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Sayı : 2020 / VERGİ - 54 

Konu : Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Eğitim Hizmeti Yanında Verilen Yemek Hizmeti, 

Öğrenci Servis ve Yurt Hizmetlerinde KDV Oranının Uygulanması Hakkında. 
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30.08.2020 tarihli, 31229 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2913 Sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 24.12.2007 tarihli 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 

geçici 7. madde eklenmiştir.  

 

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 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen 

eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 

belirtilen vergi oranları uygulanır. 

Bu karara göre; 01.09.2020-30.06.2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve 

öğretim hizmetleri için uygulanacak KDV oranı %8’den %1’e indirilmiştir.   

KDV oranlarındaki değişiklik ile ilgili bilgilendirme 2020/Vergi-51 no’lu sirkülerimiz ile 

yapılmıştır.   

Bu değişikliğin uygulanması ile ilgili Türkiye Özel Okullar Derneği, Gelir İdaresi 

Başkanlığından aşağıdaki hususlar ile ilgili bilgi talebinde bulunmuştur.   

1- 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve 

öğretim hizmetlerine ilişkin olarak 1 Eylül 2020 tarihi öncesinde faturası düzenlenen avans 

niteliğindeki ödemelere uygulanan %8 oranındaki katma değer vergisinin (KDV) %1 olarak 

düzeltilip düzeltilemeyeceği, 

2-  Düzeltmenin mümkün olması durumunda aradaki farkın iadesinin nasıl yapılacağı, 

3-  "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği" uyarınca, okul yönetimleri 

tarafından doğrudan ve/veya dışarıdan hizmet temin edilmesi yoluyla eğitim hizmeti yanında 

verilen yemek, servis gibi hizmetlerin ayrıca ücretlendirilmesi nedeniyle bu işlemler için eğitim 

hizmetlerine yönelik tek bir fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği ile bu hizmetlerin faturada 

ayrıca gösterilmesi halinde KDV oranlarının nasıl uygulanacağı, 

4-  Öğrenci servis ve yurt hizmetlerinde hangi oranda KDV uygulanması gerektiği.  

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu bilgi talebine ilişkin olarak;  

1- 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve 

öğretim hizmetleri için, 

• 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda %8 oranında KDV hesaplanarak 

beyan edilmiş olması halinde, aradaki %7'lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider 

pusulası düzenlenmek suretiyle yapılmasının mümkün olduğunu, 
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• Eğitim ve öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından gider pusulalarındaki KDV 

tutarları, belgenin düzenlenerek alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu 

yapılabileceğini, 

• Söz konusu KDV tutarlarının mükelleflerce ilgili dönemde indirim yoluyla 

giderilememesi halinde, 3065 sayılı Kanunun 29/2 maddesi kapsamında indirimli orana 

tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde yüklenim KDV olarak dikkate 

alınabileceğini,  

2- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği uyarınca velilerin talebi üzerine 

eğitim ve öğretim hizmetlerinin yanında bedeli mukabili verilen yemek, servis gibi hizmet 

bedelleri için, 

• 2007/13033 sayılı BKK kapsamında tabi oldukları KDV oranları üzerinden KDV 

hesaplanması gerektiği, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/24) sırası 

kapsamında %8 oranında KDV'ye tabi olduğu, anılan BKK'nın geçici 6 ncı maddesi 

uyarınca söz konusu hizmetlere 31/7/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu 

tarih dahil) % 1 KDV oranı uygulanacağı, 

• Bu ek hizmetler için ayrı ayrı fatura düzenlenebileceği gibi eğitim-öğretim hizmetine 

ilişkin düzenlenen faturada ayrıca gösterilebileceği,  

3- "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis 

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

hizmetlerin, 

 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/15) sırası kapsamında %8 oranında KDV'ye 

tabi olduğu ve 2812 ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla söz konusu hizmetlerin KDV 

oranında herhangi bir değişiklik yapılmadığı,  

yönünde bilgilendirme yapılmıştır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 


