Kamuoyuna ve Üniversite Yönetimine,
Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Kurulların O luşturulması ve Bilimsel Denetim
Yönetme li ğ inin 7. maddesi akademik çalışmaların verimli yürütülebilmesi için gerekli
tedbirlerin alınmasını öngöm1üştür. Öğretim elemanlarının akademik özgürlük ve bilimsel
özerklik içinde çalı şabilmeleri , araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimliliğinin
sağlanmasının temel koşuludur. Bunu göz önünde tutarak toplantı esas ve usullerine uygun
biçimde 25 Ocak 20 16 tarihinde toplanan A.Ü. Siyasal Bilgi ler Fakültesi Akademik Kurulu
aşağıdaki açıklamayı yapmay ı gerekli görmüştür.
"Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi geçmişten günümüze araştırma ve eğitim
faaliyetlerinde akademik özgürlük ve bilimsel özerklik ilkelerini temel alan bir kurumdur. Bu
Fakültede görev yapan bilim insan ları güçlü siyasi tazyikler ve kendini dayatan kanaatler
karş ı s ında düşüncenin mutlak açıklığına, bilimin yalnızca kendi kurallarına göre
yargılanabileceğine, hakikat dışında da hiçbir şeye boyun eğm eyeceği gerçeğ ine bağlıdır.
Bir süredir bazı basın organları tarafından Fakültemizin öğretim üyeleri türlü şekill erde ve
sistematik olarak hedef gösterilmekte, ders içerikleri, kürsüde söyled ikleri ve sınav sorulan
çarpı tılarak hedef alınmaktadır. Akademik Kurul olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz ki,
bu şekilde hedef gösterilen öğretim üyelerimizin yarundayız !
Düşünce,

kanaat ve ifade

özgürlüğü

Fakültemizin

savunduğu , öğrett i ği

temel bir insan

hakkıdır. Fakültemizden birçok öğretim üyesi son günlerde çok tartışılan Barış İçin
Akademisyerıler bild irisine imza atmıştır. Söz konusu metne imza atmanın akademik özgürlük
ve gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk tarafından korunan ifade özgürlüğü kapsamında
olduğu görüşündeyiz.

Öğretim üyelerimizin gerek derslerde ve sınavlarda ele aldıkl arı konu ların ve sordukları
soruların,

bir bildiriye imza atmal arının idari ve ad li makamlar tarafından
disiplin soruşturması ve ceza yargılamasına konu edilmesini kabul edilemez buluyoruz.
gerekse

barış temalı

En zor koşullarda dahi öğrencilerinin ve hocalannın ifade özgürlüğünü sonuna dek savunm uş
bir kurum olarak, mesl eğimi zin haysiyetine ve akademinin değerl erine, görevimiz ve
hal kımı za olan borcumuz olarak sahip çıkı yoruz.
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