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MüşteriDeğilÖğrenciyiz: Yemekhane Eylemleri 
 

 

 

  

2019’un son haftası İstanbul Üniversitesinde, Yemekhane fiyatlarına yapılacak 

değişikliklere karşı başlatılan eylemler, başka üniversitelerde de yapılan 

yemekhane zamlarıyla üniversitelere yayıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 

Özyeğin, Marmara ve Mimar Sinan Üniversitelerinden yemekhane eylemleri için 

destek geldi.  



 

2 Ocak’ta İstanbul Üniversitesinde “Burası üniversite, işletme değil” sloglanları 

atılarak eylem gerçekleştirildi. Dilekçe vermek isteyen öğrencilere polis müdahale 

etti. Bir yandan da #ÖğrenciyeDeğilCebe ve #İÜYemeğimeDokunma etiketleriyle 

sosyal medya eylemleri yapıldı. Yapılması planlanan zamlar, İstanbul Üniversitesi 

öğrencilerinin örgütlenip eylem başlatmaları üzerine iptal edildi.  

İTÜ’de geçtiğimiz dönemden beri devam eden boykotu sürdüren 30 kadar 

öğrenciye soruşturma açıldı. Öğrenciler soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı ve 

bazı öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi. 13 Ocak’ta, dönemin son günlerinde, 

İTÜ öğrencileri boykotun ikinci dönem de devam edeceğini duyurarak bir basın 

açıklaması gerçekleştirdi. Öğrencilerin talepleri arasında, kar etmeyen bir öğrenci 

kantininin açılması ve açılan soruşturmaların geri çekilmesi var. İTÜ öğrencileri, 

ikinci dönemde de boykota devam ediyorlar.  

8 Ocak’ta, Gebze Teknik Üniversitesinde öğrenciler yapılan yemekhane zamlarının 

geri çekilmesi talebiyle rektörlüğe toplu olarak dilekçe verdiler. 

Şubat ayında, Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler, yemekhaneye yapılan zamları 

protesto ettiler. Yemekhane fiyatlarının 3.75 TL’den 4.10 TL’ye çıkarılmasına karşı 

çıkan öğrenciler, sık sık “Müşteri değil öğrenciyiz!” ve Boğaziçi Üniversitesinin 

atanmış rektörünü kastederek “Kayyum elini cebimizden çek!” sloganları attı. 

Öğrenciler, yemekhane zamlarının geri çekilmesi talebiyle dilekçelerini teslim 

ettikten sonra kantinde yapılan forumda bir araya gelerek sürecin devamında neler 

yapılabileceğini konuştu. Bu forumun ardından kurulan Boğaziçi Dayanışması, 26 

Şubat’ta #BoğaziçiBoykotta diyerek alternatif öğrenci yemekhanesi kurdu. 

 

Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) de 2 Ocak'ta Yemekhane fiyatları 2.25'e 

çıkartılmıştı. Öğrenciler bunun üzerine YTÜ Meclisini kurarak,  yemekhane 

zammını protesto etti. Öğrencilerin çabaları sonucunda, 27 Şubat itibariyle, 

yemekhane zammı geri çekilerek, eski fiyatı olan 1.90'a düşürüldü.  

https://twitter.com/search?q=%23%C3%96%C4%9FrenciyeDe%C4%9FilCebe&src=typeahead_click&f=live
https://twitter.com/search?q=%23%C4%B0%C3%9CYeme%C4%9FimeDokunma&src=typeahead_click&f=live
https://twitter.com/search?q=%23Bo%C4%9Fazi%C3%A7iBoykotta&src=typeahead_click&f=live


 

Las Tesis Dansı 
 

 

sendika.org'dan alınmıştır. 

 

Şilili feminist kadınların 25 Kasım’da kadına karşı şiddete dikkat çekmek için 

yaptığı Las Tesis dansı, 2019’un son ayında bütün dünyaya yayıldı. Türkiye’de de 

çeşitli yerlerde Türkçe’ye adapte edilerek yapılan Las Tesis dansı, birçok yerde polis 

müdahalesiyle karşılaştı. 25 Aralık 2019’da da, Ankara Üniversitesi Cebeci 

Kampüsünde kadın öğrencilerin erkek şiddetine karşı gerçekleştirmek istedikleri 

Las Tesis dansı engellendi ve 8 öğrenci gözaltına alındı. Ankara Üniversitesindeki 

kadın öğrencilere idari soruşturması açıldı. Şubat ayında verilen karar 

neticesinde, 7 öğrencinin KYK burs ve kredileri kesildi ve kaldıkları yurttan 

atıldılar. Öğrenciler sosyal medyadan destek talebinde bulundu.  

 

http://www.diken.com.tr/las-tesis-dansi-gerekce-gosterilip-yedi-ogrencinin-kyk-bursu-kesildi/
http://www.diken.com.tr/las-tesis-dansi-gerekce-gosterilip-yedi-ogrencinin-kyk-bursu-kesildi/


 

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Davası 

 

 

19 Mart 2018’de, Afrin operasyonuna destek için Boğaziçi Üniversitesinde  lokum 

dağıtılmasını protesto eden 30 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin yargılandığı 

davanın karar duruşması 31 Aralık Cuma günü yapıldı. “Örgüt propagandası” 

suçlamasıyla yargılanan öğrencilerin duruşmasına, Avrupa Matematik Topluluğu 

ve Londra Matematik Topluluğundan temsilciler de katıldı. Davada tutuksuz 

yargılanan Boğaziçili öğrencilerden 3’ü beraat etti, 27’sine de 10 ay hapis cezası 

verildi. Hükmün geri bırakılmasını kabul etmeyen 7 öğrenciye 6 bin lira para cezası 

verilirken, kalan 20 öğrencinin hapis cezası ertelendi. >>  

 

 

 

https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1223256602398089217


 

Sosyal Medya Hashtag Eylemleri 

 

#GülistanDokuNerede 
 

 

5 Ocak’tan beri kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 

bulunması için #GülistanDokuNerede etiketiyle sosyal  edia kampanyası 

başlatıldı. 2 aydır kayıp olan 21 yaşında Gülistan Doku, en son minibüse binerken 

görüntülenmişti. Ocak ayında Tunceli’de kampüste ve kent meydanında Gülistan 

Doku’nun bulunması için kampüste ve kent meydanında eylemler yapıldı. >> 

 

#ÖykülerinSesiOl 
 

 

17 Şubat günü, Öykü isimli hukuk öğrencisi genç kadın , stajyerliğini yaptığı avukat 

Muhittin Köylüoğlu’nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu beyan etti. 

Öykü’nün bu tweet’I, sosyal medyada kısa süre 

içerisinde #ÖykülerinSesiOl etiketiyle yayıldı ve böylelikle, Muhittin Köylüoğlu’nun 

kendilerine de cinsel saldırıda bulunduğu başkaca avukat kadınlar da ortaya çıktı. 

Özellikle kadın hakları savunucularının yoğun çabaları neticesinde, Muhittin 

Köylüoğlu’nun eşine ve yanında çalışan stajyer ve avukat kadınlara da 

benzeri davranışlarda bulunduğu kanıtlandı. Bunun üzerine bir grup feminist 

kadın avukat, Muhittin Köylüoğlu aleyhine suç duyurusunda bulundu. Gözaltına 

alınan avukat Muhittin Köylüoğlu, Sulh Ceza Hakimliğince, ‘nitelikli cinsel saldırı’ 

suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi Öykü ve diğer kadınlar, 

Muhittin Köylüoğlu’nun yargılanacağı günü bekliyorlar. >> 

https://twitter.com/search?q=%23G%C3%BClistanDokuNerede&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%23%C3%96yk%C3%BClerinSesiOl&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/MerhabaOyku/status/1229057599942938625


 

#AnkÜÖğrencisiysen 
 

 

Ankara Üniversitesi öğrencileri, Ankara Üniversitesinde yaşanan hak ihlallerine 

dikkat çekmek amacıyla, 19 Şubat günü, #AnkÜÖğrencisiysen etiketini kullanarak 

sosyal  edia eylemi yaptılar. Öğrenciler, haklarında açılan haksız soruşturmaların 

bitmesi, kesilen kredi ve burs haklarının geri verilmesi ve eğitim haklarını 

kullanmalarını engelleyen uzaklaştırma kararlarının geri çekilmesi taleplerini 

sosyal  edia üzerinden, üniversiteyi protesto ederek duyurdular. >> 

 

#ÖzyeğinKomitesiHepimizin 
 

Özyeğin Komitesinin, @ozyeginkomitesi Twitter hesabı, Üniversite Rektörlüğünde 

kapattırıldı. Bunun üzerine Özyeğin Komitesi 

öğrencileri, #ÖzyeğinKomitesiHepimizin etiketini kullanarak, Rektörlüğü protesto 

etti ve herkesi yeni sosyal  edia hesapları @OzUKomitesi’ni takip etmeye çağırdı. 

Özyeğin Komitesi, yurt zamlarına karşı yapılan öğrenci forumu sonrası Mayıs 

2019’da Özyeğin Üniversitesi öğrencilerce kurulmuştu. >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/search?q=%23Ank%C3%9C%C3%96%C4%9Frencisiysen&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/hashtag/Ank%C3%9C%C3%96%C4%9Frencisiysen?src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23%C3%96zye%C4%9FinKomitesiHepimizin&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/OzUKomitesi
https://twitter.com/hashtag/%C3%96zye%C4%9FinKomitesiHepimizin?src=hashtag_click


 

 

Elazığ Depremi  

  

En az 40 kişinin hayatını kaybettiği 25 Ocak’ta Elazığ’da gerçekleşen 6.7 

büyüklüğündeki depremde, Malatya, Siirt ve çevre illerdeki kamu kurum ve 

kuruluşları dahil pek çok bina hasar gördü. Depremde etkilenen binalar arasında 

üniversiteler ve öğrenci yurtları da vardı. Malatya İnönü Üniversitesi ve Siirt’teki 

Hassa Hatun KYK Yurdu depremden hasar gören binalardan sadece ikisi. İnönü 

Üniversitesindeki öğrencilerinin can güvenliği endişesiyle sınavların ertlenmesi 

talebinin reddedilmesi üzerine, #İnönüSınavlarıİptalEt etiketiyle sosyal medya 

eylemi gerçekleştirdi. KYK Yurdundaki öğrencilerin ise, hasar görüntüleri sosyal 

medyada paylaşmaları üzerine, öğrenciler, burslarının kesilmesi ve uzaklaştırma 

cezası tehditleriyle karşı karşıya kaldılar. >> 

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum 

Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer, Elazığ depreminin sebebinin 

‘çocuk yaşta evliliklerin yasaklanması’ olduğunu söylemişti. Bunun üzerine 

öğrenciler #BedriGencerYıldızdanDefol etiketiyle sosyal medya eylemi başlattı ve 

Gencer’in dersini topluca terk ederek, Gencer’i protesto etti. Öğrencilerin Gencer 

https://twitter.com/search?q=%23%C4%B0n%C3%B6n%C3%BCS%C4%B1navlar%C4%B1%C4%B0ptalEt&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1221789006708473857
https://twitter.com/search?q=%23BedriGencerY%C4%B1ld%C4%B1zdanDefol&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%23BedriGencerY%C4%B1ld%C4%B1zdanDefol&src=typed_query&f=live


 

hakkında verdikleri dilekçe sonrasında da, Gencer’in dersi başka bir hocaya verildi 

vae hakkında soruşturma açıldı. >> 

İstanbul Ulaşım Zammı 

  

 

Üniversiteli öğrenciler, 8 Şubat günü saat 17:30’da, Mecidiyeköy 

Metrobüs durağında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu 

ulaşım zammını protesto ederken, polisler tarafından saldırıya uğrayıp, 

gözaltına alındılar. Bir gece gözaltında kalan öğrenciler, ertesi akşam 

serbest bırakıldılar.  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/CivicSpace_tr/status/1226815286113918976


 

Öğrenci İntiharları  
 

  

 

Aramızdan ayrılan üniversite öğrencileri Sibel Ünli ve Hakan Taşdemir'i anıyoruz.  

 

19 Şubat günü, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Hakan 

Taşdemir’in intihar ettiğinin duyulması üzerine, öğrenciler İletişim 

Fakültesi önünde bir anma gerçekleştirdi. Bir amfiye Hakan Taşdemir 

ismini vermek isteyen öğrenciler, Özel Güvenlik Biriminin (ÖGB) 

engeliyle karşılaştı. Anma yapan öğrenciler ÖGB tarafından darp edilerek, 

dağıtılmaya çalışıldı. 

21 Şubat günü ise, Kadıköy’de Gençlik Örgütlerinin, öğrenci intiharlarıyla 

alakalı yaptığı eyleme polis saldırı ve 6 öğrenci gözaltına alındı. 
  

 

 



 

Kampüste İfade Özgürlüğü 
 

 

Sivil Alan Araştırmaları Derneği olarak, kampüslerdeki ifade, toplanma ve 

örgütlenme özgürlükleri ve bunların ihlalleri üzerine çalışıyoruz. 

Sürdürülebilir olmasını amaçlayarak çıktığımız bu yolculukta, 

kampüslerde yaşanan hak ihlallerini öğrencilerle ve öğrenciler vasıtasıyla 

görünür kılmak ve ihlallere maruz kalmış öğrencilerle dayanışma amacı 

taşıyoruz. 

 

Sivil Alan Araştırmaları Derneği olarak, din, dil, ırk, etnisite, cinsiyet 

kimliği, cinsel yönelim, bedensel farklılıklar ve engellere karşı yapılan her 

türlü ayrımcılığa karşı bir duruş benimsiyoruz. Dayanışma halinde 

olacağımız öğrenci aktivistlerin, kulüplerin, inisiyatiflerin ve toplulukların 

da bunu gözettiğini düşünüyor ve onları bu konuda teşvik ediyoruz.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IMVwg4MABdI


 

Sivil Alan Araştırmaları Derneği 
 

merhaba@civicspacestudies.org 

 

+90 216 330 42 30 

İstanbul / Türkiye 
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