Siyasal Bilgiler Fakültesinin değerli mensupları,
Bildiğiniz üzere Cebeci Kampüsünde 19 Mart 2015 Perşembe gününden başlayarak devam eden
olaylar sırasında 2 öğrencimiz Fakülte için dövülerek yaralandı; Kampus dışından gelerek gösteri
yapan bir grup İLEF ve SBF’ye yönelik saldırgan davranışlarla insanları tehdit etti ve binalara zarar
verdi; Kampus dışında ve Fakülte bahçesinde çıkan çatışmalar sırasında 2 öğrencimiz daha atılan
taşlarla yaralandı. Bu olaylar siz saygıdeğer öğretim üyelerimizi, araştırma görevlilerimizi, idari
personelimiz ve bütün öğrencilerimizi çok üzdü ve endişelendirdi. Fakülte içinde ve yakın çevresinde
şiddet ile sonuçlanan bu tür vahim olayların devam etmesini engellemek için Fakülte Dekanlığının
talebi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Cebeci Kampusu ve DTCF’de 23, 24 ve 25 Mart 2015
tarihlerinde eğitime üç gün ara verildi.
Olayları takip eden iki gün, arka arkaya toplanan Akademik Kurulumuz SBF’de eğitime ara vermemize
yol açan olayları yorumlayan ve Fakültemizde eğitim özgürlüğünün nasıl sağlanacağına dair temel
görüşünü ve ilkelerini detaylı bir biçimde açıklayan bir bildiriyi hazırlayarak kamuoyuyla paylaştı.
SBF Dekanlığı olarak Akademik Kurulun bu görüşlerini hayata geçirmek için, son üç gün içinde sürece
etkisi olabilecek akademik, siyasi ve idari bütün taraf ve aktörlerle görüştük. Bu görüşmeler sonunda
Fakülte içinde ve Cebeci Kampüsünde can güvenliğinin sağlanması ve eğitim hakkının herkese eşit
şekilde temin edilebilmesini amaçlayan, sağduyuya dayalı ortak bir görüş oluşturduğumuza kanaat
getirdik. Bu nedenledir ki 26 Mart 2015 Perşembe gününden itibaren eğitime kaldığımız yerden
devam etme kararı aldık.
Bugünden başlayarak bütün öğrencilerimizin hiçbir ayrım olmaksızın sınavlara girmesi ve eğitimlerine
devam edebilmesi için her türlü önlem alınmıştır. Can güvenliğini tehdit edecek ve eğitim hakkını
engelleyecek hukuk ve yasa dışı her tür davranış karşısında gerekli hukuki, idari ve adli tedbiri etkin
biçimde alıp uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda siz saygıdeğer öğretim
üyelerimizin, araştırma görevlilerimizin ve idari personelimizin soğukkanlı ve sağduyulu davranarak
sınavların güvenli biçimde tamamlanabilmesi için elinden geleni yapacağına hiç kuşkum yoktur. Ayrıca
sizlerin Fakültedeki öğrenim özgürlüğünü ve öğrencilerimizin haklarını koruyarak göstereceği
akademik duruşun Fakülteye dışarıdan gelecek her türlü idari ve polisiye müdahalenin gerekçesini
ortadan kaldıracağına inanıyorum.
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