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Giriş  
 

 Üniversite öğrencileri ülkelerinin ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştiren, 

dünyayla entegre ve karşılaştıkları sorunları kendi kendilerine çözme becerisine sahip 

kimselerdir. Genç kuşaklar, yükseköğrenimin en temel unsurlarından biridir. Üniversitenin 

başlıca dört ana unsuru öğrenciler, akademik kadro, üniversite çalışanları ve öğrenci 

velileridir.  

 Türkiye gibi sosyal devlet anlayışı tam anlamıyla yerleşmemiş ülkelerde, 

üniversitelerin aslî unsurları içerisine veliler de dahil olmaktadır. Üniversite eğitimi boyunca 

maddi açıdan aileden bağımsızlığını elde edememiş öğrencilerin eğitim hayatlarındaki 

doğrudan etkileri nedeniyle ebeveynler, üniversite eğitimi açısından belirleyici bir role 

sahipken bu alandaki siyasalardan doğrudan etkilenen öznelerdir. 

 Elinizdeki bu raporda, bahsedilen unsurlardan öğrencileri ve ebeveynleri ekonomik ve 

siyasal anlamda en somut ve doğrudan ilgilendiren konu olan Yükseköğrenimde Yurt 

Sorununu irdeledik. 2021 Türkiye’sinde toplam yurt sayısının %35 ’lik bir kısmını çeşitli 

vakıflar ve dernekler adı altında dinî cemaatler ve tarikatlar oluşturmaktadır. Bu tarikatlara ve 

cemaatlere verilen yurt açma izinlerinin yanı sıra uygulanan vergi muafiyetleri, nakdî 

yardımlar, öğrencilere ve ailelere yapılan bu yurtlara adeta mecbur bırakmak AKP 

hükûmetlerinin bu alandaki politikalarını bel kemiğini haline gelmiştir. AKP iktidarının 2002 

yılından bu yana bilinçli ve planlı şekilde oluşturduğu “Yükseköğrenimde Yurt” politikaları 

19 yıldır, öğrencileri ve aileleri çeşitli tarikatlara ve cemaatlere mahkum ederek, Türkiye 

Cumhuriyeti’ni kuran ve ayakta tutan laiklik ve kamuculuk ilkelerini ayaklar altına almış, 

ülkemizi Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün işaret ettiği “Aklı hür, vicdanı hür” 

gençlik hedefinden fersah fersah uzaklaştırmıştır. Yakın tarihimizde yaşadığımız ve 

hâlihazırda yaşamakta olduğumuz tecrübeler açıkça göstermektedir ki merkezî iktidar 

sorumluluklarını yerine getirmeyip, bu ilkele”rden uzaklaştığı takdirde ülkenin geleceği olan 

gençler ve üniversite öğrencileri, Cumhuriyet’in çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma 

hedefindense uygarlık düşmanı emeller etrafında örgütlenen tarikatların ve cemaatlerin 

potansiyel müritleri haline gelmektedir. Rapor, AKP iktidarına demokratik cumhuriyetin 

bekçisi ve geleceği olan gençler olarak, “mürit değil yurttaş” olduğumuzu hatırlatmak ve bu 

doğrultuda siyasalar üretilmesinin gerekliliğini anlatmaktadır.  
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 Üniversite öğrencilerinin barınma problemi hakkında sorumlulukları bulunmamasına 

rağmen bu alanda yatırımlar yapan yerel yönetimlere teşekkürü borç bilmekle beraber, 

ilerleyen süreçte yükseköğrenimde yurt sorununa dair daha fazla yatırım yapmalarını hem 

ülkemiz hem de gençlerin özgür yarınları adına talep ediyoruz. 

 SODEV Genç olarak hazırladığımız “Yükseköğrenimde Barınma Sorunu” raporunda 

bahsi geçen sorunları verilerle ortaya koyduk. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün 

üniversite öğrencileri için kapsayıcı, laik ve kamucu barınma politikası talep ediyoruz. 

 

Metodoloji 
 

Elinizde bulunan “Yükseköğretimde Yurt Sorunu” başlıklı rapor, SODEV Genç 

(Sosyal Demokrasi Vakfı Gençlik Örgütlenmesi) tarafından hazırlanmıştır. Raporda yer alan 

veriler, açık kaynaklardan elde edilen birincil verilerden oluşturulmuştur. İller bazında yatak 

başına düşen öğrenci verileri ise açık kaynaklarda aile evinden üniversite hayatına devam 

eden öğrenci sayılarına ilişkin bir veri bulunamadığı için örgün eğitim öğrencileri verileri 

üzerinden hesaplanmıştır. 
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Bölüm 1 

KYK Yurtlarının Kapasitesi 

ve 

Yeterlilik Düzeyleri 

 
Başlıklar; 

• 2010-2021 Dönemi Yurt Sayıları ve Bunların Kadın ve Erkek Öğrenci Kapasiteleri 

• Beş Büyük Kentte On Yıllık Üniversite Öğrenci Sayısı ve Yurt Kapasitesi Değişimleri 

• Otuz Büyükşehirde 2020-2021 Yurt Kapasiteleri 

• 2013-2020 Dönemi Üniversite Öğrencisi Sayısı ve Yurt Kapasitesi Değişimleri 

• Devlet ve Vakıf/Dernek Yurtları 
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1. Son 10 Yıl içerisinde Genel Yurt Sayısı ve Kapasitesi Değerlendirmesi  

(Tablo 1) 
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➢ Elde ettiğimiz verilere ek olarak tablo 2’de vermiş olduğumuz 5 büyük ilin 10 yıllık öğrenci değişim tablosuyla birlikte ‘öğrencilerin 

barınma ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanmadığı’ çıkarımını yapmak mümkündür. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının çok 

sayıda açtığı üniversite sayısına oranla öğrenci sayısı da artmış ve nihayetinde yurt kapasitelerinin öğrenci sayısını karşılayamadığı bir 

tablo ortaya çıkmıştır. Bütün bu verilere rağmen son bir yılda Türkiye genelinde yatak kapasitesinde 17.341 yatak azalmıştır. Yine ülke 

genelinde 2020-2021 yılında 20 KYK yurdu kapatılmıştır. 

➢ İller bazında bakıldığında KYK yurtlarında son bir yılda; İstanbul’da 426, Ankara’da 196, İzmir’de 1156 yatak azaltılmıştır. 
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2. Beş Büyük Kentin On Yıllık Üniversite Öğrenci Sayısında ve Yurt Kapasitelerinde Yaşanan Değişim  

(Tablo 2) 
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➢ Tablodaki veriler karşılaştırılarak yapılan değerlendirme sonucunda yalnızca İstanbul’da 2018-2019 yılları arasında 1.021.933 

öğrenci varken Türkiye genelinde 2018-2019 yılları arasında tüm KYK yurt kapasitesi sadece 674.672’tür.  

(Grafik 1) 
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(Grafik 2)
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3. Otuz Büyük Şehirde Yurt Kapasiteleri 2020-2021* [90] 

 

Adana’da 6.176’sı kadın ve 5.006’sı erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 11.182’dir. 

 

Ankara’da 18.684’ü kadın ve 9.009’u erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 27.693’tür. 

 

Antalya’da 7369’u kadın ve 6.208’i erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 13.577’dir. 

 

Aydın’da 6469’u kadın ve 2.309’u erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 8.778’dir. 

 

Balıkesir’de 4.458’i kadın ve 3.121’i erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 7579’dur. 

 

Bursa’da 4.076’sı kadın ve 3.022’si erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 7.098’dir. 

 

Denizli’de 6.185’i kadın ve 3.207’si erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 9.392’dir.  

 

Diyarbakır’da 3.720’si kadın ve 1.520’si erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 5.240’dır. 

 

Erzurum’da 14.195’i kadın ve 7.757’si erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 21.952’dir. 

 

Eskişehir’de 7.544’ü kadın ve 2.628’i erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 10.172’dir. 

 

* Uzaktan ve açık öğretim çıkarılarak, yalnız örgün eğitim dikkate alınarak; 

* Örgün eğitimde ise tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dikkate alınarak 

   hesaplanmıştır. 
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Gaziantep’te 6.053’ü kadın ve 2.958’i erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 9.011’dir. 

 

Hatay’da 4.675’i kadın ve 4.079’u erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 8.754’tür.  

 

İstanbul’da 12.488’i kadın ve 12.163’ü erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 24.651’dir. 

 

İzmir’de 9.373’ü kadın ve 6.344’ü erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 15.717’dir. 

 

Kahramanmaraş’ta 4.788’i kadın ve 2.131’i erkek öğrenci için olmak üzere toplam 

yurt kapasitesi 6.919’dur. 

 

Kayseri’de 6.738’i kadın ve 3.721’i erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 10.459’dur. 

 

Kocaeli’de 7.446’sı kadın ve 8.086’sı erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 15.532’dir. 

 

Konya’da 16.075’i kadın ve 11.234’ü erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 27.309’dur. 

 

Malatya’da 6.631’i kadın ve 3.846’sı erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 10.477’dir. 

 

Manisa’da 6.155’i kadın ve 3.640’ı erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 9.795’tir. 

 

Mardin’de 1.664’ü kadın ve 880’i erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 2.544’tür. 
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Mersin’de 4.454’ü kadın ve 1.692’si erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 6.146’dır. 

 

Muğla’da 3.99’i kadın ve 4.326’sı erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 8.317’dir. 

 

Ordu’da 3.727’si kadın ve 1.533’ü erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 5.260’dır. 

 

Sakarya’da 7.996’sı kadın ve 5.593’ü erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 13.589’dur. 

 

Samsun’da 9.576’sı kadın ve 4.464’ü erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 14.040’tır. 

 

Şanlıurfa’da 2.526’sı kadın ve 1.720’si erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 4.246’dır. 

 

Tekirdağ’da 3.472’si kadın ve 2.549’u erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 6.021’dir. 

 

Trabzon’da 8.481’i kadın ve 5.797’si erkek öğrenci için olmak üzere toplam yurt 

kapasitesi 14.278’tir. 

 

Van’da 4.624’ü kadın ve 4.791’i erkek öğrenci iç in olmak üzere toplam yurt kapasitesi 

9.415’dir. 
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4. 2013-2021 Dönemi Üniversite Öğrenci Sayısı ve Genel Yurt Kapasitesi Değişimi  

(Grafik 3)
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• 2013-2014 öğretim yılında 2.890.643 olan öğrenci sayısı 309.897 yeni öğrenciyle 

%10,72 artarak 2014-2015 öğretim yılında 3.250.450 olurken69 yurt kapasitesi 49.373 

ile %16,13 artmış ve kapasite 355.502’ye ulaşmıştır70. 

• 2014-2015 öğretim yılında 3.250.450 olan öğrenci sayısı 336.247 yeni öğrenciyle 

%10,56 artarak 2015-2016 öğretim yılında 3.536.787 olurken71 yurt kapasitesi 95.439 

ile %26,85 artmış ve kapasite 450.941’e ulaşmıştır72. 

• 2015-2016 öğretim yılında 2.759.708 olan öğrenci sayısı 263.523 yeni öğrenciyle 

%7,45 artarak 2016-2017 öğretim yılında 3.800.310 olurken73 yurt kapasitesi 161.081 

ile %35,72 artmış ve kapasite 612.022’ye ulaşmıştır74. 

• 2016-2017 öğretim yılında 3.800.310 olan öğrenci sayısı 87.372 yeni öğrenciyle 

%2,29 artarak 2017-2018 öğretim yılında 3.887.682 olurken75 yurt kapasitesi 55.995 

ile %9,15 artmış ve kapasite 668.017’ye ulaşmıştır76. 

• 2017-2018 öğretim yılında 3.887.682 olan öğrenci sayısı 110.568 öğrenci eksilerek %-

2,84 azalarak 2018-2019 öğretim yılında 3.777.114 olurken77 yurt kapasitesi 6.655 ile 

%1,00 artmış ve kapasite 674.672’ye ulaşmıştır78. 

• 2018-2019 öğretim yılında 3.777.114 olan öğrenci sayısı 36.782 öğrenci eksilerek %-

0,97 azalarak 2019-2020 öğretim yılında 3.740.332 olurken79 yurt kapasitesi 28.503 

ile %4,22 artmış ve kapasite 703.175’e ulaşmıştır80. 

• 2019-2020 öğretim yılında 3.740.332 olan öğrenci sayısı 60.962 yeni öğrenciyle 

%1,62 artarak 2020-2021 öğretim yılında 3.801.294 olurken81 yurt kapasitesi 

17.341 ile %-2,47 azalarak 685.834’e82 düşmüştür.  
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5. Devlet ve Vakıf/Dernek Yurtları 
 

 5 Temmuz 2020 tarihinde özel (ticari) işletmeler ile STK’ler, kamu kurum ve 

kuruluşları, mahalli idareler ve üniversitelere ait 2.311 yurt Millî Eğitim Bakanlığınca 

devralınmıştır.  Bu 2.311 yurdun 793 tanesini (19 Haziran 2020 tarihinde güncellendiği 

haliyle) KYK yurdu oluşturmaktadır.   

 

 Devlet yurtlarından başka yükseköğretim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren 

yurtların 413’ü kimi derneklere ve 385’i bazı vakıfları aittir. Kapasite bakımından bir kıyasa 

gidilmesine olanak tanıyacak bilgiye erişilemese de sayıca kıyasa gidildiğinde 798 dernek ve 

vakıf yurdunun varlığı 793 KYK yurduna üstün gelmekte ve bu sayılar dikkate alındığında 

kamunun, sosyal devlet anlayışına bağlı kalarak yükseköğretim öğrencilerinin barınma 

ihtiyacına çözüm bulmak noktasında başarısız olduğunu düşündürmektedir.  Üniversite 

öğrencilerinin dernek ve vakıf yurtlarına mecbur bırakılması devletin, Anayasada tarif edilen 

sosyal devlet tanımına uymaktan uzak olduğunu göstermektedir. 

(Grafik 4) 
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Bu başlığın konusu olduğu düşünülerek araştırması yapılan diğer konular şöyledir; 

1. 2020 itibarıyla yurt genelindeki vakıf ve derneklerin sahip olduğu, yükseköğretim 

öğrencilerine hizmet eden yurt ve bu yurtların yatak sayıları her bir kent için nedir? 

2. 2010-2020 arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı için ülke çapında vakıf ve derneklerce 

yükseköğretim öğrencilerine hizmet amaçlı ‘yap-işlet-devret’ modeli benimsenerek 

inşa edilen yurt sayısı nedir? Bu inşaatları yapan vakıf ve dernekler hangileridir? 

3. 2010-2020 arasında Gençlik ve Spor Bakanlığınca yükseköğretim öğrencilerine 

barınma hizmeti sunmak amaçlı yine Bakanlık namına işletilmek kaydıyla ülke 

çapında vakıf ve derneklere kiralanan kaç yurt işletmesi vardır? Kiralamaların 

yapıldığı vakıf ve dernekler hangileridir? 

4. 23 Haziran 2019’dan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığıyla hangi vakıflar ve dernekler 

arasında, yükseköğretim öğrencilerinin yararlanmasının sağlanması kaydıyla gıda ve 

barınma yardımları hususunda protokol veya protokoller düzenlenmiştir? 

5. Tümüyle KYK’ye ait yükseköğretim öğrenci yurtlarının 2019-2020 eğitim-öğretim 

döneminde hazır bulunmuş olan yatak sayısı nedir? Aynı dönemde tahsisli yatak sayısı 

ve tahsisli olmayan yatak sayısı nedir? 

 

 Bu araştırma sorularından yalnızca ilkinin yarısına CİMER aracılığıyla 

yanıt bulunabilmiştir. Bu sorunun da ikinci kısmında istenen bilgiye -yatak 

sayılarına ve kentlerdeki yurt ve yatak sayılarına dair bir bilgiye- erişilememiştir. 

Araştırma sorularına yanıt bulmak amacıyla, 18 Kasım 2020 tarihinde Bartın 

Milletvekili Aysu Bankoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisine T.C. Gençlik ve Spor 

Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vermiştir. 

Sorulara Meclis’e verilen ilgili soru önergesiyle de yanıt alamadığımızı üzüntüyle 

bildiririz.
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Bölüm 2 

KYK Öğrenim Kredisi 

Değerlendirmesi 

 

Başlıklar; 

• 2012-2020 Yılından İtibaren Kredi Yurtlar Kurumu Beslenme Yardımı ve Aynı 

Dönemin Enflasyon Oranları 

• 2002-2021 Döneminde KYK Burs/Kredi Ücretlerinin Türk Lirası ve Amerikan 

Doları Karşılıkları 

• 2002-2021 Döneminde KYK Burs/Kredi Ücretlerinin Çeyrek Altın Karşılıkları 
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• 2012 Yılından İtibaren Kredi Yurtlar Kurumu Beslenme Yardımı ve Aynı Yılın Enflasyon Oranları 

(Tablo 3) 
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• 2002-2021 Döneminde KYK Burs/Kredi Ücretlerinin Türk Lirası ve Amerikan Doları Karşılıkları 

(Grafik 5) 
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• 2002-2021 Döneminde KYK Burs/Kredi Ücretlerinin Çeyrek Altın Karşılıkları 

(Grafik 6)
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Bölüm 3  

KYK Yurtları Hizmet 

Değerlendirmesi 

 
Başlıklar; 

• Son On Yıllık Sayıştay Raporlarının KYK Yurtları Açısından İncelenmesi 

• KYK Yurtlarının Öğrencilere Sürdürülebilir, Sağlıklı, Ekonomik, Eşit ve Nitelikli 

Hizmet ve İmkânlar Sunma Yeterliliğinin Değerlendirilmesi 

• KYK Yurt Hizmetlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri 
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1. Sayıştay Raporları Bazında KYK Yurtları İncelenmesi 
 

➢ 2013 Yılı Sayıştay Raporu’nda Yer Alan KYK Yurt Çıkarımları [83] 

Kredi ve Yurtlar Kurumu 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda Dikkat Çeken 

Noktalar 

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 2013 yılına ilişkin mali 

rapor ve tabloları hakkında, denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli mali rapor ve tablolar, 

kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanamadığı için görüş bildirilememektedir 

 Kurum yurtlarında barınan öğrencilere sağlanan yemek yardımı uygulaması bazı 

durumlarda amacına aykırı olarak kullanılmaktadır. 2013 yılı içerisinde toplam 6,70 TL 

yemek yardımı yapılmaktadır. Gözleme dayalı örneklemelerde, öğrencilerin her zaman yemek 

yardımı tutarında (kahvaltı da 2,20 TL, akşam yemeğinde 4,50 TL) yemek almadıkları 

görülmüştür. Kurum tarafından uygulanan yemek yardımı uygulamasında, öğrencinin 

işletmeden aldığı yemek bedeline bakılmaksızın, ilgili işletmeye, yemek yardımı çeşidine 

göre, 2,20 TL veya 4,50 TL ödenmektedir. Öğrencinin işletmeden almış bulunduğu yemek 

bedeli, özellikle akşam yemeği için, 4,50 TL’nin altında kalabilmektedir. 4,50 TL’nin 

altındaki yemek alımlarında, aradaki fark işletmeciye yersiz olarak ödenmektedir. 

➢ 2018 Yılı Sayıştay Raporu’nda Yer Alan KYK Yurt Çıkarımları [85] 

Bulgu 7: Kurum Yurtlarında Ücretsiz Barınan Öğrenciler Sebebi ile Vazgeçilen Yurt 

Ücretleri ile Bakanlıkça Alınmasından Vazgeçilen Misafir Yurt Ücretlerine İlişkin 

Tahakkuk ve Terkin Kayıtlarının Yapılmaması 

 Yurtlarda barınan misafirlerden alınması gereken yurt ücretlerinden Bakanlık 

tarafından alınmasından vazgeçilenler ile Kurum yurtlarında ücretsiz barınan öğrenciler 

sebebi ile vazgeçilen yurt ücretleri için Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca 

yapılması gereken tahakkuk ve terkin kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür. 

 Yapılan incelemede, yurtlarda ücretsiz kalan öğrenci ve misafir konaklamalarına 

istinaden vazgeçilen yurt ücretleri için tahakkuk ve terkin kayıtlarının yapılmadığı tespit 

edilmiştir. 
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Bulgu 3: Kısa Süreli Yurt Binası Kiralamalarında, Sözleşme Yapılmadan Önce 

İnceleme Komisyonu Tarafından Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilip Giderilmediği 

Belirlenmeden Kiralama Yapılması 

 Yapılan denetimlerde, bazı il müdürlüklerinde oluşturulan bina inceleme komisyonu 

tarafından taşınmaz kiralamadan önce yapılması gerekenler tespit edilip bu eksikliklerin mülk 

sahibine süre verilerek giderilmesi talep edildiği halde eksikliklerin giderilip giderilmediği 

tespit edilmeden kira sözleşmesi imzalanıp kira ödemelerine başlanıldığı görülmüştür. 

 Kurum tarafından kiralanacak binalarda dikkat edilecek hususlar düzenlenmiştir. Buna 

göre;  

• Bina ile ilgili bütün plan ve projelerinin olup olmadığı,  

• Binanın ısı, sıhhi, asansör gibi bütün demirbaş tesisatının çalışır vaziyette olup 

olmadığı,  

• Binaların yürürlükteki Deprem Yönetmeliğine uygunluğu,  

• Binada kullanım amacına uygun kalorifer veya klima, sıcak su, elektrik vb. altyapı 

tesisatı bulunacağı, tesisatı mevcut ise tesisatın ve cihazların faal olup olmadığının 

kontrol edileceği, tesisatı mevcut değil ise gerçekleştirilmesine ait projesi olacağı, T.C. 

Sayıştay Başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim 

Raporu 30 bina teslim alınmadan önce bu projeye göre tesisata işlerlik 

kazandırılacağının bina sahibi tarafından taahhüt edileceği, 

• Yurt için müstakil bina girişi bulunacağı,  

• Binada yangın merdiveni ve yangın ihbar sistemi bulunacağı veya teslim alınmadan 

önce yaptırılacağının taahhüt ettirileceği,  

• Yurt binalarında öğrencilerin barınma dışında diğer ihtiyaçlarının karşılanması için 

okuma salonu, wc, banyo, duş, pisuvar, lavabo, revir, idari bölüm, depo, arşiv bölümü, 

lokanta kantin, bulaşık yıkama yeri, mutfak, yemekhane gibi yeterli alanların 

bulunması ile bina içerisinde, müştemilatında ve bahçesinde sosyal ve sportif 

faaliyetlerin yapılabileceği müsait alanların olması, 

• Kiralanacak binalarda tespit edilen eksikliklerin, belirlenecek süre içerisinde mal 

sahibi tarafından tamamlanacağı, tamamlanmaması halinde her geçen gün için bir 

güne tekabül eden kira bedeli kadar günlük ceza uygulanacağı ve benzeri durumların 

kiralama yapılmadan önce tespit edilmesi gerekir. 
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➢ 2019 Yılı Sayıştay Raporu’nda Yer Alan KYK Yurt Çıkarımları[84] 

Bulgu 5: Şartnamede Belirtilen Koşulları Sağlamayan Yurt Binalarının Kiralanması 

 Kiralanmak üzere Bakanlığa teklif edilen ve standartlara uygun yurt binası olarak 

yapılacağı taahhüt edilmiş olan proje veya yapım aşamasındaki binalardan, şartnamelerde ve 

talimatlarda belirtilen asgari şartları sağlamayanların da teslim alındığı ve bina sahipleri ile 

sözleşme imzalandığı görülmüştür. 

Taşınmaz Talimatı’nın gerektirdiklerine göre bu binalarda şu hususlar; 

• Öğrenci odalarının metrekare cinsinden büyüklüğü,  

• Öğrenci başına düşen kullanılabilir alan miktarı,  

• Yemekhane kapasitesinin toplam öğrenci kapasitesine oranı,  

• Kazan dairesi bölümünün metre cinsinden yüksekliği,  

• Mutfak bölümünün metre cinsinden yüksekliği,  

• Ortak alanlardaki normal veya engelli lavabosu adedi, 

• Duş ve lavabolara radyatör peteği montajı,  

• Okuma salonu, fuaye alanı, kültürel faaliyet odası, atölye odası, sportif faaliyet alanı 

adedi,  

• Bodrum kat zemin betonlarında döşeme imalatı yapılması,  

• Mermer lavabo tezgâhı kullanılması, 

gibi bölüm ya da imalat kalemlerinin şartnamede öngörülenden eksik veya farklı olduğu tespit 

edilmiştir. 

 Mevzuat, şartname hükümleri ve fiili durum birlikte değerlendirildiğinde; binaların 

kullanımına engel olmamakla birlikte şartnameye aykırı durumların mevcudiyeti halinde, 

inceleme komisyonunca verilecek süre içerisinde bunların tamamlanması ve bu süre boyunca 

mal sahiplerine günlük gecikme cezası uygulanması gerekmektedir. Ancak yerinde yapılan 

tespitlere konu binalar eksik veya kusurlu şekilde teslim alınmış ve sahiplerine yönelik ceza 

uygulaması yapılmamıştır. 
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Bulgu 6: Öğrenci Yurdu Olarak Kullanıma Elverişli Olmayan Bazı Binaların 

Kullanılmaya Devam Edilmesi ve Biten Kira Sözleşmelerinin Yenilenmesi 

 Bakanlık tarafından geçmiş yıllarda kiralanan konut veya işyeri niteliğindeki bazı 

binaların, öğrenci yurdu olarak kullanımı uygun olmadığı halde, kira sözleşmelerinin 

feshedilmediği, bilakis bazı sözleşmelerin süresinin uzatıldığı görülmüştür. 

 Bu doğrultuda yapılan fiili ve fiziki incelemelerde; konut veya işyeri olarak planlanan 

ve yapılan binaların yurt binası olarak kullanıldığı, ancak binalarda mevzuatın gerektirdiği 

fiziki ve teknik değişikliklerin yapılmadığı görülmüştür.  

 Bunların yanı sıra, binaların genelinde tespit edilen diğer sorunlara aşağıda yer 

verilmiştir: 

• Konut tipi binalarda; yangına yönelik yağmurlama sistemi, otomatik yangın algılama 

sistemi, durum aydınlatma sistemi, yangına dayanıklı kapı imalatı ve mutfak 

davlumbazlarında söndürme sisteminin bir kısmı ya da tamamı bulunmamaktadır.  

• Asansörler konut tipi olarak imal edildiğinden, planlanandan daha yoğun 

kullanılmaları sürekli arıza vermelerine neden olmaktadır. Bu arızalar kullanımdan 

kaynaklandığı için bakım ve onarım giderleri Bakanlık tarafından karşılanmaktadır.  

• Alt yapı tesisatları yoğun kullanıma uygun değildir. Su deposu, sıhhi tesisat, jeneratör 

sistemi ve ısıtma sistemleri kapasitelerinin üzerinde çalıştığından, yetersiz kalmakta 

veya arıza yapmaktadır. Mal sahipleri taahhüt ettikleri halde kapasite ve güç 

iyileştirmelerini yapmamaktadır.  

• Engelli odası, lavabosu ve tuvaleti yeterli sayıda ya da hiç bulunmamaktadır.  

• Binalarda mutfak ve yemekhane bölümleri olmadığından, binanın depo veya bodrum 

bölümleri bu maksatla kullanılmaktadır. Bu alanlar gerekli fiziki koşulları 

sağlamadığından, Ramazan ayı gibi yoğun dönemlerde açık alanlara çadır 

kurulmaktadır. 

• Binalar daire tipi bölümlerden oluşmaktadır. Daireler ortalama bir aileye göre 

tasarlandığından, öğrenciler için yeterli lavabo, tuvalet ve çalışma alanı 

bulunmamaktadır. 

• Öğrencilerin ortak kullanımına yönelik yeterli sayıda faaliyet odası bulunmamaktadır. 

• Bina girişleri ile koridor genişlikleri istenen asgari şartları taşımamaktadır. 
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 Görüleceği üzere bu binalar, yurt binası olarak kullanılabilmek için gerekli niteliklere 

sahip değildir. Söz konusu binaların imar, plan, proje, inşaat ve iskân süreçleri binaların konut 

ya da işyeri olarak kullanımına uygun gerçekleşmiştir. 

  

 Binalarda esaslı tadilatlarla bile düzeltilemeyecek, taşıyıcı sistem ve betonarme yapı 

farklılıkları bulunmaktadır. Kaldı ki, bu binalarda kullanımın gerektirdiği basit nitelikteki 

değişiklikler dahi halen yapılmamıştır. Dolayısıyla, yüksek maliyet ve uzun süre gerektiren 

imalatların yapılamayacağı ortadadır. 

  

 Bu koşullarda, olağanüstü durumlarda yapılanlar da dahil, konut ve işyeri niteliğinde 

olduğu halde yurt binası olarak kiralanan binaların kullanılmaya devam edilmesinin yol 

açabileceği telafisi imkansız zararlar da dikkate alınarak, hizmetin sürekliliğini aksatmamak 

ve Bu binalara ilişkin sözleşmelerin sonlandırılması ve yeni yapılacak kiralamalarda söz 

konusu hususların dikkate alınmasında zorunluluk bulunduğu değerlendirilmektedir. 

Bulgu 11: Öğrenci Yurtlarında Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerin Hizmet Kalitesini 

Güvence Altına Alacak Önlemlerin Etkili Şekilde Uygulanmaması 

 Yurtlarda faaliyet gösteren kafeterya, lokanta, kantin, berber, bayan kuaförü vb. küçük 

işletmelerin hizmet kalitesini güvence altına almak amacıyla öngörülen ve örneklerine aşağıda 

yer verilen bazı önlemlerin etkin şekilde uygulamaya geçirilmediği tespit edilmiştir: 

 

Satışa Arz Edilen Mallar Üzerinde Etiket Bulunmaması  

 Bazı yurt müdürlüklerindeki lokanta-kantin işletmelerinde satılan malların üzerine 

etiketlerin konulmadığı görülmüştür. 

Hijyen Eğitim Belgesi Olmayan Personelin Çalıştırılması 

 Yurtlardaki kafeterya, lokanta, kantin, berber, bayan kuaförü vb. işletmelerde işletici 

veya vekili (işyerinde bizzat çalışıyor ise) ile çalışan personelin bir kısmının Hijyen Eğitim 

Belgesi almadan çalıştırıldığı görülmüştür. 

 

İşletme Sözleşmesi Hükümlerine Aykırılık Teşkil Eden ve Yazılı İhtar Gerektiren 

Hususlarda İhtar Yapılmaması ve Ceza Uygulanmaması 
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 Bazı İl Müdürlüklerinde yurtlardaki işletmelerde yetkililer tarafından yapılan 

denetimler sonucunda işletmecilerle yapılan sözleşme hükümlerine göre yazılı ihtar veya ceza 

gerektiren hususlar tespit edilmesine rağmen gereğinin yapılmadığı görülmüştür. 

 Örneğin; taahhüt edilen kadar personel çalıştırılmaması, çalıştırılan personelin hijyen 

eğitim belgesi bulunmaması, satışa arz edilen mallar üzerinde etiket bulunmaması, çalışan 

personelin kılık ve kıyafetinin sözleşmede belirtilen usul ve esaslara uygun olmaması, yemek 

ve tatlı yapımında paket et ve tavuk suyu kullanılması, gıda maddelerinin Kurumca tespit 

edilen fiyat, gramaj ve türde satılmaması, işleticinin zaruri masraflarını ödememeyi alışkanlık 

haline getirmesi, etiketsiz ürünleri satışa sunması vb. durumlar bazı illerde tespit edilmesine 

rağmen sözleşme hükümlerine göre uygulanması gereken cezai müeyyidelerin uygulanmadığı 

tespit edilmiştir. 

Bulgu 13: Yapım İşlerinde Uygun Olmayan Proje Değişikliklerinin Yapılması, Bazı 

İmalatlar için Uygulama Projelerinde Detay Bulunmaması ve Teknik Şartnamelerin 

Hazırlanmaması ve Bazı İnşaatlarda da Hazırlanan Proje ve Şartnamelere Uygun 

Olmayan İmalatlar Yapılması 

 Spor tesisi, gençlik merkezi ve yurt yapımı işlerinde şartname ve projesine uygun 

olmayan imalatların gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.  

2. KYK Yurtları Hizmet Koşulları Açısından Değerlendirilmesi [86] 
 

 Sağlıklı bir öğrenim görmek isteyen bir üniversite öğrencisinin kendisini özgür 

hissedeceği, ilgi alanlarına göre kendini geliştirme imkanı bulduğu, dayatmalarla kurulmayan 

sosyal bir ortamının olduğu saygı göreceği bir toplulukta bulunmasına; tüm kişiliğiyle ve 

değerleriyle kabul edildiği, bunların çeşitli kurumların çıkarları için manipüle edilmediği ve 

bunlardan başka temel ihtiyaçları olan barınma, giyinme, sağlıklı ve nitelikli yemeğe 

ulaşımının karşılandığı bir ortama ihtiyacı vardır.  

 Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına bulundukları şehirlerde yukarıda bahsedilen 

olanaklara erişimde zorluk yaşayacak öğrencilerin ihtiyaçlarını giderme görevi ülkemizde 

Kredi ve Yurtlar Kurumundadır. Raporun bu kısmında Kredi ve Yurtlar Kurumunun yalnızca 

yurt hizmetini ve bu hizmetinin niteliklerini incelenmiştir. 

 Ülkemizde cinsiyet kimliği beyanı kadın ve erkek olmayan öğrenciler için, içinde 

cinsiyetsiz tuvaletlerin olduğu, cinsiyet ayrımına gidilmeksizin barınma imkanı 
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bulabilecekleri, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim merkezli fobiden ve bundan türeyen her 

türlü zorbalıktan uzak kamu yurdu var etmek noktasında KYK’nin herhangi bir hizmeti 

bulunmamaktadır. KYK’nin kadın ve erkek harici cinsiyet kimliğine sahip öğrencileri veya 

heteroseksüel yönelim dışındaki cinsel yönelimdeki bireyleri yok saydığı fark anlaşılmaktadır. 

 

Barınma Hizmeti: 

 KYK yurtlarında sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devlet koruması altındaki 

öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme 

yurtlarında tamamlayanlar, annesi ve babası vefat etmiş olan öğrenciler, şehit ve gazi 

çocukları, gaziler yurtlarda ücretsiz olarak barınabilmektedir.  

 Bu kimselerden başka KYK yurtlarında barınan öğrencilerden maddi yoksunluk 

içerisindeki öğrencilerle kimi zorunlu nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenler ve deprem, sel 

savaş, terör, kamu güvenliği, eğitim, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, genel ahlak 

suçu mağduriyeti ve benzeri nedenler ile yurtlarda barındırılanlar Bakanlık Makamı Oluru 

ile ücretsiz olarak barındırılmaktadır. 

 

Yemek Hizmeti: 

 Öğrenciler için günde iki öğün yemek çıkar. Bunlar kahvaltı ve akşam yemekleridir. 

Kahvaltı saat 6’dan 12’ye kadar sürer (hafta sonları 12.30), akşam yemekleri saat 16.00’dan 

22.30’a kadar sürer. Kahvaltı için 5 TL, akşam yemeği için 11 TL olmak üzere öğrencinin 

yemekhane masraflarının günlük 16 TL’si KYK’ce karşılanır.  Lise ve dengi öğrenimlerini 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda barınarak tamamlayan devlet 

koruması altındaki öğrencilere de beslenme hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. 

 Enflasyona bağlı gelişen zamlarla bu tutar öğrencilere yetmemektedir. Günlük 

ortalama 5 TL’yi (ayda 150 TL) öğrenciler yemek masraflarını karşılamak için harcar. Bu 

tutar KYK bursuyla veya kredisiyle geçinmek durumunda olan, üzerine yurtta konaklaması 

için gereken ücreti (215 - 340 TL) eklemesi gereken öğrenciler için çok fazladır. Gerçekçi bir 

hesapla öğrenciler KYK kredilerinin ya da burslarının tamamına yakınını yine KYK’nin 

kendisine vermek durumunda bırakılmıştır. 
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Saatler ve İzinler: 

 Öğrencilere, -yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, 

hafta sonu tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç- mazeretlerini ve kaldıkları yerleri 

bildirmeleri dahilinde bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir. Yurtlara 

giriş saatleri sabah 06.00 iken gece son giriş saati 23.00’tür. 

 

Kültürel Hizmetler: 

 Yurdun fiziki imkânlarının uygun olması nispetinde verilen bu hizmetler arasında; 

kütüphane, ders çalışma salonları, özel çalışma odaları (müzik, çizim odaları, bölümlerin 

ihtiyaçlarına özel çalışma odaları, görme engelli öğrenciler için özel çalışma odaları vb.), 

makyaj odaları, çamaşır kurutma odaları vb. yer almaktadır. Yine imkânlar nispetinde 

yurtlarda sosyal, kültürel ve sportif tesisler de (voleybol, basketbol, futbol, tenis sahaları, 

sinema-tiyatro salonları, jimnastik salonları, sauna vb.) bulunmaktadır. 

3. KYK Yurt Hizmetlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri [87] 

I. Yurtların Fiziksel Şartları; 

• Odalarda barınan öğrenci sayısının fazlalığı,  

• Çalışma salonlarının yetersizliği,  

• Ranzalı yatakların bulunması,  

• Sosyal ve sportif tesislerin yetersizliği,  

• Yurtların şehir merkezine, otobüs duraklarına uzak olması,  

• Odalardaki dolapların küçük ve yetersiz olması,  

• İnternet hızının çok düşük ve kesintilerin çok olması fiziksel şartlara dair genel şikâyet 

konularıdır.  

II. Yurt Personeli; 

• Yurt ve İl Müdürlüklerine telefon aracılığıyla ulaşılamaması, 

• Yurt personellerinin ve yönetimlerinin öğrencilerle yeterince ilgilenmemeleri 

ve sorunların çözümüne ilişkin çözümcü yaklaşımlara sahip olmaması,  

• Yurt yönetiminin yeni kayıt yaptıran öğrencileri yurt yaşam kuralları hakkında 

yeterli düzeyde bilgilendirmemesi, 

• Duyuruların geç saatlerde yapılması yurt personeline ilişkin şikâyetlerin bazılarıdır. 
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III. Beslenme; 

• Beslenme yardımlarının günün tüm saatlerinde kullanılamaması,  

• İkinci öğretim öğrencilerin okuldan geç gelmeleri nedeniyle yemek 

kuponlarını kullanamamaları,  

• Yaz aylarında yemek yardımlarının kullanılamaması,  

• Lokanta ve kantin personelinin kaba davranışları,  

• Et yemekleri başta olmak üzere yemek gramajlarının azlığı,  

• Yemeklerin soğuk olması, 

• Yemekhanelerde oluşan uzun yemek kuyrukları bu konudaki rahatsızlıklardandır. 

IV. Kredi ve Burs Hizmetleri; [88] 

• Artık yıl (lisans eğitimlerini zamanında tamamlayamayan) ve eğitimine 

çeşitli gerekçelerle bir yıldan fazla ara vermiş olan öğrencilerin kredi ve 

burslarının kesilmesi,  

• İkinci bir lisans eğitimindeki öğrencilere kredi ve burs verilmemesi,  

• Kredi alan öğrencilerin çalışmaya başladıklarında kredilerinin kesilmesi 

(Mevcut durumda burs alan öğrencilerin çalışmaya başladıklarında bursları 

kesilmemektedir),  

• Bir üniversiteden başka bir üniversiteye nakilde yaşanan prosedürlerin açık ve 

anlaşılır olmayışı (Öğrencilerin gönderecekleri evrakları bilmemesi, belgelerin 

geç gönderilmesi, uzun zamana yayılan üniversitelerle yapılan yazışmalar),  

• Borcun geri ödemesinin ertelenmesine yönelik bilgi eksikliği (erteleme şartları 

nelerdir, ertelemeden sonra borcun artması vb.),  

• Vergi dairesine aktarılmış borçluların bilgi alma sorunu kredi ve burs hizmetleri 

başlığında öğrencilerin karşılaştığı bazı temel sorunlardır.  

V. Eğitim Faaliyetleri; [89] 

• Eğitimlerin genel olarak öğrencilerin taleplerine uygun olmaması,  

• Eğitimlerin sertifikalandırılmaması,  

• Eğitimlerin zamanlamalarının sınav haftalarını dikkate alarak düzlenmeyişi, 

• Eğitim verilen yerlerin fiziki imkânlarının yetersiz olması bu başlık altındaki sorunlar 

olarak sıralanmıştır. 
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