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Yurtlarda devlet�n bıraktığı boşluğu dernek ve vakı�ar
dolduruyor

AKP �kt�darının çözüm bulmadığı yurt sorunu, Enes Kara g�b� gençler�

�nt�hara sürüklerken b�r çoğunun da hayatını karartıyor. Cumhur�yet

yurt sorununu araştırdı. Ürkütücü tablo ortaya çıktı: Öğrenc�ler, vakıf

ve dernek yurtlarına �t�l�yor.
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Hem gel�r kapısı hem örgütlenme hem de eleman toplama yer� olarak

�şleyen tar�kat yurtları, tıp öğrenc�s� Enes Kara’nın �nt�harı ve b�lg�sayar

mühend�sl�ğ� öğrenc�s� Mehmet Sam� Tuğrul’un yurt aşçısı tarafından

kafası kes�lerek katled�lmes�yle yen�den gündeme geld�.

Barınma �ht�yacı Kred� ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK)

tarafından karşılanmayan öğrenc�ler, tar�kat yurtlarına mecbur bırakıldı.

Türk�ye genel�nde, 2006 yılında �ç�nde cemaat ve tar�katların da olduğu

vakıf ve derneklere a�t 1723 yurt varken bu sayı 2021 yılında 3 b�n 331’e

yükseld�. Ancak devlet�n yurt sayısı aynı oranda artmadı. Çözüm öner�ler�

tartışılırken, HDP’n�n “Tar�kat yurtları araştırılsın” önerges� de geçen ay

Mecl�s’te AKP ve MHP oylarıyla redded�lm�şt�.  

KANSER TEDAVİ EDİLMELİ

Konuyla �lg�l� konuşan Eğ�t�m-İş Genel Başkanı Kadem Özbay,

“Hükümet�n öğrenc�ler�n yurt �ht�yacını tamamen karşılamaya yönel�k

adımları hızla ve kalıcı olarak atması gerek�yor. Bu kanser�n başka

tedav�s� yok” ded�. Özbay’a göre �nt�har, çocuk �st�smarları, tecavüz ve

c�nayet haberler�yle b�rl�kte yıllar �çer�s�nde tar�kat ve cemaat yurtlarının

gerçek yüzü de ortaya çıktı. Özell�kle köy okullarının kapanmasıyla

b�rl�kte çocuklar erken yaşta yurtlara g�tmeye başladı. 

YETERLİ YURT YOK  

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ� Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel,

“Köylerde yaşayan bu çocuklar �ç�n devlet yurtları olmalı. Tar�kat, cemaat

ya da benzer� yapıların yurtlarına �z�n ver�lmemel�. Bu doğrultuda devlet,

öğrenc� yurtları yasasını güncelleşt�rmel�; çağdaş, b�l�msel ve evrensel

değerler esas alınmalı” öner�s�nde bulundu. Ün�vers�te açılması

planlanan �l ve �lçelerde, öncel�kle yeterl� yurt olup olmadığının

�ncelenmes� gerekt�ğ�n� söyleyen Yüksel, “Eğer o bölgede yurt kapas�tes�

yeters�zse, yükseköğret�m kurumu açmak büyük hata olur” saptaması

yaptı.  
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SEÇENEK KALMIYOR  

Eğ�t�m�n anayasamız gereğ�nce ücrets�z ver�ld�ğ�n� söyleyen ve

barınmanın da bunun b�r parçası olması gerekt�ğ�n� bel�rten Eğ�t�m-İş

Genel Başkanı Kadem Özbay �se şöyle konuştu:

“Bu alan boş bırakılarak sosyal devlet �lkes� çöpe atılıyor. KYK yurtlarının

yeters�zl�ğ�, durumu b�raz elver�şl� olan öğrenc�ler� özel yurtlara, yoksul

a�leler�n çocuklarınıysa dernek ve vakıf yurtlarına �t�p çares�z bırakıyor.

Okumak �steyen, ancak a�les� yoksul taşralı çocuklar �ç�n, devlet�n b�lerek

doldurmadığı o boşlukta, tar�katlar eller�n� ovuşturarak bekl�yor.” 

DENETİM ŞART

İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� Mecl�s üyes� Naz�fe F�gen Karahan da

“Tar�kat ve cemaat yurtları sayısının fazla olması, denet�m� de

güçleşt�r�yor. Denetlenemeyen h�çb�r kurum güvenl� olamaz. Bu,

devlet�n �ncelemes� gereken konulardan en öneml�s�” d�ye konuştu. 

İlg�l� Haberler
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