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  05.10.2022 

BASINA VE KAMUOYUNA 
 

BASINA VE KAMUOYUNA: ADD, ÇYDD, EĞİTİM-İŞ VE TBB “ÇOCUKLARIMIZA 
SAHİP ÇIKIYORUZ” FORUMUNDA BARINMA SORUNU İÇİN ÇÖZÜMLER 

ÜRETECEK 
  

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 
Eğitim ve Bilim İş görenleri Sendikası (Eğitim-İş) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB), öğrencilerin 
barınma sorununa çözüm önerileri geliştirmek için “Çocuklarımıza Sahip Çıkıyoruz” 
forumunda bir araya geliyor. 

 

Dört kurum, foruma dair yaptığı ortak çağrıda 
 

“Öğrencilerin barınma sorunu ivedi olarak çözülmelidir. Biliyoruz ki, barınma olanağı 
eğitim hakkından yararlanabilmenin ön koşuludur. Ancak son 20 yıldır AKP iktidarlarının 
bilinçli olarak uyguladığı yanlış eğitim politikaları, eğitimde fırsat eşitsizliğini sürekli 
büyüterek öğrencilerimizin temel insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan sorunlar 
doğurmuştur. Bugün öğrencilerin barınma sorunu, eğitime erişimlerinin ve eğitimlerini 
sürdürebilmelerinin, bir anlamda kaderlerinin belirleyicisi olmuştur. Bu soruna dikkat 
çekmek ve çözüme katkı sunmak amacıyla laik ve bilimsel eğitimden yana olan ADD, ÇYDD, 
Eğitim - İş ve TBB olarak hep birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerin barınma 
sorunlarına yönelik farkındalık yaratarak güçlü bir kamuoyu desteği oluşturmak, yerel 
yönetimlerin de konuya odaklanmalarını sağlayacak şekilde çözümler üretebilmek adına 
düzenlediğimiz ‘Çocuklarımıza Sahip Çıkıyoruz’ forumunda sizlerle birlikte olmak bizleri 
onurlandıracaktır.” dedi. 

 

Aynı zamanda barınma sorunu karşısında cumhuriyetçi ve demokratik örgütlerin iş 
birliği yapmasının ve daha etkin olarak rol almalarının gerekliliğini vurgulayan dört kurum, 
kamuoyu oluşturmak amacıyla “Öğrencilerin Barınma Hakkı ve Yurt Sorunu” başlıklı bir de 
panel gerçekleştirecek. Oturum Başkanlığını Doç. Dr. Ahmet Yıldız’ın üstleneceği panelde 
konuşmacı olarak Mustafa Hüsnü Bozkurt (ADD), Prof. Dr. Ayşe Yüksel (ÇYDD), Kadem 
Özbay (Eğitim-İş) ve Av. R. Erinç Sağkan (TBB) yer alacak. 

 
Öğrencilerin barınma ve yurt sorununun hep birlikte tartışılacağı forum 8 Ekim 

Cumartesi günü, saat 10.30’da TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenecek. 
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