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Türkiye’de 129’u devlet, 72’si vakıf ve 5’i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 206 

üniversite bulunmaktadır.  

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın verilerine göre; üniversitelerde okuyan 

öğrenci sayısı 7 Milyon 560 bin 371’dir.  

2018 yılı itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar 

Kurumu,758 yurtta, 8 bin 71'i yabancı olmak üzere, 625 bin 711 öğrencinin yurtlarda 

kaldığını açıklamıştır.  

Resmi rakamlar da açıkça göstermektedir ki yurt ve yatak sayıları mevcut öğrencilerin 

konaklaması açısından oldukça yetersizdir. Bu da gayri resmi, denetlenemeyen, ideolojik, 

siyasal ve dinsel birtakım yapıların gençler üzerinde kendi dünya görüşlerini yaymak 

amacıyla açtığı yurtların çoğalmasına neden olmaktadır. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz tarikat 

ve cemaat yurtlarına itilmektedir.  

Adana Aladağ’da bir tarikata ait olan yurtta çıkan yangında 11 çocuk hayatını 

kaybetmiş, yine aynı tarikata ait olan Antalya’daki bir diğer yurtta bir öğrenci dövülerek 

öldürülmüş başka bir cemaate ait olan bir yurtta da 45 çocuğa tecavüz edildiği ortaya çıkmıştı. 

Bu bahsi geçen tarikat ve cemaatler devlet ve hükümet içerisinde etkin konumda 

bulunduklarından rahatça yurt açabilmekte, kamu kaynaklarınca da destek görmektedir. 

Yaşanan bütün bu vahim ve acı hadiselere rağmen aynı yapılar halen yurt açmakta ve kamu 

kaynaklarından da faydalanmaktadır.  

Bu bağlamda; 

1 – Bu tarikat yurtlarının kapatılıp modern, denetlenebilir ve çağdaş yurtların açılması 

için daha kaç çocuğun ölmesi, kaç çocuğun tecavüze uğraması gerekiyor?  

2 – Bahsi geçen tarikat ve cemaat yurdu sayısı nedir? Sırasıyla belirtilmek üzere hangi 

ilde kaç tane vardır? Kaç öğrenci bu yurtlarda bulunmaktadır? Bunları kim ne şekilde 

denetlemektedir?  

3 – Vakıflara ait yurt sayısı kaçtır? 2002 ila 2018 arasında bu vakıflara ait yurtlar 

kamu kaynaklarından ne kadar faydalanmıştır?  



4 - 2002 ila 2018 yılları arasında Kredi Yurtlar Kurumu’na müracaat eden ancak 

herhangi bir devlet yurduna yerleştirilmeyen öğrenci sayısı yıllara göre kaçtır?   

5 – 2018 yılı itibariyle Türkiye’de toplamda yurt ve yatak açığı sayısı kaçtır? Bahsi 

geçen açıkları kapatmanın toplam maliyeti ne kadardır? Konuyla ilgili hangi 

çalışmalar yürütülmektedir?  

6 - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı vasıtasıyla gelen uluslararası 

öğrencilerden kaç tanesi Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmaktadır? Bu 

öğrenciler ne kadar ücret ödemektedir?  

7 – Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda ücret ve standart farkı bulunmakta mıdır? 

Varsa nedenleri nelerdir?  

8 – 2002 ila 2018 yılları arasında belediyeler aracılığı ile hangi araziler hangi 

özel/vakıf yurtları ile okullara tahsis edilmiştir?  

9 – Özel yurtlar ile vakıf okullarına 2002 yılı itibariyle önergenin verildiği tarihe kadar 

bütçeden ve kamu kurum ve kuruluşlarından ne kadar yardım yapılmıştır?  

10 – Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı olan yurtlardan kaç tanesi erkek, kaç tanesi kız, 

kaç tanesi karma yurttur? Erkek yurduna dönüştürülen kız yurdu bulunmakta mıdır? 

Varsa bunlar hangileridir?  

11 – 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararnamelerle kapatılan 

yurt sayısı kaçtır? Kapatılan bu yurtlar sırasıyla hangi tarihlerde açılmıştır? Bahsi 

geçen yurtlara kamu kurum ve kuruluşlarından kredi, arazi veya hibe sağlanmış mıdır? 

Sağlandıysa hangi kamu kurumu hangi yurt ya da yurtlar için ne tür destekte 

bulunmuşlardır?  

12 – Kredi Yurtlar Kurumu’na başvuran ancak yerleştirilmesi yapılmadığı için 

üniversite eğitimini maddi zorluklar neticesinde yarıda bırakan ya da üniversite 

kaydını donduran öğrenci sayısına ilişkin elinizde bir veri bulunmakta mıdır?  

13 – Öğrencilerin yurt ihtiyacının tamamının devlete ait denetlenen, çağdaş yurtlarla 

karşılanması yönünde bir hedefiniz bulunmakta mıdır? Bu yönde bir hedefiniz varsa 

kaç yıl içerisinde öğrencilerin bahsi geçen ihtiyacını karşılayacak kapasitede yurtlar 

yapılması hedeflenmektedir? Yurt ihtiyacının tam anlamıyla giderilebilmesi için ne 

kadar bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır?  

14 – Özel ya da stratejik bir hedef dahilinde mi ülkedeki öğrencilerin yurt ve barınma 

sorunları çözülmemektedir? Devlet yurtlarının yeterli sayıda olmaması nedeniyle yurt 

başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler cemaat ve tarikatlara yakınlığıyla bilinen bazı 

yurtlara itilmiş olmuyor mu?  

 

 


