
DENGE VE
DENETLEME
BÜLTENİ
D E N G E  V E  D E N E T L E M E  A Ğ I  A Y L I K  B Ü L T E N İ

Farklılıklarımızla b�rl�kte özgürce yaşadığımız, haklarımızın güvence altında
olduğu, ad�l, eş�t b�r Türk�ye hayal� �le çıktığımız yolculuğumuz sürüyor. İlk
günkü g�b� ‘hayal�n� kurduğumuz Türk�ye �ç�n denge ve denetleme şart’ d�yor
ve güçlü b�r denge denetleme s�stem� �ç�n b�rl�kte üretmeye devam ed�yoruz.
Bu bülten artık her ay düzenl� olarak s�zlere ulaştırmayı hedefled�ğ�m�z ‘Denge
ve Denetleme Bülten�’. Burada hızlı gündem�n �ç�nde satır arasında kaybolan
öneml� unsurları ‘yavaş haberc�l�k’ (slow journal�sm) anlayışıyla derleyeceğ�z.
Çalışma alanlarımız Anayasa, Yasama, Yürütme, Yargı, Yerel Yönet�m, Medya,
S�v�l Toplum başlıklarındak� ayrı ayrı ele alacağımız güncel gel�şmeler� denge
ve denetleme ölçütler�yle değerlend�receğ�z. Eks�kler� b�rl�kte görüp daha
�y�s�ne kavuşmak �ç�n b�rl�kte düşünecek ve elbette b�rl�kte yol alacağız.
Bülten�m�z�n bu �lk sayısında Ağustos ayını mercek altına aldık. Gel�n, Türk�ye
�ç�n oldukça hareketl� geçen bu ayın Denge ve Denetleme değerlend�rmes�ne
b�rl�kte bakalım ve �şleyen b�r denge denetleme s�stem�ne b�r adım da olsa
yaklaşalım.

Key�fl� okumalar

Ed�tör’den;
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Küresel b�r n�tel�k taşıyan �kl�m kr�z�n�n
yarattığı doğa olaylarının afete
dönüşmemes� �ç�n de bu t�p r�skler�n
düzenl� olarak hesaplanması,
değerlend�r�lmes� ve bu r�sklere yönel�k
gerekl� önlemler�n alınması gerekmekted�r.
Bu önlemler�n sağlıklı şek�lde alınab�lmes�,
merkez� yönet�mle çalışab�len, onu
dengeleyen etk�n yerel yönet�mlere,
konunun uzmanı paydaşların önley�c�
pol�t�ka yapım süreçler�ne etk�n katılımına,
�dar� kurumlarda şeffaflık, hesap vereb�l�rl�k
ve l�yakat�n sağlanmasına ve Mecl�s’e a�t
denet�m mekan�zmalarının etk�nl�ğ�ne
bağlıdır.

2- Afetlerle etk�n mücadele ve alınacak
önlemler

Yaşanan orman yangınları ve sel felaket�,
r�skler�n afete dönüştüğü durumlarda da
yukarıda sıralanan denge ve denetleme
unsurları sağlıklı �şlemed�ğ�nde, afetlerle
mücadele süreçler�n�n de son derece
aksadığını gösterm�şt�r. 
Etk�n ve güçlü yerel yönet�mler�n yokluğu,
yönet�m�n aşırı merkez�leşmes�, yerel
yönet�mler ve merkez� yönet�m arası
kutuplaşma, �dar� kurumlardak� şeffaflık,
hesap vereb�l�rl�k ve l�yakat kaybı, afetlere
etk�l� müdahalede öneml� aksaklıklara
neden olmuş ve tahr�batın boyutlarını son
derece arttırmıştır. 

Denge ve Denetleme Ağı olarak afetlere
�l�şk�n �k� sev�yede önlem alınması
gerekt�ğ�n� düşünüyoruz ve yaşanan
afetler�n ve kayıpların, öneml� ölçüde etk�n
�şlemeyen denge ve denetleme
mekan�zmaları kaynaklı olduğunu
vurgulama �ht�yacı duyuyoruz. 

1- Küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n ulusal
ve yerel düzeyde alınacak önlemler

Yaşanan afetler küresel b�r r�sk olarak
g�derek somutlaşan �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve
küresel ısınmayla yakından �l�şk�l�d�r. Bu
nedenle çevreye duyarlı sürdürüleb�l�r
kalkınma pol�t�kalarının, bu küresel r�ske
ulusal düzeyde cevap verme bağlamındak�
önem�n� b�r kez daha vurguluyoruz.
Bu çerçevede, yasal mevzuatta çevre ve
doğal yaşamı koruma �le �lg�l�, tüm
paydaşların etk�n katılımıyla kapsamlı
değ�ş�kl�kler yapılması, Mecl�s’�n bu yasal
mevzuatın ne şek�lde uygulandığını
denetleyecek mekan�zmalara sah�p olması,
bu yasaların gerek merkez�, gerekse yerel
yönet�m düzey�nde uygulanmadığı
durumlarda bağımsız ve tarafsız yargı
organları tarafından ceza� yaptırımların
uygulanması gerekt�ğ�n�n altını ç�z�yoruz.

Afetler�n İç�nden Çözüm Arayışına

Geçt�ğ�m�z ay başlayan orman yangınları ve
Batı Karaden�z’de yaşanan sel felaket�,
küresel ısınma kaynaklı doğa olaylarının
afete dönüşmemes� �ç�n alınması gereken
fakat alınmayan önlemler� tartışmaya açtı. 



Sosyal Medya Düzenlemes� ve İfade
Özgürlüğü

Cumhurbaşkanı sosyal medyayı düzenleyen
yen� b�r yasa çalışmasının Ek�m’de Mecl�s’�n
gündem�ne geleceğ�n� söyled�. 

Ağustos ayında gerçekleşen Denge ve
Denetleme Ağı söyleş�ler�nde de uzman
konuklarla ele aldığımız afetlere da�r
çözüm öner�ler�n� konuştuk. Konuğumuz
Prof. Dr. Savaş Zafer Şah�n 6360 sayılı
Büyükşeh�r Yasasına �l�şk�n sorunlara
değ�n�rken afetlere da�r planlama,
yen�l�kç�l�k, kalkınma ve kr�z yönet�m�
adımlarıyla dört temel çözüm öner�s�
sundu. B�r d�ğer konuğumuz İht�yaç
Har�tası Kurucu Ortağı Al� Ercan Özgür
de “afet� felakete dönüştürüyoruz”
d�yerek kr�z yönet�m�nde yardım
koord�nasyonunun, eşgüdümlü �let�ş�m�n
ve doğru ver�ler�n önem�ne d�kkat çekt�.
DDA Ağustos ayının son canlı yayınında
da “Türk�ye’dek� Sur�ye ve Afgan�stan
göçler�n�” konuştuğumuz Doç. Dr. Başak
Yavçan göç akımıyla b�rl�kte Türk�ye’de
neler�n değ�şt�ğ�, Türk�yel�ler�n yargıları,
çatışmaya varan düşmanlıkları,
göçmenlerle �lg�l� doğru b�l�nen yanlışları
ve daha pek çok konuda sorularımızı
yanıtladı. Başak Yavçan mültec�lere olan
bu nefrete ve önyargıya da�r şunları
söyled�: “Dünyanın her yer�nde
göçmenler, azınlıklar aynı sıfatlarla
adlandırılırlar. Ve sosyal refah devlet�n�
kötüye kullandıkları �dd�a ed�l�r. Bunlar
genellenemez, tekt�pleşt�r�lemez. Bunların
yanı sıra doğru b�lg�y� paylaşmak öneml�,
-ger� gönderme ger� g�decekler-
beklent�s�n� yaratmak çok tehl�kel�d�r."

Sosyal medyaya �l�şk�n söz konusu
düzenleme, temel hak ve özgürlüklerde
ger�ye g�d�şe neden olab�l�r
Bağımsız ve tarafsız medya ve �fade
özgürlüğünün sağlıklı �şleyen demokrat�k
denge ve denetleme s�stem� �ç�n yaşamsal
olduğuna �nanıyoruz. Ayrıca akt�f
vatandaşlık kapsamında vatandaşların
şeffaf ve doğru b�lg�ye ulaşab�lmeler�n�n
önem�n� b�r kez daha vurguluyoruz.
Türk�ye’de genel olarak düzenley�c� ve
denetley�c� kurumların bağımsızlık ve
tarafsızlıkları oldukça tartışmalıyken, sosyal
medyayı denetleyecek kurumsal yapının
yapısı/oluşum yöntem� büyük önem
taşımaktadır. 

Göçten Çatışmaya: Altındağ Olayları

2013 yılında başlayan Sur�ye �ç savaşı
sonrasında b�rçok s�v�l yaşamını y�t�rd� ve
b�rçok s�v�l komşu ülkelere sığındı. Benzer b�r
süreç Afgan�stan’da Amer�ka B�rleş�k
Devletler�’n�n ülkeden asker� olarak çek�lme
kararı alması ve Tal�ban’ın ülkede kontrolü ele
geç�rme sürec� sonrası yaşanıyor. 

Mecl�s’�n gündem�ne gelecek olan
düzenleme �le sosyal medya üzer�nden yalan
haber yapan, yayan ve hakaret edenlere
Türk Ceza Kanunu’nda ceza tanımlaması
yapılacak. Bu çerçevede, sosyal medya
üzer�nden hakaret edenlere 3 aydan 1 yıla
kadar hap�s cezası, yalan haber yayanlara �se
1 yıldan 5 yıla kadar hap�s cezası
ver�leb�lecek. Yen� düzenlemeyle aynı
zamanda ‘Sosyal Medya Başkanlığı’ adıyla
sosyal medya alanını denetleyecek b�r kurum
BTK ya da RTÜK bünyes�nde kurulacak.



Türk�ye’n�n göç pol�t�kasının, alanında
uzman k�ş�ler tarafından eleşt�r�ye tab�
tutulması ve mültec�lere yönel�k daha
s�steml� pol�t�kalar üret�lmes�n�n talep
ed�lmes� b�r gerekl�l�kken, göç pol�t�kasına
bağlı sorunları mültec�lere yönel�k nefret
d�l� üzer�nden d�le get�rmen�n sorunu
çözücü etk� yaratmak yer�ne daha da
der�nleşt�receğ�n� düşünüyoruz. Bu
bağlamda s�yasetç�ler� ve konunun
paydaşlarını mültec�lere yönel�k pol�t�kaları
eleşt�r�rken sığınma hakkını kullanmaya
çalışan mültec�ler� hedef almayan b�r d�l
kullanmaya davet ed�yoruz.  

Yen� Anayasa Çalışmaları

Geçt�ğ�m�z haftalarda AK Part�’n�n üzer�nde
çalışmakta olduğu anayasa taslağına �l�şk�n
bazı detaylar paylaşıldı. AK Part� Anayasa
B�l�m Kurulu Başkanı Yavuz Atar tarafından
ortaya konan detaylarda başkanlık t�p�
hükümet s�stem�n� korunuyor. 

Türk�ye’de demokrat�k b�r başkanlık s�stem�
kurulmak �sten�yorsa, anayasada ve �lg�l�
kanunlarda s�yas� part� örgüt yapıları ve başkan
adaylarının part� l�derl�ğ� �le �lg�l� öneml�
değ�ş�kl�kler yapılması gerekmekted�r. Aks�
halde, açıklanan bu değ�ş�kl�kler kozmet�k
n�tel�kte kalarak s�tem�n hal�hazırdak� �şley�ş
b�ç�m� olan “h�per-başkanlık” ya da “başkancı
başkanlık” s�stem� olarak devamını sağlamaktan
öteye g�tmeyeceklerd�r.
Yen� s�steme geç�şle beraber, Türk�ye’de yargı
bağımsızlığı ve tarafsızlığı alanındak� hızlı ger�ye
g�d�ş� önleyecek b�r düzenleme, taslağın basına
yansıyan kısımlarında görülmemekted�r.
Özell�kle Hak�mler ve Savcılar Kurulu’nun hal�
hazırdak� yapısı, Türk�ye’de yargı bağımsızlığını
ve tarafsızlığına �l�şk�n sorunların temel�n�
oluşturmaktadır.

Demokrat�k denge ve denetleme mekan�zmalarının
kurulduğu, oydaşmaya dayalı b�r anayasanın
gerekl�l�k olduğunu kuruluşumuzdan ber�
vurguluyoruz. Anayasa yapım sürec�ne �l�şk�n olarak
�kt�dar ve muhalefet arasındak� yıkıcı kutuplaşma,
s�v�l toplum kuruluşlarının katılım kanallarının son
yıllarda g�derek kapanması, ün�vers�teler�n özerkl�k
kaybı g�b� unsurların yukarda tar�f ed�len demokrat�k
anayasa yapım sürec�n� olumsuz etk�leme
potans�yel�ne sah�p olduğunu düşünüyoruz.

Sığınmacıların temel hakları bağlamında
yaşanan sıkıntılar, güvences�z şek�lde
�st�hdam ed�lmeler� ve son haftalarda
Afgan�stan’dan gelen sığınmacıların
sınırlardan s�stemat�k olmayan şek�lde
geç�şler� g�b� gel�şmeler tartışmanın ana
parametreler�n� oluşturuyor ve mültec�lere
karşı ön yargıları arttırıyor. 
Altındağ’da �k� k�ş�n�n Sur�yel�ler tarafından
bıçaklanması sonucu yaşanan olaylarda
mahalledek� Sur�yel�lere a�t dükkanlara ve
evlere zarar ver�ld�. Olaylar güvenl�k
güçler�n�n müdahales� sonrasında sona erd�.

Yen� Anayasa Çalışmaları

Yen� anayasa taslağında yasama, yürütme
ve yargı organları ve fonks�yonları
bakımından denge ve denetleme s�stem�n�n
yen�den kurgulanacağı vurgulanıyor.
Mecl�s’�n yürütmey� denetleme yönünden
etk�nl�ğ�n� arttıran düzenlemeler arasında
Başkan Yardımcılarının bell� şartlar altında
yasama erk� tarafından görevden
alınab�lmes�; sözlü soru mekan�zmasının ger�
get�r�lmes� g�b� değ�ş�kl�kler d�kkat çek�yor.



Devlet Denetleme Kurulu’nun
Denet�m Yetk�s� S�v�l Toplum Alanına
Doğru Gen�şl�yor

20 Ağustos 2021’de Resm� Gazetede
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnames�,
Devlet Denetleme Kurulu (DDK)’nun
denet�m yetk�ler�n�, kamuya yararlı dernek,
vakıf, kooperat�f ve b�rl�kler ve bu
kuruluşların �şt�rakler�n� �çer�s�ne alacak
şek�lde gen�şlet�yor.

Demokrat�k b�r denge ve denetleme
s�stem�nde s�v�l toplum alanı, vatandaşların
pol�t�ka yapım süreçler�ne etk�n katılımını
sağlayarak öneml� b�r denet�m ve katılım
�şlev� görmekted�r. 300’e yakın s�v�l toplum
kuruluşunun b�r arada bulunduğu Denge
ve Denetleme Ağı olarak s�v�l toplum
alanın akt�f vatandaşlık ve sağlıklı �şleyen
denge ve denetleme mekan�zması �ç�n
yaşamsallığını b�r kez daha vurgulama
�ht�yacı duyuyoruz.
Şüphes�z s�v�l toplum kuruluşları, dernek
/vakıflar ve meslek kuruluşları da sağlıklı
�şleyen b�r denge ve denetleme s�stem�nde
denetlenmel�d�r. Ancak bu denet�m
mekan�zmalarının s�v�l toplum alanını
devlet�n ve yürütmen�n kontrolüne
geç�rmeyecek şek�lde bağımsız düzenley�c�
ve denetley�c� kurumlarla yapılması
gerekmekted�r. Hal�hazırda, Devlet
Denetleme Kurulu’nun üyeler� ve başkanı
s�yas� part�s�yle l�derl�k �l�şk�s� devam eden
ve yürütmen�n başında bulunan
Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. 

Bu nedenle DDK’na ver�len bu yetk�n�n,
s�v�l toplum alanını kısıtlayacağını ve b�rçok
vakıf ve kuruluşun etk�n denet�m�n� de
olumsuz etk�leme potans�yel�ne sah�p
olduğunu düşünüyoruz.

Boğaz�ç� Ün�vers�tes�ndek�
Protestolar Devam Ed�yor

Boğaz�ç� Ün�vers�tes� rektörlüğüne atanan
Prof. Dr. Mel�h Bulu’nun �st�fası sonrası
yer�ne Ün�vers�te �çer�s�nde öğret�m
üyeler�n�n %90’ı tarafından onaylanmayan
Prof. Dr. Nac� İnc�’n�n atanması protestoların
devamına neden oldu. Bununla beraber
protestolar sırasında ‘halkı k�n ve
düşmanlığa teşv�k suçundan tutuklanan �k�
öğrenc�n�n Anayasa Mahkemes�’ne yaptıkları
b�reysel başvuru sonrası Adalet Bakanı
tarafından Mahkemeye gönder�len yazının
d�nsel �çer�ğ� yoğun tartışmalara neden oldu.  

Bağımsız ve özerk ün�vers�teler, hem
b�l�msel üret�m ve donanımlı/eleşt�rel
öğrenc� yet�şt�rme açısından, hem de
kamuoyunu b�lg�lend�rme ve etk� üretme
kapas�tes� yönünden oldukça öneml�
kurumlardır. OHAL dönem� çıkarılan b�r
kararnameyle ün�vers�te rektörler�n�n
seç�ms�z şek�lde Cumhurbaşkanı
tarafından atanması, ün�vers�teler�n bu �k�
fonks�yonunu son yıllarda gözle görülür b�r
b�ç�mde ger�ye götürmüştür.



Mel�h Bulu'nun yer�ne atanan rektör ve sonrasında yaşananlar, Boğaz�ç� Ün�vers�tes�’nde
yaşanan protestoların daha devam edeceğ�ne �şaret etmekted�r. 

Denge ve Denetleme Ağı olarak ün�vers�teler�n özerkl�k ve bağımsızlıklarını korumaları
�ç�n kend� rektörler�n� kend�ler� seçmeler� gerekl�l�ğ�n� b�r kez daha vurguluyoruz. Bununla
beraber Adalet Bakanı tarafından Anayasa Mahkemes�’ne gönder�len yazıda yapılan
eylem�n d�nen haram ve yasak olduğu vurgusunun halkı k�n ve düşmanlığa teşv�k etmek
suçuyla �l�şk�s�n� anlamakta güçlük çek�yor ve Anayasadak� la�kl�k prens�b�yle doğrudan
çel�şk� �çer�s�nde olduğunu bel�rtme �ht�yacı duyuyoruz.  

AK Part� Anayasa B�l�m Kurulu Başkanı Prof. Yavuz Atar: “Türk T�p� Başkanlık S�stem�
olarak adlandırılab�lecek bu model�n temel felsefes� yasama, yürütme ve yargının
sorunsuz olarak �şleyeb�lmes� ve c�dd� çatışma ve tıkanmaların ortaya çıkmasının
engellenmes�d�r. Bununla b�rl�kte, Yen� Anayasa Taslağı’nda denge ve denet�m
mekan�zmalarında Mecl�s’� güçlend�ren ve s�stemdek� ağırlığını arttıran b�r yaklaşım
ben�msenm�şt�r.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bozkurt'ta yaşanan şey� görüyoruz. Ez�ne Çayı'nın
etrafındak� alanlar hasar gördü, vefatlar orada görülüyor. Oradak� yapılaşmaya �z�n
ver�lmemel�yd� veya �nsanlar da orada yapılaşmayı düşünmemel�yd�."

Afetler

Anayasa

Dedi ki;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Bu bölge �ç�n 2019 yılında sel, taşkın raporu
hazırlanmış. B�l�nd�ğ� halde önlem�n alınmaması devlet�n �y� yönet�lmed�ğ� anlamına gel�r”



HDP Ekoloj� Kom�syonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere: “İkl�m kr�z�n�n etk�ler�n�, yangınlar,
kuraklık, seller olarak görüyoruz. Uzmanlar seller�n kalıcı olduğu konusunda uyarılar
yapıyor, bu konuda önlem alınmalıdır. Fakat b�z buraya geld�ğ�m�zde sel�n felakete
dönüşmes�n�n altında yapılaşma sorunları, b�r takım devlet kurumlarının coğrafyaya aykırı
planları olduğunu gördük.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan: "Nasıl ülkem�z sınırları �ç�nde teröre �z�n
verm�yorsak, sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zem�n kazanmasına
müsaade edemey�z. İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede, kend�ler�n� hukukun
üstünde gören sosyal medya ş�rketler�n�n baskılarına boyun eğmeyeceğ�z."

Sosyal Medya Düzenlemes�

İy� Part� Genel Başkanı Meral Akşener: "AB başta olmak üzere b�rçok gel�şm�ş ülke,
vatandaşlarını korumak �ç�n bu t�p adımlar atıyor. B�z de bu adımları atmalıyız. Ancak
bunu yasaklarla değ�l, özgürlükler� sınırlayıp, �nsanlarımızı mağdur ederek değ�l,
aklısel�mle yapmaktan yanayız.”

CHP'n�n Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: "İkt�darın, dezenformasyon �le
mücadeleden kastının sosyal medyadak� muhal�f sesler�, medya platformlarını susturmak
olduğu açıkça ortadadır."

Cumhur�yet Halk Part�s� Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Ben ne mültec�ler�n
sömürülmes�ne ne de güzel ülkem�z�n emperyal�stler�n mültec� hap�shanes�ne
dönüştürülmes�ne razıyım."

Göç

İy� Part� Genel Başkanı Meral Akşener: "Sur�ye’n�n yönet�c�ler� �le derhal anlaşıp Sur�ye’den
Türk�ye’ye gelm�ş olan o �nsanların memleketler�ne, yan� Beşar Esad �le anlaşıp onların can
güvenl�ğ�n�n garantörü olarak ülkeler�ne, memleketler�ne huzur �çer�s�nde gönder�lmes�
lazım." 



Demokras� ve Atılım Part�s� Sözcüsü İdr�s Şah�n: “Göçmen meseles�; slogan malzemes�
yapılacak b�r mesele değ�ld�r. Seç�m kampanyasına meze ed�lecek b�r mesele asla değ�ld�r.
Ülkem�zde yaşayan yabancılara yönel�k olumsuz b�r �kl�m�n oluşması çok tehl�kel�d�r.”

CHP N�ğde M�lletvek�l� Ömer Feth� Gürer: “Bu uygulamalarla send�kaların, meslek
örgütler�n�n, dernekler�n Cumhurbaşkanlığı bürolarına dönüştürülmes� m�
amaçlanmaktadır?”

Devlet Denetleme Kurulu

Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Akadem�syenler�: “B�l�msel olarak özgür ve kurumsal olarak özerk,
şeffaf, demokrat�k, hesap vereb�l�r kamu ün�vers�tes� tüm toplumun müşterek değer�d�r.”

 Mecl�s’�n yasama ve denet�m yönünden güçlend�r�lmes�ne yönel�k somut öner�ler�m�z� paylaştığımız rapor çalışmamız �ç�n
Bkz. https://dengedenetleme.org/somut-oner�ler/cumhurbaskanl�g�-hukumet-s�stem�nde-yasama-yurutme-ve-yarg�-raporu/
 Türk�ye’de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamaya �l�şk�n somut öner�ler�m�z� sıraladığımız rapor çalışmamız �ç�n Bkz.
https://dengedenetleme.org/somut-oner�ler/cumhurbaskanl�g�-hukumet-s�stem�nde-yarg�-raporu/
Genel olarak düzenley�c� ve denetley�c� kurumlardak� bağımsızlık kaybının Türk�ye’dek� denge ve denetleme s�stem�
b�leşenler�nde yarattığı tahr�batı �nceled�ğ�m�z rapor çalışmamızı bu çerçevede tekrar hatırlatma �ht�yacı duyuyoruz
Bkz.https://dengedenetleme.org/somut-oner�ler/turk�yede-duzenley�c�-ve-denetley�c�-kurumlar-ve-denge-denetleme/
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Boğaz�ç� Ün�vers�tes�

Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Akadem�syenler�: “B�l�msel olarak özgür ve kurumsal olarak özerk,
şeffaf, demokrat�k, hesap vereb�l�r kamu ün�vers�tes� tüm toplumun müşterek değer�d�r.”


