
hangi sorunu çözeceğini sanıyor? Ayrıca, kızlı-erkekli öğrencileri ve evleri denetleyeceğinize, 
tecavüzcüleri cezalandırın! Onlar, kendilerince, kendi yaşam tarzlarını öğrencisinden işçisine 
tüm topluma dayatmayı kazanım görüyorlar. Zaten güvenlik görevlilerinin bulunduğu 
kulübeden her gün yüzlerce Zaman gazetesi dağıtılırken öğrencinin siyasi hiç bir gazete 
materal vs. ile yurda girememesi, bulunduğunda ise atılması her yerde her kurumda her an 
siyasetlerini dayattıklarını kanıtlamıyor mu. 

Karnımız aç, yatacak yerimiz yok noktasına gelmemek için patronların ve 
temsilcilerinin sözlerine karnımızın tok olması şarttır arkadaşlar.  Nitelikli, sağlıklı, güvenli 
ve ulaşılabilir bir barınma hakkı ve yaşam tarzı da tüm öğrencilerin en temel hakkıdır.  Bu 
hak için öğrenciler mücadele ediyor. Karşılarına ise kolluk kuvvetleri dikiliyorsa öğrenciler de 
düzenin karşısına kalemiyle, kitabıyla, gitarıyla, fularıyla, baretiyle dikilecektir. Düzenin şu 
an ki hükümet partisi AKP; Haziran'da devleşen ve Eylül'de harlanan halk isyanının tozu 
dumanının çekildiğini düşünedursun; bu süreç işçileri işten, öğrencileri ise yurtlarından 
atmaya devam ediyorsa isyan da sürmeye devam edecektir.

Öyleyse öğrenciler olarak üniversitelerimizde barınma-yurt hakkımızı savunalım. 
Öğrenci evlerinde kalanlar sürecin içinde olalım ve geniş bir öğrenci-veli katılımı ile 
mücadele ağımızı örelim.  Birbirimizin taleplerine sahip çıkalım, üniversitelerde düzenlenen 
öğrenci forumlarında yurt sorunlarımızı enine boyuna konuşalım. Yurtlarda ki forumlarımıza 
devam edelim ve unutmayalım: Ne kadar rüzgar ekersek o kadar fırtına biçeriz!

KIZLI-ERKEKLİ EVLERİ DEĞİL, TECAVÜZCÜLERİ DENETLEYİN VE 
CEZALANDIRIN!
ÜNİVERİSTELERDE POLİSE, ÖGB’ye HARCADIĞINIZ BÜTÇEYİ YENİ 
ÖĞRENCİ YURTLARINA HARCAYIN!
POLİS DEFOL! ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR
ÖĞRENCİ YURTLARI BİZİMDİR, YURTTAN ATMAK YASAKLANSIN, 
ÖĞRENCİLERİN BARINMA HAKKI İÇİN KAMUSAL HİZMET SAĞLANSIN!
TÜM ÖĞRENCİLERE  EŞİT, PARASIZ, SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE 
ULAŞILABİLİR ÖĞRENCİ YURTLARI !

Bu düzen her geçen gün yaşamımızı daha da katlanamaz hale getiriyor. Bir avuç 

hırsızın elinde biriken sermaye ile hükümetleri ya da muhalefetleri sorunlarımızı çözmek 

bir yana her geçen gün yeni sorunlar çıkartmaya devam ediyorlar.  Biz öğrenciler düzenin 

paralı eğitim sistemi altında 2. öğretim soygunu, paralı ulaşım, trafik sorunu, yemekhane 

zamları ve daha sayamadığımız onlarca sorunla her gün cebelleşirken, bir de yurt sorunuyla 

karşı karşıyayız. Üniversitelerde öğrenciler üzerinde ki devamlı  kontrol ve ezme biçimleri 

saymakla bitmez. Onlar kendilerine boyun eğen işçiler ve itaat eden işçi çocukları, itaat eden 

öğrenciler istiyor. İşçi-emekçiler ve bu ülkenin gençleri boyun eğsin de patronlar daha çok 

kazansın istiyorlar. Kıdem tazminatından tutun barınma hakkımıza kadar haklarımızı, yarın  

"teğet geçti" denilen kriz geldiğinde faturayı yine biz ödeyelim, patronlar karına kar katmaya 

devam etsin diye bir bir tırpanlıyorlar . Örgütlülüğümüzü birliğimizi yalanlarıyla, zehirli 

dilleriyle yok edip bizi kızlı-erkekli noktasına kadar bölüp parçalamaya çalışıyorlar. 31 Mayıs 

gecesi masaya yumruğu vuran yiğit savaşçılardan, şahlanışımızın, isyanımızın devam 

etmesinden korkuyorlar. 

Bu düzen; genel olarak demokratik haklarını kullanan ve özel olarak da 31 Mayıs 

gecesi alevlenen halk isyanında yerini alan öğrencileri yurtlarından atmakla tehdit ediyor. 

Öğrenciler; yurt paralarının ödenmesindeki gecikme nedeniyle de yurttan atılmaktadır! Ege 

Üniversitesi’nde de görüldüğü üzere öğrencilerin yurtları ayrılarak haremlik-selamlık 

uygulamasıyla ulaşılabilir bir barınma hakkı da gasp edilmekte ve öğrenciler adeta sürgün 

bir eğitim hayatına mahkum edilmekte ve öğrenciler bu koşullarda yurtlardan ayrılmak 

zorunda kalmaktadır. Örneğin Ege Üniversitesinde vize haftasından dolayı zamanını verimli 

değerlendirmek isteyen öğrenciler, İnciraltı'ndaki yurtlarına git-gel yapıp günde 3 saat yol 

kahrı çekmemek için bu haftalarda Bornova'da yakın arkadaşlarında kalmadılar mı? Kısacası 

öğrenciler sadece yurtlarından atılmıyor, atılma tehlikesi de yaşıyor, yurttan atılmasa bile 

düzenin ona dayattığı zor koşullardan dolayı yurttan ayrılmak zorunda da kalabiliyorlar.
Bu düzen emekçi ailelerimizi işsizliğe, yoksulluğa mahkum edecek; biz öğrencilerin 

ise ailelerimizin dişinden tırnağından arttırıp nice emeklerle okutmaya çalıştıklarına karşın, 
bin bir türlü sebeple barınma- yurt hakları ellerinden alınacak ya da almaya zorlanacak, öyle 
mi?Peki yurttan atılan ya da yurt bulamayıp zor şartlarda okuyan ya da kampüsten uzak 
yurtlarda okumaya mahkum edilen öğrencilere çare bulunuyor mu? Malesef Hayır! Düzenin 
temsilcileri; öğrencilerin nasıl barındıkları konusunda iyileştirmeler yapmayı hiç 
düşünmüyorlar, öğrenci sorduğunda düşündüklerini söylüyorlar ama hayata geçirilmeyecek 
projelerden bahsediyorlar hasbel-kader geçirilse bile yıllar yılına erteliyorlar. Bunlar, öğrenci 
yurtlarında ve öğrenci evlerinde kalan kızlı-erkekli öğrencileri tespit edip cezalandırmakla 
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Barınma Hakkımız için
Haydi Birleşmeye! Mücadeleye!
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