
 
 
 
Basın Bülteni                                                                       Haziran 2022 
 
 

ÇYDD VE BORNOVA BELEDİYESİ’NDEN KIZ ÖĞRENCİLERE 
İMECE YURT DESTEĞİ 

 
Eğitim alanındaki en önemli ve güncel sıkıntılardan biri olarak karşımıza çıkan barınma 
sorununa karşı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Bornova Belediyesi iş 
birliğiyle hayata geçirilecek, 300 kız öğrencinin barınma sorununa çare olacak ‘imece’ yurt 
için protokol imza töreni yapıldı. 
  
Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü ve Kent Arşiv Müzesi’nde gerçekleşen törene, Bornova 
Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ÇYDD Genel Başkan Yardımcıları Lale Platin ve Av. 
Sedat Durna, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Danışma Kurulu üyesi Ayhan 
Baran’ın yanı sıra ÇYDD İzmir, Karşıyaka, Güzelbahçe, Urla ve Seferihisar Şubelerinin 
başkanları, yöneticileri ve üyeleri ile Fenerbahçe Spor Kulübü eski kalecisi Berke Özer de 
katıldı. 
  
İmzalanan protokol ile 300 yatak kapasiteli ve 90 adet bağımsız bölümden oluşan bina, 
özellikle üniversite yerleşkesi nedeniyle öğrencilerin yoğunlukta olduğu Bornova ilçesindeki 
yurt sorununa karşı destek olacak. Bölgedeki kız öğrenci yurdu ile sosyoekonomik açıdan 
dezavantajlı olan ve İzmir’e okumaya gelen ÇYDD öğrencileri aynı zamanda okullarına ve 
şehir merkezlerine rahatlıkla ulaşabilecek, burada sosyal yaşam düzenlerinin yeniden 
sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. 
  
“EĞİTİM İLE İLGİLİ YAPILAN HER ŞEY ÇOK DEĞERLİ” 
  
2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde açılması planlanan yurt hakkında konuşan Bornova 
Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Mustafa Kemal Atatürk ve Türkânn Saylan’ın izinden 
giden herkesi alkışlamak istiyorum!” diyerek konuşmasına başladı: “Eğitimle ilgili yapılan her 
şey çok değerli… Bu konuda emeği geçen herkese minnettarım. Gözyaşlarımı 
tutamayacağım. Çünkü bu ülkede eğitimle ilgili bu nimetlerden yararlanamayan çok fazla kız 
çocuğumuz var. Pozitif ayrımcılık yapmak durumundayım. Üniversite sınavını kazanıp da 
Türkiye’nin birçok noktasında kız çocuklarının barınma sorunuyla ilgili beni aramayan insan 
kalmadı. Genel Başkanımızın da gittiği birçok yerde aldığı talepler böyleydi. Biz Bornova’da 
yaklaşık 70 kişilik kız öğrenci yurdunu 150 kişiye çıkardık. Yeter mi? Yetmez. Nüfus 83 
milyon; yüzde 20’nin üzerinde öğrenci var, bunların yarısı kız çocuğu… İzmir’de üniversite 
kapasitesine baktığımızda 240 bin civarında üniversite öğrencisi var. Türkiye nüfusuna 
baktığınızda lise sona kadar devam eden öğrenci sayısı 16 milyon, bunun 8 milyonu ise kız 
çocuğu… ÇYDD ile yaptığımız iş birliğinin örnek olmasını, Türkiye genelinde milyonlara 
ulaşmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hassas, duyarlı dostlar olduğu 
sürece biz çok daha iyi noktalara gideceğiz. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Biz 
yerel yönetimler olarak kurumlar arası iş birliğine önem veren bir belediyeyiz. Güveniniz için 



çok teşekkür ediyorum. Çünkü yerel yönetimlerle bu işleri yapmak çok kolay değil. ÇYDD bu 
konuda attığı adımla bizi yüceltti, onurlandırdı.” şeklinde konuştu. 
  
“EN BÜYÜK SORUN BARINMA” 
  
Başkan İduğ’un ardından konuşan ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Platin, “Çok 
heyecanlı bir gün. Epey uzun bir aradan sonra bir aradayız. Şahane bir iş birliğiyle kız 
öğrencilerimize sadece bir bina değil, bir yuva inşa ediyoruz. Böylece ülkemizin eğitimindeki 
en büyük sorun olan barınma konusunda bir adım atmış olacağız; 300 kız öğrencimize yuva 
yapacağız. Bir sene sonra inşallah açılışını da beraber yapacağız. Genel Başkanımız Ayşe 
Yüksel Hocamızın selamlarını iletiyorum.” diyerek Başkan İduğ’a teşekkür etti. 
  
“ÜZERİMİZE DÜŞEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ” 
  
Törende konuşma yapan İZSİAD Danışma Kurulu Üyesi Ayhan Baran da, “Ülkemizin şu 
ortamında ÇYDD’nin ve güzel başkanlarımızın bir arada aydınlığa koşmasından dolayı 
Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan insanlar olarak çok mutluyuz. Bugün, burada çok güzel 
bir başlangıç yapıyoruz. 300 kız öğrencimiz için bu binayı yeniden yapmaya başlayacağız. 
İZSİAD olarak da bu projede bizim de bir katkımız olsun dedik. İnşallah, hep birlikte ilk 
bölümüne başlayacağız. Biz de buna hazırız. Çok duyguluyum.” dedi. İZSİAD olarak 5 yıldır, 
100 kişiyi bulan bir grupla her ay toplayabildikleri miktarı ÇYDD İzmir Şubesi’ne bağışlayarak 
öğrencilere burs desteği sağladıklarını belirten Baran, “Bu sebeple de buradayız. Örnek 
olacak bir proje ve ortam. Üzerimize düşen her şeyi yapacağız. 300 kişilik kız öğrenci 
yurdunun bir katının yapımını biz üstleneceğiz.” diye konuştu. 


