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Bas na ve kamuoyuna

Üniversitelerde bilimsel, özerk, demokratik ve paras z 

e itim isteyen ö rencilere kar  yap lan her türlü fa izan 

gerici bask  ve sald r lar  k n yoruz. 

Türkiye’de her y l yap ld  gibi ö rencilerin tatil 

döneminde onlarla ilgili kararlar n al nd ,  demokratik 

haklar n  kullananlara kar  iddetin had safhada 

uyguland n  ya amaktay z.

Her eyin  yat n n dü tü ü söylendi i Türkiye’de, 

nedense yaln zca çal anlar n ücretleri dü ürülmekte, 

buna kar l k temel gereksinimlerdeki  yat art lar  

sürmektedir. Di er yanda da hiç olmamas  gereken 

ö renim harçlar  art r lmaktad r. 

Bunlara kar   kirlerini söyleyen, tepkilerini dile getiren, 

kamuoyunu bilgilendirmek isteyen ö rencilerin üzerine 

her alanda polis sald rmaktad r. Ça r ld klar  toplant  

salonunda iddet uygulanarak gözalt na al nmalar  fa izan 

uygulamalar n ne a amaya geldi ini göstermektedir. 

Bu tür uygulamalara yönelik olarak Türkiye’nin ayd nl k 

yüzü ö rencilerin her zaman yan nda olaca m z  bir kez 

daha kamuoyu ile payla rken; sald r lar  k n yor ve bu 

tür sald r lar kar s nda demokratik ve me ru mücadele 

yollar n  kullanaca m z n bilinmesini istiyoruz. 

• Üniversitelerde harç ad  alt nda toplanan haraç gibi 

ödentilerin kald r lmas n , 

• Üniversiteleri ticarile tirme politikalar ndan 

vazgeçilmesini,

• Bu tür uygulamalarla birlikte üniversiteleri inanç 

dogmalar n n bask s  alt na almaya çal an ve 

uygulamalar yla her dönem tart ma yaratan 

anti demokratik yap lanma YÖK sisteminin 

sonland r lmas n ,

istedi imizi bir kez daha kamuoyu ile payla mak 

payla yoruz.

Gerici fa izan kalk malara sessiz kalan emniyet güçlerini 

de ö rencilerin demokratik haklar n  kullanmalar  

s ras ndaki davran lar ndan dolay  uyar yoruz. Türkiye’de 

ayr mc l k yapan bu görevliler hakk nda savc lar  göreve 

ça r yoruz.

Üniversitelerde bilimsel, özerk, demokratik ve paras z 

e itim isteyen ö rencilerin hakl  mücadelelerinde her 

zaman yanlar nda olaca z.
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Her eyin  yat n n dü tü ü 

söylendi i Türkiye’de, nedense 

yaln zca çal anlar n ücretleri 

dü ürülmekte, buna kar l k 

temel gereksinimlerdeki  yat 

art lar  sürmektedir. Di er 

yanda da hiç olmamas  

gereken ö renim harçlar  

art r lmaktad r. 
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