barış bildirisine 
giden süreç

Türkiye’nin için-
de bulunduğu 
silahlı çatışma 

ortamına, akademis-
yenler ve araştırmacı-
lar, kamuoyunda “Bu 
Suça Ortak Olmayaca-
ğız” ya da “Barış Bildi-
risi” olarak bilinen  bil-
diri ile karşılık verdi. 
Akademisyenler, bildi-
ride Türkiye Cumhu-
riyeti devletine, Türki-
ye’nin Kürt nüfusunun 
ağırlıklı olarak yaşadı-
ğı illerde yaşanan şid-
dete son verilmesi ve 
müzakere koşullarının hazırlanması için 
çağrıda bulundu.  Bildiri, 11 Ocak 2016’da 
Türkiye’deki 89 üniversiteden 1128; yurt-

dışından 355’i aş-
kın akademisyen 
ve araştırmacının 
imzası ile kamu-
oyu ile paylaşıldı. 
İmza kampanyası 20 
Ocak 2016 tarihinde 
tamamlandığında, 
bildiride 433 farklı 
üniversiteden akade-
misyenin imzası bu-
lunuyordu. Bu üni-
versitelerin 102’si 
Türkiye’deki, 331’i 
ise yurtdışındaki 
ün ive r s i t e l e rden 
oluşuyordu. Bildiri 

kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra bildiriye 
imza atan akademisyenleri hedef alan açık-
lamalar gelmeye başladı.

‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’
Akademisyenler Türkiye’de yaşanan çatışmalı ortama itiraz etti:

2010 sonrası, Türkiye tarihinde 
Kürt sorununa barışçıl çözümün 
konuşulduğu dönem olarak yer 
aldı. Kürt sorununun çözümünü 
hedefleyen ve “çözüm süreci” ola-
rak adlandırılan bu kırılgan süreç, 
2015 Haziran seçimleri sonrasında 
Temmuz 2015’te Türkiye Cumhuri-
yeti hükümetinin, çözüm sürecinin 
sona erdiğini duyurması ile son 
buldu. 20 Temmuz 2015 tarihinde 
Suruç’ta, Kobane’ye oyuncak gö-
türmek için bir araya gelen gençle-
re IŞİD tarafından yapılan bombalı 
saldırıda 33 genç hayatını kaybetti. 
Takip eden dönemde Türkiye’nin 
Kürt nüfusunun ağırlıklı olarak ya-
şadığı bölgelerde silahlı çatışma 
süreci başladı.  Silahlı çatışma süre-
cinin başlamasına karşı barış talebi-
ni yükseltmek için 10 Ekim 2015’te 
Ankara’da barış talebiyle biraraya 
gelen yüzbinlerce insan IŞİD tara-
fından üstlenilen bombalı saldırının 
hedefi oldu. Saldırı sonucunda 103 
kişi hayatını kaybetti.  Kürt nüfu-
sunun yoğunluklu olarak yaşadığı 
bölgelerde sokağa çıkma yasak-
ları ilan edilirken, sivillerin insan 
haklarının ihlal edildiğine dair ha-
berler gelmeye başladı. Nitekim, 
Kasım 2015’te Avrupa Komisyonu 
İnsan Hakları Komiseri Türkiye’nin 
güneydoğusunda 16 Ağustos 
2015’ten itibaren ilan edilen uzun 
süreli sokağa çıkma yasaklarının, 
orantılılık ve gereklilik ilkelerine 
uymadığını ifade ederek Türkiye’yi 
uyardı. Devamı sayfa 2’de   

TİHV Akademi, Barış Bildirisi’ne imza attığı 
için akademiden ihraç edilen bir grup akade-
misyenin de yer aldığı, Türkiye İnsan Hakları 

Vakfı (TİHV) tarafından AB desteği ile yürütülen 
“Zor Koşullar Altında İnsan Hakları Aktivistleri 
Olarak Akademisyenleri Desteklemek” projesi 
kapsamında oluşturulmuştur. Proje, zor koşul-
larda Türkiye’deki insan haklarının ve özgürlük-
lerin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla, 
akademisyenleri ve sivil toplum aktörlerini 
güçlendirmeyi  hedeflemektedir. 

TİHV Akademi, akademideki hak ihlallerini ve 
tahribatı, insan hakları ve akademik özgür-
lükler bağlamında araştırmak, insan hakları 

mücadelesini akademik bakış açısıyla destek-
lemek, haklar konusunda duyarlılığı arttırmak 
konusunda çalışmalar yürütmektedir. Proje 
çerçevesinde yayınlanacak olan TİHV Akade-
mi Bülteni ile proje kapsamında yapılan araş-
tırmaların ve faaliyetlerin görünür kılınması ve 
akademiye yönelik baskı ve hak ihlalleri ile ilgili 
haberlerin paylaşılması amaçlanmıştır.

TİHV 
AKADEMİ

Barış bildirisinin sonuçları: “Cadı avı”

Bildirinin 11 Ocak 2016 tarihinde kamu-
oyu ile paylaşılması sonrası Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akade-
misyenleri “karanlık aydın müsveddeleri” 
olarak nitelemesinin ve Yüksek Öğretim 
Kurulu’nun (YÖK) “bu bildiri ile ilgili 
olarak hukuk çerçevesinde gereği yapıla-
caktır” şeklindeki açıklamalarının ardın-
dan imzacı akademisyenler, hukuksuz bir 
şekilde hedef gösterme, istifaya zorlama, 

uzaklaştırma, idari soruşturma, gözaltı, ev 
araması ve tutuklamalarla karşı karşıya 
kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından adli soruşturma süreci başla-
tıldı; akademisyenlerin yurtdışına çıkma-
ları yasaklandı; pasaportlarına el kondu.
Bildirinin açıklanmasından sonra geçen 
bir haftalık sürede, 20 farklı üniversitede, 
109 akademisyene üniversiteleri tarafından 
soruşturma açılmıştı. Devamı sayfa 2’de   

Bu belge, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından, Avrupa Birliği desteği ile 
yürütülen “Zor Koşullar Altında İnsan Hakları Aktivistleri Olarak Akademisyenleri 
Desteklemek” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Bu belgede geçen görüş ve dü-
şüncelerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz. 
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Barış bildirisinin sonuçları: “Cadı avı”
Barış akademisyenlerinin ihraçlarını protesto etmek isteyen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-

kültesi öğretim üyeleri, cübbelerini okul kapısının önüne serdi. Polis cübbeleri postallarla ezdi.

15 Temmuz 2016’da ger-
çekleşen darbe girişimi-
nin hemen ardından 20 

Temmuz 2016’da ilan edilen 
Olağanüstü Hal (OHAL) uy-
gulaması iktidarın tek elde top-
landığı yeni bir dönemi başlat-
tı. Art arda çıkarılan KHK’larla 
TBMM çalışmaz hale geldi; 
mecliste üçüncü parti olarak 
bulunan HDP’nin eşbaşkanları 
da dahil olmak üzere çok sa-
yıda milletvekili hapse atıldı; 
HDP’li belediyelere kayyum 
atandı.  OHAL, üniversitelere 
yönelik tasfiye girişimiyle bir-
likte, temel insan haklarının 
ihlaline neden olduğu için “si-
vil ölüm” olarak adlandırılan, 
yeni bir dönemi de başlattı. 
OHAL’in ilanından sonra ilki 
1 Eylül 2016’da, sonuncusu 
24 Aralık 2017’de ilan edilen 
toplam 31 KHK yayınlandı. 
KHK’lar ile çok sayıda dernek, 

gazete, kanal kapatıldı; yüz-
binlerce kamu çalışanı ihraç 
edildi. Bu KHK’lar üniversite 
kapatmalarını ve akademisyen 
ihraçlarını da içerdi. Yurtdışın-
da eğitim gören 269 öğrencinin 
bursu kesildi. 139 farklı üni-
versiteden 5882 akademisyen 
KHK ile ihraç edildi. İhraç 
edilenlerin 389’u, üniversite 
çalışan Barış Bildirisi imzacısı 
akademisyenlerdi. İhraç edilen 
barış akademisyenlerinin 42’si 
aynı zamanda işten çıkarıl-
mış veya istifaya zorlanmıştı. 
KHK’lar ile ihraç edilen aka-
demisyenlerin kamu kurumla-
rında iş bulmaları, haklarında 
verilen kararlara karşı dava 
açmaları, yurtdışına çıkmala-
rı engellendi. KHK ile ihraç 

edildikleri sicillerine işlendiği 
için özel sektörde iş bulmaları 
da işverenlerin muhalif olarak 
damgalanmak korkuları nede-
niyle imkansız hale geldi. 

Öte yandan, barış bildirisi-
ne imza atan akademisyenlere 
yönelik herhangi bir işlem yap-
mayan üniversiteler de oldu. 
Ancak, Türkiye akademisinden 
tasfiye edilmeseler de bu üni-
versitelerdeki akademisyenler, 
akademik faaliyetlerini devam 
ettirmelerini engelleyen yaptı-
rımlarla karşılaştılar. Kamunun 
araştırma kurumlarına sunduk-
ları proje önerileri hakem de-
ğerlendirme sürecine girmeden 
reddedildi; araştırma projele-
rini değerlendirme panellerin-
de jüri olarak yer alamadılar; 

araştırmalarını yurtdışındaki 
üniversitelerde devam ettire-
bilmelerine olanak sağlayan 
desteklerden yararlanmaları, 
yüksek lisans ve doktora çalış-
maları ve akademik atama ve 
yükseltmeleri engellendi. 

1 Eylül 2016 tarihli 674 
sayılı KHKnın 49. Maddesi ile 
ÖYP kapsamındaki araştırma 
görevlilerinin 33a’dan 50d’ye 
geçirilmesine dair düzenle-
me yapıldı. Bu düzenleme ile 
güvence unsuru olan mecburi 
hizmet sözleşmeleri kaldırıla-
rak çalışma süreleri lisansüstü 
eğitim ile sınırlandırıldı. Lisan-
süstü eğitim olmayan üniversi-
telerde kadroları bulunan ÖYP 
araştırma görevlileri, kadrola-
rının bulunduğu üniversitelere 
gitmek zorunda bırakıldığın-
dan, bu öğrencilerin eğitim 
öğretim hakları da engellenmiş 
oldu.

OHAL koşullarında akademik tasfiye ve “Sivil Ölüm”

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın  
(TİHV) 2016 yılında yayınladığı ra-
porlarda da belirttiği gibi, 11 Ara-
lık 2015’ten sonra yeni bir dönem 
başladı: sokağa çıkma yasakları ön-
ceden haber verilmeden ve süresiz 
olarak uygulanmaya başlandı; so-
kağa çıkma yasağı ilan edilen yerler 
bölgenin bütününe yayıldı; hükü-
met yetkililerinin açıklamaları sert-
leşti ve güvenlik güçlerinin bölgeye 
müdahalesi “askeri imha” niteliği 
kazandı. Bu yeni durumun neden 
olduğu gelişmeler, İnsan Hakları İz-
leme Örgütü, Uluslararası Af Örgü-
tü ve TİHV’in de aralarında olduğu 
çok sayıda hak örgütü tarafından 
da belgelendi. Bunlardan TİHV’in 
Dökümantasyon Merkezi verileri-
ne göre 16 Ağustos 2015-18 Mart 
2016 tarihleri arasında 7 il ve en az 
22 ilçede resmi olarak tespit edile-
bilen en az 63 sokağa çıkma yasağı 
ilan edilmiştir. Yine bu verilere göre 
en az 1 milyon 809 bin kişinin öz-
gürlük ve güvenlik hakkı; sağlık hiz-
metlerine ulaşım hakkı; özel ve aile 
hayatına saygı hakkı; toplanma öz-
gürlüğü; örgütlenme özgürlüğü; din 
özgürlüğü; bilgi alma ve verme öz-
gürlüğü, mülkiyetin korunması hak-
kı, eğitim hakkı, işkence ve insanlık 
dışı ya da aşağılayıcı muamele yasa-
ğı, yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü 
hakkı olmak üzere en temel hakla-
rının ihlal edildiği tahmin ediliyor.

Ayrıca 15 akademisyen görevinden 
uzaklaştırılmış, 36 akademisyen 

göz altına alınmıştı.  Bunlara rağmen 
akademisyenler neden “suça ortak ol-
madıklarını” anlatmaya, barış talepleri-
ni yinelemeye devam ettiler. Barış için 
Akademisyenlerin İstanbul’daki üye-
leri bildiriyi tekrar okuyarak barış ta-
lebinde ısrarcı olduklarını bildirdiler. 
Hemen ardından, açıklamayı yapan 4 
akademisyen hakkında yakalama kara-

rı çıktı. Tutuklama talebiyle mahkemeye 
sevk edilmelerinin akabinde tutuklandılar. 

Yargılanan barış akademisyenlerine 
destek olmak için demokratik kitle ör-
gütleri ve “Barış için Herkes” grubunun 
da katılımıyla Çağlayan Adliyesi önün-
de Adalet Nöbetleri tutulmaya başlan-
dı. Akademisyenler, 22 Nisan 2016’da 
serbest bırakıldılar. Bu süreçte işten 
çıkarılan akademisyen Mehmet Fa-
tih Traş 25 Şubat 2017’de intihar etti. 

OHAL, Türkiye akademisinde başlamış olan tasfiye süre-
cinde en temel insan hakları ihlallerine neden olduğu için 

“sivil ölüm” olarak adlandırılan bir dönemi de başlattı 
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Barış talebine terör propagandası suçlaması
2017 sonunda, bildiriye 

imza atan akademisyenler 
açısından yeni bir dönem baş-
ladı. İmzacı akademisyenler 
hakkında, terör örgütü propa-
gandası yaptıkları iddiasıyla 
İstanbul Cumhuriyet Başsav-

cılığı tarafından hazırlanan 
iddianamede, akademisyen-
lerin 7.5 yıla kadar hapis is-
temiyle yargılanmaları talep 
edildi. İstanbul’daki 16 üni-
versiteden 248 imzacıya Eylül 
2018’e kadar yayılan bir tarih 

aralığında “ayrı ayrı” dava 
açıldı. Her akademisyen hak-
kında ayrı ayrı dava açılması 
akademisyenler ve avukatları 
tarafından, “tek bir suç, bir-
den çok sanık” olması nede-
niyle, Ceza Muhakemesi Ka-

nunu’na aykırı ve “imzacıları 
mahkeme koridorlarında tek 
başına bırakmak, yalnızlaş-
tırmak”; “ortak dosyada yük-
selecek olan bir dayanışmayı 
kırmak” istemi olarak yorum-
landı. 

Yapılanlara karşı, Barış 
Bildirisi’ne imza atan 
akademisyenlere öğ-

rencileri, Barış Bloku ve Eği-
tim Sen başta olmak üzere ga-
zetecilerden sinemacılara ve 
tiyatroculara, psikologlardan 
edebiyatçılara, fotoğrafçılar-
dan hukukçulara, yayıncılar-
dan taraftar gruplarına, sağlık-
çı, mimar, mühendis ve şehir 
plancılarından plaza çalışan-
larına, feministlerden LGBTİ 
derneklerine, aktivistlerden 
meslek örgütleri ve sendikala-

ra pek çok kesim açıklamala-
rıyla destek verdi. Çok sayıda 
insiyatif, “Barış için Herkes” 
çatısı altında bir araya gelerek 
toplandı. Bir grup aydın ve 
aktivist, BAK bildirisine des-
teğini açıkladı; soruşturmaya 
neden olan sözlerin altına im-
zalarını attıklarını duyurdu ve 
kendilerini ihbar etti.

Türkiye’den çok sayıda 
üniversite resmi sitelerinde 
bildiriye tepki gösteren açık-
lamalar yayınlarken, kimi 
üniversitelerden ve akademik 

platformlardan ifade özgürlü-
ğüne sahip çıkan açıklamalar 
da geldi. İstanbul Üniversite-
si, Bilgi Üniversitesi ve Okan 
Üniversitesi, Ankara Üniver-
sitesi SBF Akademik Kurulu, 
Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Akademik Kurulu 
ile Bilim Akademisi ve Üni-
versite Dayanışma Platformu 
bunlar arasındaydı.

Eğitim-sen, İstanbul Ta-
bip Odası, Sağlık Emekçileri 
Sendikası, Ortadoğu Öğretim 
Elemanları Derneği, KESK, 
DİSK, TTB ve TMMOB gibi 
meslek örgütleri sürecin ba-

şından itibaren akademisyen-
lere desteklerini açıkladılar; 
işini kaybeden akademisyen-
lere maddi destek sağladılar. 
Muhalefet partilerinden CHP 
ve HDP akademisyenlere 
yapılanların hukuksuz oldu-
ğunu belirterek, görevden 
uzaklaştırmalara ve gözaltı-
lara son verilmesi gerektiği-
ni bildirirken, HDP pek çok 
kez akademisyenlere yönelik 
hak ihlallerinin ve hukuksuz-
lukların kapsamlı bir şekilde 
araştırılması için Meclis Araş-
tırma Komisyonu kurulmasını 
istedi.

Barış akademisyenleri ile dayanışma

Barış akademisyenlerini hedef alan eylem ve açık-
lamalara karşın, ulusal ve uluslararası demokra-
tik çevreler, terör propagandası suçlamasıyla yar-
gılanan akademisyenlere büyük destek veriyor. 

Geniş bir avukat grubu da akademisyenlerinin savunmasını üstlendi

Barış bildirisine attıkları imza nedeniyle 
haklarında dava açılan barış akademisyenleri, 
duruşmalarda yaptıkları savunmalarla mah-
keme salonlarını adeta üniversite kürsüsüne 
çevirdi. Hukukçu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 
“Barış hakkı bir anayasal haktır. Barış bildirisi 
siyasal ifade özgürlüğünün barış hakkına yöne-
lik toplu kullanım biçimidir”  şeklinde savun-
ma yaptı. 

Akademisyen Z. Gaye Esen, “Üniversitede 
verdiğim derslerde düşünmenin ve düşündüğü-
nü özgürce söylemenin temeline sık sık vurgu 

yapan bir akademisyen olarak kendi ülkemde 
sürmekte olan çatışmaların durmasına yönelik 
yaptığım çağrıyı suç olarak görmüyorum” söz-
leriyle ifade verdi. 

Prof. Dr. Şahika Yüksel, “Ben ‘savunma’ 
yapmıyorum. Ben 2016 Ocak’ında kendi yaşa-
dıklarımı bir hekim ve insan olarak size açık-
layarak ifade etmek istiyorum. Savaş, tecrit, 
işkence sağlığı ve ruh sağlığını bozar, hastalık-
lara yol açar. En iyi panzehir barıştır. İnsanlar 
ve hayvanlar barış ortamında gelişir ve doğa 
barış durumunda tahrip edilmez” dedi.  

Mahkeme salonları üniversite kürsüsüne dönüştü Üç Barış 
Akademisyenine 

hapis cezası

23 Şubat 2018 iti-
bariyle 128 barış 

bildirisine imza atan 
akademisyenlerin ilk 
duruşmaları, 29’nun ise 
ikinci duruşmaları gö-
rüldü. Üç akademisyene 
ikinci duruşmalarında 
mahkeme heyeti 1 yıl 3 
ay hapis cezası verildi. 
Cezaları ertelendi. 

Barış talebine yoğun destek



TİHV AKADEMİ SAYFA 4 MART 2018

Türkiye’deki pek çok farklı 
meslek grubunun, meslek 

örgütlerinin, öğrencilerin des-
teğinin yanında tüm dünyadan 
akademisyenler ve bilim ör-
gütleri de Barış için Akademis-
yenlere geniş katılımlı destek 
verdi. Akademisyenlere dün-
yaca tanınan meslektaşlarından 
destek açıklamaları geldi. Ör-
neğin Alman Üniversitelerin-
den 1500’e yakın akademisyen 
bildirge yayınlayarak, Federal 
Almanya Hükümeti ve Avrupa 
Birliği yetkililerinden Türkiye 
hükümetinin baskılarına karşı 
pozisyon almalarını, bilimsel 
düşüncenin ve siyasi muhalefe-
tin özgürlüğü için uğraşmaları-
nı talep ettiler.  ABD’de görev 
yapan 15 akademisyen, Nature 
dergisinde yayınladıkları bildi-
ri ile destek verdi. 23 ülkeden 
160 farklı üniversite ve araştır-
ma kurumunda çalışan 413’ü 
akademisyen, toplam 693 im-
zacı tarafından imzalanan Ba-
rış Akademisyenlerine destek 
mektubu Times Higher Educa-
tion’da yayınlandı. Dünya ça-
pında 1601 akademisyen, Barış 
akademisyenlerine desteklerini 
New York’ta yapılan basın top-
lantısı ile açıkladı. Farklı bir 
çok ülkede dayanışma metinleri 
ile destek veren akademisyenle-
rin imzaları binleri aştı. 

Yurtdışındaki çok sayıda 
yüksek öğrenim derneği ve fe-
derasyonu, akademi örgütleri, 
bilim akademileri birlikleri de 
açıklamalar yayınlayarak, barış 
için imza atan ve bu nedenle 
hakları ihlal edilen akademis-
yenlerle dayanışma içinde 
olduklarını duyurdular; Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a mektup 
yazarak barış için imza veren 
akademisyenlere yönelik baskı-
nın sona erdirilmesini istediler. 
Risk altındaki akademisyenleri 
desteklemek amacıyla kuru-
lan Scholars At Risk, CARA, 
Alexander von Humboldt Vak-
fı, Scholar Rescue Fund gibi 
uluslararası kuruluşlar, risk 
altındaki akademisyenler için 
açılan özel burslar aracılığıyla 
imzacı akademisyenlere Fran-
sa, Almanya, İngiltere, ABD 
gibi ülkelerdeki üniversitelerde 
çalışma olanağı sundu. Yurtdı-
şındaki pek çok üniversite Barış 
için Akademisyenleri konu alan 
dayanışma toplantıları ve kon-
feranslar düzenledi. 

TİHV, İnsan Hakları Derneği 
(İHD), Uluslararası Af Örgütü, 
Dünya İnsan Hakları Hareke-
ti (FIDH), Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Yüksek Komiser-
liği,  Uluslararası Bilim Akade-
mileri Birliği’nin İnsan Hakları 
Ağı gibi insan hakları alanında 

faaliyet gösteren kurum ve ağ-
lar da akademisyenlere destek 
açıklaması yaptı; tutuklu aka-
demisyenlerin serbest bırakıl-
masını talep etti.  Akademis-
yenlerin karşı karşıya kaldığı 
durum, ABD Başkan yardımcı-
sı, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 
Avrupa Konseyi Genel Sekre-

teri, Avrupa Konseyi Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kongresi 
Başkanı gibi politikacıların, 
Belçika Temsilciler Meclisi’nin 
ve Avrupa Parlamentosu’nun 
da gündemine girdi. Tutuklu 
akademisyenlerin durumları ve 
KHK’larla işten atılmalara kar-
şı tepkiler dile getirildi. 

Dayanışma ülke sınırlarını aştı
Türkiye’deki pek çok farklı meslek grubunun, meslek örgütlerinin, öğrencilerin desteğinin yanında tüm 
dünyadan akademisyenler ve bilim örgütleri de Barış için Akademisyenlere geniş katılımlı destek verdi.

Berlin’de barış akademisyenlerini desteklemek için yapılan gösteri

Dünyada Barış Akademisyenlerini konu alan 
dayanışma toplantıları düzenlendi

• Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu (EHESS) ve GIT Araştırma ve 
Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu Fransa Temsilciliği, 
“Türkiye’de Akademik Özgürlük ve Araştırma Özgürlüğü” konulu 
toplantı.

• Edinburg Üniversitesi, “Global-Academy Beyond Borders” konulu 
konferans. (30.10.2017)

• Research Committee 21 Konferansı, “Düşünce-İfade Özgürlüğü ve 
Akademik Özgürlükler: Risk Altındaki Akademisyenlerle Dayanış-
ma” konulu oturum. (11-13.09.017)

• Grenoble Üniversitesi “Olağanüstü Hallerde Bilgi Üretimi” konulu 
konferans. (25-26.01.018) 

• Avrupa Parlementosu ve Universite Libre de Bruxelles, “Türki-
ye’de Akademik Özgürlükler” konulu yuvarlak masa toplantısı.

Ulusal ve uluslararası dayanışma-
ya rağmen, bu süreçte Barış için 

Akademisyenler önemli hak ihlallerine 
uğradı. 2016 yılının Ocak ayında bil-
dirinin kamuoyu ile paylaşılmasından 
bugüne kadar toplam 498 Barış aka-

demisyeni KHK ile kamu görevinden 
ihraç edilerek, işten çıkarılarak, istifa-
ya zorlanarak ve zorla emekli edilerek 
üniversiteden atıldı. Bu süreçte 505 
akademisyene disiplin soruşturması 
açılırken, 112 akademisyen hakkında 

hazırlanan dosyalar 
“Üniversite öğretim 
mesleğinden ve kamu 
görevinden çıkarma” 
talebiyle YÖK”e gön-
derildi. 7 akademisyen 
çalıştıkları üniversite-
lerdeki idari görevle-
rinden alındı; 4 akade-
misyen yaklaşık 1.5 ay 
tutuklu kaldı; 70 aka-
demisyen ise gözaltına 
alındı.

Barış için akademisyenlere yönelik hak ihlalleri

• Kamu sektöründe ya da özel sektörde akademisyen ola-
rak ya da ücretli bir çalışan olarak iş bulamama

• Haklarında verilen kararlara karşı açılan davalarda mah-
kemelerin yetkisizlik kararı vermesi

• Yurtdışına çıkamama
• Akademik desteklerden yararlanamama
• Bilimsel toplantılara, akademik panellere katılmalarının; 

akademik dergilerde yayın yapmalarının; dergilerin edi-
törler kurulunda görev almalarının engellenmesi

• Yüksek lisans ve doktora çalışmalarının engellenmesi
• Akademik atama ve yükseltmelerinin engellenmesi

Barış akademisyenlerinin 
karşı karşıya oldukları zorluklar

*KHK’lar ile kamu görevinden ihraç edilen akademisyenlerden 42’si aynı zamanda işten çıka-
rılmış veya istifa etmeye zorlanmıştı. Ayrıca ÖYP’li imzacılar, yapılan usül-esas değişiklikleri ve 
KHK’lar ile hak ihlallerine uğradı.
** 3 akademisyen 40 gün ve 1 akademisyen 22 gün tutuklu kaldıktan sonra çıkarıldıkları mah-
keme tarafından tahliye edildiler. Haklarında açılan TMK 7./2. davası ertelemelerle ve TCK 301 
için izin beklentisiyle sürdürülmekte. KAYNAK: Bak verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Barış bildirisine 
götüren  süreç 

Akademisyenler 
kuşatma altında

Kürt illerinde devletin güvenlik güçleri ile silahlı Kürt 
gruplar arasında kentleri de içine alan çatışmalar başladı.

Kürt sorunun çözümünü hedefleyen “çözüm süreci”, 
2015 Haziran seçimleri sonrasında Temmuz 2015’te Türkiye 

Cumhuriyeti hükümetinin, çözüm sürecinin sona erdiğini 
duyurması ile son buldu. 

20 Temmuz 2015 Suruç’da 33 
genç IŞİD’in bombalı saldırısı 
sonucu hayatını kaybetti.

10 Ekim 2015’te Ankara’da barış 
için bir araya gelen yüzbinlerce 
insan IŞİD’in bombalı saldırısının 
hedefi oldu; 103 kişi hayatını 
kaybetti.16 Ağustos 2015-1 Ocak 2018: Toplam 11 il ve en az 49 ilçede

resmi olarak tespit edilebilen en az 289 sokağa çıkma yasağı ilan
edildi.

11 Ocak 2016: Barış bildirisi Türkiye’deki 89 
üniversiteden 1128 akademisyenin imzası ile

kamuoyu ile paylaşıldı. 

20 farklı üniversiteden 109 
akademisyen hakkında disiplin
soruşturması açıldı.

29 akademisyen işten çıkarıldı. 

25 ilde adli soruştuma başlatıldı.

4 ilde gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

3 ilde akademisyenlerin evlerinde
arama yapıldı.

En az 1 milyon 809 bin kişinin 
temel hakları ihlal edildi. 162 sivil
(29 kadın, 32 çocuk, 24 yaşlı) 
yaşamını yitirdi.

15 Ocak 2016: 19 imzacı akademisyen gözaltına alındı.

14 Mart 2016: BAK metni 4 akademisyen tarafından 
tekrar basın toplantısında okundu

15 Mart 2016: 4 akademisyen tutuklandı.

22 Nisan 2016: 4 akademisyene tahliye kararı

OHAL 
koşullarında 
akademinin 

tasfiyesi

15 Temmuz 2016: Darbe girişimi

1 Eylül 2016: 672 sayılı KHK: 2 bin 346 akademisyen ihraç
edildi. 42’si barış imzacısı

29 Ekim 2016: 675 sayılı KHK: 1262 akademisyen ihraç edildi. 
24’ü barış imzacısı.

22 Kasım 2016: 677 sayılı KHK: 242 akademisyen ihraç edildi. 
15’i barış imzacısı.

6 Ocak 2017: 679 sayılı KHK: 631 akademisyen ihraç edildi. 
43’ü barış imzacısı. 

7 Şubat 2017: 686 sayılı KHK: 330 akademisyen ihraç edildi. 
184’ü barış imzacısı.

29 Nisan 2017: 689 sayılı KHK: 484 akademisyen ihraç edildi. 
66’sı barış imzacısı.

14 Temmuz 2017: 692 sayılı KHK: 302 akademisyen ihraç 
edildi. 5’i barış imzacısı.

25 Ağustos 2017: 693 sayılı KHK: 120 akademisyen ihraç 
edildi. 4’ü barış imzacısı.

24 Aralık 2017: 695 sayılı KHK: 105 akademisyen ihraç edildi. 
6’sı barış imzacısı.

667 sayılı KHK ile ihraçların 
çerçevesi oluşturuldu. 15 vakıf 
üniversitesi kapatıldı.

674 sayılı KHK ile ÖYP’li araştırma
görevlileri 33a’dan 50d’ye
geçirildi.
676 sayılı KHK ile YÖK’ün yapısı 
değiştirildi ve rektörlük seçimleri
kaldırıldı.

683 sayılı KHK ile ihraç edilen, 
açığa alınan veya hakkında
soruşturma olanların doçentlik
başvurularının durdurulması
/iptali kararı alındı. 

690 sayılı KHK ile yurtdışındaki 
bazı okullardan alınan diploma ve
derecelerin denkliklerinin
tanınmaması kararı alındı

694 sayılı KHK ile ihraç edilen
öğretim elemanlarının OHAL 
Komisyonu tarafından iade
edilmeleri halinde kendi
kurumları ve 3 büyük şehir
dışında görevlendirilmeleri kararı 
alındı

AKADEMİNİN PANORAMASI


