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Mülkiyeliler Birliği Yönetim 
Kurulu yaptığı açıklamalarla, 
öğrencilerin taleplerini destek-

lerken, iktidarın üniversitelere yönelik 
baskı ve müdahalesine sert bir şekilde 
tepki gösterdi. 
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, 9 
Aralık ve 13 Aralık 2010 tarihinde yap-
tığı açıklamalarda, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın üniversite rektörle-
riyle yaptığı toplantı sırasında, eğitim-
öğretim özgürlüğü isteyen ve paralı 
üniversitelere karşı çıkan öğrencilerin 
İstanbul’a sokulmadığını, polis tarafın-
dan acımasızca dövülüp, coplandığını 
ve bir çoğunun da gözaltına alındığını 
anımsattı. Bu olaylar sırasında iki aylık 
hamile olduğu anlaşılan bir öğrencinin 
de bebeğini kaybettiğine dikkat çeki-
len açıklamada, öğrencilere siyasi ikti-
darın emrindeki polis tarafından şiddet 
uygulanmasının toplumda büyük infial 
yarattığı kaydedildi. Bu olayın toplum-
da yarattığı tepkiler henüz soğumadan 

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ’NDEN 
ÖĞRENCİLERE DESTEK 

İKTİDARA KINAMA
ğine yapılmış haksız bir saldırı 
olarak değerlendiren Mülkiyeliler 
Birliği Yönetim Kurulu, Fakültemiz 
öğrencileri ve ülkemizdeki tüm 
üniversite gençliğinin sorunlarının 
bilincindedir ve haklı taleplerini 
desteklemektedir.
Bu ülkenin geleceğinin teminatı 
olan gençlerimize acımasızca 
şiddet uygulayan iktidarın, muha-
lif sesleri şiddet yoluyla sindirme 
ve yıldırma politikalarını kınıyor, 
bu tür insan hakları ihlallerinin 
yaşanmadığı, özgürlük, demok-
rasi, barış ve kardeşlik ikliminin 
egemen olduğu bir Türkiye’yi hep 
birlikte yeniden inşa edeceğimize 
yürekten inanıyoruz.
151 yıllık Mülkiye tarihi, gerici siya-
sal iktidarların okulumuz yöneticile-
rine ve öğrencilerine yönelik baskı 
uygulama gayretlerinin örnekleriyle 
doludur. Bu teşebbüsler, fakültemiz 
dekanlarından Turhan Feyzioğlu, 
Fehmi Yavuz, Mümtaz Soysal ve 
Cevat Geray hocalarımızın ser-
giledikleri direniş örneklerinde 
olduğu gibi Mülkiye camiasından 
her zaman hak ettiği cevapları 
almıştır.
Mülkiye, tarihten gelen demokratik 
mücadele birikiminin devamı ola-
rak, bugün de kendisine yönelik 
her türlü baskıya karşı tek bir yürek 
olarak mücadele kararlılığındadır.
Mülkiye öğrencileri, ne haklı 
protestolarında ne de haklarında 
yürütülmekte olan soruşturmalar-
da yalnız değildirler. Bilinmelidir 
ki, dekanımız ve öğrencilerimiz 
hakkında iktidar tarafından yapılan 
ve yapılacak olan her türlü işleme 
Mülkiye mezunları da muhatap 
olmaya hazırdırlar.”

8 Aralık 2010 tarihinde Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde düzenlenen Anayasa 
paneli sırasında, birkaç gün önce öğ-
rencilere uygulanan orantısız şiddeti 
öğrencilerin protesto ettiği anlatıldı. 
“Öğrencilerin tepkilerini artıran ve 
olayları körükleyen ne yazık ki güvenlik 
güçlerinin hukuk dışı yanlış tutumları 
ve siyasal iktidarın çifte standartlarıdır” 
saptamasına yer verilen açıklamada, 
öğrencilerin talepleri desteklenirken, 
iktidarın tavrı da şöyle eleştirildi:

“Toplantı ve gösteri yapma hakkını 
sadece kendi yandaşlarına tanıyan, 
onlara hoşgörüyle yaklaşırken mu-
halif seslere tahammül edemeyen 
iktidar güçleri, hukuk kurallarını hiçe 
saymak suretiyle görevlerini en iyi şe-
kilde yapmaya çalışan rektörümüzü 
ve dekanımızı istifaya çağırabilmekte, 
öğrencilerimize hakaret etme hakkını 
kendilerinde bulabilmektedir.
Siyasal iktidar ve yandaşlarının 
bu tutumunu üniversite özerkli-




