
                      

 

ÖĞRENCİLERİN BARINMA HAKKI VE YURT SORUNU  

PANEL-FORUM 08.10.2022  

SONUÇ BİLDİRGESİ  

ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNU İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMELİDİR! 

Son günlerde yüzbinlerce üniversite öğrencisinin barınma sorununa tanıklık ettik, ediyoruz. 

KYK yurt kapasitelerinin yetersizliği nedeniyle, öğrencilerimizin yaklaşık % 80’i tarikat 

yurtlarına, özel yurtlara ve kiralık evlere mecbur bırakılmaktadır.  

Bu sorun milyonlarca öğrencinin eğitim hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Nitekim 

ekonomik kriz ve derin yoksulluk koşullarında, özel yurt ücretlerinin ve ev kiralarının 

astronomik rakamlara ulaşması nedeniyle başta dar gelirli ailelerin çocukları olmak üzere pek 

çok öğrenci okullarını bırakıp evlerine dönmek zorunda kalmaktadır. Dahası üniversiteyi 

kazandığı halde kayıt bile yaptıramayan öğrencilerin sayısı yüz bini aşmıştır. 

Öğrenci bütçelerine uygun kiralık dairelerin ise, insanca yaşam koşullarından uzak, ışık 

almayan, rutubetli, izbe mekânlar olduğu görülmektedir. Yeterli sayıda KYK yurdu yapmak 

yerine, var olan yurtlarda kapasite artırımına gidilmesi nedeniyle birçok KYK yurdu odası da 

nefes alınamaz hale gelmiş durumdadır. Bu şartlar altında KYK yurtları insanca yaşama ve 

barınma olanağı sunmaktan çok uzaktır.  

Biliyoruz ki barınma, öğrencilerin eğitime erişiminin ve eğitimini sürdürebilmesinin temel 

koşuludur. Bu nedenle barınma olanağının, kamusal bir hak olarak devlet tarafından ücretsiz 

sunulması gerekir. Ancak barınmak demek öğrencilerimizin yalnızca bir çatı altında olması ya 

da onlara uyuyabileceği bir yer sağlanması demek değildir. Barınma ortamları 



öğrencilerimizin yaşam, ders çalışma,  hareket etme ve dinlenme ve sosyalleşme alanlarıdır. 

Bu nedenle sağlıklı ve güvenli bir barınma ortamı her öğrencinin hakkıdır.  

Bu kapsamda bizler; kamusal, laik ve bilimsel eğitimden yana olan örgütler olarak 

öğrencilerimize sahip çıkmak için bir araya gelerek çalışmalar sürdürmeye başladık.   8 Ekim 

2022 tarihinde de “Çocuklarımıza Sahip Çıkıyoruz- Öğrencilerin Barınma Hakkı ve Yurt 

Sorunu” başlıklı bir Panel-Forum gerçekleştirdik. Öğrencilerden öğretim üyelerine, 

demokratik kitle örgütlerinden velilere kadar pek çok kişi ve kuruluşun katımıyla gerçekleşen 

etkinlikten çıkan sonuç ve önerileri kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz: 

 

 Bugün ve gelecekteki öğrenci sayılarını göz önünde bulundurularak planlama 

yapılmalı ve tüm öğrenciler için barınma imkânı sağlayacak sayıda yurt yapımına 

öncelik verilmelidir. 

 

 Laiklik ve demokrasiden yana olan yerel yönetimler, tüm olanaklarını bu konu için 

seferber etmelidir. Belediyelerin elindeki fiziki şartları yurt olmaya uygun, atıl 

durumdaki binalar düzenlenerek derhal öğrencilerin gereksinimi için kullanılmalıdır. 

Bizler bu konuda yerel yönetimlerle her türlü işbirliğine açık olduğumuzu belirtmek 

isteriz. 

 Eğitim, Anayasal bir haktır ve ulaşım/barınma/beslenme de onun ayrılmaz bir 

parçasıdır. Devleti yönetenlerin bu hakları görmezden gelmesinin bedelini 

öğrencilerimiz ödememelidir. Dolayısıyla ihtiyacın tamamını karşılayacak sayıda yurt 

yapılıncaya kadar KYK, barınma sorununu çözemediği tüm üniversite öğrencilerine 

ortalama kira bedelini baz alarak aylık kira yardımında bulunmalıdır. 

 Sayıştay denetçilerinin 2020 yılında hazırladığı raporda da belirtildiği gibi mevcut KYK 

yurtlarının altyapılarının uygun olmadığı acı bir gerçektir.  Bu eksiklikler ve sorunlar 

acilen giderilmelidir. Mevcut yurtlar şeffaf biçimde denetlenmeli, F Tipi cezaevi 

hücrelerini andıran yurt odaları, öğrencilerin yaşayabileceği, hareket edebileceği, ders 

çalışabileceği alanlara dönüştürülmelidir. 

 Yapılacak yeni yurtlarda ısı, ışık ve hijyen koşullarının yanı sıra, öğrencinin insanca 

yaşama gereksinimlerini dikkate alan her öğrencinin uygun ders çalışma, dinlenme, 

beslenme koşullarına sahip olacağı, sanatla, sporla ilgilenebileceği alanların 



planlandığı, öğrencilerin yurt yönetimlerinde söz haklarının olduğu, engelli 

öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına yönelik tedbirlerin alındığı acil eylem planının 

oluşturulmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını öneriyoruz. 

Sonuç olarak öğrencilerimizin barınma sorunun takipçisi olduğumuzu bildiriyor ve bu 

sorunun çözümü konusunda tüm kamuoyunu destek olmaya çağırıyoruz. 

Çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz… 


