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Özet

Yükseköğretim sistemi, bu eğitimin sağlanabilmesi için gereken temel bütünleyici 
hizmetler (barınma, çalışma, dinlenme alanları vb.) ile birlikte tarihsel bağlamda 
çokyönlü araştırılması gereken karmaşıklıktadır. Bu çalışma Türkiye’de üniversitelerin 
karmaşık yapısı içinde önemli bir altyapısal problem alanı olarak açığa çıkan 
“üniversitede barınma” sorunsalına eğilmektedir. Bugün Türkiye'de sayısı her geçen 
yıl artan üniversite öğrencileri için açığa çıkan barınma ihtiyacına yönelik geliştirilen 
sunum biçimleri başlıbaşına bir mekânsal analiz alanı olarak karşımızda durmaktadır. 

Bu araştırma ile Türkiye’de yükseköğretim gelişim politikasında geri planda 
bırakılan barınma mekânlarına dair tartışma kamusal alanda erişilebilecek bir bilgi 
hâline getirilerek bu sorunsala dair farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. İnsanın 
temel bir ihtiyacı olan barınma meselesi üzerinden kentsel ve toplumsal boyutta açığa 
çıkan sorunlu yapılanmanın Ankara kenti kapsamında mekânsal olarak analiz 
edilmesi bu araştırma konusunun alansal odağını oluşturmaktadır. Türkiye’de 
yaşanan üniversitede barınma sorunsalının somut mekânsal göstergelerine Ankara 
özelinde bakıldığında, Ankara, tarihsel süreç içinde Türkiye’nin herhangi bir planlı 
gelişime dayanmayan, giderek özelleşen, piyasalaşan, cemaat, tarikat, cemiyet gibi 
muhafazakâr kuruluşların faaliyetlerinin ağırlık kazandığı üniversite ve barınma 
mekânları gelişim öyküsü ile uyumlu bir tablo çizmektedir.

Anahtar kelimeler: Üniversite, barınma, piyasalaştırma, muhafazakârlaşma, 
Ankara.

Homelessness of Science: Accommodation Problems in University 
Education in Ankara

Abstract

Higher education system and the necessary fundamental supplementary services 
(accomodation, study and recreational areas etc.) that are required to provide this 
education have a complex historical context that needs to be explored from multiple 
perspectives. This study focuses on the issue of “accommodation during university 
years”, which emerges as a significant infrastructural problem within the complex 
structure of universities in Turkey. The forms of accommodation services designed to 
meet the accommodation needs for university students, whose number is increasing 
every year, stand as a separate spatial analysis subject in itself.

With this research, the aim is to raise awareness about the problem of accommodation 
pushed to the background within the higher education policy of Turkey by making this 
issue visible in the public domain. The spatial focus of the research constitutes spatial 
analysis of this problematic set-up emerging in urban and social dimensions within the 
city of Ankara through the issue of accomodation as a basic human need. The concrete 
spatial indicators of the accomodational problems during the university education 
specific to Ankara point out a similar pattern between and the university and its 

1           Araştırma bulgularına erişmemizde emek veren Sevgi Canoğlu, Canan Kabay ve Aşkın Kızılarslan’a teşekkür 
ederiz.
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3736 residential spaces both of which have followed an unplanned manner of development 
throughout their history. Both are becoming privatized and marketable, and the 
activities of conservative organizations such as congregation, sect, and societies become 
more prominent.

Keywords: University, accomodation, marketization, conservatisation, Ankara

Şekil 1. 1980 sonrası² 
üniversite sayısı, 
öğrenci sayısı, 
devlet yurdu yatak 
kapasitesi değişimi 
(YÖK İstatistikleri, 
Yurtkur İstatistikleri, 
MEB Örgün Eğitim 
İstatistikleri, 
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
raporları derlenerek 
oluşturulmuştur). 

2            1980 öncesinde kurulan 19 devlet üniversitesi: Anadolu Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Selçuk 
Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Üniversitelerin Nicel Gelişimi ve Büyüyen Bir Problem Alanı: “Barınma”

Türkiye’de yükseköğretim alanında 1980 yılından sonra yaşanan, çokboyutlu 
irdelemeyi gerektiren tarihsel kırılımları ve üniversitelerin nicel gelişimini gösteren özet 
gösterim Şekil 1’de sunulmuştur. Bu tablonun gösterdiği üzere üniversitelerin sayısını ve 
kapasitelerini hizmet sunum alanlarının piyasalaştırılmasını önceleyerek artırma 
stratejisi doğrultusunda birçok alanda problemler açığa çıkmıştır. Temel problemler, 
üniversitelerde eğitim gören öğrenci sayısının yüksek oranda artışı fakat bununla 
orantılı istihdam olanaklarının oluşturulamaması, farklı yükseköğretim yapıları 
bünyesinde liyakattan uzak kadrolaşma ve dengesiz personel istihdamı, vasıfsızlaşma, 
akademik kadro ve altyapı eksiklikleri, piyasa odaklı gelişim, özelleştirme, yolsuzluk, 
üniversite ve ek hizmet alanlarında kadrolaşma yoluyla çeşitli dini yapılanmaların varlık 
göstermesi3 şeklinde özetlenebilir. Bugüne gelindiğinde tüm bu sorunlar doğrultusunda 
büyümüş, toplumsal ve siyasi güçlerin çatışmasında ve denetiminde krize girmiş, 
piyasalaşmış bir yükseköğretim sistemi açığa çıkmıştır.

Üniversitede barınma meselesi de tüm bu sorunlar arasında üniversitelere ilişkin bir 
altyapı problemi olarak büyümektedir. Türkiye’de devletin, yükseköğretim seviyesinde 
eğitimi nitelik kaygısı taşımaksızın yaygınlaştırma stratejisi doğrultusunda hareket 
ettiği, bununla eşdeğer nicelikte ve nitelikte bir barınma hizmeti sunum politikası 
geliştirmediği gözlemlenmektedir. 1980 sonrası dönemlerde devletin üniversite 
öğrencilerine sunduğu yurt / yatak sayısı istatistikleri değerlendirildiğinde barınma 
karşılama oranının oldukça düşük seviyelerde olduğu, hatta 2010 yılına kadar ciddi bir 
düşüş gözlendiği görülmektedir (bkz. Şekil 1). Dolayısıyla Türkiye’de üniversite sayıları 
ve öğrenci kontenjanları plansız biçimde artırılırken, konu yalnızca bir eğitim, öğretim 
sorunu olarak değil, aynı zamanda bir yerleşme sorunu olarak da büyümektedir. Eğitim 
ve ilişkili hizmet sunum alanı olarak barınma hizmetlerinin özelleştirilmesi, 
piyasalaştırılması ve içindeki muhafazakâr etkinliklerin artırılması yoluyla 
yaygınlaşması, ileride örneklerde görüleceği üzere, söz konusu yerleşim problemini 
mekânda adalet sorunu temelinde derinleştirmektedir.

Yurt Sunum Politikaları

Türkiye’de yükseköğretim seviyesinde eğitime yönelik barınma hizmeti sunan 
temelde üç farklı kurumsal yapılanma mevcuttur: birincisi üniversitelerin kendi özerk 
yurtları, ikincisi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan devlet yurtları ve 
üçüncüsü gerçek ya da tüzel kişiliklere ait özel yurtlardır. Yıllar içinde her üç 
yapılanmanın sunduğu barınma hizmetlerinde problem alanları çeşitlenerek 
çoğalmıştır. Problemin temeli ise bu çalışmanın bulguları ile de daha belirgin hâle gelen 
üniversitelerin ve devletin yurt sunumunda eksik kalması sonucunda oluşan boşluk ve 

3           Türkiye’de tarihsel süreç içinde kimi İslamcı örgütlenmeler -çoğunlukla hükümetlerin de desteğini 
alarak- kendi dayanışma ağlarını, iktisadi aygıtlarını ve kurumsallıklarını (hastaneler, bankalar, okullar, yurtlar 
vb.) yaratmıştır. 2000’li yıllarda AKP hükümetinin desteğini alarak faaliyetlerini ülke çapında genişletebilen 
örgütlenmelerden biri de Gülen Cemaati olmuştur. Toplumun İslamizasyonu odaklı çalışan AKP - Gülen Cemaati 
işbirliği sürecinde bir kamu hizmeti olan eğitimin ve ilişkili hizmet alanlarının kayda değer bir kısmı da Gülen 
Cemaati’nin kontrolünde yapılanmıştır. 2013 yılında bu işbirliğinin bozulması ve 2016 yılında cemaatin bir 
darbe ile devleti ele geçirme girişimi sonrasında Gülen Cemaati terör örgütü ilan edilmiş ve Türkiye 21 aylık 
OHAL (Olağanüstü hâl) sürecine girmiştir. Cemaatin mal varlıklarına el konulmuş, ilişkili vakıf üniversiteleri ve 
barınma alanları dahil olmak üzere tüm hizmet birimleri kapatılmıştır. Bu dönemde KHK'LAR (Kanun Hükmünde 
Kararnameler) ile tarihte ilk kez 15 vakıf üniversitesi ve 848 adet özel yurt birdenbire kapatılmıştır (TBMM, 2018).
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3938 bu boşluğu piyasa mekanizmaları ve siyasi işbirlikler ile kapatmaya çalışan yönetim 
altyapısına dayanmaktadır.

Üniversitelerin Yurt Sunum Politikaları

Üniversite yurtları, her üniversitenin kendi özerk yapılanması tarafından planlanan, 
üniversitenin kendisi tarafından veya ilişkili vakıf ve şahıslar aracılığıyla temin 
edilebilen, işletilen ve denetlenen yurtlardır. Bu yurtlara öğrencilerin yerleştirilmesi de 
üniversite yönetimleri tarafından yapılmaktadır. Üniversite yurtları, farklı gelir 
gruplarına hitap eden fiyat çeşitliliği, fiziksel imkânlar, eğitim ve araştırma alanına 
yakınlık ve kampüsteki sosyal imkânlara erişim gibi konular nedeniyle öğrenciler 
tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir. 

Türkiye’de 2000 yılında yaklaşık 32.000 öğrencilik bir kapasite ile hizmet sunan 
üniversite yurtlarının 2015 yılı kapasitesi yaklaşık 89.000’dir (Eşidir, 2017, s. 53). 
Üniversite öğrenci sayısı ile oranlandığında karşılama oranı her iki yıl için de yaklaşık %2 
seviyesindedir. Üniversitelerin bütçesi ve buna ek olarak üniversitelere aktarılan kamu 
kaynaklarına bağlı olarak üniversite yönetiminin barınma problemine yaklaşımı 
üniversiteler arasında farklılaşan, eşitsiz bir barınma hizmet sunum desenini ortaya 
çıkarmaktadır.

Devletin Yurt Sunum Politikası

Türkiye’de devletin üniversitede barınma problemine ilk etkin müdahalesi 1949 
yılında olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’de, özellikle büyük kentlerde sebep 
olduğu konut darlığı, hayat pahalılığı ve Batı ülkelerinde olduğu gibi ailelerin yanlarına 
düşük ücretlerle ve pansiyoner olarak öğrenci almaları şeklinde bir geleneğin 
yaygınlaşmamış olması ve gerek özel kişiler gerekse bazı tüzel kişiler tarafından 
kurulmuş, düzenli, ucuz, sağlıklı ve rahat yurtların ve aşevlerinin mevcut olmaması 
gerekçe gösterilerek 5375 sayılı Yurtlar ve Aşevleri Kanunu yürürlüğe girmiştir (Yurtkur, 
1998, s. 27). 

Türkiye’de yurt sunum hizmetini daha işler kılacak olan kurumsallığın ortaya çıkışı 
1961 yılını bulmuştur. 16 Ağustos 1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanunu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurularak üniversitede 
barınma problemine daha kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. Sadece nicelik bakımından değil, üniversite öğrencilerinin sosyal ve 
kültürel eğitimlerini de planlı bir şekilde sağlamak adına modern yurtların yapımının 
planlanması, özel olarak bütçe ayrılması, bu alanın takip ve kontrolünün yapılması 
gerekliliği kanunun temel gerekçesi olarak ortaya konulmuştur. Kurum 1961 yılında, 3 
ilde konumlanan 18 yurtta toplam 5182 yatak kapasitesiyle hizmete başlamıştır. Bu 
sayede 1970 yılına gelindiğinde üniversite öğrencilerinin yaklaşık olarak %3’üne devlet 
tarafından barınma hizmeti sunulmuştur. Artan öğrenci sayısı nedeniyle 1984 yılında 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ortaklaşmanın ilk adımı atılmış, prefabrik yurtlar 
yaptırılmış ve barınma olanakları artırılmıştır (Yurtkur, 1998, s. 99).

1990 yılına gelindiğinde KYK’nın öğrencilerin barınmasını karşılama oranı yaklaşık 
%22’ye erişmiş, bu seviye ülke tarihinde erişilebilen en yüksek seviye olmuştur (bkz. Şekil 
1). 1995-1996 öğretim yılından itibaren sürekli artan ihtiyaç karşısında “yurt yaptırma 
seferberliği” başlatılmıştır. KYK tarafından “barınma sorunu devletimizin mevcut imkân 
ve kaynaklarıyla istenilen seviyede çözümlenememekte” tespiti yapılarak “devlet-millet 
işbirliği ve dayanışmasından hareketle” kişi ve kuruluşlar “seferberliğe” çağırılmıştır 

(Yurtkur, 1998, s. 103). 2000 yılına gelindiğinde 1990 yılına göre öğrenci sayısı 2 katına 
çıkmış, barınma karşılama oranı %22’den %20’ye düşmüştür. 2000-2010 yılları arasında 
oran daha da gerileyerek, 2010 yılında barınma karşılama oranı %12’ye gerilemiştir. 2010-
2020 arasındaki 10 yıllık dönemde ise oran ancak %18 seviyesine çıkarılabilmiştir. 

Rant Kıskacında Devlet Yurdu Temin Yöntemleri. Devlet yurtlarının temini Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle doğrudan yapım, satın 
alma, devir, tahsis, bağış, kiralama ve ön protokolle kiralama yöntemleriyle 
yapılmaktadır. Ancak başvurulan bu yöntemlerde çeşitli suistimal alanları ortaya 
çıkmaktadır. Bu çalışmanın odağını oluşturan üniversitede barınma meselesinin 
mekânsal gelişim öyküsü ve açığa çıkan mekânda adalet sorunu temelinde 
değerlendirildiğinde temel suistimal alanının mekânsallığa etki eden plansızlık ve 
kuralsızlık durumu üzerinden şekillendiği görülmektedir.

Devir yöntemiyle yurt temini yönteminde kuralsızlığa özellikle KHK’lar ile kapatılan 
yurtların kamuya devri konusunda rastlanmaktadır ve bu kuralsızlığın temelini el 
konulan yurtların kapasitelerine göre devir stratejisindeki muğlaklık oluşturmaktadır. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından el konulan birçok yurdun düşük yatak kapasiteli 
yurtlar olması sebebiyle devlet yurdu olarak değerlendirilmemesi yönünde bir strateji 
benimsenmiştir. Gerekçesi hiçbir yazılı kaynakta açıklanmayan söz konusu strateji 
doğrultusunda el konulan düşük kapasiteli yurtlar, Milli Emlak’tan farklı kurum ve 
kuruluşlarca talep edilerek tahsis ve devir işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu söz 
konusu kurum ve kuruluşlar ise çeşitli kamu kurumları, yerel yönetimler, mülki idareler, 
yurt hizmetleriyle ilgili çalışan farklı vakıf ve dernekler olarak çeşitlenmektedir. Sonuç 
olarak KHK ile kapatıldığı belirtilen 848 yurttan yalnızca 79’unun devlet tarafından 
işletileceği konusunda kamuoyu bilgilendirilmiştir, fakat 769 yurdun akıbetinin belirsiz 
olması sebebi ile bu yurtların çeşitli dernek ve vakıflara devredildiğine yönelik 
tartışmalar ortaya çıkmıştır (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı, 2016).

2001 iktisadi krizi sonrasında hızla büyüyen inşaat sektörünün ekonomideki 
öneminin giderek arttığı ve bugün başat konuma geldiği Türkiye’de devletin gerek 
yaptığı doğrudan ve dolaylı yatırımlar gerek yasal ve yönetsel düzenlemeler ile inşaat 
sektöründeki büyümeyi desteklediği bilinmektedir (Balaban, 2011). Bugün Türkiye’de 
coğrafi ve kentsel alandaki dağılımda herhangi bütüncül mekânsal planlama karara 
dayandırılmaksızın yeni yurt inşa edilmesinin de zaman zaman inşaat faaliyetlerini 
canlı tutacak bir araç olarak kullanıldığı örneklere rastlanmaktadır. Herhangi bir arz-
talep analizine dayanmaksızın inşa edilen yeni yurtlar nedeniyle hem ülke genelinde 
barınmaya dair bir mekânsal adalet sorunu açığa çıkmakta hem de kamu kaynakları israf 
edilmektedir. Özellikle yakın dönemde kamuoyunda çeşitli mega projelerden aşina 
olunan 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret Modeli ile KYK tarafından özel sektöre öğrenci 
garantili yurtlar yaptırıldığı ve devletten özel sektöre "öğrenci garantili" para akışı 
sağlandığı görülmektedir.4 Bu anlaşmanın altyapısında ise hiçbir planlama olmadığı 
gerçeği, kapasitesinin %50’sini dolduran veya hiç açılamayan devasa yurt 

4           Bu model ile öğrenci yurdu, belli bir süre (15-35 yıl) firma tarafından işletilmesine rağmen firmadan hiçbir 
kira bedeli alınmayıp belirli süre sonunda yurt bedelsiz olarak üniversiteye devredilmekte ve devir işlemi Borçlar 
Kanunu'nun 299. Maddesi’ne göre bir kiralama işlemine dönüştürülmektedir. Özel sektör yurdu teslim ettiği andan 
itibaren tüm yataklar için devlet ödeme yaparken, yurt işleticisi şirket gelir-stopaj vergisinden muaf olup kurumlar 
vergisi mükellefi olmaktadır (Uçar, 2019).
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4140 yapılanlamaları5 üzerinden okunabilmektedir. Bunun yanı sıra bir ilde uzun dönemler 
hizmet veren KYK yurtlarının ani kararlar ile kapatılarak yeni yurtların inşa edilmesi 
(bkz. Şekil 10/Ö-2, Şekil 11/Ö-3) veya yurtların çeşitli dernek ve vakıflara devredilmesi6 
gibi yöntemler de bu plansızlığın altyapısındaki amaçların örnekleridir.

İnşaat sektörünü besleyen bir başka uygulamaya yurt binalarının mekânsal 
dönüşümünde rastlanmaktadır. KYK fiziki özelliklerine göre yurt model tipleri 
belirleyerek “model yükseltme” stratejisi benimsemiştir. Bu strateji ile odalarda kalan 
öğrenci sayılarının azaltılması, ranzalı yurtlarda karyolalı veya bazalı yatak sistemine 
geçilmesi, ortak hamam sisteminin kaldırılarak duşların odalara çıkarılması, öğrencilere 
buzdolabı sağlanması planlanmaktadır (bkz. Tablo 1). Bu şekilde düşük modeldeki 
yurtların üst model kriterlerine yükseltilmesi hedeflenmektedir (Eşidir, 2017, s. 70). Bu 
salt mimari proje odaklı dönüşüm stratejisi doğrultusunda var olan yurtların mekânsal 
değerleri gözardı edilerek yıkım ve yeniden yapım faaliyetleri yaygınlaşmaktadır (bkz. 
Şekil 11/Ö-3).

Devlet Yurdunda Sunulan Hizmetlerde Dönüşüm. Devletin yurt arzında sürekli bir 
gerileme ve temin yöntemleri içinde istismarlar izlenirken, var olan devlet yurtlarında 
sunulan hizmetlerde de ciddi düzeyde bir nitelik değişimi yaşanmaktadır. Temel amacı 
burs ya da kredi vermek ve yurt sağlamak suretiyle gençlerin yükseköğrenimlerini, 
sosyal ve kültürel gelişimlerini kolaylaştırmak olan KYK’nın amaçları içine 2016 yılında 
kanun değişikliği ile öğrencilerin “milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak” ibaresi 
eklenmiştir. Böylece yurtlarda sunulan hizmetlerde 2002 yılından beri sistematik şekilde 
yaşanmaya başlayan İslami eğitim temelli dönüşüm kanun yoluyla güvence altına 
alınmıştır. Eskiden yurtlarda ders dışı saatlerde ve tatillerde “sosyal çalışmacı” ve “eğitim 
rehberi” sorumluluğunda düzenlenen etkinliklerin yerini Diyanet’e bağlı “manevi 
rehberler” eşliğinde çeşitli vakıf ve derneklerle yapılan protokoller doğrultusunda 
yönlendirilen, büyük bir çoğunluğu dini içeriklere sahip etkinlikler almıştır. Kamuoyu ile 
paylaşılan bu protokollerin ilişkisel ağı ve değişimi Şekil 2’de özet olarak sunulmaktadır.

Tablo 1. KYK 
yurtlarında 
model tipleri, 
özellikleri ve 
kapasiteleri 
(KYK, b.t.).

5           Sivas'ta inşa edilen 9000 kişilik yurdun 6400 yatağının boş olduğu, Aksaray’da 2017'de inşa edilen 1000 
kişilik yurdun, mevcut hâli ile kullanıma hazır olmasına rağmen açılmadığı, Kırklareli’nde ise KYK yurtlarının kent 
merkezine 24 km uzaklıkta olması ve üniversitenin yurt ihtiyacından fazlasını sunması sebebi ile yurtların %50'sinin 
boş olduğu belirtilmektedir (Uçar, 2019). Devlet Yap-İşlet-Devret Modeli ile yaptığı bu yurtlar açık ve tam dolulukla 
hizmet veriyorlarmış gibi özel sektöre ücret ödeyerek plansızca süreci yürütmektedir. 
6           Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yeni yapılan KYK yurdu İlim Yayma Cemiyeti'ne devredildi, yurt için 
para ödeyen öğrenciler ortada kaldı ve ilçede devlet yurdu olmaması nedeniyle öğrenciler özel tarikat yurtlarına 
mecbur bırakıldı (Uludağ, 2017).

Özel Yurt Sunumları

1949 yılında, devlet üniversitede barınma alanında açığa çıkan problemi tespit etmiş ve 
çözüme yönelik yasal zeminini kamu hizmeti sunumu kapsamında oluşturmaya 
başlamışken, 1950 yılında yürürlüğe giren 5661 sayılı bir ek kanunla gerçek ve tüzel kişilere 
ait yurtların hizmete açılması, 5375 sayılı Yurtlar ve Aşevleri Kanunu’na eklenmiştir. Yani 
1950 sonrasında öğrencilerin hızla artan barınma ihtiyacı yeni bir pazar alanı olarak kanun 
yoluyla özel girişimcilere açılmıştır. Dolayısıyla şahıs ya da tüzel kişiliklerce açılan ve 
işletilen bu yurtlar devlet arzının yetersizliği gölgesinde büyüyen bir diğer sunum alanını 
oluşturmaktadır.

Özel yurtların işletme izinleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilmektedir7 
ve izin verilen yurtların bilgisi MEB tarafından kamu ile paylaşılmaktadır. MEB izinleri 
dışında barınma hizmeti veren kaçak sunumların varlığı bilinse de detaylarına dair bilgi 

Şekil 2. KYK’nın 
dernek ve 
vakıflarla 

gerçekleştirdiği 
protokollerin 

ilişkisel ağı ve 
etkinliklerin 

değişimi.

7           Özel yurtların açılış ve faaliyet izinlerini düzenleme yetkisi 2 Temmuz 2020 tarih ve 31173 sayılı Resmî Gazete 
ile yürürlüğe girmiş olan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na geçmiştir.
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4342 edinmek oldukça güçtür. Özel yurtların sunumları fiyatlandırma, yer seçimi ve sunduğu 
sosyal-kültürel faaliyetlere göre büyük farklılıklar göstermektedir.

Şahıs ya da şirketler tarafından açılan yurtların izni devlet tarafından verilirken, 
fiyatlandırma politikaları kâr amacı güden bir yapılanma içinde ve herhangi bir kamusal 
denetiminden bağımsız şekilde belirlenmekte, kentsel alandaki dağılımları bütüncül bir 
mekânsal planlama faaliyetine konu edilmeden sürmektedir. Özel yurt sunumları içinde 
birçok değişken yapı bulunmakta (yurt, apart, pansiyon vb.) ve hâkim kentsel mekân 
üretim süreçleri içinde tipolojileri değişerek yaygınlaşmaktadır. Örneğin kentsel 
dönüşüm, yıkım veya el değiştirme sonucu boşalan arsa, işyeri veya apartmanların 
yurtlara dönüştürülmesi sonucunda apartman tipi yurtlar açığa çıkmakta ya da yeni 
gelişim alanlarında bulunan boş parsellerde yeni nesil “butik yurt”, “loft” ve “rezidans” 
tipi yapılaşmalar adı altında lüks ve konfor vaatleri ile pazarlanan yurtlar inşa 
edilmektedir.

Şahıs ve şirketler dışındaki diğer tüzel kişiliklerin sunduğu barınma hizmeti 
sunumları ise vakıf ve dernek çatısı altında sürdürülmektedir. Hemşeri dernekleri, 
kamu kurumlarının iştirakleri, meslek odaları, sosyal yardım kuruluşları, gençlik 
dernekleri gibi yapılanmalar altında söz konusu sunum çeşitlenmektedir. Burada 
özellikle irdelenmesi gereken kritik nokta muhafazakârlaşma ve kâr elde etme odaklı 
ilişkilerin birlikteliğinden doğan dernek ve vakıfların imtiyazlar ve istisnalarla büyüyen 
ve genişleyen etkinliğidir. Devlet tarafından tanımlanan kimi yasal statüler ve imtiyazlar 
yoluyla, barınma talebinin sürekli büyüdüğü pazarda özel vakıf ve derneklerin barınma 
hizmeti sunumuna ilişkin faaliyetlerinin yurt çapında genişlemesi teşvik edilmektedir.

Ülke genelinde “kamu yararına faaliyetlerde bulunan” ve “faaliyetlerini kamuya açık 
ve devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde gerçekleştiren” vakıflara 
“vergi muafiyeti” statüsü, derneklere ise “kamu yararına çalışan” statüsü verilmektedir. 
2019 yılı itibariyle Türkiye’de bu statülere sahip 287 vakıf ve 366 dernek bulunmaktadır 
(T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, b.t.; Gelir İdaresi 
Başkanlığı, b.t.). Devletin üstünde bir “kamu hizmeti yükü” olan üniversite öğrencilerine 
barınma hizmeti sunumu bu yollarla vakıf ve derneklere taşere edilmektedir. Yurt 
hizmeti sunan imtiyazlı vakıf ve derneklere sağlanan kolaylıklar, çeşitli vergilerden 
muafiyet, milli emlak arazi ve arsalarının satışı, korunması gerekli taşınmaz kültür ve 

Şekil 3. İmtiyazlı 
dernek ve 
vakıflar arasında 
yurt sunumu 
üzerinden 
kurulan 
ilişkilenme ağı.

tabiat varlıklarından yararlanma hakkı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar 
üzerinde bedelsiz irtifak hakkı, barınma ve beslenme yardımıdır.8 Bu yardım ve 
destekler sayesinde üniversite öğrencileri için barınma hizmeti şirket ve şahıslar 
tarafından işletilen özel yurtlara kıyasla ucuza sunulabilmekte, böylece rekabet 
koşullarında devlet teşvikiyle avantajlı konuma geçilmektedir. Ayrıca imtiyazlı vakıf ve 
derneklerin birbirleri arasında ve çeşitli kamu kurumları arasında kurulan ilişkilenmeler 
yoluyla örgütlenme ve finansal destek ağları yaratılmaktadır. Bu ilişkiler, eğitim ve 
barınma alanında artan talebe çözüm üretmeyen devletin yarattığı boşluk içinde çeşitli 
resmi mutabakat ve protokoller yoluyla birbiriyle daha güçlü şekilde bütünleşerek 
genişlemektedir. Örneğin, belirli vakıflara üye gençlere öğrenim ve barınma bursları ve 
kolaylıklarının sağlanması, kültür sanat ve spor alanlarında işbirlikleri, yurtlarda 
manevi rehberlik ve din hizmetleri, din ve değerler eğitimi, Osmanlıca eğitimi verilmesi 
ve benzeri birçok alanda kurumsal protokoller gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
kapsamında kamuoyu ile paylaşılan resmi mutabakat ve protokoller analiz edilerek, 
ilişkisel ağın özet grafiği Şekil 3’te sunulmuştur.

Sonuç olarak şirketlere ve şahıslara ait kâr odaklı girişimler nedeniyle barınma 
hizmeti sunumu giderek ticarileşirken, gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu Türkiye’de 
öğrencilerin barınma mekânlarında adalet sorunu alt gelir grubunun barınması 
problematiği içinde giderek derinleşmektedir. Ayrıca denetimsiz ve kontrolsüz 
yaygınlaşma nedeniyle kentsel mekânda da rastlantısal, keyfi dönüşümlere sebebiyet 
verilmektedir. Vakıf ve derneklere ait girişimler içinde ise İslami içerikli sosyal ve 
kültürel etkinliklere katılma zorunluluğu, kadın-erkek eşitsizliğine dayalı mekân 
kullanım farklılıkları, kılık kıyafet zorunlulukları gibi kurallarla öğrencilerin entelektüel 
gelişim süreçleri yönlendirilmektedir. Buna ek olarak öğrencilerin barınması meselesi 
üzerinden çeşitli vakıf ve derneklere devlet eliyle kaynak aktarılırken eşitsizlik, 
adaletsizlik ve sömürü düzeni giderek büyümektedir.9 Ortaya çıkan düzen içinde 
yaşanan en can yakıcı alan ise öğrencilerin sağlıklarının, yaşamlarının tehlike içinde 
oluşudur.10

Ankara’da Üniversitelerin Gelişimi ve Açığa Çıkan Barınma Problemi

1980 sonrası dönemde Türkiye’de yaşanan, üniversite kuruluş kararlarını 
yönlendiren piyasalaşma süreçlerinin gösterge mekânlarından biri Ankara olmuştur. 
1984 yılında Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi’nin açılması sonrasında 1990-2010 yılları arasında Ankara’da üniversite 

8           2019 yılında öğrenci başına 240 TL barınma, 375 TL beslenme olmak üzere toplam 615 TL para yardımı devlet 
tarafından imtiyazlı vakıf ve derneklerin hesabına her ay yatırılmıştır. 
9           Özelleştirilen kamu iştiraki olan Başkentgaz'ın 2017 yılında Kızılay üzerinden bağış adı altında Ensar Vakfı’na 
8 milyon dolar aktardığı ve bu bağışın TÜRGEV ve Ensar’ın yurtdışındaki ortak vakfı TÜRKEN’e ulaştırılarak 
Manhattan'da dünyanın en pahalı emlak stokunun bulunduğu bölgesinde yurt inşaatı yapımı için kullanıldığı 
ortaya çıkmıştır ("Kızılay üzerinden", 2020).  Afet acil ve insani yardım amaçlı bağış yapılan bir kurum "aracı" 
olarak kullanılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi tarafından yönetilen vakıflara vergiden muaf bir şekilde para 
aktarılması organizasyonunun ortaya çıkması yalnızca buzdağının görünen yüzü olmuştur. 
10           Türkiye toplumu hafızalarından silinmeyecek olan üç büyük facia üniversite öğrencilerine de barınma 
hizmeti sunan vakıf/dernek yapılanmalarının ortaöğretim yurt sunumlarında gerçekleşmiştir. 2008 yılında 
Konya’nın Taşkent ilçesindeki Süleyman Efendi Cemaati'ne ait kız öğrenci yurdunda LPG patlaması sonucu 18 
öğrenci hayatını kaybetmişti. 2016'da Aladağlar'da yine "Süleymancılar"a ait kız öğrenci yurdunda çıkan yangın 
faciasında 12 kişi yaşamını yitirmişti. Karaman'da Ensar Vakfı ve KAİMDER'e (Karaman İmam Hatip Lisesi 
Mezunları Derneği) ait yurt evlerinde kalan erkek çocuklarının 2012-2015 yılları arasında cinsel istismara ve 
tecavüze maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca denetimsiz yurt faaliyetleri nedeniyle zehirlenme, taciz, baskı gibi 
sorunlar sık sık gündeme gelmektedir. 
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4544 gelişimi sadece vakıflar eliyle sağlanmıştır. 2010 yılı sonrasında üniversite sayısında 
yaşanan artışta Türkiye ile uyumlu şekilde bir patlama yaşanmış, 4’ü devlet11 7’si vakıf 
olmak üzere 11 yeni üniversite açılmıştır. Ayrıca Gülen Cemaati'yle bağlantılı olduğu 
gerekçesiyle kapatılan 15 üniversitenin ikisi 
Ankara’da kurulmuş, darbe girişimi sonrasında 
kapatılmıştır.

Bugün Ankara’da yaklaşık 300 bin üniversite 
öğrencisinin barınma problemi başta yurt 
yetersizliği, devamında mevcut yurtlar içinde 
yaşanan ve yukarıda özetlenen sorunlar üzerinden 
büyümektedir. Ankara’da tarihsel süreç içinde 
üniversite öğrencilerinin barınmalarına ilişkin 
herhangi bir somut ve bütüncül mekânsal analizin, 
arz-talep modelinin, planlama yaklaşımının 
geliştirilmemiş olması problemin kaotik biçimde 
derinleşmesine yol açmıştır.

Araştırmanın Yöntemi

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı ve 
sorunları Türkiye gündeminde yapıcı bir temelde 
tartışıl(a)mamakta, hizmet veren yurtlara dair 
detaylı veri ve analizler üretil(e)memekte ve 
kamuya sunul(a)mamaktadır. Konuyu tartışmaya açmak isteyen araştırmalar için ise 
barınma hizmeti sunan çok farklı kurumsallıkların olması ve onların bilgi paylaşımına 
kapalılığı nedeniyle yükseköğretim düzeyinde barınma seçenekleri ile ilgili nicel ve nitel 
veriye erişim oldukça güçtür. 

Araştırma kapsamında öncelikle KYK, MEB, YÖK ve TÜİK verileri ve web 
araştırmaları sonucunda Ankara’da hizmet veren yurtların isim ve iletişim bilgisini 
içeren bir liste oluşturulmuştur. Araştırma sürecinde üniversite yönetimlerinin 
sunduğu yurtların barınma hizmetlerine dair bilginin genellikle üniversite web siteleri 
üzerinden detaylı olarak paylaşıldığı, fakat KYK ve ilişkili birimlerinin bilgi paylaşımına 
kapalı olduğu ve MEB onayı verilen özel yurtların sadece yurt isimlerine ve mevcut ise 
iletişim ve adres bilgilerine erişilebildiği tespit edilmiştir. Kurumsal arşivlerin kapalılığı 
nedeniyle ihtiyaç duyulan bilgiler kapsamında geçmiş bilgiye erişilemeyeceği tespit 
edilmiş, bu nedenle tarihsel bir süreç analizi hedeflenememiş, günümüzün bilgisinin 
üretilmesi ve analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Araştırma kapsamında MEB tarafından paylaşılan özel yurt listeleri, Google, Yandex 
harita servisleri üzerinden araştırma ve genel internet araştırmaları doğrultusunda 
700’e yakın yurt ismine ulaşılmıştır. Güncel, detaylı ve kesin bilgiye ulaşabilmek için 
doğrudan iletişim kanalları ile bilgi alınması yöntemi tercih edilmiştir. Elde edilen yurt 

11          Açılan 4 üniversiteden biri olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazi Üniversitesi’nin bölünmesi yoluyla 
kurulmuştur. 
12          1980 öncesinde Ankara’da kurulan 3 devlet üniversitesi: Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'dir. Ayrıca Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) 2016 yılında meslek yüksekokulu 
olarak YÖK’e bağlı ve İstanbul merkezli Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilmiştir. Bu sebeple görselde 
bulunmamaktadır, fakat araştırma bulguları kapsamında öğrenci ve yurt verisi değerlendirmeye katılmıştır. 

Şekil 4. Ankara’da 
üniversitelerin 
gelişimi¹² (YÖK 
İstatistikleri, 
MEB Örgün 
Eğitim 
İstatistikleri).

listesinde araştırmaya girdi olacak bilgilere erişmek ve yurtların aktif hizmet verip 
vermediği bilgisine ulaşmak için tüm yurtları kapsayan web araştırmaları, yüz yüze 
kurumsal görüşmeler ve telefon görüşmeleri yapılmıştır. 2019 yılı Eylül, Ekim ve Kasım 
aylarında süren veri toplama sürecinde, isim ve iletişim bilgisine sahip olunan bazı 
yurtların kapandığı, yıkıldığı, el değiştirdiği veya başka bir isimle hizmet vermeye 
başladığı, yükseköğretim öğrencilerine hizmet vermediği gibi bilgilere ulaşılmıştır ve 
yurt listesinden kaldırılmıştır. Bu bulguların sonucunda 2019-2020 eğitim-öğretim 
yılında Ankara’da hizmet veren 325 adet aktif yükseköğretim yurdu olduğu tespit 
edilmiştir. 

Araştırma kapsamında yurtların barındırabildiği öğrenci sayısı, konumu, ücret 
aralığı, hizmet sunumunu sağladığı cinsiyet bilgisi, yurdun hizmet vermeye başladığı yıl 
ve özellikle özel yurtlar için yurt pazarlama yöntemlerine dair slogan, reklam, 
bilgilendirme vb. bilgilerine ulaşılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen bilgiler 
veritabanına girdi sağlayacak bir tabloda birleştirilmiş ve yurtların öznitelik bilgileri 
tanımlanmıştır. Üniversite yurtlarının bilgileri üniversite yönetimleri tarafından 
kamuya açık sunulan bilgiler doğrultusunda ve bazı üniversitelerin ilgili birimleri ile 
görüşülerek elde edilmiştir. Devlet yurtlarına dair bilgilerin bir kısmı KYK'nın kamuya 
sunulan bilgileri üzerinden sağlanmıştır, bir kısmı ise yurt yöneticileri ile yüz yüze 
görüşmeler veya telefon görüşmeleri üzerinden elde edilmiştir. Özel yurtlara dair 
verilerin tek bir kurum tarafından kamuya sunulmaması sebebi ile araştırma 
kapsamında bu bilgiler yüz yüze görüşmeler, telefon görüşmeleri ve internet 
araştırmaları yoluyla elde edilmiştir.

Aktif hizmet veren yurtların konum bilgisi ve toplanan öznitelik bilgileri Ankara’daki 
yükseköğretim kurumlarının alanları ile birlikte coğrafi bilgi sistemleri altyapısında 
sayısallaştırılmıştır. Analiz için yurtların ve üniversite alanlarının bulunduğu bir 
veritabanı elde edilmiştir.

Araştırmanın Bulguları

YÖK ve MEB Örgün Eğitim (2019) istatistiklerine göre Ankara’da 21 yükseköğretim 
kurumu ve 2018-2019 öğretim yılında bu kurumlarda eğitim gören 303.253 öğrenci 
bulunmaktadır. Ankara’da aktif hizmet veren 325 yurdun toplam barınma kapasitesi 
yaklaşık 74.581 yataktır. Yani Ankara’da yükseköğrenim gören öğrencilerin yalnızca 
%24,6’sına yetecek kadar yurt kapasitesi vardır.

Ankara’daki yurtların coğrafi dağılım odakları göz önünde bulundurularak, yurtların 
en yoğun olduğu merkez ilçeler (Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Altındağ, Keçiören, 
Etimesgut, Sincan, Gölbaşı) ile tekil yurtlara rastlanan çeper ilçeler (Nallıhan, Beypazarı, 
Polatlı, Haymana, Çubuk) mekânsal dağılım analizine dahil edilmiştir (bkz. Şekil 5). 

Yurtların Ankara yerleşim alanındaki dağılımına bakıldığında (bkz. Şekil 6) 
üniversite eğitim birimlerine yakınlık, ulaşım imkânları ve farklı kentsel kullanımlarla 
etkileşim sebepleri ile kent merkezi ve çevresinde yurtların yoğunlaştığı 
gözlemlenebilmektedir. Ulus tarihi kent merkezi, erişim olanakları, yakın çevresinde 
konumlanan üniversitelerin varlığı ve yakın dönemde kent merkezindeki kimi tarihi 
yapıların vakıf üniversitelerine (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Medipol 
Üniversitesi) devri sürecinin etkileri nedeniyle yurtlar için çekim alanı oluşturmaktadır. 
Kızılay kent merkezinin ise kentin her bölgesine erişimin sağlanabildiği ana 
merkezlerden biri olması nedeniyle yurtların yer seçiminde etkin bir yeri bulunmaktadır. 



G
ül

da
l v

e Y
al

çı
nk

ay
a

#0
2/
20
20

4746

Kuzey-güney kent merkezleri aksını (Kızılay-Ulus aksı) doğu-batı ekseninde kesen, 
özellikle Ankara’nın en eski üniversite kampüs alanları ve yapılarının (Ankara 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi) bulunduğu Cebeci-Sıhhiye-
Maltepe-Beşevler-Gazi Mahalleleri koridoru üzerinde yoğun bir yurt sunumu 
gözlemlenmektedir. Bu koridor üzerinde üniversite yaşantısı, konut yerleşim alanları ve 
alt merkezlerle bütünleşmektedir. Ayrıca Emek-Bahçelievler semtleri de benzer şekilde 
kent genelinde yurt sunum yoğunluğunun en fazla olduğu mahalleler olarak bu koridora 
kentin güneybatısından bağlanmaktadır. Kuzeyinde Balgat bölgesinde de yurt 
kümelenmeleri görülmektedir. 

Ankara’nın 1990’lı yıllar itibariyle kentsel gelişim koridoru olarak belirlenmiş olan 
güneybatı bölgesinde ODTÜ, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi 
kampüs alanlarının yer aldığı Üniversiteler Mahallesi’nde yurt sunumları çoğunlukla 
üniversite kampüsleri içinde yer almaktadır. Yine kentin güneybatısında çeper alanda 
konumlanan Başkent ve Çankaya Üniversitelerinin merkez kampüs alanları ve çevrelerinde 
ise tekil yurt sunumlarına rastlanmaktadır. 

Kentin güneyinde bulunan Gölbaşı ilçe merkezinde de yükseköğretim kurumlarının 
varlığı nedeniyle yurtlar yoğun şekilde yer almaktadır. Çeper ilçelerde de öğrencilerin 
öğrenim gördüğü yere yakın, barınma ihtiyacına cevap vermek amacı ile yurtların varlığı 
görünmektedir. Yurtların noktasal dağılım deseninde, yoğunluk görülen bu bölgelerin yanı 
sıra üniversiteye yakınlığı, erişim kolaylığı, kent merkezlerine yakınlığı vb. ihtiyaçlardan 
bağımsız olarak kentte yer seçimi yapmış yurtlara da rastlanmaktadır.

Konum verilerinden elde edilen yurtların genel mekânsal dağılımı, yurt tipleri 
ayrıştırılarak barınma politikaları ve tipolojileri temelinde ayrı ayrı yorumlanacaktır. Bu 
doğrultuda üç farklı tipoloji üzerinden bulgular aktarılacaktır; devlet yurtları, üniversite 
yurtları ve özel teşebbüsler tarafından işletilen yurtlar (şahıs / şirket ve dernek/vakıf/
meslek yurtları). Bu tipler arasından araştırmanın bulgularına örnek teşkil eden bazı 
yurtlar seçilerek, mekânsal konumu, Türkiye’nin yurt politikaları eksenindeki yeri ve 

Şekil 5. 
Araştırmanın 
mekânı: Ankara.

yurt detay bilgileri ile birlikte yorumlanacaktır. Araştırma kapsamında sunulan yurt 
örneklerinin Ankara yerleşim alanındaki dağılımı Şekil 6’da gösterilmektedir.

Ankara'daki Üniversite Yurtları. Ankara’da bulunan 21 yükseköğretim kurumundan 
yalnızca dokuzu kendi özerk yapılanmasında öğrencilerine yurt sağlamaktadır. Dokuz 
üniversiteye ait toplam 68 yurtta 21.187 öğrenciye hizmet verilmektedir. Ankara’daki 
toplam yatak kapasitesinin %28,4’ünü barındıran üniversite yurtlarıyla Ankara’daki 
öğrencilerin %7’sinin barınma ihtiyacı karşılanabilmektedir. 

Üniversite yurtlarının mekânsal dağılımına bakıldığında, bu yurtların genellikle 
kampüs üniversiteleri içinde ya da üniversite yakınlarında yer aldığı görünmektedir. Yurt 
sunumları özellikle ODTÜ, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi 
(Beytepe yerleşkesi) kampüs alanlarının içinde yoğunlaşmaktadır. TED Üniversitesi’ne ait 
öğrenci yurdunun yer seçimi ise diğer üniversitelerinkinden farklılaşmaktadır. TED 
Üniversitesi’nin öğrenci yurdu Kızılay kent merkezinde yer alan üniversite eğitim 
birimlerinden yaklaşık on km uzaklıkta inşa edilmiştir. Bu, üniversitenin akademik ve 
sosyal olanaklarına erişim, kent merkezine yakınlık gibi öğrencilerin tercihine sebep 
olabilecek olumlu özelliklerden uzak bir yer seçimi olmuştur.

Şekil 7’de görüldüğü üzere, yükseköğretim yerleşkelerinin bulunduğu çeper ilçeler 
arasında, sadece Beypazarı’nda bir adet üniversite yurdu vadır. Gölbaşı ilçesinde dört, ilçe 
merkezi alanında ise iki üniversitenin fakülteleri ve meslek yüksekokulları olmasına 
rağmen ilçe merkezinde üniversite yurdu bulunmamaktadır.

Ankara’da eğitim veren 21 yükseköğretim kurumunun 2018-2019 eğitim dönemi 
öğrenci sayısı ve kendi imkânlarıyla sundukları yurt barınma kapasitesi Tablo 2’de 
özetlenmiştir. Yurt sunumu bulunmayan 12 kurum içerisinde iki vakıf üniversitesi 
(Atılım ve Lokman Hekim Üniversiteleri) öğrencilerini anlaşmalı olduğu özel yurtlara 
yönlendirmektedir. Hatta Lokman Hekim Üniversitesi öğrencilerini özel yurtların yanı 
sıra başka bir vakıf üniversitesi olan TED Üniversitesi’nin yurduna da yönlendirmektedir. 

Şekil 6. Ankara 
üniversite 

alanlarının 
ve yurtların 

mekânsal 
dağılımında 

yurt kümelenme 
alanları ve 
araştırma 

kapsamında 
sunulan yurt 
örneklerinin 

konumları.
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Ayrıca bir vakıf üniversitesi olan Ufuk Üniversitesi’nin kendi yerleşkesi içinde yalnızca 
özel iştirakler tarafından işletilen yurdu bulunmaktadır.

Üniversitelerin öğrencilerine yönelik barınma ihtiyacını karşılama oranları 
karşılaştırıldığında, birinci sırada öğrenci kontenjanının %76,26’sının barınma ihtiyacını 
karşılayabilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi bulunmaktadır. Türkiye'nin kurulan ilk vakıf 
üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi ise Ankara’da öğrencilerinin yurt ihtiyacını %36,23’lük 
oranla en yüksek seviyede karşılayan ikinci sıradaki üniversitedir. Yakın dönemde yurt 
tartışmalarının gündeme geldiği13 ODTÜ (%23,4) ve Hacettepe Üniversitelerinin (%10,26) 
diğer devlet üniversitelerine kıyasla öğrencilerine daha yüksek kapasitede yurt imkânı 
sunduğu görünmektedir. 

Ankara’nın en eski ve köklü devlet üniversiteleri olan Ankara Üniversitesi’nin %2,07’lik 
yurt sunumunun öğrenci sayısına oranla çok kısıtlı olması ve Gazi Üniversitesi’nin kendi 
bünyesinde yurt sunumunun olmaması, bu iki üniversitenin öğrencilerinin uzun yıllardır 
devlet yurtlarından daha yaygın bir şekilde faydalanma ihtiyacını dayatmaktadır. 

Üniversite yurtlarında ödenen aylık barınma ücreti, yurt standartlarına bağlı olarak, 
genellikle 195-850 TL aralığında değişmektedir. Yurt standardı yüksek, tek odalı, özel 
tuvalet ve mutfak gibi olanaklara sahip bazı devlet üniversitesi yurtlarında ise barınma 
ücreti 1750 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Vakıf üniversitelerinin yurtları ise genelde farklı 
standart ve maliyetlerde barınma seçeneği sunmaktadır. Vakıf üniversiteleri yurtlarının 

13          ODTÜ Rektörlüğü’nün Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 21.05.2018'de yaptığı bir protokol ile, kampüs içinde 
kavak ağaçlarının bulunduğu 40 dönüm arazi 2 bin kişilik bir yurt yapılması için KYK’ya 49 yıllığına bedelsiz 
olarak tahsis edilmişti. Ruhsat alınmaksızın hızla inşaat süreçlerine başlanmış, ardından protokole karşı çıkan 
öğrencilerin kavaklık direnişi başlamıştır. Arazinin kullanım hakkının ODTÜ Geliştirme Vakfı’na ait olduğu tespit 
edildikten sonra vakıf bu alanda inşaata izin vermeyeceğini açıklamış, inşaat durdurulmuş ve protokol mahkeme 
kararıyla 20.03.2020'de iptal edilmiştir ("Direnen ODTÜ'lüler", 2020).

Şekil 7. 
Üniversite 
yurtlarının 
mekânsal 
dağılımı.

aylık barınma ücreti 500-3120 TL aralığında geniş bir skalada değişmektedir. Bu aralık, yurt 
barınma standartlarının ve sosyal donatıların yanı sıra vakıf üniversitelerinin özerk 
yapılanmasındaki işletme kararlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 

Aşağıda sunulan genel tablo içinden üniversitelerin barınma hizmeti sunumuna ve 
dönüşümüne dair temel bir tartışmanın yürütülebileceği ODTÜ yurtları, örnek alan (bkz. 
Şekil 6 / Ö-1) olarak seçilmiştir. ODTÜ, öğrencilerin barınma gereksinimlerini karşılamak 
için 1962 yılında yerleşke içinde yurt binalarının yapımına başlamıştır. 1994 yılına kadar 
standart tiplerde ve eşit ücrete tabi yurt binaları, devamında 1994-1999 yılları arasında 
“konuk evi” statüsünde yurtlar inşa edilmiştir. Bu yurtlarda gerek farklı tefriş, gerekse 1, 2, 
3 ve 4 kişilik seçenekli odalardaki olanaklar dikkate alınarak farklı ücretlendirmeye gitmek 
suretiyle normal yurtlardan alınan düşük ücretler sübvanse edilmeye başlamıştır. Düşük 
ücretli yurtlar üzerinde de zaman içinde çeşitli tadilatlar yapılarak odada kalan öğrenci 
sayısında azaltma ve altyapı güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Üniversite kampüsü 
içinde “ODTÜ Yurtlar Bölgesi” olarak anılan iki ayrı konumda yüksek sayıda yer alan, 4 
kişilik odalardan oluşan yurtlarda barınma ücreti 195 TL’dir (bkz. Şekil 8).

ODTÜ uzun yıllar boyunca, yapılı çevrede biraradalık, ilişkisellik ve erişilebilirlik, 
mekânda adalet, doğal alanın korunması, modern tasarım süreçleri, özgür bir yaşam alanı 
gibi değerleri önemseyerek öğrencilerinin barınma ihtiyacını planlı biçimde karşılama 
stratejisine sahip olmuştur. Ancak 2019 yılında söz konusu değerlerin dışında bir 
uygulamayla, ODTÜ içinde KYK tarafından inşa edilecek ve işletilecek bir öğrenci yurdu 
yapımı gündeme gelmiştir. ODTÜ öğrencileri tarafından “Kavaklık İnisiyatifi” kurulmuş ve 
“ODTÜ’de KYK istemiyoruz” sloganı altında birleşilerek söz konusu yurt yapımına karşı 
çıkılmıştır. Karşı çıkış sebebinin temel gerekçelerinden biri KYK yurtlarında 
gerçekleştirilen ve makale içeriğinde de örnekleri verilen KYK protokolleri kapsamında 
İslami temelli eğitim, rehberlik, etkinlikler üzerine kurulu sosyal atmosfer ile bu 

Tablo 2. 
Ankara’daki 

yükseköğretim 
kurumlarının 
türü, öğrenci 

sayısı ve 
barınma 

kapasitesi.14

14          Anka Teknoloji Üniversitesi’nin kurumsal yapılanması oluşturulmadığı, YÖK öğrenci istatistiklerinde 
bulunmadığı için tabloya eklenmemiştir.
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5150 etkinliklere katılım ve takip üzerine kurulu baskıcı tutumun öğrencilere yönelik etkisinin 
endişesidir. Bunun yanı sıra böylesi bir kararda ODTÜ’nün ilgili paydaşlarının sürece 
katılımının sağlanmaması eleştirilmiş, üniversite yönetiminden bağımsız bir kuruluşun 
söz sahibi olacağı bir yurt sunumu ile ODTÜ kültürel yapısının ve özerk yurt sunum 
politikasının bozulacağı endişesi oluşmuştur. ODTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin artan 
kontenjanlar sebebiyle uzun yıllardan sonra ilk defa kampüs dışındaki yurtlarda barınmak 
zorunda kalması karşısında yeni yurt yapımının bir ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. 
Öğrenciler ve üniversitenin bazı paydaşları ise “KYK değil, ODTÜ yurdu” söylemi altında 
ihtiyacın karşılanmasını talep etmişlerdir (ODTÜ Kavaklık İnisiyatifi, 2019). İtirazlar ve 
mücadeleler sonucunda ODTÜ’ye KYK yurdu yapımı durdurulmuştur.

Ankara'daki Devlet Yurtları. Ankara’da KYK tarafından sağlanan, 26.966 öğrenciye 
hizmet veren 30 adet devlet yurdu bulunmaktadır. Bu kapasite Ankara’daki tüm yurtlarda 
sağlanan toplam yatak kapasitesinin %36,2’sidir. Bu kapasite ile devlet yurtları Ankara’da 
eğitim gören toplam üniversite öğrencisinin yalnızca %8,9’una hizmet verebilmektedir.

Devlet yurtlarının konumsal olarak merkezde yer seçtiği veya merkezdeki 
üniversitelere yakın yerlerde konumlandığı haritada gözlemlenebilmektedir (bkz. Şekil 9). 
Devlet yurtlarının mekânsal dağılımı değerlendirildiğinde kent merkezi ve çevresinde , 
özellikle yoğunlaştığı Ulus, Cebeci, Kızılay 
bölgelerinde yoğunlaşan yurtların yanı sıra Emek, 
Gazi mahalleleri çevresinde ve Gölbaşı’nda 
gruplandığı görülmektedir. Özellikle merkezden 
batıya ODTÜ, Bilkent, Hacettepe Üniversitelerinin 
kampüslerinin bulunduğu alana yakın yalnızca iki 
devlet yurdu olduğu dikkat çekmektedir. 
Yükseköğretim yerleşkelerinin bulunduğu çeper 
ilçeler (Beypazarı dışında Nallıhan, Polatlı, 
Haymana ve Çubuk) arasında Beypazarı dışında 
kalan ilçelerde devlet yurtları bulunmaktadır.

Devlet yurtları ücretleri Tablo 1’de sunulan yurt 
modellerine ve standardına bağlı olarak aylık 200-

Şekil 8. 
Örnek alan-1: 
Üniversite 
yurdu-
devlet yurdu 
çatışmasında 
ODTÜ (Kaynak: 
URBAR, http://
urbar.com.
tr/galeri/
odtu-lisans-
yurtlari-4.html 
ve ODTÜ Yurtlar 
Müdürlüğü 
http://yurtlar.
metu.edu.tr).

Şekil 9. Devlet 
yurtlarının 
mekânsal 
dağılımı.

340 TL arasında değişmektedir. Devletin yurt modellerinde Model-5’ten Model-1’e değişim 
politikası ve “modernleşme” yöntemi illerde mevcut yurtların yıkımını ve dönüşümünü 
hedeflemekte, diğer yandan devletin sunduğu “ucuz” barınma seçeneği yeni yurtlarla veya 
modern modellere geçişle pahalılaşmaktadır. Türkiye’de üniversite öğrencileri için barınma 
hizmeti sunumunu sağlayan Kredi Yurtlar Kurumu’nun üniversitede barınma meselesine 
yaklaşımının ve stratejik mekânsal kararlarının birer göstergesi olan üç örnek alan (bkz. 
Şekil 6/Ö-2, Ö-3, Ö-4) seçilmiştir: Tahsin Banguoğlu Yurdu, Atatürk Öğrenci Yurdu ve 
Saime Kadın Yurdu. 

Türkiye’de devlet yurtlarının arazilerinin rant getirecek inşaat faaliyetlerine konu 
edildiği ve bu doğrultuda, özellikle kentsel alanda rant değeri yüksek araziler üzerinde yer 
alan devlet yurtlarının arazilerinin özelleştirildiği örneklere rastlanmaktadır. Ankara’da 
devlet yurdu sunumlarının merkez alanlara göre daha az olduğu kentin güneybatı 
koridorunda, Ankara’nın emlak değeri en yüksek alanlarından olan Söğütözü semtinde yer 
alan bir yurt alanı olan Tahsin Banguoğlu KYK Erkek Yurdu bu politikanın bir örneğidir 
(bkz. Şekil 10).

1989 yılında inşa edilen bu yurt kentin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip üniversite 
yerleşkeleri (ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Çankaya) yakınında, ve KYK’nın “en düşük 
kalite”de yurt olarak tanımladığı (bkz. Tablo 1-Model 5) özelliklerde, 3000 yatak kapasitesi 
ile öğrencilere hizmet sunmaktadır. 26 Kasım 2012'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Ankara’da yurt arzının artırılması ve yurdun modernleştirilmesi gerekçesiyle 
imar planı değişikliğine gidilerek alandaki yapılaşma miktarı artırılmıştır. Daha 
sonrasında 19 Haziran 2013 tarihli ve 9434 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile 
yapılan ikinci bir imar planı değişikliği ile “yıllar içinde değerlenen yurt arazisinin 
özelleştirilmesi karşılığında yeni bir yurt için finansman sağlanacağı” gerekçesiyle alan 
kullanımı yurt alanından kentsel servis alanına15 dönüştürülmüştür.

Şekil 10. Örnek 
alan-2: İmar 

rantı kıskacında 
devlet yurtları 

(Kaynak: Google 
Earth arşivinden 
Mustafa Pişirici, 
Mehmet Necati 

Aysan).

12           Kentsel servis alanı kullanımı dahilinde “kamu kuruluşları, turistik tesisler, sağlık tesisleri, ticaret 
merkezleri, ticari büro servisleri, sergi satış tesisleri, basın yayın tesisleri, kültür, eğlence ve dinlenme tesisleri, yurt 
alanları, rezidans, konut” gibi yapıların yapılabileceği plan notlarında belirtilmektedir.
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5352 Bu örnek üzerinden Ankara’da yurt sunum politikalarına dair planlı bir mekânsal 
gelişimin olmadığı, farklı üniversitelerden öğrencilerin etkileşimini sağlayacak bir 
mekânsallığın ve üniversitelere kolay erişilebilirlik kriterlerinin emlak rantı sağlanması 
nedeniyle elden çıkarıldığı görülmektedir. 

KYK’nın “yurtları modernleştirme” projesi de inşaat faaliyetlerini canlandırma aracı 
olarak kullanılırken yıkımı hedeflenen yurtların var olan mimari değerleri de göz önüne 
alınmamaktadır. Ankara’da kent merkezine yakın konumda üniversite yerleşkelerinin 
olduğu Cebeci semtinde yer alan ve bir tasarım yarışması yoluyla elde edilmiş Ankara’nın 
en büyük kız öğrenci yurtlarından biri olan Atatürk KYK Kız Öğrenci yurdu yerleşkesinin 
yıkımı bu politikanın bir örneğidir (bkz. Şekil 11).

1950’li yıllarda Ankara’da eğitim görmeye gelen üniversite öğrencileri için açığa çıkan 
acil ve çok sayıda yurt ihtiyacı doğrultusunda Yurt Yaptırma Derneği tarafından 1957 
yılında Cebeci’de 17.000 m2’lik bir arsa edinilmiş ve 1959 yılında 2000 kişilik bir 
yükseköğretim öğrenci yurdu proje yarışması açılmıştır. Jüri Yarışma Raporu’nda temel 
beklentiler, yurdun dört bir yanından gelen öğrencilere bir yurt temin ederken hem maddi 
hem psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlemeler getirilmesi ve proje kapsamında 
yatak, servis, çalışma komplekslerinin düzenlenmesi; kitle yerleştirmeleri; meyil ve 
yönelim problemleri ve çevre ile ahenk kriterlerine uygun arayışlar olarak belirtilmiştir. 
Kırktan fazla projenin katıldığı yarışmada; SİTE Mimarlık (Doğan Tekeli, Sami Sisa ve 
Metin Hepgüler) imzası taşıyan ve birinci seçilen proje doğrultusunda bugünkü Atatürk 
Öğrenci Yurdu elde edilmiştir.16

16           Tekeli ve Sisa, (1976) projenin temel prensiplerini şu şekilde aktarmaktadır: Yatak bloklarının dışa kapalı 
bir merkezi iç alan oluşturacak şekilde konumlanması; idare, çokamaçlı salon ve özellikle spor salonu ve açık spor 
alanı gibi fonksiyonların dışarıdan kolayca ulaşılabilecek ve aynı zamanda iç yaşantıyı rahatsız etmeyecek düzende 
yerleştirilmesi; öğrencilerin çalışma mekânı olarak yatak odalarının değil, sitenin bu amaçla düzenlenen sakin, yeşil 
alanlarına açılan okuma-çalışma salonları oluşturulması; orta avluda ise bir merkez kütüphane yapısının yer alması; 
yatak bloklarının dört katla sınırlandırılarak yaya dolaşımına uygun olarak tasarlanması. Ayrıca, tasarımın sonraki 
yıllarda “Türkiye’deki üniversite yurtları içinde öğrenci başına en az yapı alanıyla gerçekleştirilen en ekonomik yurt 
yapısı olduğu da saptanmıştır” (Tekeli ve Sisa, 1976, s. 34).

Şekil 11. Örnek 
alan-3: Modernin 
yıkımı (Kaynak: 
N. Oya Memlük 
Çobanoğlu 
kişisel arşivi).

Altmış yıldır ayakta kalan ve mimari programının kapsamı ile öğrencilerin barınma 
ihtiyaçlarının rekreatif öğelerle desteklenerek karşılandığı yurt kompleksi için 2017 yılında 
KYK Ankara İl Müdürlüğü tarafından alanda plan değişikliği yapılması teklif edilmiştir. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onanan plan değişikliğinin açıklama raporunda, 
Ankara’da bulunan öğrencilerin yalnızca %7’sinin devlet yurtlarından faydalanabildiği ve 
bu oranın düşük olması nedeniyle nitelikli ve uygun yurt ihtiyacının doğması nedeniyle 
KYK’nın mevcut kapasitesini artırmayı ve mevcut alanlarda sağlıklaştırma veya yeniden 
inşa aracılığıyla daha modern yurt tesisleri kurmayı amaçladığı ifade edilmiştir. Değişiklik, 
Atatürk Öğrenci Yurdu’nun mevcut kapasitesinin artırılması, daha çağdaş ve nitelikli yurt 
binalarının yapılması için gerekli yatırım programlarının tamamlandığı ve bu yatırımların 
gerçekleşebilmesi için alanın mevcut imar planındaki emsal değerinin artırılması ihtiyacı 
şeklinde gerekçelendirilmiştir.

2019 yılının Eylül ayında yurt boşaltılmış, 2019-2020 öğretim yılında üniversitelerde 
derslerin başlamasının ardından tahliye edilen 1800 öğrenci fakültelerin uzağında yer alan 
1500 yatak kapasiteli bir başka devlet yurduna (Saime Kadın Öğrenci Yurdu) 
yerleştirilmişlerdir. Saime Kadın Öğrenci Yurdu KYK tarafından işletilmeden önce 2018-
2019 öğretim yılında Özyurtlar Kız Öğrenci Yurdu adı ile özel yurt olarak hizmet verirken 
devlet yurduna dönüştürülmüştür. Cebeci Asri Mezarlığı bitişiğinde yüksek bir duvar gibi 
konumlanan yurdun ücreti 340 TL’dir. Atatürk Öğrenci Yurdu’nda 200 TL barınma ücreti 
ödeyen öğrencilerin ödemesi gereken yurt ücreti %70 oranında artmıştır.

Bu iki örnek Ankara’da Türkiye’nin devlet yurdu sunum politikalarının biçimini ve 
tarihsel süreçteki değişimini göstermektedir. Birinci örnek (Atatürk Öğrenci Yurdu), 2. 
Dünya Savaşı sonrasında üniversite çatısı altında kurumsallaşan yükseköğretim 
seviyesinde eğitim için başkente gelen öğrencilere sunulan barınma hizmeti sunum 
biçimini ve kaybedilişini göstermektedir. İkinci örnek (Saime Kadın Öğrenci Yurdu) ise 
Türkiye’de hedeflenen “modern yurt” politikasının biçim olarak somut bir göstergesidir.

Ankara’daki Özel Yurtlar. Ankara'da bulunan her 10 yurttan 7’si özel yurttur. Aktif 
hizmet veren 227 özel yurdun yatak kapasitesi 26.428 olup bu sayı Ankara’daki toplam yatak 
kapasitesinin %35,4’ünü kapsamaktadır. Bu kapasite ile kentteki toplam üniversite 
öğrencilerinin %8,7’sinin barınma ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu durum özel yurtların çok 
sayıda, ama düşük kapasiteli olduğunu göstermektedir.

Özel yurtların mekânsal dağılımı değerlendirildiğinde, yurtların konumsal olarak 
merkezi yerleşim alanlarında, ana ulaşım koridorları etrafında ve kent merkezinde yer 

alan üniversite çevrelerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Kent çeperlerinde ve çevre ilçelerde 
tekil ve dağınık sunumlara rastlanmaktadır (bkz. 
Ş e k i l  1 2 ) .  K e n t  m e r k e z l e r i  ö z e l i n d e 
değerlendirildiğinde, özel yurtların Ulus tarihi 
kent merkezine ve ona bağlanan ana ulaşım 
koridorlarına yakın konumlandığı görülmektedir. 
Daha önceki bölümde Ankara’daki tüm yurtların 
mekânsal dağılımını gösteren haritanın (bkz. Şekil 
6) anlatımında dikkat çekilmiş olan Cebeci-
Sıhhiye-Maltepe-Beşevler-Gazi mahalleleri aksı ile 
Balgat semtinde kümelendiği vurgulanan yurtların 
çok büyük bir kısmını özel yurtlar oluşturmaktadır. 

Şekil 12. Özel 
yurtların 

mekânsal 
dağılımı.



G
ül

da
l v

e Y
al

çı
nk

ay
a

#0
2/
20
20

5554 Kent merkezi ve yakın çevresinde yoğunlaşan bu dağılımın yanı sıra üniversite 
kampüslerinin yer seçiminin yoğunlaştığı güneybatı gelişim koridoru üzerinde tekil 
dağılımlı özel yurtlar bulunmaktadır. Kuzeybatı gelişim koridoru üzerinde Yenimahalle, 
Etimesgut, Sincan ilçelerinde de üniversite yerleşimlerine uzak ve parçacıl yer seçimleri olan 
özel yurtlar gözlemlenmektedir. Ankara yerleşim merkezine en yakın konumda olan Gölbaşı 
ilçesinde birçok özel yurdun bulunduğu görülmektedir. Çeper ilçelerde ise yükseköğretim 
yerleşkelerinin bulunduğu Nallıhan, Polatlı, Haymana ve Beypazarı ilçelerinde özel yurt 
bulunmazken Çubuk ilçesinde bir adet özel yurt bulunmaktadır.

Özel öğrenci yurtlarının Ankara’daki mekânsal dağılımında kapsamlı bir değerlendirme 
yapılabilmesi için özel yurtlar işletme durumuna göre iki gruba ayrıştırılmıştır. Birinci grup 
şahıs ve şirketler tarafından işletilen özel yurtlar, ikinci grup ise sivil toplum kuruluşları, yani 
dernek, vakıf ve meslek örgütleri tarafından işletilen yurtlardır. Araştırma sürecinde işleten 
kuruluş bilgisini alabilmek için bütün özel yurtlarla iletişime geçilmiştir, fakat bazı yurtlar 
işleten kuruluş bilgisini paylaşmamıştır. Bu sebeple işleten kuruluşu tespit edilememiş 
olanlar "bilinmeyen yurtlar" tanımı ile şahıs ve şirket tarafından işletilen yurtlar grubuna 
dahil edilmiştir. 

Tip-1: Şahıs ya da Şirket Tarafından İşletilen Yurtlar. Ankara’da şahıs veya şirket tarafından 
işletilen 165 özel yurtta 17.538 öğrenciye hizmet verilmektedir. Araştırma kapsamında 
şirketler tarafından işletilen 52, şahıslar tarafından işletilen 43 yurt tespit edilmiştir. Ayrıca, 
70 yurdun işletme sahiplerinin bilgisine ulaşılamamıştır. Şahıs ve şirket tarafından işletilen 
yurtların barındırdığı kontenjan Ankara’daki toplam yurt stokunun %23,5’ini kapsamaktadır. 
Diğer bir deyişle şirket ve şahıslar tarafından işletilen özel yurtlar, kentteki toplam üniversite 
öğrenci sayısının %5,8’ine hizmet vermektedir.

Bu yurtların mekânsal dağılımına bakıldığında genel olarak kent merkezi çevresinde 
ve üniversite alanlarına yakın konumlarda kümelenmiş özel yurtların şirket ya da şahıslar 
tarafından işletildiği görülmektedir (bkz. Şekil 13). Bu çalışma kapsamında Tip-1 olarak 
tanımlanan bu yurtlar Cebeci-Sıhhiye-Maltepe-Beşevler-Gazi mahalleleri aksı ve 
çevresinde yoğunlaşmaktadır. Tip-1 yurtlarının en çok yoğunlaştığı bölge Emek-
Bahçelievler mahalleleridir. Balgat semtinde de Tip-1 grubundaki yurtların ayrıca 
kümelendiği bir alan mevcuttur. Tarihi kent merkezi Ulus’a bakıldığında, diğer merkezi 
yerleşim alanlarına ve üniversite çeperlerindeki mahallelere oranla daha az sayıda Tip-1 
özel yurtlarının bulunduğu, bu yurtların ana ulaşım koridorlarına ve üniversitelere yakın 
konumlandığı görülmektedir. Kızılay kent merkezi yerleşim alanında da özel yurtların 
dağınık bir yer seçimi vardır. Üniversite 
kampüslerinin yer seçiminin yoğunlaştığı 
güneybatı gelişim koridorunda tekil ve dağınık 
konumlanan Tip-1 yurtları görülürken, kuzeybatı 
aksında yalnızca bir yurt gözlemlenmektedir. 
Ankara yerleşim merkezine en yakın konumda 
olan Gölbaşı ilçesinde birçok Tip-1 yurt 
sunumunun varlığı mevcutken; Nallıhan, Polatlı, 
Haymana, Beypazarı ve Çubuk ilçelerinde Tip-1 
yurtlarının bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

Şahıs ve şirketler tarafından işletilen yurtların 
aylık ücreti 600-3000 TL skalasında değişim 
göstermektedir. Ücretlendirmedeki bu geniş 
yelpaze yurtların sunduğu özellikler, yurt konumu 

Şekil 13. Tip-1: 
Şahıs ya da 
şirket tarafından 
işletilen 
yurtların 
mekânsal 
dağılımı.

Şekil 14. Tip - 2: 
Sivil toplum 

kuruluşları 
tarafından 

işletilen 
yurtların 

mekânsal 
dağılımı.

ve yurdun yapılanması gibi özelliklere göre değişmektedir. Çalışma kapsamında yapılan 
araştırmalarda pazarlama politikası olarak çoğunlukla “aile sıcaklığında”, “güvenli”, 
“huzurlu”, “konforlu” gibi ifadelerin ön plana çıkarıldığı, özellikle ücreti yüksek yurtlarda 
“lüks”, “kalite”, “otel konforu”, “rezidans konforu” gibi ifadelerin benimsendiği 
gözlemlenmiştir. Bir diğer sunum politikasının ise toplumun bir kesiminin yaşadığı endişeyi 
temel aldığı tespit edilmiştir. Bu endişe doğrultusunda Tip-2 (vakıf/dernek/cemaat) 
yurtlarının yaygınlığı karşısında “birtakım dernek ve vakıflarla kesinlikle ilişkili olunmadığı” 
sıkça vurgulanmaktadır. 

Özel yurt sunumunda Ankara’da özellikle göze çarpan iki farklı biçimin mekânsallıklarını 
tartışmak amacıyla iki örnek alan seçilmiştir: apartman tipi yurtlar (bkz. Şekil 6/Ö-5) ve 
rezidans tipi yurtlar (bkz. Şekil 6/Ö-6). Apartman tipi yurt yapılarının hâkim olduğu yerler 
Emek, Bahçelievler ile Balgat semtleridir. Yıllar içinde açığa çıkan yurt talebinin ticari 
girişimciler tarafından keşfedilmesi sonucunda bu semtlerde konut olarak inşa edilmiş 
yapıların yurt binalarına dönüştürüldüğü gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda özellikle Emek 
ve Bahçelievler mahallelerinde yurt binasına dönüşen konut yapılarıyla tanımlı sokaklar 
ortaya çıkmıştır. Diğer yandan aynı kentsel alanda imar planlarında parsel ölçeğinde verilen 
kullanım kararı değişiklikleriyle yoğun şekilde yeni yurt binaları inşa edilmektedir. Detaylı 
bilgi toplamak için yapılan birebir görüşmelerde, yeni yapılan yurt binalarında hizmet sunan 
işletmeciler tarafından binanın yurt olarak inşa edildiği bilgisi bir pazarlama stratejisi olarak 
özellikle vurgulanmaktadır. Apartmandan yurda dönüşüm ve parsel bazlı alan kullanım 
değişiklikleriyle yurt mekânlarının üretilmesi, barınma meselesinin tesadüfi ve rasgele 
şekilde kentsel alanda çözümlendiğinin bir göstergesidir. 

Diğer göze çarpan rezidans tipi yurt binalarının örneklerine ise özellikle Ankara’da 
hızlı kentleşmenin sürdüğü ve yeni yapılaşma faaliyetlerinin yoğun olarak görüldüğü 
Söğütözü, Çayyolu gibi semtlerde rastlanmaktadır. Bu tür yurtlar özellikle çeşitli vakıf 
üniversiteleri ile ilişkilendirilerek (ulaşım servisi hizmeti sunumu, vakıf üniversitesi ile 
anlaşmalı olma, vakıf üniversitesine yakınlık vb. şekillerde) kentsel mekânda 
konumlanmıştır. Örneğin incelenen lüks yurt örneği “yeni nesil yaşam merkezi” olarak 
tanımlanmaktadır. Söğütözü'nde konumlanan yurt, yanında bulunan iki yapı ile benzer 
strüktürde inşa edilmiş olmakla birlikte, üç yapının da farklı işlevlerde kullanıldığı 
görülmektedir; yurdun yanındaki binalardan biri vakıf üniversitesi diğeri ise bir devlet 
dairesidir. Bu çelişki Türkiye’deki arz-talep dengesi gözetilmeden ve arazi kullanım ihtiyaç 
analizi yapılmadan inşaat sektörünü geliştirme odaklı üretilen yapıların çeşitli 
formülasyonlarla zaman içinde dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Tip-2: Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından 
İşletilen Yurtlar. Özel yurtlar kapsamında ikinci tip 
grup olarak belirlenen sivil toplum kuruluşları 
içinde dernek, vakıf ve meslek örgütü tüzel 
kişilikleri tarafından kurulan ve yönetilen yurtlar 
bulunmaktadır. Ankara’da, 21 tanesi dernekler, 40 
tanesi vakıflar ve 1 tanesi TMMOB (Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği) tarafından yönetilen 62 
yurt bulunmaktadır. Bunlardan vakıf yurtları 6140, 
dernek yurtları 2414, TMMOB yurdu 336 olmak 
üzere toplam 8890 öğrenciye hizmet verebilecek 
kapasiteye sahiptir. Ankara’da her 10 yurttan 
yaklaşık olarak biri vakıf, dernek ya da meslek 
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5756 örgütü tarafından işletilmektedir. Bu yurtlar, kentteki toplam 
öğrenci sayısının %2,9’una hizmet veren bir kapasiteye sahiptir. 

Sivil toplum kuruluşları tarafından işletilen yurtların 
mekânsal dağılımına bakıldığında genel olarak kent merkezi 
çevresinde ve üniversite alanlarına yakın konumlarda yer seçtiği 
görülmektedir (bkz. Şekil 14). Bu araştırma kapsamında Tip-2 
olarak tanımlanan bu yurtların yoğunlaştığı Cebeci-Sıhhiye-
Maltepe-Beşevler-Gazi mahalleleri çevresinde çoğunlukla vakıflar 
tarafından işletilen yurtlar yer seçmiştir. Kızılay kent merkezinde 
kümelenmiş dernek yurtları gözlemlenmektedir. Ulus tarihi kent 
merkezine bakıldığında, Atatürk Bulvarı çevresinde dernek 
yurtlarının sıralandığı, üniversite alanlarının yakın çevresinde vakıf 
yurtlarının dağınık olarak yer seçtiği gözlemlenmektedir. Kent merkezi dışında, Balgat 
semtinde de dernek ve vakıf yurtlarının kümelendiği görülmektedir. Üniversite alanlarına 
ve kent merkezlerine uzak olmasına rağmen Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan ilçelerini 
kapsayan kuzeybatı koridorunda Tip-2 yurtlarına rastlanmaktadır. Üniversitelerin 
yoğunlaştığı güneybatı koridorunda 2 vakıf yurdu bulunmaktadır. Gölbaşı ilçesinde de Tip-
2 yurt sunumları gözlemlenmektedir. Diğer çeper ilçelerden yalnızca Çubuk ilçesinde bir 
adet vakıf yurdu bulunmaktadır. 

Araştırma kapsamında, aktif hizmet veren dernek ve vakıf yurtları incelenmiştir. Sivil 
toplum kuruluşları tarafından 2019-2020 döneminde etkin bir şekilde işletilen bu yurtların 
kuruluş yılları Şekil 15’te sunulan grafikte verilmiştir. 1980 yılından öncesinde kurulan 
yurtlar genellikle devlet hizmet altyapısını oluşturan sivil toplum kuruluşları ile Türkiye’de 
1950’li yıllardan itibaren kırdan kente gerçekleşen yoğun göç ile kentte oluşan “hemşerilik” 
örgütlenmelerinin yansıması olarak başlayan hemşeri derneklerinin sunumlarıdır.18 1990-
2000 döneminde kurulan 2 yurt benzer kapsamda STK’ların yurt sunumlarına karşılık 
gelirken, 2000-2010 yılları arasında kurulmuş olan 13 yurt ve 2010-2020 yılları arasında 
kurulmuş olan 42 yurt yoğunlukla muhafazakâr yönelimleri olan, devlet desteği bulunan 
cemaat, cemiyet, tarikatlar tarafından işletilen dernek ve vakıflara ait yurtlarıdır. 

Son dört yılda çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) doğrultusunda, direkt 
olarak kapanan yurt işletmeleri ile kapatılan kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar tarafından 
işletildiği için dolaylı olarak kapanan yurtlar olduğu bilinmektedir. 23 Temmuz 2016 tarihli 
667 sayılı KHK ile 109 adet yurdun kapatılması kararı verilmiştir. Aynı kararnamede 
kapatılmasına karar verilen kurum, kuruluş, dernek ve vakıfların işlettiği tüm yurtların 
sayısının 800’den fazla olduğu bilgisi TBMM tutanaklarına ve kamuoyuna yansımış, fakat 
bu yurtların hangileri olduğuna dair ayrıntılı bilgiye ulaşılamamıştır.19   Net isim listesine 
ulaşılabilen 667 sayılı KHK’da kapatılmasına karar verilen 109 yurttan 30’unun Ankara’da 
olduğu tespit edilmiştir. KHK’lar ile dernek ve vakıfların faaliyetine son verilmesi sebebiyle 
dolaylı olarak kapatılan bağlı yurtlarının bilgisine erişilemediği için haritaya 
eklenememiştir. 667 sayılı KHK ile kapatılan yurtların, Cebeci ve Balgat semtlerinde 
yoğunlaştığı, kent merkezi, üniversite çeperleri ve kuzeybatı koridorunda tekil olarak 
konumlandıkları görülmektedir.

1980 öncesi

3 0 2 13 42

1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020

Şekil 15. Tip-2 
özel yurtlarının 
kuruluş yılına 
göre on yıllık 
periyotlarda 
sayısal dağılımı.

18           Türkiye Yardım Sevenler Derneği (1946), Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı (1950) ve Sivas Kültürel ve 
Sosyal Yardımlaşma Derneği (1972) yurtları.
19            10 Kasım 2016 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 
667 sayılı KHK’yla kapatılan Türkiye genelinde 800'ü aşkın yurda el konulduğunu belirtmiştir.

Tablo 3. 
Ankara’da 

yurt sunumu 
sağlayan 

imtiyazlı vakıf ve 
dernekler.

10 Kasım 2016 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, el konulan yurtlar arasında vakıflara ait olanlar, Milli Emlak’a geçmiş 
olanlar ve KYK’nın devraldığı yurtlar olduğunu belirtmiştir. Aynı açıklamada KYK'nın 
devraldığı yurtlara sembolik bir örnek olarak Melek İpek Yurdu’nu vermiş ve yurda el 
konulduğunu belirterek KYK bünyesinde değerlendirileceğini ifade etmiştir. 667 sayılı 
KHK listesinde olmayan Melek İpek Yurdu'na işleten şirketin kapatılması ardından el 
konulduğu belirtilmiştir. Bugün bakıldığında 228 yatak kapasiteli bu yurt binasında 
mevcut durumda aktif hizmet veren herhangi bir yurt işletmesi bulunmamaktadır.

Vergi muafiyeti statüsüne sahip 287 vakıf ve kamu yararına çalışan statüsüne sahip 366 
dernek arasında Ankara’da yurt hizmeti veren 13 sivil toplum örgütü tespit edilmiştir. Bu 
vakıf ve derneklerin ismi, imtiyaz verilme yılı, Ankara’daki yurt sayısı ve eriştiği öğrenci 
sayısı Tablo 3’te sunulmuştur. İmtiyaz sahibi bu vakıf ve dernekler tarafından işletilen 35 
yurdun toplam 5608 yatak kapasitesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu yurtların 
sunduğu yatak kapasitesi Ankara’daki özel yurtların %32,5’ini kapsamaktadır. Tablo 3’te 
görüleceği üzere İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye Diyanet Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, TÜRGEV 
ve Muradiye Kültür Vakfı Ankara’daki yurt sunumlarında en etkin dernek ve vakıflar olarak 
ortaya çıkmaktadır. Yurtlarla yapılan görüşmelerde, indirimlerle devlet yurtları ve devlet 
üniversitesi yurtlarının ücret politikasına yakın bir ücretlendirme sağlandığının 
paylaşılması, aslında öğrencilerin tercih mekanizması içinde bunun yurtları öne çeken bir 
strateji olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştır.

Türkiye’de unutulmayan 2016 Aladağlar kız yurdu yangını ve 2008 Konya Balcılar 
yurdundaki LPG patlaması gibi faciaların yaşandığı yurtların bağlı olduğu Süleyman 
Efendi Cemaati'nin Ankara’da ortaöğretim yurtlarının yanı sıra yükseköğretim yurt 
sunumunda da aktif faaliyet gösterdiği araştırma kapsamında erişilen yurt bilgileri 
doğrultusunda tespit edilmiştir. Süleyman Efendi Cemaati, yurt sunumlarını ve 
örgütlenmesini “kurs ve okul talebelerine yardım” dernekleri adı altında çeşitli ilçe ve 
mahalle dernekleri üzerinden oluşturmaktadır. Bu dernekler imtiyaz sahibi dernekler 
statüsünde olmasa da, Ankara’daki etkinliğini gösterebilmek ve diğer STK’lar ile 
karşılaştırma yapabilmek amacıyla Tablo 3’te son satıra eklenmiştir. Bu cemaate bağlı 7 
farklı yardım derneği üzerinden işletilen 7 yurtta toplam 417 yataklık kapasite 
bulunmaktadır. Ayrıca, bunların içinden 3 yurdun toplam 154 yükseköğretim öğrencisine 
ücretsiz yurt sunumu sağladığı tespit edilmiştir. 

STK'ların 130 TL-2200 TL skalasında değişim gösteren ücretlendirme politikası 

Kurum Adı Türü İmtiyaz Verilme Yılı Ankara'daki Yurt Sayısı Eriştiği Öğrenci Sayısı
İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Dernek 1974 7 1414

Türkiye Diyanet Vakfi (TDV) Vakıf 1977 4 1585

Muradiye Kültür Vakfı Vakıf 2004 5 344

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Dernek 2011 1 150

Aziz Mahmud Hudayi Vakfı Vakıf 2011 1 150

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Vakıf 2011 2 526

Ankara Hamiyet ve İrfan (AHİ) Vakfı Vakıf 2012 1 150

Ensar Vakfı Vakıf 2012 1 81

Yeni Dünya Vakfı Vakıf 2015 7 638

İhlas Vakfı Vakıf 2016 2 166

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Vakıf 2016 2 316

Kadın ve Demokrası Vakfı (KADEM) Vakıf 2017 1 50

KALEM Vakfı Vakıf 2018 1 38
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The view is broken down by Kurum Adı, Türü, İmtiyaz Verilme Yılı, Ankara'daki Yurt Sayısı and Eriştiği Öğrenci Sayısı.TOPLAM 35 5608
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5958
bulunmaktadır. Bu aralık, STK'ların işletme politikası, yurt konumu, yurttaki ve 
çevresindeki sosyal donatılar, barınma standartları gibi özelliklere bağlı olarak 
değişmektedir. Vakıf yurtlarının ücretlendirmeleri 300 TL-2200 TL arasında değişirken, 
ücretsiz yurt sunumu dışındaki derneklerin ücretlendirme skalası 160 TL-1100 TL arasında 
değişmektedir. Ankara’da en ucuz barınma imkânı sunan yurtlar Süleyman Efendi 
Cemaati'ne bağlı derneklerin yurtlarıdır.

Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde, vakıf ve derneklerin yurt sunumlarının, 
ücretlendirme politikalarından bağımsız olarak bağlı olduğu STK’nın yapılanmasına göre 
değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Manevi yanı daha ağır basan pazarlama cümlelerine 
örnek olarak “emin bir yurt ortamı”, “kardeşliğin sıcak ortamı”, “irfan meclislerinde tanış 
kılan mekânlar”, “ahsen kıvamına erişmelerine vesile olma”, “iyi bir gelecek desteklerinizle 
gelecek”, “gönül sohbetleriyle doyuran mekânlar”, “ilim ve sanat faaliyetleri ile buluşturan 
yurt”, “gençlerimizin başarısını güven ve konforla desteklemek”, “güvenli bir aile ortamı” vb. 
verilebilir.

Ankara’da STK'ların sağladığı yurt sunum farklılıklarına, devlet yardımlarına ve etkinlik 
alanlarına örnek teşkil edebilecek üç örnek alan (bkz. Şekil 6/Ö-8, Ö-9, Ö-10) seçilmiştir.

Birinci örnek alan şekil 16’da sunulan Süleyman Efendi Cemaati'ne bağlı olan OSTİM 
Yeni Cami Müştemilatı ile Kurs ve Okul Talebeleri Yardımlaşma Derneği’ne bağlı olarak 
işletilen Özel OSTİM Yükseköğretim Öğrenci Yurdu'dur. 5-8 kişilik koğuş tipi odaların 

Şekil 16. 
Örnek alan-8: 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 
ücretsiz dernek 
yurdu (Kaynak: 
Google Street 
View).

Şekil 17. Örnek 
alan-9: Tarihi 
kent merkezinde 
kamu arazileri 
ile tahsis edilen 
vakıf yurdu 
(Kaynak: 
Sol: https://
tdvyurt.com.
tr/tdv-ankara-
yuksekogretim-
kiz-ogrenci-
yurdu/,  Sağ: 
Ahmet Soyak 
Kişisel arşivi).

sunulduğu, ücretsiz hizmet veren bu yurt, kent yaşamından izole olan ve çevresinde hiçbir 
eğitim kurumunun bulunmadığı Ankara'nın en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan 
OSTİM’in merkezinde konumlanmaktadır.

İkinci örnek alanı olarak Ankara’da toplamda en çok yatak kapasitesine sahip yurtları 
bulunan Türkiye Diyanet Vakfı’nın Özel TDV Altındağ Öğrenci Yurdu seçilmiştir. Ulus 
tarihi kent merkezinde Roma Hamamı’nın karşısında eski ASKİ (Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) arazisinde konumlanan bu yurt, kamu arazilerinin 
vakıflara tahsis örneklerinden biridir. Tahsisin ardından yurt binaları 2015 yılında Ulus’un 
tarihi, kültürel ve mekânsal özellikleriyle uyumsuz biçimde Şekil 17’de görüleceği gibi 
tarihi merkezin dokusuna aykırı şekilde inşa edilmiştir. Vergi muafiyeti statüsüne sahip 
vakfa ait bu yurdun aylık ücreti 1075 TL olarak belirtilse de beslenme ve barınma yardımı ile 
aylık 475 TL’ye barınma hizmeti sağlanmaktadır.

Son örnek alan olarak kent merkezinden, yerleşim alanlarından ve yükseköğretim 
kurumlarına uzakta yurt sunumu sağlayan Yeni Dünya Vakfı Şehit Ahmet Özsoy Yurdu 
seçilmiştir (Şekil 18). 2018'de kurulan yurt, Ankara’nın doğusunda, Mamak’ta, çevresinde 
yerleşim alanından kot farkları ve istimlak duvarı ile ayrılan izole bir alanda 
konumlanmaktadır. Vergi muafiyeti statüsüne sahip vakfa ait bu yurdun aylık ücreti 1075 
TL olarak belirtilse de beslenme ve barınma yardımı ile aylık 475 TL’ye barınma hizmeti 
sağlanmaktadır.

Sonuç

Türkiye’de gençlerin yükseköğretim düzeyinde eğitime erişmesi kurumların (devlet ya 
da vakıf), öğrencilerin ve yakınlarının (aile) başat meselesi olmuştur. Bu doğrultuda 
demokratik bir toplumun aydın yurttaşının yetişmesinin, bilinçlenmesinin hedeflendiği, 
ama bu kapsamda kendi içinde birçok problemi ortaya çıkaran üniversitelerde, birbiriyle 
ilişkili şekilde ve eksiksiz olarak bulunması gereken nitelikli akademik, bilimsel, kültürel, 
sosyal ve insani gereklilikler giderek daha fazla arka plana itilmiştir. Bu kapsamda 

yükseköğretim düzeyinde eğitim ile bir bütün olarak düşünülmesi gereken ancak ötelenen, 
görmezden gelinen veya “bir şekilde çözülen” bir mesele olarak “üniversitede barınma” 
sorunsalı açığa çıkmıştır.

Bugün Türkiye’de yükseköğretim seviyesinde eğitim gören 3.777.114 öğrencinin sadece 
%18’inin barınma ihtiyacı devlet tarafından karşılanabilmektedir. Devletin öğrencilere 
barınma hizmeti arzı sürekli bir düşüş gösterirken, eğitim alanları ile mekânsal ilişki, 

Şekil 18.Örnek 
alan-10: Merkezi 

faaliyetlere ve 
yerleşim alanına 
uzak vakıf yurdu 

(Kaynak: Google 
Earth arşivinden 
Mehmet Kelleci, 

Siyasallılar 
Vakfı).
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6160 fiyatlandırma politikası, sosyal-kültürel faaliyetler, kentsel alanla ilişki vb. konularda 
farklılaşan özel barınma hizmeti sunum biçimleri çeşitlenerek çoğalmıştır. Devletin 
eksikliğinde yeni bir pazar alanı olarak açığa çıkan ve sürekli büyüyen boşluk plansız ve 
denetimsiz biçimde, vakıf/dernek yurtları, özel yurtlar/pansiyonlar, rezidans/loft tipi 
yurtlar, cemaat/tarikat destekli evler, paylaşımlı kiralık evler şeklinde çeşitlenen biçimlerde 
sunum tipleri ile kendiliğinden dolmaktadır. Türkiye’de giderek derinleşen gelir 
adaletsizliği ile muhafazakârlaşma eğilimi barınmada hem mekânsal hem de toplumsal 
problem alanları yaratmaktadır.

Bu araştırma kapsamında, üniversitede barınma meselesi temelinde oluşan sorunlu 
yapılanma Ankara kenti özelinde mekânsal olarak analiz edilmiştir. Türkiye’de üniversite 
öğrencilerinin en yoğun olduğu illerden biri olan Ankara’da üniversite öğrencilerinin 
barınması konusunda nitelikli ve yeterli bir sunum bulunmamaktadır. 

Bu çalışma sonucunda, bugün Ankara’da eğitim gören 303.253 öğrencinin yalnızca 
%24,6'sının barınma ihtiyacının yurtlar tarafından karşılanabildiği ortaya çıkmıştır. 
Ankara’da barınma hizmeti sunan 325 yurdun 30'u devlet yurdudur ve yaklaşık olarak 
okuyan her 10 öğrenciden sadece 1'i devletin yurtlarından yararlanabilmektedir. Üniversite 
yurtları da benzer şekilde sınırlı sayıda öğrencisine hizmet verebilmektedir. Üniversite ya 
da devlet yurtlarında barınma ihtiyacını karşılayamayan öğrenciler zorunlu olarak yoğun 
bir biçimde özel yurtlara yönelmektedir. Ankara’da bulunan 227 adet özel yurdun yatak 
kapasitesi devlet yurtlarına yakın bir potansiyele sahiptir ve özel yurtlarda kalan her 3 
öğrenciden 1’inin barınma hizmeti dernek ve vakıflar tarafından sunulmaktadır.

Ankara’da üniversitede barınma ihtiyacının nicelik olarak dahi bir planlama 
kapsamında olmadığı böylesi bir tablo içinde, ülkenin mekânsal, politik ve ekonomik 
gelişim stratejilerine “alet edilen” bir hizmet sunumu olduğu birçok örnek ile ortaya 
çıkmıştır. Rant odaklı kentleşme baskısı ile KYK’nın ana gündemlerinden birini oluşturan 
“yurt modernleştirme” politikası ve “sadece yüksek kapasiteli yurt temini” stratejisi hem 
Ankara’daki devlet yurtlarını dönüşüme zorlamakta hem de öğrencilerin ihtiyacı olan 
üniversiteye ve kent merkezlerine yakınlık gibi değerli mekânsallıkların gerçekleşmesini 
olanaksız kılmaktadır. Diğer yandan şahıs ve şirket yurtlarının da piyasa koşulları 
dahilinde yap-boz veya yık-yap düzeninde mekânsal gelişimi sürmektedir. Vakıf ve dernek 
yurtlarında ise hem mekânsal hem de toplumsal açıdan muhafazakârlaşma temelinde 
büyüyen daha derin bir kriz alanı mevcuttur.

“Üniversitede barınma” meselesi, Türkiye’nin giderek uzaklaştığı bilim yolunda 
gelişme idealinin mekânı olan üniversite olgusu içinde, sorunları giderek genişleyen ve 
özel çözüm bekleyen bir alandır. Ancak Türkiye’de ne üniversiteler özelinde bu nitelikte bir 
bilim odaklı olgusallık ne de üniversitede barınma ihtiyacı özelinde çağdaş üniversite 
olgusuna yakışır bir mekânsallık ve temel sunum standartları (uygun ücret politikası, 
eğitime erişim, güvenlik, temel fiziki ve sosyal altyapı vb.) merkezi ya da yerel yönetimlerin 
gündeminde değildir. 
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