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EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İÇİN KDV ORANI 
 1 EYLÜL 2020 İLE 30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ 

ARASINDA %8’DEN %1’E İNDİRİLDİ  
 
 

ÖZET 

 
29/08/2020 tarihli ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite ve 

yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal 

Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname kapsamında l Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu 

tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için%8 olarak uygulanmakta olan 

katma değer vergisi oranı %1’e indirildi.  

 

Karar “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci 

taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi 

yurtlarda verilen hizmetleri kapsamadığından, bu hizmetler için %8 KDV 

uygulaması devam edecektir.  

 
 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye 

tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, 

%1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların 

perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.  
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Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar 

Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda 

uygulanmıştır.  

 

Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 

sayılı BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin 

daha önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir 

düzenleme yapılmıştır.  

 

Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar 

aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,  

 

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18  

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1  

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8  

olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra 

muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.  

 

Halen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Karara ekli II sayılı listenin 15’inci maddesinde 

eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.  

 

“15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis 

Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel 

Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,” 

 

30/8/2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/08/2020 tarihli ve 2913 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi 

Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı. 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17897
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17897
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17896
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17896
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Yapılan değişiklikle 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulan Mal ve 

Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara, geçici 

6’ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 7’nci madde eklendi.  

 

"GEÇİCİ MADDE 7- (1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname kapsamında l Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu 

tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın l inci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oram uygulanır." 

 

Söz konusu Karara göre üniversiteler ile özel okullarda 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 

tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için katma değer 

vergisi oranı %1 olarak uygulanacaktır.  

 

Ancak Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis 

hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen 

hizmetler,” için %8 KDV uygulaması devam edecektir.  

 

Ayrıca   okul ücretlerini bu tarihten önce %8 KDV oranı ile peşin ödeyenler için bu yeni oranın 

nasıl uygulanacağı belirsizdir.  

 

 

Saygılarımızla…  

 

 

 

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)”…>>> 

 

 

 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17896
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17896

