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Öğrenciler AçıktA
Sorumlu SizSiniz

Üniversite öğrencilerinin barınma problemi 
uzun yıllardır çözülemeyen, birçok öğrencinin 
ve ailenin hayatını doğrudan etkileyen bir so-
run olarak karşımızda duruyor. 

kYk YurtlArınDA kontenjAn YeterSiz
Üniversite yurtlarındaki kontenjan yetersiz-

liği, KYK yurtlarının kötü koşulları, özel yurtların 
fahiş fiyatları derken birçok öğrenci temel bir 
hak olan barınma hakkından yararlanamıyor. 
Öte yandan açıkta kalmamak için üç dört ar-

kadaşla girişilen “eve çıkma” konusu da sürekli 
artan kiralar duvarına çarpıyor. Tüm bunlar 
yetmezmiş gibi bir şekilde okul ya da üniversite 
yurtlarına yerleşme “şansını” yakalayan öğren-
ciler iktidarın gerici çetelerinin propagandasına 
maruz kalıyor. 

YurtlArDA tArikAtlAr  
gÖz gÖre gÖre YuvAlAnDırılDı

Öğrenciler tarikatların göz göre göre yuva-
landırıldığı KYK yurtlarında zorunlu dini eğitim 
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seansları, namaz kılma mecburiyeti gibi dert-
lerle uğraşıyor. Yapılan baskılar hali hazırda bir-
çok öğrencinin hayatını zorlaştırmıyormuş gibi 
bir de bu zorunluluklara uymayanlar yurttan 
atılmakla tehdit edilmekte.

YurtlArDA HijYen Önlemleri AlınDı mı?
Tüm bu sorunlar her geçen gün katlanarak 

devam ederken bütün seviyelerdeki eğitim ha-
yatını sekteye uğratan pandemiyle çığ gibi bü-
yüdü. Pandeminin başında hiçbir ön bilgilendir-
me yapılmadan yurtlardan apar topar yollanan 
öğrencilerin yerine, yine hiçbir öğrencinin rızası 
alınmadan karantina altına alınması gereken 
insanlar yerleştirildi. Tüm yıl boyunca sağlıksız 
ve kalitesiz yemeklere, kalabalık yatakhane-
lerden hiç temizlenmeyen tuvaletlere kadar 
birçok sorunla karşılaşan öğrenciler, bu saçma 
uygulama nedeniyle özel eşyalarının zarar gör-
mesi ya da kaybolmasıyla karşı karşıya kaldı. 
Uzun süre boyunca birçok öğrenci eşyalarına 
ulaşamadı. İlerleyen süreçte yurtlar tamamen 
boşaltılsa da hijyen açısından nasıl önlemler 
alındığı bilinmiyor.

Bugün geldiğimiz noktada ise yeni dönem-
de üniversitelerin açılmasıyla birlikte barınma 
sorunu yeniden gündeme oturdu. Görünen 
tabloda kontenjanlarda herhangi bir değişim 

olmadığı, hijyen şartlarının sağlanmadığı ve 
gerici uygulamaların devam ettirileceği açık bir 
şekilde ortada. Bunların yanında üniversitelerin 
açıldığı ilan edilir edilmez hali hazırda yüksek 
olan kira fiyatları adeta bir pandemi fırsatçılı-
ğına çevirilerek normalin binlerce lira üstüne 
çıkarıldı. Yıllardır iktidarın palazlandırdığı inşaat 
sektörü ve bu sektör üzerinden mülk zengi-
nine dönüşen ev sahipleri pandemin yarattığı 
boşluğu hiçbir gerçekliği olmayan fiyatlarla 
doldurmaya çalışıyor. Hem üniversite hem KYK 
yurtlarının artan fiyatları ama artmayan kon-
tenjanları, gerici uygulamaları ve  hijyen sorunu 
devam ederken, bir alternatif olarak değerlen-
dirilen “öğrenci evi” de artık bir alternatif ol-
maktan çıkmış durumda. 

BArınmA HAkkı engelleniYor
Barınma hakkı gençlerin üniversite hayatına 

devam edebilmesi için devlet tarafından sağ-
lanması gereken bir başlıkken, iktidar sorunu 
çözmemek ve emekçi çocuklarını ciddi bir mad-
di yük ile bir başına bırakmak için elinden gele-
ni ardına koymuyor. Fakat, sorunu çözemeyen 
ve bizleri binbir dertle baş başa bırakan bu ikti-
dara karşı yalnız değiliz. Bu ülkede yüzbinlerce 
genç iktidarın sermaye yanlısı ve gerici politka-
larının mağduru olmak zorunda değil. 
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