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#KürsüÖğrencilerin

Bak işte 
yaklaşıyor fırtına!

Bu broşürün yazılma 
amacı; kimsenin bil-
mediği, yeni keşfe-

dilmiş yolların duyurulması 
değil. Kimseye akıl vermek, 
kimseden ders almak gibi 
bir niyetimiz de yok. Hey-
bemiz dolu, yolumuz uzun 
biliyoruz. Bu broşürü, mem-
lekette ve dünyanın her 
yerinde değiştirme kuvvetini 
yeniden hatırlamaya mey-
leden gençlerin iradesini 
kayda geçmek, taleplerini 
ve mücadelesini yan yana 
getirebilecek kısa ve orta 
vadelei bilhassa üniversiter 
bir programın taslağı olarak 
yazıyoruz. 
 
Bütün temsiliyet araçları 
elinden alınmış, bütün ka-
tılım mekanizmalarından 
kovulmuş durumdayız. 
Gençlik, güncel ve somut 

mücadele alanları etrafında 
ya birbirinden habersiz ya 
da süreğen olmayan ilişkiler 
kurarak sesini duyurmaya 
çalışıyor. Bildiğimiz anlamda 
“siyaset” ya üniversitelerden 
büsbütün çekilmeye zorlan-
mış durumda ya da geniş 
gençlik kesimleriyle bağı ol-
dukça zayıf vaziyette. Genç-
liğin ise, mücadele azminde 
ve çözüm arayışında bir geri 
adım yok, aksine neoliberal 
ve ideolojik saldırılar altında 
alanı gün geçtikçe daralıyor 
ve bilirsiniz, köşeye sıkışan-
ların öfkesi aniden patlaya-
bilir. İşte biz buna kısaca, 
yaklaşan fırtına diyoruz.  
 
Bugün gençlik, büyük kent-
lere yığılıyor ve bu kentle-
rine hem öğrencileri olarak 
değişime ve dönüşüme 
sebep oluyor hem de en 



5

ucuz işgücüne dönüşüyor. 
Cebine giren para sürekli 
eksiliyor, burslardan ya çok 
az faydalanbiliyor ya da hiç 
faydalanamıyor. Öğrenim 
kredileriyle sürekli borçla-
nıyor ve bu yüzden yalnız 
öğrenciyken değil mezun 
olduktan sonra da daha 
üretken ve daha itaatkar 
olmaya zorlanıyor. 
 
Politik özgürlükler kısıtlanı-
yor. İfade, eylem, örgütlen-
menin önünde yasal ve fiili 
engeller artırılıyor. Ama kri-
minal olmayan, adli vakaya 
dönüştürülemeyen eylemler 
de yine bu tırpanlanmış 
alanda gençlerin yaratıcı 
ve yıkıcı aklıyla var oluyor. 
Somut kazanımlar, cüretkar 
iddiaları besleyerek gelişi-
yor.  
 
İhtiyacımız, gençliğin bugün 
içinden geçtiği cenderede 
kendisini güçlendirecek, 
onu kuşatan toplumsal 
ağlar, rektörler, müdürler, 
siyasi iktidarlar karşısında 
uzlaşmaz bir güç haline 
getirecek yolları bulmak. 

Gençliğin mücadele içinde 
kesintisiz ve üretken iletişi-
mini sağlamak. Bütün karşı 
eğilimleriyle gençliği kavra-
yıp kapsayacak fikri ve fiili 
mücadele birikimini kurmak.
Gençliğin henüz düzen 
karşıtı hale gelmemiş düzen 
dışı eğilimlerini büyütüp is-
yanlaştıracak programı inşa 
etmek. 
 
Gençliğin iletişim, daya-
nışma ve mücadele ağını 
kurmak yolunda “Bir gün 
forum, her gün mücadele!” 
dedik. Toplumsal bir çalış-
ma içinde bulunan, müca-
dele eden, çözüm arayan, 
üreten ve paylaşan bütün 
öğrencileri, kulüp, topluluk, 
fanzin gibi yerel inisyatifleri 
gençliğin mücadele prog-
ramının fikri zeminini inşa 
etmek üzere davet ettik. 
#ÖğrenciForumu öncesinde 
10 toplantı yaptık, yüzlerce 
öğrenciyle görüştük. Gençli-
ğin güncel ve tarihsel so-
runları, ekonomik, politik ve 
sosyal talepleriyle, çözüm 
önerilerini bir araya getire-
rek bu taslağı oluşturduk. 
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Ekonomik Talepler

Montumun cebinde
yok kuruş!

Kredi, burs, kredi kart-
ları, borç, daha fazla 
borç…  

 
Barınma, ulaşım, beslenme, 
kitap, kalem derken liste 
uzadıkça uzuyor. E haliyle 
“öğrenim kredisi” dediğimiz 
şey de çok olması gereken 
bir şeymiş gibi karşımı-
za çıkıyor. Öğrenimimizi 
gerçekleştirebilmek için 
borçlanmamızın olağan bir 
şey olduğunu düşünmemiz 
isteniyor.  
 
Yurtlarda, evlerimizde ya-
şadığımız çeşitli dramatik 
anlar “öğrenci hayatı” de-
nilerek son derece olağan 
gibi görülüyor. Öğrenciye ev 
verilmez, verilse fazla kira 
istenir; öğrenci makarnaya 
talimdir; kafelerde, barlarda 
garsondur öğrenci. Kredi 
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kartından çekip kredi kartı-
nın borcunu öder öğrenci. 
Tüm bunlar son derece 
olağan değil mi?
Başta barınma, beslen-
me, ulaşım, eğitim ve araç 
gereç ücretleri olmak üzere 
ağır ekonomik yükü olan 
birçok temel ihtiyacımız var. 
Temel ihtiyaçlarımız için 
çok yüksek ücretler ödüyor 
ve sadece bunlar için bile 
borçlanmak durumunda 
kalıyoruz. Üstelik KYK’dan 
almak zorunda kaldığımız 
kredilerle “bize bu temel 
haklarımızı sağlamakla so-
rumlu devlete” borçlanıyo-
ruz. İçimizden sadece çok 
küçük bir azınlık KYK Bursu 
alabiliyor ve o burs da aylık 
beslenme ihtiyacımızı dahi 
karşılamıyor. Yine şanslı 
olanlarımız KYK Yurtları’nda 
kalsa bile bursunun veya 
kredisinin yarısını yurda ver-
mek durumunda kalıyor. 

İşsizlik oranlarının rekor 
seviyelerde olduğu, her dört 
gençten birinin işsiz olduğu 
ülkemizde lisans diploma-
sının dahi iş bulmak için 

yeterli olmadığı artık son 
derece açık. Hal böyleyken 
üniversite okumamak gibi 
bir ihtimali aklımızın ucun-
dan bile geçirmiyor, geçire-
miyoruz. Üniversite okuma-
nın getirdiği maddi külfetten 
dolayı okuyamayanlar ya da 
öğrenimini yarıda bırakan 
öğrenciler de var tabi. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın açıkla-
dığı verilere göre 2013-2018 
arasındaki beş yıllık dönem-
de 1 milyon 115 bin 530 
üniversite öğrencisi kaydını 
sildirdi veya dondurdu. Sa-
dece 2016 – 2017 dönemin-
de 212 bin öğrenci üniversi-
teyi bırakırken 2017 – 2018 
döneminde bu %92.2 gibi 
olağanüstü bir artış göstere-
rek 408 bini aştı. 

Biz okumaya gelmiştik? 

Üniversiteye devam ettiği 
sırada çalışan öğrencilerin 
oranı da bir hayli yüksek. 
Her beş üniversite öğren-
cisinin dördü günde ortala-
ma 5 saat bir işte çalışıyor, 
derslerde ise günde ortala-
ma 2 saat vakit geçiriyor. 
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Gider arttı, gelir düştü!
 
Öğrencilere KYK tarafın-
dan verilen burs ve kre-
dilere %10 oranında zam 
yapılırken KYK Yurtları’na 
her oda tipi için %19’dan 
fazla zam yapıldı. Konut 
kira ücretleri de enflasyona 
bağlı olarak %25 civarında 
zamlandı. Kayıtlı işçilerin en 
az %43’ünün asgari ücretle 
çalıştığı ülkemizde yüksek 
enflasyon sonucu asgari 
ücret de git gide eriyor, do-
layısıyla öğrenimimiz aile-
lerimiz açısından bir zulme 
dönüşüyor. Dolayısıyla yüz 
binlerce öğrenci öğrenimini 
ekonomik sebeplerle yarıda 
bırakmak zorunda kalıyor. 

Sadece bugünümüze de-
ğil, yarınlarımıza da ipotek 
koyuyorlar! 

Öğrenimini yarıda bırakan 
ya da öğrenimine devam 
eden gençler çok zor koşul-
lar altında çalışmak, ücret-
siz stajlarla boğuşmak ve 
sertifikalar, kurslar peşinde 
koşmak durumunda kalıyor. 

Çünkü hiçbir gencin, öğ-
rencinin iş bulabileceğinin 
garantisi yok. 

Gençler arasında rekabet 
derinleşiyor, bir para kazan-
ma yolu olarak CV ofisleri 
kuruluyor… CV’lerimizde 
yazanlardan ibaret olduğu-
muz gerçeği bizi cebimizde-
ki son parayı da yarınlarımız 
için o CV’leri doldurmaya 
zorluyor.

TALEP-
LERİ-
MİZ
VAR!
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Eğitim haktır, 
ücretleri kaldır!
 
Biz öğrenciyiz, müşteri deği-
liz. Eğitim bir temel haktır ve 
ücretsiz olmalıdır.

• Sınav giriş ücretleri ve 
ikinci öğretim harçları kaldı-
rılsın.
• Liselerde bağış adı altında 
dayatılan ücretler son bul-
sun.
• Öğrenciler gelir kaynağı 
olarak görülemez.
• Vakıf üniversitelerinde 
yemekhane ve kantin fiyatla-
rı denetlensin, fahiş fiyatlar 
uygulanmasın.
• Vakıf üniversitelerinde öğ-
renim ücretlerine zam yapıl-
masın, öğrenciler girdikleri 
yıla göre ücret ödesin.
• Her öğrenciye kitap bursu 
verilsin.
• Derslerde zorunlu kitap, 
kodlu kitap uygulamaları 
kaldırılsın.

Her öğrenciye
yaşanılabilir, ücretsiz yurt!
 
Barınma temel haklarımı-
zın başında geliyor. Ancak 
başvuranlarımızın büyük ço-
ğunluğuna KYK Yurtları’nın 
kapasitesi yetersiz olduğu 
için KYK Yurdu çıkmıyor, 
dolayısıyla özel yurtlara ya 
da arkadaşlarımızla daire 
tutmaya yönelmek zorunda 
kalıyoruz. Hali hazırda KYK 
Yurtları bile öğrenciler açı-
sından ciddi bir maddi yük 
taşırken diğer seçeneklere 
mecbur kalmak katlanılmaz 
bir hal alıyor. 

• Özel yurtlar kamulaştırılsın.
• KYK Yurtları öğrencilerin 
barınma ihtiyaçlarını karşıla-
yacak biçimde düzenlensin.
• KYK Yurtlarına kesintisiz 
sıcak su, temiz çarşaf, bi-
reysel masa, dolap ve inter-
net sağlansın.
• Odalarımıza hapsolmak 
istemiyoruz, yurtlara sosyal-
leşme alanları yapılsın.
• Yurt görevlileri tarafından 
öğrencilere uygulanan mob-
bing son bulsun.
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Ulaşamıyoruz!

Büyük çoğunluğumuz eğitim 
yerlerimize ulaşmakta sorun 
çekiyoruz. Ulaşım biz öğren-
cilerin en temel haklarından 
biridir. Üniversite ve liselere 
ulaşım için sık halk otobüs-
leri konulmalıdır. 

• Üniversitelere ulaşım sağ-
layan araçların sefer saatleri 
artırılsın, alternatif rotalar 
eklensin.
• Yurtlar okulların konumları 
göze alınarak inşa edilsin.
• KYK Yurtlarına yerleştirme-
ler, okullara ve kampüslere 
olan uzaklıklar dikkate alına-
rak yapılsın.
• Kampüs içi ringler ve vakıf 
üniversitelerinin servisleri 
ücretsiz olsun.
• Kampüse ulaşım! Yetmez. 
Kampüste de ulaşım!
Ulaşım temel ihtiyaçtır ve 
kamu kaynaklarından karşı-
lanmalıdır.

Ücretsiz, sağlıklı yemek!

Hayat pahalılığı ve eğitim 
yerlerimizdeki yüksek yemek 
ücretlerinden ötürü ucuz ve 
sağlıksız besinlere yönelmek 
zorunda kalıyoruz. Eğitim 
yerlerimiz olan üniversite ve 
liselerde ücretsiz, sağlıklı 
besin sağlayan yemekha-
neler olması gerekirken çok 
yüksek ücretlere sağlıksız 
besinler satılıyor.

• Lise ve üniversite yemek-
haneleri ücretsiz olsun.
• Besin değeri yüksek ye-
mekler tüketmek istiyoruz.
• Yemeklerin içinde kullanı-
lan ürünler açıklansın.
• Lise ve üniversite yemek-
hanelerinde vegan ve veje-
teryan öğrenciler için alter-
natif menüler oluşturulsun.
• Lise ve üniversite yemek-
hanelerinde çölyak hastalığı 
gibi beslenme kısıtları olan 
öğrenciler için alternatif me-
nüler oluşturulsun.
• Yemekhane ihalelerine 
öğrenciler de katılabilsin.
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Vakıflara değil,
öğrencilere bütçe!

Devlet üniversiteleri hazine-
den bütçe alıyor, vakıf üni-
versiteleri ise öğrencilerden 
aldıkları öğrenim ücretleriyle 
kasasını dolduruyor. Ancak 
başta devlet üniversiteleri 
olmak üzere üniversitelerin 
büyük çoğunluğunda kulüp 
ve topluluklara ödenek sağ-
lanmıyor. Lavabolara tuvalet 
kağıdı, sıvı sabun gibi temiz-
lik malzemeleri konulmuyor. 
Devlet üniversiteleri ödenek-
lerinden vakıflara bağış ya-
parken vakıf üniversiteleri ise 
bu paraları üniversite tanıtımı 
gibi mevcut öğrencilerin işine 
yaramayan yerlere harcıyor.

• Üniversitedeki kulüp ve 
topluluklara düzenli ve yeterli 
ödenek sağlansın.
• Üniversite bütçesinden 
şenlik ve festivallere ödenek 
ayrılsın.
• Üniversite şenlikleri kamu-
saldır, fahiş fiyatlara son!
• Parasız eğitim şarttır, üni-
versiteye bütçeyi arttır!
Harçlar tamamen kaldırılsın!
Devlet okullarına verilen öde-
nek artırılsın.
• Kampüs canlılarına ödenek 
ayrılsın, denetim üniversite 
bileşenlerine bırakılsın!
Kampüslerimizde yaşayan 
hayvan dostlarımızın bakım 
ve barınmaları için ödenek 
ayrılsın.
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Zorunlu, ücretsiz
staja: Sömürüye son! 

Büyük çoğunluğumuz eği-
timimizi sürdürürken ge-
çimimizi sağlamak için bir 
yandan da çeşitli işlerde 
çalışmak durumunda kalı-
yoruz. Mesleki eğitim almak 
için gittiğimiz staj yerlerin-
de ücretsiz ve güvencesiz 
koşullarda çalışmak istemi-
yoruz.  

•Ücretsiz staj kaldırılsın.
• Stajlarda mobbing ve staj 
yakma tehdidi gibi baskılara 
son verilsin.
• Stajlarda mesleki eğitim 
almak istiyoruz, ucuz emek 
gücü olmak değil.
• Staj öğretim için zorunluy-
sa, staj yerlerini bulmak da 
lise ve üniversitelerin sorum-
luluğundadır. Staj yerlerini 
üniversiteler ayarlasın.
• Güvencesiz çalışma sona 
ersin, stajyerlere sigorta 
yapılsın!

Burslarımız ihtiyaçtır,
dokunmayın! 

Büyük çoğunluğumuz hali 
hazırda burs alamıyor, alan-
larımıza ise bu burslar her 
an geri alınabilecek bir lütuf-
muş gibi davranılıyor. Burs-
lar ihtiyaçtır, tehdit unsuru 
değil! Aldığımız burslarla 
bizi yönetmeye kalkanlara 
izin vermeyeceğiz. 

• Burslar ihtiyaçtır, şarta, ko-
şula bağlanarak seçkin bir 
azınlığa aktarılmaz. Herkese 
ihtiyacına göre burs sağlan-
sın.
• Burslar herhangi bir soruş-
turma, not düşüşü, disiplin 
cezası karşısında kullanıla-
cak bir tehdit unsuru değil, 
ihtiyaçtır. Burslar bu gibi 
gerekçelerle kesilmesin. 
Burslar ancak süresi bittiğin-
de kesilebilir.
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Geleceğimize 
ipotek koyulamaz!

Mezunlar işsiz, öğrenci-
ler geleceksiz! Birçok işte 
çalışarak, borçlarla sürdür-
düğümüz eğitimin sonunda 
en az %25’imiz iş bulamıyor. 
İşsizlik, atanamama gibi 
sorunların üstüne bir de faiz 
uygulanan KYK kredileri ve 
diğer borçlarla boğuşmak 
zorunda kalıyoruz. 

• Mezuna iş, öğrenciye iş 
garantisi verilsin.
• KYK borçları silinsin, kre-
diler burs olsun.
• Aileye bağlı sigorta değil, 
ücretsiz sağlık hizmeti isti-
yoruz.

 

Taşeron değil,
güvenceli, kadrolu iş!

Lise ve üniversitelerde taşe-
ron ve güvencesiz koşullar-
da çalışan işçiler ve öğ-
renciler kadroya geçirilsin. 
Hiçbir işçi sigortasız, güven-
cesiz koşullarda çalışmasın.

• Mobbing ve baskı istemi-
yoruz.
• Sigorta, iş saati tanımı ve 
iş güvencesi talep ediyoruz.
• Üniversitelerde ve bütün 
işyerlerinde taşeron işçiliğe 
son verilsin!
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Sosyal Talepler

Bu hayatın 
heyecanı meyecanı yok

Yoğun ders saatleri, 
ödevler, sınavlar, bir 
yandan çalışma der-

ken kendimizi gerçekleştire-
bilecek boş zaman bulamı-
yoruz. Bulsak bile sinema, 
tiyatro, konser gibi sosyal 
aktivitelerin ücretlerini kar-
şılamak bizim için çok zor. 
Haliyle sosyal medya he-
sapları üzerinden bir konser 
için çekilişle bilet dağıtan fir-
ma ve kişilerin gönderilerine 
on binlerce öğrenci başvuru 
yapıyor.  

Gerek lise ve üniversiteleri-
miz içinde gerek de dışında 
ücretsiz, kullanılabilir sosyal 
alanlar bizim hakkımız. Ders 
çalışmak, kitap okumak için 
kafelerde ücret ödeyerek 
oturmak zorunda olmamalı-
yız. Aynı zamanda kamusal 
alanlar olan lise ve  
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üniversitelerimiz güvenli, 
yaşanılabilir ve siyasi ikti-
darın her türlü baskısından 
uzak olmalıdır. Sermayenin 
öğrencileri birer rant kapısı 
olarak kampüslerde açtığı 
özel işletmelere izin veril-
memelidir. Öğrencilerin 
yaşam alanı olan kampüste 
her türlü hizmet üniversite 
tarafından verilmelidir.

Yaşanabilir, 
özgür kampüs!

Derslere girdiğimiz, ders 
çalıştığımız, sosyalleştiği-
miz, etkinlikler düzenlediği-
miz, içinde yurt varsa yurtla-
rında kaldığımız kampüsler 
bizim yaşam alanımız. Kam-
püsler öğrencilerin, akade-
misyenlerin, işçilerin ihtiyaç 
ve talepleri doğrultusunda 
düzenlenmelidir. 

• Kampüslerde çalışma 
alanları artırılsın!
• Kampüs alanları özel işlet-
melere açılamaz!
• Kampüslerin nasıl kullana-
cağına üniversite bileşenleri 
karar verir!
• Üniversiteler ve fakülteler 
arası geçiş yasakları kaldı-
rılsın!
• Sosyalleşme alanları artı-
rılsın, var olanlara müdahale 
edilmesin!
• Kampüs içerisindeki etkin-
likler öğrencilere kapatıla-
maz!
• Üniversite binaları acil 
durumlara dayanıklı hale 
getirilsin.

TALEP-
LERİ-
MİZ

VAR!
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• Acil eylem planları ve afet 
toplanma yerleri açıklansın.
• Acil müdahale ve ilkyardım 
ekipleri kurulsun.
• Kampüslerde yaya ve 
bisiklet yolları ile durakları 
artırılsın.
• Üniversitede doğa talanına 
son! Kampüslerdeki doğa 
alanları korunsun ve geniş-
letilsin.

Kültür-Sanat
etkinliklerine erişim haktır! 
 
Konser, tiyatro, sinema 

gibi etkinliklere erişim ve 
müzelere giriş bizim hak-
kımız. Boş zamanlarımızı 
verimli geçirebilmek için 
kültür – sanat etkinliklerine 
katılabilmek istiyoruz. Ge-
rek kampüs içindeki gerek 
de dışındaki kültür – sanat 
etkinliklerine uygulanan çe-
şitli baskı yöntemleri kabul 
edilemez.
 
• Bütün öğrencilere “Kül-
tür-Sanat Bursu” verilsin.
• Etkinliklere yönelik baskı 
ve engellemeler son bulsun.
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Üniver-
siteler

kamusal
alandır!
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Politik Talepler

Biz yakarsak 
söndüremezler!

B izim yaşadıklarımıza 
dair söyleyecek sö-
zümüz, çözümlerimiz 

var. Ancak liselerimizde, 
üniversitelerimizde yaşadığı-
mız sorunlara dair öğrenciler 
olarak birlikte çözüm üret-
meye dönük her hareketlili-
ğimizde baskı ve saldırılara 
maruz kalıyoruz. Afiş asmak, 
forum yapmak, bildiri veya 
fanzin dağıtmak yönetimler 
tarafından yasaklanmaya 
çalışılıyor. Yetmiyor, kam-
püslerimize polis sokuluyor! 
 
İşte varız, buradayız! 
 
Biz öğrenciler olarak üni-
versitelerimizde enerjimiz 
ve yaratıcılığımızın getirdiği 
nitelikle ve niceliksel ço-
ğunluğumuzla üniversitede 
söz söylemek istediğimizde 
kampüsleri yerinden oyna-
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tabilecek kudretteyiz. Üni-
versitelerimizi yönetebilecek 
kudretteyiz. Sadece öğren-
cilerin, akademisyenlerin, 
işçilerin değil; kampüsle-
rimizi paylaştığımız tüm 
canlıların yaşamına uygun 
şekilde bir üniversite yöne-
timi tüm üniversite bileşen-
lerinin katılımcısı olduğu bir 
yönetimle mümkün olabilir. 
 
Bu yöndeki her türlü demok-
ratik çalışmamıza yapılan 
baskı ve saldırılara son 
verilmelidir, üniversiteler 
bizimdir. Okuduğumuz 
üniversitelerin bizi ilgilendi-
ren her konusuna dair bilgi 
ve söz sahibi olmak bizim 
hakkımız. Kulüp ve topluluk-
ların, öğrencilerin bunlara 
dair çalışmaları engellene-
mez. 
 
Siyasi iktidarın ve lise, üni-
versite yönetimlerinin tüm 
engelleme çalışmalarına 
rağmen liselerimizde, üni-
versitelerimizde taleplerimiz 
etrafında bir araya geliyor 
ve çözüm yolları arıyoruz. 
Deneyim biriktiriyoruz. Ba-

zen yılgınlığa düşüyor hata 
yapıyoruz, sürdüremiyoruz. 
Bazen de sürdürmenin 
yollarını buluyor, küçüklü 
büyüklü kazanımlarla bir 
adım daha atıyoruz.  
 
İşte adımlarımızı birbirini 
karıştırmanın, gerek üniver-
site ve lise için dayanışmayı 
gerek de bunlar arasında-
ki iletişim, dayanışma ve 
mücadele ağını kurmanın 
zamanı geldi. Ekonomik ve 
sosyal taleplerimizi ger-
çekleştirebilmenin yolu 
adımlarımızı sıklaştırmaktan 
geçiyor. Dünyada ve mem-
leketimizin birçok yerinde 
öğrencilerin üniversitelerini 
yönetebileceğinin, yönet-
mesinin birçok örneği var. 
Ufkumuzu daraltmadan, 
gerçekçi adımlarla yürüme-
ye devam edeceğiz. 
 
Öğrenciler, öğretmenler, 
akademisyenler ve işçiler 
üzerindeki tüm baskılara ve 
öğrenciler arası rekabetçili-
ği derinleştirici uygulamala-
ra son verilmelidir.
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Bilimsel, objektif, 
nitelikli eğitim!

• Sürekli olarak değişen 
müfredat ve sınav sistemleri 
ile öğrenciler oyalanmasın.
• Bilimsel, objektif, nitelikli 
eğitim istiyoruz.
• Cinsiyetçi, lgbtiq+ fobik 
müfredat istemiyoruz.
• Müfredatta, kampüste, 
derste tam eşitlik istiyoruz.
• Anadilde eğitim haktır! Her 
seviyede anadilde eğitim 
hakkı sağlansın.
• Liselerde “zorunlu seçmeli 
dersler” uygulaması son bul-
sun, seçmeli dersler liselile-
rin iradesine bırakılsın.
• Yeteneğe göre eğitim, 
alana göre eğitim kadrosu 
sağlansın.
• Eşitsiz, rekabetçi eğitime 
son!
•Herkese yeteneğine göre 
eğitim verilsin.
• Alanında yetişmiş eğitim 
kadrosu istiyoruz.

TALEP-
LERİ-
MİZ

VAR!
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Üniversitenin sesini aç!

Üniversitedelerde biz öğ-
rencilerin söz ve eylemlerine 
karşı siyasi iktidar tarafından 
sistematik bir saldırı gerçek-
leşmektedir. Üniversiteler 
atama rektörlerle yönetil-
mekte, kampüslerde polisler 
ve ÖGB kol gezmektedir. 
Üniversiteler özgür ve de-
mokratik özelliklerini yitirmiş, 
öğrencilerin bastırıldığı bir 
yere dönüşmüştür.

• Üniversite ve kampüslere 
dair alınacak kararlar tüm 
üniversite bileşenlerinin katı-
lımıyla verilsin.
• Ne YÖK ne Saray! Söz – 
yetki – karar üniversiteye!
• Yönetimler seçimle belir-
lensin, seçimlere bütün üni-
versite bileşenleri katılsın.
• Toplantı ve forum gibi et-
kinlikler izne tabi kılınamaz, 
yasaklanamaz, engellene-
mez.
• Broşür, bildiri, fanzin, 
dergi gibi materyaller yasak-
lanamaz, dağıtımı engelle-
nemez.

• İfade, eylem ve örgütleme 
özgürlüğünü kullanan tutuk-
lu öğrenciler derhal serbest 
bırakılsın.
• Üniversitede, amfilerde, 
kampüslerde, yurtlarda şo-
venizme, ırkçılığa geçit yok!
• Amfilerde, kampüslerde, 
yurtlarda cinsiyetçiliğe ve 
LGBTİQ+ fobiye geçit yok!
• Afiş yasaklarına son!
• İfade, eylem, örgütlenme 
suç değildir.
Disiplin soruşturmaları geri 
çekilsin!
• Devlet ve vakıf üniversite-
lerinin gelir – giderleri açık-
lansın.
• İhale süreçlerine öğrenci-
ler de katılsın, şeffaflık sağ-
lansın.
• Üniversitelerde talancıya 
ne yer ne danışmanlık!
• İhraç edilen akademisyen-
lere iade-i itibar!
• KHK ile ihraç edilen aka-
demisyenler göreve iade 
edilsin!
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Söz, 
yetki, 
karar
üniver-
siteye!
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Vardık, varız, var olacağız!

Hayatın her alanında olduğu 
gibi biz kadınlar kampüs-
lerde de vardık, varız, var 
olacağız. Üniversite yaşa-
mında, akademide yoğun 
şekilde hissedilen ataerkil 
ve cinsiyetçi politikalara son 
verilsin.

• Kampüslerdeki kadın 
oranları temsiliyet mekaniz-
malarında dikkate alınsın ve 
kotalar getirilsin.
• Kampüs ve çevresinde ya-
şanan cinsel saldırı suçları 
hakkında ve genel olarak eril 
tahakküm karşısında başvu-
rulabilecek “kadın masaları” 
kurulsun. Süreçlere ilişkin 
söz ve yetki bu masalarda 
olsun.
• Cinsel saldırı suçu işlediği 
tespit edilen kişiler hakkın-
da idari süreç başlatılsın 
ve suçlu olduğu karara 
bağlanmış olanlar kampüs-
lerden uzaklaştırılsın. Kadın 
Masaları bu sürecin parçası 
olsun.
• Yurtlara giriş çıkış saatleri 
kaldırılsın.

 
 
• Aileye haber vermek şek-
linde uygulanan baskı son 
bulsun.
• Kadın akademisyenlere 
uygulanan ayrımcılık son 
bulsun.
• Tuvaletlere ped otomatları 
kurulsun.
• Regl günleri için ek izinler 
verilsin, devamsızlığa sayıl-
masın.
• Tedavi dışı sorularla ya-
şamlarımızla yargılanmak 
istemiyoruz, jinekoloji şiddeti 
son bulsun! Şiddeti uygula-
yan doktor hakkında soruş-
turma açılsın, sistematikleş-
mesi halinde meslekten men 
edilsin.
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