
 

 

EĞİTİME VERGİ DESTEKLERİ 

 

 

 

 

Eğitimin değerini iyi bilen Türk milleti ve onun yöneticileri Cumhuriyetin ilanından 

hemen sonra eğitim seviyesinin yükseltilmesi gayretinde olmuşlardır. Bu sayede ilk 

15 yılda önemli mesafe alınmıştır. Planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte eğitim 

stratejisi, eğitim planları oluşturulmuş ve buna göre eğitim gayretlerine yön 

verilmiştir.  

Başlangıçta eğitim Devletin yürüttüğü bir faaliyet olmuş, özel kesimin katkısı çok 

sınırlı kalmıştır. Daha sonra devletçe sağlanan destekler ve vergi kolaylıkları ile 

kişilerin ve işletmelerin eğitim  katkısı artmıştır.  

Bu gün yazımızda gerçek kişilerin eğitim harcamaları ile eğitim faaliyeti bulunan 

işletmelere sağlanan gelir ve kurumlar vergisi ve katma değer vergisi desteği 

üzerinde duracağız. Yatırımların desteklenmesi kapsamında eğitim yatırımlarına 

ilişkin destekleri ele almayacağız. 

 

Vergi Kanunlarında Yer Alan Düzenlemeler 

 

Gelir Vergisi Kanunu Hükümleri 

 

Kanunun 89.ncu maddesi ile gelir sahiplerine beyan edilen gelirin %10’unu 

aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti 

bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, 

mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık 

harcamaları (… eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden 

yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından 

indiremezler.)’’ şartıyla beyan ettikleri gelirden indirebilirler. 

 

Aynı madde hükmüne göre ,genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idarelerine, 

belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada 

öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile 

çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve  rehabilitasyon merkezi ile mülki 

idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet 

İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin  ve Gençlik ve 

Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının  inşası 

dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan 

her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri 

için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı ,vergi matrahının 

tespitinde, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirim konusu yapılabilir. 

 

Kanun’un 20.nciMaddesi  hükmüne göre,  Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile 

okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının 

işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle 

Hazine Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş 

vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz 

bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.  

 

Kurumlar Vergisi Kanunu 

 

Kanun’un 5.nci maddesine göre, okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta 

öğretim özel okulları, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile Cumhurbaşkanınca vergi 



muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı 

rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden ,ilgili Bakanlığın görüşü alınmak 

suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği usuller çerçevesinde , beş 

hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna 

,belirtilen okulların ,kreş ve gündüz bakım evlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin 

faaliyete geçtiği hesap dönemlerinden başlar. 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu 

 

Kanun’un 17/2.nci maddesine göre,8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun 

hükümlerine tabi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili 

dönemdeki kapasitelerinin %10’unu, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek 

Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 

tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt 

hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitenin %10’unu, üniversite ve yüksekokullarda 

ise %50’sini geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, 

kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet 

ifaları,17.nci maddenin 1.ci fıkrasında sayılan(kamu veya kamusal nitelikli 

kuruluşlar) kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve 

hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan 

dernek ve vakıflara Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi, 

KDV den istisnadır. 

 

1No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Açıklamaları 

 

Yukarıda verilen vergi kanunlarında, 5.nci maddede yer alan eğitime destek 

niteliğindeki düzenlemelere ilişkin olarak, 1No.lu Genel Tebliğ çerçevesinde, konu 

açıklanmaya çalışılacaktır.  

Tebliğ düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olmakla beraber ,esas 

itibariyle gelir vergisi ve katma değer vergisi kanunları hükümlerinin açıklanmasına 

da esas teşkil edebilir. 

 

 Eğitim tesisleri, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon 

merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna 

 

 İstisnanın kapsamı ve kavramlar 

 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5. inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile 

eğitim ve öğretim işletmelerine tanınan kazanç istisnası; 

- 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan okul 

öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının 

işletilmesinden elde edilen kazançlar , 

- 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan özel kreş 

ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ve 

- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu 

yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin 

işletilmesinden elde edilen kazançlara uygulanacaktır. 

 

İstisna kapsamında olan okullar 

 

Kazançlarına istisna uygulanabilecek okullar ile merkezler aşağıdaki şekilde 

açıklanmıştır. 



 

Okul Öncesi Eğitim Okulu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 19, 20 ve 

21 inci maddelerine göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların 

eğitimini sağlayan okulları, 

İlköğretim Okulu, 1739 sayılı Kanunun 22-25 inci maddelerinde belirtilen ve 6-14 

yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okulları, 

Orta Öğretim Okulları, 1739 sayılı Kanunun 26-30 uncu maddelerinde belirtilen 

ve ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim 

okullarını, 

Özel Eğitim Okulları, engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 

okullarını 

 

Kreş, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

kurulan ve 0-24 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşları,  

Gündüz Bakımevi, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde kurulan ve 25-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşları, 

Rehabilitasyon Merkezleri, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurularak faaliyet gösteren ve 

bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama 

durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi 

kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri 

kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarını ifade 

etmektedir.  

 

İstisna ve uygulama 

 

İstisna, okulların eğitim-öğretim, merkezlerin  rehabilitasyon faaliyetlerinden, kreş 

ve gündüz bakımevlerinin ise bu hizmetlerinden elde edilen kazançlarına 

uygulanacaktır. Dolayısıyla, eğitim tesisleri, kreş ve gündüz bakımevleri ile 

rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi 

tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen 

kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. Yemek ve konaklama 

hizmetlerinin okul, kreş ve gündüz bakımevi bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere 

ilişkin bedelin okul, kreş ve gündüz bakımevi ücretine dahil olduğu durumlarda, elde 

edilen kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın istisna uygulamasına konu 

olacak olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel 

teşkil etmeyecektir. 

 

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan, öğrencileri istedikleri derslerde yetiştirmek, 

bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren dershaneler ile kişilerin 

sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini 

geliştirmek veya serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel 

öğretim kurumları (üniversiteye veya liselere hazırlık, bilgisayar, sürücü, dans, bale, 

mankenlik ve spor kursları gibi) ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin işletilmesinden 

elde edilen kazançlar hakkında istisna uygulanmayacaktır.  

 

 Yararlanma Koşulları  

 

 Eğitim-öğretim kazançlarına ilişkin istisna  

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra özel eğitim 

ve öğretim kurumları söz konusu istisnadan bu Kanun hükümleri  ve  bu tebliğdeki 

düzenlemeler çerçevesinde yararlanabilmektedir.  

1/1/2004 - 31/12/2005 tarihleri arasında faaliyete geçen özel okullarla ilgili olarak, 

mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre  uygulama 



yapılmıştır.  

 

Mükellefler, Milli Eğitim Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin 

belgesiyle, faaliyete geçtikleri hesap döneminden itibaren söz konusu istisnadan 

yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca 

Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. 

 

 Rehabilitasyon merkezlerine ilişkin istisna  

 

Rehabilitasyon merkezlerinin istisnadan yararlanabilmesi için bu merkezlerin 

1/1/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir. 1/1/2004 - 

31/12/2005 tarihleri arasında faaliyete geçen rehabilitasyon merkezleri ile ilgili 

olarak, mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı 

tabiidir.  

 

Rehabilitasyon merkezlerinin kazançlarına istisna uygulanabilmesi için bu 

merkezlerin Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına 

çalışan derneklere bağlı olması gerekmektedir.  

 

Ayrıca, söz konusu vakıf ve derneklerin senedinde veya tüzüğünde, vakıf veya 

derneğin amaçları arasında genel insan sağlığına ilişkin kurumlar kurulması ve 

işletilmesiyle ilgili hükümlerin bulunması gerekmektedir. 

 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan 

dernekler ilgili Bakanlıkça kendilerine verilen kurum açma izni belgesiyle, faaliyete 

geçtikleri hesap döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. 

Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Hazine ve Maliye 

Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. 

 

 Kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin istisna  

 

Kreş ve gündüz bakımevlerinin söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için bu 

kurumların 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir. Bu 

tarihten önce faaliyete geçen kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden doğan 

kazançlar için anılan istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.  

Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma 

izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri hesap döneminden itibaren söz konusu istisnadan 

yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca 

Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. 

 

 İstisnanın süresi  

 

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan anılan düzenleme 1/1/2006 tarihinden geçerli 

olmak üzere yürürlüğe girmiş olduğundan, 1/1/2006 tarihinden itibaren faaliyete 

geçen okul ve rehabilitasyon merkezlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden 

itibaren beş hesap dönemi kurumlar vergisinden istisna olacaktır. 

Kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin düzenleme ise 1/1/2017 tarihinden itibaren 

faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevleri açısından geçerli olmak üzere 

yürürlüğe girmiş olduğundan, 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen kreş ve 

gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş hesap 

dönemi boyunca kurumlar vergisinden istisna olacaktır. 

 

 İstisna süresi içinde yeni okul, kreş ve gündüz bakımevi veya merkez yapılması  

 



Eğitim öğretim işletmeleri ile rehabilitasyon merkezleri kazanç istisnasından 

yararlanan mükelleflerin, işletilen okul ve merkezlere ilave olarak yeni okul veya 

merkez açmaları durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazanç, 

istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir. Aynı şekilde, 

kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin olarak kazanç istisnasından yararlanan 

mükelleflerin, işletilen kreş ve gündüz bakımevlerine ilave olarak yeni kreş ve 

gündüz bakımevi açmaları durumunda, yeni açılan kreş ve gündüz bakımevi, istisna 

uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir Diğer bir ifadeyle, 

istisna uygulaması okul, kreş ve gündüz bakımevi veya merkez bazında yapılacaktır. 

İstisna uygulaması açısından, mükelleflerin kayıtlarını farklı yıllarda faaliyete geçen 

işletmelerinden elde edilen kazançları ayrı ayrı tespit etmeye imkan verecek şekilde 

tutmaları gerekmektedir.  

 

Diğer taraftan, 625 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeni bir okul açılışı 

olarak tanımlanmayan, mevcut okul kapasitesinin genişletilmesi veya başka bir 

binaya taşınılması hallerinde istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır.  

Aynı şekilde, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde yeni bir kreş ve gündüz bakımevi olarak tanımlanmayan, mevcut kreş 

ve gündüz bakımevinin kapasitesinin genişletilmesi veya başka bir binaya 

taşınılması hallerinde istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır. 

 

 İstisnadan yararlanan işletmenin satılması veya devredilmesi  

 

Eğitim ve öğretim istisnasından yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka bir 

kuruma devretmeleri halinde, devralan kurum istisnadan beş hesap dönemi değil, 

faydalanılmayan dönem kadar yararlanacaktır. Devreden kurum ise söz konusu 

okuldan, devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar için istisnadan yararlanabilecektir. 

 


