
TMMOB, TÖB-DER, TÜM-DER, HALKEVLERİ, TÜTED,
DGDE, İGD, ÇHD , TÜS-DER, AKD, TÜRK TABİBLER 
BİRLİĞİ, MERKEZ KONSEYİ, İKD, ANKARA DEMİRYOLU 
Mi. DER. , TÜM-ZERBANK-DER, ENERJİ DER, TÜM-OR- 
DER, T. ZİRAALÇILAR DERNEĞİs İM-DER, DEV-SAN- 
DER, TİB, TÜM)D, TÜMAS , SGB, DHKD, PİM, İŞÇİ 
KÜLTÜR DER, HAYVAN SAĞLIĞI M. . DER., SOS. HIZ. 
MÜT. DER■ SANATÇILAR BİRLİĞİ ÖRGÜT BAŞKANLARI 
KIBRIS ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNUN BOŞALTILMASI GÖRİ- 
Ş İMLERİ NE KARŞI AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYI YAPTILAR.

Ankara'da yüksek öğrenim yapmakta olan Kıbrıs'la öğrencilerin önemli 
sorunlarından biri de YURT SORUNUDUR. Ankara'da 1200'ü aşkın Kibris*lı öğ
renci bulunmasına karşın 120 kişilik bir kız ve 150 kişilik bir erkek yurdu 
mevcuttur. Erkek yurdunda 307 ,kız yurdunda ise; 143 kişi barınmaktadır.
Bu şartlar altında bu yurtların sağlık koşullarına uygun olduğu, öğrenim 
yapmaya, hatta yaşamaya olanak sağlandığı söylenemez.

Kıbrıs'lı öğrencilcr 1977-1978 ders yılı başlarında yurttan çıkarılmak 
istenmiş; yalnız 168 kişinin kaydının yapılacağı geriye kalanların yurdu 
terketmelori gerektiği, KTED Eğitim Bakanlığı tarafından ilân edilmiş; buna 
karşın öğrenciler kayıt yapmama direnişini başlatmışlar ve yurttan öğrenci 
atılmasına izin vermeyeceklerini kamu oyuna duyurmuşlardır. KTED, Eğitim 
Bakanlığı bu direniş karşısında 307 öğrencinin yurtta barınmasına izin 
vermiş ancak öğrenciler 150 kişilik yurtta 307 kişi barındırmayı amaçlamı
yorlar. Onların istemi yeni yurtların açılmasıdır.

KTED. Eğitim Bakanlığı 6 Ocak 1978 tarihli Kıbrıs Gazetelerinde 
yayınladığı duyuru ile kayıt yapılmadığı takdirde 9 Ocak 1978 tarihinde 
yurdu boşalttıracağını yaymış ve bir takım iddialarla kendi lehinde kamu 
oyu oluşturmaya çalışmıştır. Yurt olmaya elverişli bir bina bulunup bakan
lığa iletildiği halde, bina bulunmadığını iddia etmekte olan bakanlık; öğ
rencilerin neden direndiklerini de bilmediğini söylemekte, Halbuki sorun 
defalarca bakanlıkla tartışılmış ve ders yılı başlarında görevli bir heyet 
Ankara'ya temaslarda bulunmuş ve bu arada öğrenci temsilcileriyle de 
görüşmüştür.

Yurt binası bulunduğu halde kamu oyunu yanıltmaya çalışmak kabul edi
lecek bir tutum mudur?

Öğrencilerin yurt sorunu ve "Yurtsuz Yüksek Öğrenim olamıyacaği'1 
doğrusu ortada iken sorugu yok saymaya çalışmak nasıl açıklanabilir?

150 kişilik yurda 307 kişinin kayıt yaptırmasını istemek kayıt yap- 
tırıİmayıncada yurdu boşaltırmaya çalışmak ne denli doğrudur?

Bu sorulara olumsuz yanıt, vernekhiç bir ilericinin, yurtseverin 
yapabileceği birşey değildir.

Yetkilileri, Kıbrıs*lı öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmeye 
çağırır haklı direnişlerini desteklediğimizi tüm Türkiye ve Kıbrıs kamu 
oyuna duyururuz.
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