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GENEL GEREKÇE

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine ilişkin
istatistiklerine göre ülkemizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı toplam yurt sayısı
769'dur. Türkiye genelinde devlet yurtlarının toplam kapasitesi yaklaşık 700 bin kişiye barınma
imkanı sunabilecek büyüklüktedir. Türkiye'de uzaktan öğretim ve açık öğretimde okuyanlar da
dahil olmak üzere üniversite öğrencisi sayısı ise 8 milyon 240 bin 997'dir. Örgün eğitimde
okuyanların sayısı ise 3 milyon 800 binin üzerindedir.

Dikkat çeken diğer bir konu ise özel yurtların kapasitesidir. Türkiye'de özel yurt sayısı
KYK yurdundan fazladır. MEB istatistiklerine göre demek, vakıf, kamu, şahıs, ticari özel, vakıf
üniversitesi, üniversite ve diğer tüzel kişiler olarak ayrı ayrı adlandırılan toplam yurt sayısı 4
bin 406'dır. Bunların toplam kapasitesi ise 442 bin 245'tir. Özel ve devlet yurtlarının ülkedeki
toplam kapasitesi ise l milyon 138 bin 79'dur. Ön lisans, lisans ve yüksek lisansta okuyan
öğrenci sayısı Ankara'da 320 bin, İstanbul'da 1,2 milyondur.

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin raporuna göre İstanbul'da 21
devlet yurdu bulunmaktadır. İstanbul'daki devlet yurtlarının toplam kapasitesi ise 24 bin
öSl'dir. Buna karşı kentte 604 özel yurt bulunmaktadır. Bu yurtların kapasitesi ise 94 bin
I68'dir. Ankara'da da durum bezer biçimdedir. Kredi ve Yurtlar Kummuna bağlı 32 yurdun
toplam kapasitesi 27 bin 225'tir. Başkentte ise 58 özel yurt mevcuttur. KYK yurduna
yerleşemeyen ve özel yurtların fiyatlarını karşılayamayan aileler çocuklannın okullarını
dondurmak zorunda kaldıklarını ifade etmektedirler.

Büyükşehirlerimizdeki üniversite öğrenci sayılarının yüksekliği ve belli grup ve
cemaatlerin elindeki yurtlardan gençlerimizin kurtarılması gereksinimi, belediyelerimizin
öğrenci yurdu işletmesini gerekli kılmaktadır. Oysa Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde
öğrenci yurtlan yapma yetkisi verilirken, işletme yetkisi verilmemektedir. Bu yurtların
"işletme" yetkisinin de verilmesi, böylelikle belediyelerin inşa elikleri yurtları çeşitli amaçlara
hizmet eden vakıfların işletmesine terk etmek yerine doğrudan işletilmesinin yolunun açılması
sağlanmalıdır.

Barınma sorunun dışında maddi olanakları yetersiz olan öğrenci sayısı oldukça fazladır.
2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuranların sadece yüzde
50,6'sı devletten burs/kredi alabilmiştir. KYK kredisi alan öğrencilerin say^
alanların sayısı ise 447 bin olarak açıklanmıştır. Burs alanlann oranı ise yüz(
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Eğitime katkı sağlamak bağlamında bu rakamların önemli oranda arttırılması gerekliliği
ortadadır.

Yukarıda paylaşılan veriler doğrultusunda sosyal devlet ilkesi gereği KYK yurtlarının

sayısının arttırılması ve öğrencilerin devletin denetiminde, güvenilir ve sağlıklı şartlarda

bannmalan sağlanmalıdır. Barınma ve yurt kapasitesinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak

amacıyla büyükşehir belediyelerinin görev sorumluluğu bu bağlamda yeniden düzenlenmelidir.

Bu Kanun teklifi değişikliği ile sorunun çözümüne büyük katkı sağlanacaktır.

HALa-

«r



MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Büyükşehir Belediyelerinin maddi imkânlardan yoksun ailelerin
çocuklanın eğitim görmesine katkı sağlamasının mümkün kılınması ve öğrenim gören
ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin çeşitli vakıf ve demeklerin işlettiği yurtlarda
bannmak zorunda kalmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir

MADDE 3-Yürütme maddesidir.
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5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA YÖNELİK KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 nci maddesine (aa)

bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve (n) bendinde yer alan "bina ve
tesisler yapmak," ibaresinden sonra gelmek üzere "orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları
yapmak ve işletmek," ibaresi eklenmiştir.

"bb) Büyükşehir belediyeleri; kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % l'ini aşmamak
ve bütçe ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, yurt içinde yükseköğrenim gören maddi imkânlardan
yoksun öğrencilere burs verebilir."

MADDE 2 -Bu Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 -Bu Kanunu yürütmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
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