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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 6 Eylül 2018 tarihinde Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurt ücretlerinde herhangi bir zam yapılmayacağını söylemiş, 

“Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt 

ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak 

görüyoruz.” demişti. 

Ancak;  

KYK yurtlarında ekmeğin ücretli hale geldiği, yemeklerin zamlandığı bilgisi ve iddiaları 

tarafımıza gelmektedir. Tam da üniversitelerde yeni eğitim dönemi açılırken, KYK yurtlarında yemek 

ücretlerine yüzde 30’u aşan oranlarda zam yapıldığı öğrenildi. 

Yine tarafımıza iletilen bilgi ve iddialara göre ekmek ücretsizken 25 kuruş, Tavuk 4 TL iken 

5,25, Çorba ve Pilav 2 TL iken 2,5, Kuru Fasulye 2,5 TL iken 3,5, Makarna 2,25 iken 2,75 TL olmuştur. 

Bu zamlara karşılık akşam yemeği beslenme yardımına sadece 1 TL zam yapılmıştır. 

Bu bağlamda;  

1 – Bahsi geçen iddialar doğru mudur? Yurtlarda kalan öğrencilerden ekmek için ücret 

alınmaya başlanmış mıdır?  

2 – Son 1 yılda yurtlarda yemeğe yapılan zamlar nedir? Yine son 1 yılda öğrencilere ne kadar 

gıda desteği verilmektedir? İki artış arasındaki genel fark ne kadardır?  

3 – 2003 ila 2018 yılları arasında yurt ücretleri ne kadardır? 2003 ila 2018 yılları arasında 

öğrencilere yapılan gıda yardımı ne kadardır?  

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 – Sarayda ejder meyvesi ikram edileceğine ve 400 milyon dolara lüks uçak alınacağına 

öğrencilerimize gıda yardımının arttırılması hem ülkemiz hem geleceğimiz gem de gençlerimiz 

açısından daha yararlı değil midir? Bu yönde bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?  


