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ÖZET 

Türkiye eğitim öğretime yönelik yeterli kalite ve düzeyde yatırım ve altyapıya 

sahip değildir. Bu yüzden araştırma, devletin teşvik edici rolü ne olmalıdır, devlet 

eğitim öğretim faaliyetlerini nasıl sunmalıdır ve vergi politikasının bu konudaki rolü ne 

olabilir sorularına cevap vermeyi amaçlar. Türkiye‟de eğitim öğretime yönelik vergi 

politikasının konusu akademik düzeyde yeterince ele alınan bir konu değildir. Beşeri 

sermayenin geliştirilmesinde eğitim öğretim yatırımları ve hizmet sunumu son derece 

önemlidir. Vergi politikası bu faaliyetlerin miktar ve kalitesini arttırdığı ölçüde iktisadi 

büyüme, yaşam kalitesi ve rekabet gücü Türkiye‟de artacaktır. Bu çalışma Türkiye‟deki 

mevcut durum ve uygulamayı ele alarak idealde olması gereken vergi politikasını 

belirlemeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca hizmet ettiği sürece, çalışma 

uygulayıcılara ve kamu yöneticilerine yol gösterebilir. Çalışmada çeşitli ülke 

örneklerinden hareketle karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Çeşitli ülkeler ile 

Türkiye‟de eğitim-öğretime verilen teşvikler incelenmiştir. Eğitim-öğretim hizmet ve 

yatırımları Türkiye‟de yeterli düzeyde olmadığı için kamunun üretici ve teşvik edici bir 

unsur olarak rol alması gereklidir. Eğitim-öğretim hizmet ve yatırımlarını arttırmak için 

vergi politikaları etkili bir araç olarak kullanılabilir. Vergisel teşvikler diğer politik 

araçlarla kullanılmaktan ziyade tek başlarına kullanılmaktadır. Vergisel teşvikler plansız 

ve kısa vadeli bakış açısıyla uygulanmaktadır. Eğitim-öğretim hizmet ve yatırımlarını 

arttırmak için vergi politikaları etkili bir araç olarak kullanılırsa eğitim- öğretim hizmet, 

miktar ve kalitesi Türkiye‟de artacaktır.  
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(GÜL, Serap, Tax Policies for Fostering Educational Teaching: Case of Turkey, 

Master Thesis, Isparta, 2012) 

 

 

 

ABSTRACT 

Turkey does not have enough investment and infrastructure with adequate level 

and quality for teaching and training. Therefore, this research should answer such 

questions as what the role should government play as a provider of incentives, how the 

state must provide education programs and trainings and what the role of tax policy in 

this issue is. The subject of tax policy fostering teaching and training in Turkey is not 

adequately dealt with at an academic level. Investments in education and training and 

delivery of service are extremely important for human capital development. As tax 

policy increases the quantity and quality of these activities, the extent of economic 

growth, quality of life and competitiveness will increase in Turkey. Considering the 

current situation and practise in Turkey, this study aims to contribute to determine the 

ideal tax policy. As long as serving this purpose, the study can help working 

practitioners and public administrators. In this study the method of comparison of 

various sample countries was used. Incentives given to education in various countries 

and Turkey were examined. Turkey do not have an adequate level of services and 

investments in education and training, that is why it is required for public sector to take 

an encouraging role as producer. Tax policies can be used as an effective tool to 

increase investments in education and training services. Rather than being used with 

other political means, tax incentives are used solely. They are applied without plan and 

for short-term perspectives. The quantity and quality of education and training services 

in Turkey will increase if tax policies are used as an effective tool in order to increase 

the level of service and investment made in education and training. 
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GĠRĠġ 

Eğitim-öğretim hizmetlerinin yeterli kalite ve hizmette sunulması ve bu 

sunumun sürekliliği iktisadi büyüme, kalkınma, ulusal rekabet gücü ve yaşam 

kalitesinin arttırılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Türkiye yeni sanayileşmekte 

olan bir ülke olduğundan eğitim-öğretime yönelik yeterli kalite ve düzeyde yatırım ve 

altyapıya sahip değildir. Devletin bu hizmetleri tek başına istenilen kalite ve miktarda 

sunumuna da imkân yoktur. Özel sektör yatırım ve faaliyetleri de bu alan için yeterli 

düzeyde değildir. Bu sorunun ortadan kaldırılması devletin bu alanda teşvik edici ve 

hizmet sunan bir birim olarak etkin rol oynamasına bağlıdır. Araştırma bu problemin 

nasıl çözüleceği ile ilgilenmektedir. Araştırma, devletin teşvik edici rolü ne olmalıdır, 

devlet eğitim öğretim faaliyetlerini nasıl sunmalıdır ve vergi politikasının bu konudaki 

rolü ne olabilir sorularına cevap vermeyi amaçlar. Çalışmada eğitim-öğretime yönelik 

vergisel teşvikler açısından çeşitli Avrupa ülkeleriyle Türkiye karşılaştırılması 

yapılacaktır. 

Bilindiği gibi vergilerin temel amacı kamu faaliyetlerini finanse edecek 

gelirlerin toplanmasıdır. Ancak hükümetler bu amacın ötesinde mali olmayan bazı 

amaçları, örneğin bazı sosyal ve iktisadi amaçları gerçekleştirmek için vergisel 

teşvikleri kullanırlar.  Vergi teşvik politikası özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın 

kullanılır. Bu teşviklerin gelişme aracı olarak kullanılması söz konusu olduğundan 

gelişmekte olan ülkelerdeki yapısal bozukluklar vergi teşvikleri sunularak giderilmeye 

çalışılmaktadır. Vergi tatilleri gibi bazı teşvikler sırf gelişmekte olan ekonomilerde 

kullanılabilmektedir. Genel olarak, vergi teşviklerinin gelişme veya vergi rekabeti aracı 

olarak kullanılması daha çok gelişmekte olan ülkelerde yaygındır. Gelişmiş 

ekonomilerde vergisel teşvikler belirli bölge ve sektörlere yönelik uygulanırken 

gelişmekte olan ülkelerde ise bu uygulamalar daha fazla hacimde tüm yabancı 

yatırımlara uygulanır.  

Çalışmanın birinci bölümünde vergisel teşvik türleri ve ekonomik etkileri 

üzerinde durulacaktır. Vergisel teşvikler özellikle uzun vadede ülkenin kalkınmasını 

sağlayacak sosyal getirisi yüksek olan AR-GE, teknoloji ve eğitim gibi alanlara yönelik 
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sunulmaktadır. Çünkü bilim ve teknoloji rekabet gücünü artıran en önemli faktörlerdir. 

Dolayısıyla rekabet üstünlüğünü elde etmek isteyen ülkeler bilim ve eğitime yönelmek 

zorundadır. Dengesiz gelir dağılımı, yoksulluk, hızlı nüfus artışı, eşitsizlik, işsizlik, gibi 

faktörler ekonomik kalkınmanın önünde engel durumlardır. Fizikî sermaye her ne kadar 

attırılsa da insan sermayesi arttırılmadığı sürece kalkınma sağlanamaz. Eğitim sayesinde 

üretim faktörleri etkin bir şekilde kullanılmakta, üretimle ilgili sorunlar rasyonel bir 

şekilde çözülmektedir. Eğitim toplumsal barış ve düzeni sağlarken ve iktisadi büyüme 

ve kalkınmanın sağlanmasında temel rol oynamaktadır. Ekonomik gelişmişlik 

seviyesinde dünya üzerinde en iyi olan Japonya ve Almanya gibi ülkeler beşeri 

sermayeye önem vermektedir ve eğitim sorununu büyük ölçüde çözmüşlerdir. Türkiye 

ise eğitim sorunun çözmekte ve dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmayı sağlamakta geç 

kalmıştır.  Buna rağmen günümüzde eğitimle ilgili önemli adımlar atılmaktadır. Eğitim- 

öğretime yönelik vergisel teşvikler ülke kalkınmasında önemli bir araç durumundadır. 

Çalışmada eğitim-öğretime yönelik vergisel teşvikler; eğitim-öğretime yönelik özel 

vergi uygulamaları, kurumlar vergisinde işletmelere sağlanan eğitim-öğretime yönelik 

teşvikler, gelir vergisinde bireylere sağlanan eğitim-öğretime yönelik teşvikler olmak 

üzere üç kısımda incelenmiştir.  

Çalışmamızın ikinci bölümünde çeşitli Avrupa ülkelerinde eğitim öğretime 

sağlanan teşvikler incelenmiştir. Bireylere ya da işletmelere sunulması fark etmeksizin 

vergi teşvikleri yaşam boyu öğrenim faaliyetlerinin finansmanını kolaylaştırmak 

amacıyla yürürlüğe konulan uygulamaların içinde yer aldığı politikanın bir parçasıdır. 

Kamu otoriteleri vergi teşviklerinin yanında, birey ve işletmelerin eğitim faaliyetlerini 

etkileyen ekonomik ve mali engelleri ortadan kaldırmak amacıyla işletmelere yönelik 

bağışlar, kredi programları, birey veya işletmelere yönelik devlet yardımları, eğitim için 

işe ara verenlere veya yarı zamanlı çalışanlara yönelik destekler gibi stratejiler 

geliştirmektedirler.   

Eğitim-öğretim politikalarının temel amacı bireylerin bilgi ve yeteneklerini 

arttırmanın yanı sıra istihdam edilebilirlik düzeylerini arttırmak ve piyasa ekonomisinde 

bireylerin şansını arttırmaktır. İktisadi büyümeyi, istihdam ve sosyal uyumu sağlamada 

beşeri sermaye çok önemlidir. Birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi milli eğitimi ve 

öğretim faaliyetlerini besleyici vergi teşvikleri ortaya koymuşlardır. Eğitim öğretimde 

yatırımları harekete geçirmek isteyen AB hükümetleri vergi teşvik politikalarını 



3 

 

kullanmışlardır. Bunun yanı sıra eğitim öğretime yönelik vergi teşviklerinin güçlü ve 

zayıf yönleri de mevcuttur.  

Çeşitli ülkelerde özel okullar, mesleki eğitim kuruluşları ve diğer eğitim 

kuruluşlarının KDV karşısındaki durumu eğitim öğretime yönelik özel vergi 

uygulamaları kısmında ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Gelir ve kurumlar vergisinde 

işletmelere sağlanan eğitim öğretime yönelik teşvikler kısmında söz konusu ülkelerde 

işverenlerce işçilere yapılacak eğitim giderleri vergiden düşülebilmektedir. Teşebbüs 

tarafından çalışanlara yapılan eğitim giderleri gelir iktisabı için yapılan giderler kabul 

edilmekte ve kar hesaplanırken kazançtan düşülebilmektedir. Söz konusu teşviklerin her 

ülke için farklı uygulamaları mevcuttur. Gelir vergisinde bireylere sağlanan eğitim 

öğretime yönelik vergisel teşvikler kısmında ise devlet bireyin gelir elde ederken 

yapacağı eğitim öğretime yönelik giderlerini vergiden düşmelerine izin vermektedir. 

Yaşam boyu eğitim nitelik, etkinlik ve eşitliği arttırmak ve eğitim öğretimin tüm 

düzeylerinde yaratıcılık ve yeniliği arttırmak için bir araçtır. Vergi politikaları ile yaşam 

boyu eğitim faaliyetleri harekete geçirilebilir. Her ülkede eğitim-öğretime yönelik vergi 

muamelelerinde farklılıklar olduğu görülmektedir. Vergi teşvikleri işveren ve işçiler 

tarafından kabul görmektedir. Eğitim öğretime yönelik vergisel teşvikler işveren ve 

işçilerin eğitim-öğretim maliyetlerini azaltmaktadır. Bunun yanında vergisel teşviklerin 

özellikle büyük girişimciler ve yüksek vasıflı bireyler arasında etkinlik kaybına neden 

olacağına dair olumsuzluklar da vardır.  

Üçüncü bölümde vergi teşvik türlerinin Türkiye uygulamasına yer verilmiştir. 

İndirimli Kurumlar Vergisi, Ar- Ge kapsamındaki vergisel teşvikler, Eğitim Öğretim 

İşletmelerinde Kazanç İstisnası, Nitelikli Bölge Uygulamaları, Gümrük Vergisi ve 

Toplu Konut İstisnası, Makine ve Teçhizat Alımında Katma Değer Vergisi İstisnası 

ülkemizde uygulanan vergisel teşviklerdir.  Daha sonra 2012 teşvik reformu ayrıntılı bir 

biçimde ele alınarak vergisel teşvikler değerlendirilecektir. Avrupa‟da eğitim öğretime 

yönelik vergi politikaları ile Türkiye‟de uygulanan eğitim öğretime yönelik vergisel 

teşvikler karşılaştırılacaktır. Çalışma çeşitli ülkelerdeki eğitime yönelik vergi teşviki 

uygulamalarını ve bunların etkinliğini ortaya koymayı ve Türkiye‟nin vergi 

politikalarının bir parçası olan eğitim öğretime yönelik vergi teşviklerin nasıl 

kullanılması gerektiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

VERGĠ TEġVĠK UYGULAMALARI: TANIMI, NĠTELĠĞĠ VE 

EKONOMĠK ETKĠLERĠ 

1.1.VERGĠ TEġVĠK UYGULAMALARININ TANIMI VE NĠTELĠĞĠ 

Vergi teşvikleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin vergi 

mevzuatlarında önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş ülkeler, genellikle, gelir vergisi 

kanunlarında artırılması hedeflenen yatırımlar için vergi teşvik uygulamalarına yer 

verirken gelişmekte olan ülkeler farklı yasal düzenlemelerle yatırımların teşvikinin yanı 

sıra çok sayıda mali olmayan amacı gerçekleştirmek için bu uygulamaları hayata 

geçirmektedirler. Günümüzde bazı ülkeler vergi teşviklerini uygulamaktan vazgeçerken 

diğerleri bu uygulamaları yaygınlaştırmaktadır. Vergi teşviki uygulamalarının yaygın 

bir biçimde kullanılmasının ciddi yan etkileri söz konusu olabilir. Öncelikle vergi 

tabanının erimesine yol açmaktadırlar. Bu eğilimin ortaya çıkmasının ana nedeni yüksek 

kârlılığa sahip yatırımların herhangi bir teşvik söz konusu olmasa bile yapılma 

olasılıkları yüksek olduğundan teşvik uygulamalarının vergi harcamalarını artıran ve 

vergi matrahının boş yere azaltılmasını sağlayan bir unsur haline gelmesidir. İkinci 

olarak vergi teşviki uygulamaları iktisadi açıdan daha üretken olmayan iktisadi 

faaliyetlerin canlandırılmasına neden olarak kaynak tahsisi dağılımının en iyi durumdan 

uzaklaşmasına yol açmaktadır. Son olarak vergi teşviklerinin devreye sokulması 

yozlaşma için fırsatlar üretir ve toplumsal açıdan üretken olmayan rant kollama 

faaliyetlerinin artmasına neden olur (Zee et.al., 2002: 1498). 

Sözlük anlamıyla teşvik birey veya firmaların iktisadi faaliyetlerle ilgili karar ve 

davranışlarını değiştirmelerini sağlamak amacıyla verilen her türlü iktisadi kıymet 

olarak tanımlanabilir. Teşvik uygulamaları bazı sosyal sorunların (yoksulluk, 

azgelişmişlik, geri kalmışlık, eşitsizlik, v.b.) çözümünü kolaylaştırmak, bazı bölge veya 

sektörlerdeki iktisadi faaliyetlerin gelişimini hızlandırmak veya ulusal rekabet gücünü 

artırmak gibi amaçlarla birey veya firmalara aktarılan her türlü iktisadi değeri kapsar. 

Vergi teşvikleri ise vergi sistemine eklemlenen mali araçlarla teşvik edilen birey veya 
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firmaların kârlılıklarını artırarak, maliyetlerini azaltarak, risk alma eğilimlerini olumlu 

yönde etkileyerek veya sermaye birikim düzeylerini iyileştirerek söz konusu mali 

olmayan amaçlara erişmeyi kolaylaştıran uygulamalardır. Vergi teşvikleri yasal veya 

efektif vergi teşvikleri olmak üzere iki ayrı kategoride tanımlanabilir (Zee et. al., 

2002:1498-1499). Yasal anlamda vergi teşvikleri, yatırım projelerine uygulanan vergi 

hükümlerine kıyasla yasal açıdan elverişli bir vergisel sapma oluşturan ve yalnızca 

seçilmiş bazı yatırım projelerine uygulanan özel vergi hüküm ve uygulamalarını kapsar. 

Bu nedenle bütün yatırım projelerine uygulanabilen bir vergi hükmü vergi teşviği 

niteliği taşımaz. Örneğin, yabancı yatırımcılarca finanse edilen bir yatırım projesinden 

elde edilen kârların kurumlar vergisinin yasal vergi oranının yarısı kadar bir vergi 

oranına tabi tutulması vergi teşviği olarak nitelendirilebilirken kurumlar vergisi oranının 

tüm yükümlü ve faaliyetler için yarı yarıya indirilmesi vergi teşviği olarak 

adlandırılamaz. Efektif anlamda vergi teşvikleri ise vergi teşvikinin uygulanmadığı bir 

durumda yatırımcıların karşı karşıya kalacakları efektif (gerçek) vergi yüküne kıyasla 

belirli yatırım projelerinde efektif vergi yükünü azaltan özel vergi hükümlerini veya 

uygulamalarını tanımlar. 

Vergi teşvikleri, başka bir ifadeyle, herhangi bir ülkede arzulanan sosyal, 

ekonomik ve mali hedeflere ulaşmak için kullanılan ve bu amaçla mali sisteme eklenen 

araçlar olarak tanımlanabilir (Tuncer, 2008: 17). Belirli projeler veya sektörlerdeki 

yatırımları harekete geçirmek amacıyla girişimcilerin vergi yüklerinin azaltılması olarak 

da tanımlanabilen vergi teşvikleri, genel vergi sisteminin istisnası olarak kabul edilir 

(UNCTAD, 2000: 12). Bir hükümet, özel sektörün iktisadi faaliyetlerini desteklemek 

istediğinde vergi sisteminde yer verdiği özel hüküm ve uygulamalarla mükelleflere 

doğrudan para transferlerini içeren bir sistem oluşturabilir. Vergi kanunlarında yer alan 

vergi istisna ve indirimleri, vergi muafiyetleri, vergi kredileri, tercihli vergi oran ve 

tarifeleri ve vergi ertelemeleri gibi özel hüküm ve uygulamalar vergi harcaması olarak 

adlandırılır (Garbarino, 2012: 2). Vergi harcaması mali olmayan bazı amaçları 

gerçekleştirmek için vergi sistemine eklemlenen özel hükümler vasıtasıyla belirli kişi 

veya iktisadi faaliyetlere yönelik vergi yükünde indirim yapmak suretiyle vazgeçilen 

kamu gelirlerini ifade eder  (Bildirici, 1989: 9). Vergi harcamalarının aksine vergi 

teşvikleri özel yatırım faaliyetlerini etkilemek amacıyla vergi sisteminde gerçekleştirilen 

bir uygulamadır. Vergi teşvikleri, yatırımları artırmak ve diğer ekonomik ve sosyal 
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amaçları gerçekleştirmek veya tercihli vergi rejimi uygulamasından kaynaklanan 

yatırımlar önündeki bir engeli ortadan kaldırmak için mükelleflerin davranışlarına 

müdahalede kullanılan vergi harcamalarının özel bir türü olarak tanımlanabilir 

(Garbarino, 2012: 2). Başka bir deyişle, bütün vergi teşvikleri vergi harcamasıdır ancak 

her vergi harcaması vergi teşviği değildir. 

1.2. VERGĠ TEġVĠK UYGULAMALARININ AMAÇLARI 

Vergi politikaları hükümetlerin eşitlik ve etkinliği sağlamak için kullandığı en 

önemli politik araçlardan biridir. Vergi gelirlerinin artması halkın ve firmaların ihtiyaç 

duyduğu kamusal mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesinin artırılması için gerekli olan 

finansmanın sağlanmasına yardımcı olur ve miktar veya kalitesi artan kamusal mal ve 

hizmet üretimi iktisadi büyümeye ve refahın artışına katkıda bulunur. Ancak vergi 

gelirleri vergi yükünün artması yoluyla gerçekleştirilmişse artan vergi yükü firmaların 

vergi sonrası getirilerini azaltarak kârlılığı olumsuz yönde etkilemek suretiyle yatırım 

ve üretim faaliyetlerini azaltır. Yüksek vergi yükü kullanılabilir gelirleri azaltarak 

bireylerin çalışma şevk ve isteğini de olumsuz yönde etkiler (Engen ve Skinner, 1996, 

alıntılayan Chen et.al, 2002: 6). Yüksek vergi yükü getirisi ve kullanılabilir geliri azalan 

firma ve bireylerin azalan gelirlerini telafi etmek amacıyla kayıt dışı iktisadi faaliyetlere 

yönelmesine neden olur. Firmalar daha yüksek getiri elde edecekleri coğrafi alanlara 

yatırım ve sermayelerini kaydıracağı için sermaye kaçışı da hızlanır. Bu olumsuz 

etkileri ortadan kaldırmak, yatırımları artırmak, iktisadi büyümeyi canlandırmak, 

sermaye çıkışını önlemek, kayıt dışı ekonomiyi daraltmak ve genel olarak iktisadi refahı 

artırmak vergi teşviklerinin yürürlüğe konulmasının ana nedenlerini oluşturur. 

Vergi teşvikleri ülkelerin ekonomik sistemlerine, siyasi tercihlerine ve 

gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Vergi teşviklerinin 

kullanılmasında genel amaç kaynakları belli sektörlere aktarmak ve bu sayede 

yatırımları teşvik etmektir. Vergi teşviklerinin temel öğesi olan yatırım teşvikleri daha 

çok gelişmekte olan ülkelerde kullanılmaktadır. Ülkeler, bölgesel kalkınmayı sağlamak, 

ekonomik büyüme sağlamak, kayıt dışılığın azaltılması, istihdamı arttırmak, araştırma 

geliştirme faaliyetlerini arttırmak, rekabet eşitliğini sağlamak gibi amaçlarla vergi 

teşviklerini uygulamaktadırlar. Belirli ekonomik sektörlerin veya faaliyet türlerinin 

teşviki, bölgelerarası gelir ve kalkınma farklılıklarının azaltılması, teknoloji transferi 
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gibi amaçlar vergi teşviklerinin diğer kullanım amaçlarını oluşturmaktadır (Sarısoy, 

2008: 68, Zee, et.al., 2002: 1499, UNCTAD, 2000: 12). Vergi teşvik uygulamalarının 

amaçları, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının arttırılması, bölgelerarası 

kalkınmışlık farkının azaltılması, istihdamın miktar ve niteliğinin artırılması, teknolojik 

gelişimin hızlandırılması, ihracatın ve ulusal rekabet gücünün arttırılması ve iktisadi 

büyümenin sağlanması ana başlıkları altında ele alınabilir. 

1.2.1. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Arttırılması 

Son yıllarda devletlerin çoğu iktisadi büyüme ve kalkınmalarını sağlamak ve 

refah düzeylerini artırmak için kendi ülkelerini sermaye ve ileri teknoloji sahibi olan 

özel kesim için elverişli bir yer haline getirmek amacıyla büyük çaplı teşvik 

politikalarını uygulamaktadır. Bu çerçevede yabancı sermaye yatırımlarını hızlandırmak 

amacıyla dolaysız yabancı sermaye rejimlerini serbestleştirmekte, kârların yurtdışına 

çıkarılmasını kolaylaştırıcı tedbirleri yürürlüğe koymakta ve yatırımlarla ilgili 

anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını kolaylaştıran mekanizmaları 

geliştirmektedirler (UNCTAD, 2000: 11). Vergi teşvikleri, iktisadi büyüme ve 

kalkınmayı gerçekleştirme amacı doğrultusunda uygulamaya konan teşvik politikası 

araçları içinde önemli bir araç konumunda bulunmaktadır. 

Teşviklerin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkilemesi birçok çalışmaya 

konu teşkil etmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkilemede bir faktör 

olan vergi teşvikleri pazar büyüklüğü, hammaddeye ulaşım ve vasıflı işgücünün elde 

edilebilirliği açısından ikincil düzeyde bir temel belirleyicidir. Yatırımcılar yatırım 

kararı alırken çok sayıda belirleyici faktörü dikkate alırlar. Ev sahibi ülkedeki ekonomik 

ve siyasal istikrar, iç piyasanın büyüklüğü, potansiyel getiri düzeyi, komşu ülkelere 

ihracat olanağının varlığı, hukuk devleti ilkesinin etkinliği ve benzer çok sayıda faktör 

yabancı yatırımlar için ana belirleyici konumdadır. Vergi oranları ve mevcut diğer 

teşvikler önemli olmakla birlikte doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkilemede bu 

tip teşvikler daha az öneme sahiptir. İhracata dayalı yatırımcılar ile bir yere bağlı 

olmayan sermaye sahipleri açısından vergi teşvikleri bu yatırımcıların yatırım 

kararlarını değil; yapılacak yatırımın yerini belirleme kararlarını etkilemede temel 

faktörlerden biridir ve bu nedenle önemli bir belirleyici durumundadır (UNCTAD, 

2000: 11). 
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Vergi teşviklerinin ilk hedefi yatırımları harekete geçirmek ve doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarını etkilemektir. Bir ülkede yatırım yapmaya karar veren 

yatırımcıların kararlarını, temelde, dört faktör etkiler. Bunlar vergi ile ilgili faktörler, 

vergi ile ilgili olmayan ekonomik faktörler, ekonomi ile ilgili olmayan faktörler ve 

sosyal politik faktörlerdir (Zee, et.al., 2002: 1499-1500):  

 Vergi ile ilgili faktörler: Vergi ile ilgili faktörler, yatırım projeleri üzerindeki 

vergi yükünü etkiler. Vergi sisteminde yatırımları engelleyen bazı sınırlamalar varsa 

doğru politika vergi teşviklerini yürürlüğe koyarak bu sınırlamaların yol açtığı zararı 

tazmin etmek değil, uygun vergi reformları yoluyla bu sınırlamaların ortadan 

kaldırılmasıdır. Örneğin, amortisman uygulamaları yatırımlar önünde bir engel 

oluşturuyorsa ya da kurumlar vergisi oranları uluslararası ölçekte çok yüksekse 

amortisman uygulamalarının teşvik edici bir tarzda yeniden yapılandırılması veya 

kurumlar vergisi oranlarının rekabetçi bir düzeye indirilmesi elverişli bir yatırım 

ikliminin oluşturulması açısından yeni vergi teşviklerinin yürürlüğe konulmasına 

kıyasla daha fazla tercih edilebilir bir seçenektir.  

 Vergiyle ilgili olmayan faktörler: Bu türden faktörler, genel makroekonomik 

veya mikro ekonomik/yapısal ortamı ya da her ikisini birlikte etkiler. Bu ortamların 

herhangi birinde yatırımları engelleyen bir aksaklık varsa en iyi politika bu aksaklıkları 

çözmede herhangi bir role sahip olmayan vergi teşviklerini uygulamak yerine sağlam 

makroekonomik politikalar izlemek veya gerekli yapısal reformları gerçekleştirmektir. 

Örneğin, büyük miktardaki bütçe açıkları mevcut vergi oranlarının sürdürülebilirliği 

konusunda şüpheleri artırırken yüksek düzeydeki enflasyon oranları makroekonomik 

gelişmeler konusunda ciddi belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Benzer bir 

biçimde emek piyasasındaki katılıklar emek maliyetlerini uluslararası ölçekte rekabetçi 

düzeyin üstüne çıkarır ve kötü ulaşım ve iletişim altyapısı iş yapma maliyetlerini ciddi 

bir biçimde artırabilir. Bu türden dengesizlikler veya yapısal aksaklıklar varsa vergi 

teşvikleri yatırımcıların güvenini artırmada başarısız olur.  

 Ekonomiyle ilgili olmayan faktörler: Ekonomiyle ilgili olmayan faktörler, 

yasal, düzenleyici ve siyasi-ekonomik ortamla ilgili faktörleri kapsar. Bu faktörler 

yatırımların canlandırılması için teşvik edici bir ortamın oluşturulmasında vergi ve diğer 

ekonomik faktörler kadar önemlidir. Örneğin, yatırımcılar için yatırım rejimini 

belirleyen kanunların belirgin ve anlaşılır olmasının yanı sıra yatırımla ilgili yasal 
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düzenlemelerin uygulanması ile alakalı düzenlemelerin şeffaflığı son derece önemlidir. 

Bu ortamda bazı aksaklıklar ve sorunlar varsa birincil politik seçenek bu aksaklık ve 

sorunları düzeltecek eylemlerin hayata geçirilmesidir.   

 Sosyo-politik faktörler: Sosyal politik faktörler adalet ve eşitlik gibi 

faktörleri içerir. Bazı sektörlerdeki (tarım gibi) üreticilerin daha gelişmiş (sanayi gibi) 

sektörlerdeki üreticilere göre ekonomik açıdan daha dezavantajlı bir durumda olduğu 

varsayılır. Tarım gibi sektörlere tanınan vergi teşviklerinin adaleti sağlamanın bir yolu 

olarak uygulanması gerektiği düşünülür. Ancak bu amaçlara ulaşmada sektörel düzeyde 

ekonomik faaliyetleri hedefleyen vergi teşvikleri yerine gelir düzeylerine bağlı olarak 

bireyleri hedefleyen iyi dizayn edilmiş harcama politikaları daha etkin olabilir.  

Dolaysız yabancı yatırımların ev sahibi ülkeye olan faydasının yabancı 

yatırımcıya olan faydasından daha fazla olduğu genel kabul görmektedir. Dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları teknoloji ve yönetim uzmanlığı gibi maddi olmayan 

hakların ev sahibi ülke tarafından kullanılmasını içerir. Dolaysız yabancı yatırımlar 

sayesinde teknoloji, yönetim uzmanlığı, vasıflar ve diğer maddi olmayan haklar bir 

ülkeden diğerine transfer edilir. Bu maddi olmayan haklar tamamen içselleştirilirse 

yatırımlardan elde edilen verimlilik artabilir. Maddi olmayan varlıkların olumlu etkileri 

ev sahibi ülke ekonomisinin diğer sektörlerine de büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. 

Ancak teşviklerden dolayı bütçe gelirlerinde bir azalma söz konusu olsa da artan 

yabancı yatırım akımlarından dolayı vergi gelirleri artacaktır (UNCTAD, 2000: 14). 

1.2.2. Bölgelerarası KalkınmıĢlık Farkının Azaltılması 

Bölgesel dengesizlik özellikle gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunudur. 

Bölgesel dengesizlik probleminin birçok sebebi vardır. Tarihsel, coğrafi konum, yer altı 

ve yer üstü zenginlikleri bu sebeplerden bazılarıdır. Bölgesel dengesizlik probleminin 

çözümü her ne kadar geri kalmış bölgeler açısından avantajlı gibi gözükse de aynı 

zamanda gelişmiş bölgelerin de çevre merkez ilişkisi açısından ekonomik çıkarları için 

olumlu bir durumdur. Gelişmiş bölgeler az gelişmiş bölgelerle piyasa ilişkisi 

içerisindedirler. Az gelişmiş bölgeler gelişmiş bölgelerin ürünlerini satın alabilmek için 

belirli bir zenginlik ve gelişmişlik seviyesine ulaşmak zorundadır. Öte yandan gelişmiş 

bölgelerde bulunan kuruluşlar az gelişmiş bölgelere kayabilir. Bu durumda geri kalmış 

bölgelerdeki ucuz işçilik ve hammaddeye yakınlık gibi faktörler etkili olabilmektedir. 
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Ucuz faktör fiyatlı bölgelerde ekonomik iyileşme yaşanmaktadır. Ancak gelişmiş 

bölgelere aktarılan kaynaklarla bu bölgelerde daha fazla refah artışı yaşanmaktadır 

(Ataç vd, 2004: 337-339). 

Bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik vergisel avantajlar 

sayesinde üretim faktörleri geri kalmış bölgelere yönlendirilerek seçici uygulamalar 

yapılmaktadır. Bu bölgelerde elde edilen kâr ve üretim faktörlerine yönelik seçici 

vergisel teşviklerle işletmelerin elde ettiği kârlar artacaktır. Bu vergi teşviklerine örnek 

olarak vergi muafiyeti, yatırım indirimi, özel amortisman rejimi ve özel geçim 

indirimini verebiliriz. Bu bölgelerde kurulan işletmelerin elde ettiği kârın 

vergilendirilmemesi ya da daha hafif vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. Örneğin, 

kalkınmada öncelikli yörelere yapılan yatırımlardan elde edilen kârlar belirli bir süre 

vergiden muaf tutulur. Hızlandırılmış amortisman rejimiyle getirisi ilk yıla değil yıllara 

yayılmış yatırımlar bu bölgelere çekilmiş olur. Özel indirim
1
 ise belirli bölgelerde 

çalışan mükelleflere diğer bölgelerde çalışanlara oranla daha fazla özel indirim 

uygulanarak bu bölgelerde çalışmanın teşvik edilmesi amaçlanır (Ataç vd, 2004: 340-

342). Yatırımcılar genelde ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük, az gelişmiş ya da 

işsizlik düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde yatırım indirimi, vergi tatili, hızlandırılmış 

amortisman gibi vergi teşviklerinden faydalandırılır. Bunun sebebi bu alanlarda 

yatırımcılar için uygun bir yatırım ortamının oluşturulmak istenmesidir (Vann-Holland, 

1998: 18). 

Bölgesel kalkınmanın kırsal gelişmeyi desteklemek, sanayi merkezleri kurmak, 

çevresel tehlikeleri azaltmak, kentleşmeyi ve nüfusun bir arada toplanmasını sağlamak 

gibi amaçları vardır. Angola, Brezilya, Ekvator, Gana, Hindistan, Pakistan, Tayland bu 

türden teşvikleri kullanan ülkelerden bazılarıdır. Mısırda teşvikler verimsiz toprakları 

işleme ve ıslahını amaçlar. Teşviklerin bazıları ise belirli sektörleri hedef alır. Örneğin 

Mısır‟da kentleşme ve yeni endüstriyel bölgeler kurma karşılığında hayvancılık 

vergiden muaftır.  Benzer bir biçimde, Kolombiya‟nın güneyinde bulunan Rio Paez 

bölgesi için özel bir teşvik rejimi uygulanmaktadır. Ayrıca gelir vergisi, kârlar 

üzerinden alınan vergi ile gümrük vergisini kapsayan on yıllık vergi tatili uygulaması 

                                                 
1
 Özel indirim, gelir vergisi kapsamında ücret geliri elde edenlere yönelik en az geçim indirimidir. 
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bulunmaktadır. Bölgesel kalkınma hem gelişmekte olan hem gelişmiş ülkeler açısından 

vergi teşviklerinin ortak amacıdır (UNCTAD, 2000: 12).  

1.2.3. Ġstihdamın Miktar ve Niteliğinin Artırılması 

Emek ekonomik büyümeyi belirleyen faktörlerden biridir. Üretim potansiyelinin 

artması yatırım hacmi, istihdam hacmi ve işgücü verimliliğindeki artışla gerçekleşir. Bu 

sebeple devlet maliye politikasında araç olarak kullandığı unsurlar vasıtasıyla emeğin 

arzını nitel ve nicel açıdan arttırmaya çalışır. Emeğin karşılığı olan ücret üzerinden 

alınan bir vergi türüne, yapısına, tarifesine göre çalışma isteği ve işgücü arzını farklı 

şekillerde etkileyebilmektedir (Ataç vd, 2004: 213).  

Mali yazına göre dolaylı bir vergi dolaysız bir vergiye göre çalışma isteğini daha 

az etkilemektedir. Çünkü dolaylı vergilerde harcamalar kısılarak vergi ödemekten 

kaçınılabilir. Ancak dolaysız vergiler gelir üzerinden alındığı için vergi oranları yüksek 

olduğunda kişilerin çalışma şevklerini kırabilir (Turhan, 1998: 329). Vergilerin işgücü 

arzı üzerindeki etkilere baktığımızda boş zamana olan talebin fiyat esnekliği genelde 

zayıftır. Genellikle düşük gelir grupları açısından vergi artışları yaşandığında gelir etkisi 

ikame etkisinden daha fazla olmaktadır. Artan oranlı vergi arz edilen emeğin 

kısıtlanmasına yol açabilir. Nitelikli işgücü sahipleri zamanından önce çalışma 

hayatından çekilebilir. Serbest meslek sahipleri, çiftçi, esnaf ve zanaatkârlar işçi ve 

memurlara göre vergi baskısını daha çok hissetmektedirler. Bundan dolayı araştırmalar 

bu meslek grupları üzerinde yapılmaktadır. Kamusal müdahalelerle iş kaybı önlenirse 

emek arzı arttırılabilir. İşgücünün çalışma hayatına katılımı meslek okulu, kreş, 

anaokulu gibi eğitim kurumlarına müdahalelerle gerçekleşebilir (Ataç vd, 2004: 214). 

Emeğin arzının nitel olarak arttırılması için beşeri sermaye olarak bilinen harcamaları 

arttırmak gerekir. Bu harcamalar eğitim, mesleki eğitim, teknik ve organizasyona 

yöneliktir. Talep olan mesleklerde eğitimli sayısı arttırılmalıdır. Nitelikli işgücünün 

hareketliliğini arttıran eğitime de önem verilmelidir (Ataç vd, 2004: 214-215). 

Yapısal işsizlik ve zayıf istihdam artışı, birçok ülkede emek piyasasının tipik bir 

özelliğidir. Bu durumun sebebi makroekonomik şartlar, emek ve işgücü piyasasının 

işlevleri, teknolojik değişikler ve küreselleşmenin etkileridir. Son yıllarda emek piyasası 

ile ilgili bu türden sorunlar yaygın bir biçimde araştırılmaktadır. Bu tür araştırmalarda 

ortaya çıkan sonuç işsizliğin ekonominin değişikliklere uyum sağlamaktaki 
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yetersizliğinden kaynaklandığını bize göstermektedir. Ekonominin değişikliklere uyum 

sağlaması ekonomik kurumlara, yapısal politikalara, hukuki düzenlemelere, kanunlara, 

sosyal ve kültürel değerlere bağlıdır (OECD, 2002: 9). Emek yoğun işletmelere 

sağlanan vergisel teşvikler maliyetleri azaltır.  Azalan maliyetler yatırımları arttırır. 

İşsizlik oranının yüksek olduğu bir ülkede vergi oranları düşürülürse yatırımlar kârlı 

hâle gelir ve yatırımlar bu sayede artar. Yatırımların artması da istihdamı arttırır 

(Sarısoy, 2008: 68). Vergisel teşvikler emek yoğun endüstrilerin kurulumunu 

desteklemek ya da belirli kategorideki işçilerin istihdamı için kullanılır. Örneğin 

teşvikler genç insanları, özürlüleri, uzun zamandır işsiz olan insanları istihdam etmek 

gibi amaçlarla kullanılabilir. Yatırım teşviklerini canlandıran bu meselelerin çoğu 

istihdam teşvikleriyle alakalıdır. Çünkü teşvikler istihdam yaratacaktır (Vann-Holland, 

1998: 18).  

1.2.4. Teknolojik GeliĢimin Hızlandırılması 

Milli gelirdeki artışın bir kısmı sermaye birikimi ve emek ile açıklanırken, daha 

büyük bir kısmı ise üretim faktörlerinin etkin kullanılması yani teknoloji ile 

açıklanabilir. Teknolojik gelişme yatırım ve işgücü verimliliğini arttırarak ekonomik 

büyümede önemli bir rol oynar. Devlet dolaylı ve dolaysız önlemlerle teknolojik 

gelişmeyi etkileyebilir. Dolaylı önlemler daha çok mali teşviklerden oluşurken dolaysız 

önlemler teknolojinin gelişmesi için somut projelerin desteklenmesinden ibarettir. 

Devlet teknolojiyi kendisi üretebilir ya da özel kesimin üretmesini teşvik edebilir. 

Kamusal üretim üniversitelerin laboratuarlarında gerçekleştirilirken, özel sektör 

tarafından yapılan araştırmalara yönelik sübvansiyon verilebilir. Araştırma geliştirmeye 

yönelik yapılan tüm kamu harcamaları teknolojik gelişmeyi destekleyebilir ve 

özendirebilir. Savunma harcamaları aracılığıyla teknolojik gelişme iyileşebilir. Askeri 

projelerin teknik açıdan geliştirilmesine yönelik harcamalar teknolojik gelişmeyi 

canlandırabilir. Vergi aracılığı ile de teknolojik gelişmeye katkıda bulunulabilir. 

Eğitime olan talebi belirleyen önemli bir faktör ailelerin kullanılabilir geliridir. Bu 

amaçla vergilendirilebilir gelirden eğitim için yapılan kişisel ihtiyaçlar indirilebilir. 

Uzun vadede teknolojik gelişme mesleki alanda artan kalite aracılığıyla artabilir. Özel 

sektörün sınai araştırmalarla ilgili yaptığı giderler gelir ve kurumlar vergisinden 

düşülebilir. Araştırma amacına yönelik teçhizat hızlandırılmış amortismana tabi 



13 

 

tutulabilir. Rekabetin arttırılmasıyla da teknolojik gelişme hızlanabilir. Rekabetçi 

ortamda firmalar ürün kalitesini arttırmakta ve fiyatları düşürmektedir. Firmalar pazar 

paylarını arttırmak için tüketicinin beklentilerini karşılayacak ürünler geliştirmeli, yeni 

ürünler üretecek yatırımlar yapmalıdır. Bu durum ise ancak rekabet ve dolayısıyla 

teknolojiyi geliştirmekle mümkündür (Ataç vd, 2004: 215-216). 

Gelişmekte olan ülkelerde yatırımları canlandırmak için vergi teşviklerinin 

kullanılması teknolojiyi, araştırma ve geliştirmeyi olumlu yönde etkiler. Vergi 

teşviklerinin belirli türleri özellikle bu amaç için planlanmıştır. Singapur ve Malezya 

gibi bazı ülkeler, araştırma geliştirme faaliyetlerine ve teknoloji projelerine karşı belirli 

teşvikleri uygulamaya koyduğu görülmektedir. Bu teşvikler kapsamında makine,  araç 

ve teçhizat gümrükten ve KDV‟den muaf tutulurken özellikle harcamaların belli 

türlerinde indirime izin verilir. Ayrıca bir süre için gelir vergisi muafiyeti sunulur 

(UNCTAD, 2000: 13). Çoğu durumda yatırımcılar vergi muafiyetine tabi olurlar. 

Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin çoğunda teknoloji nadiren ev sahibi ülkeye transfer 

edilir. Ülkeler, bu alandaki vergi teşviklerinin yerine, daha önceki tatmin etmeyen 

deneyimlerinden dolayı, mali olmayan teşviklere yönelmiştir. Bilim parklarının 

kurulması bu konuya örnek olarak gösterilebilir (Vann-Holland, 1998: 18). 

1.2.5. Ġhracatın ve Ulusal Rekabet Gücünün Arttırılması 

Asya‟daki gelişmekte olan ülkelerden elde edilen kanıtlara göre vergi teşvikleri, 

ihracata yönelik yatırımları etkilemekte diğer yatırım teşviklerinden daha etkindir. 

İhracata yönelik teşebbüslerin bazı türleri, özellikle tekstil ve elektronik sektörü ve diğer 

emek yoğun montaj sanayiler, vergilemeye özellikle duyarlıdır. Böyle endüstrilerin en 

önemli maliyeti işgücü ve vergilerdir. Firmalar için ihracata yönelik olarak tanımlanan 

vergi tatilleri ve yatırım indirimleri yaygın yatırım teşvikleridir. Bu teşvik tedbirleri ile 

yatırımların bir kısmı belli oranda vergiden muaf tutulur veya ihracatı teşvik için 

harcamaların düşürülmesine izin verilir. Böylece ihracata yönelik sanayiler vergi 

teşvikleri vasıtasıyla teşvik edilmiş olur. Bu politikalardan bazıları en azından kısa 

vadede yabancı yatırımları etkilemekte başarılıdır. Çünkü vergi muafiyeti olmadan 

yatırımların çoğu etkili olamayacaktır (Vann-Holland, 1998: 18). 
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1.2.6. Ġktisadi Büyümenin Sağlanması 

Ekonominin üretim hacmini artırılması ve büyüyen ekonomik değerin adaletli 

dağılımı günümüzde bütün ekonomilerin temel amacıdır. Ancak dünya üzerindeki bütün 

ülkeler aynı gelişmişlik düzeyine sahip değildir. Herhangi bir ülkedeki ekonomik 

büyümenin en önemli göstergesi milli gelir düzeyidir. Milli gelirin büyüklüğü oranında 

ülkeler gelişmiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan diye sınıflandırılır. Bu yüzden 

ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması ekonomideki en önemli faktördür (Eker 

vd, 2007: 201). Büyüme reel GSMH‟daki artış oranıyla ölçülmektedir. Ancak refahın 

ölçülebilmesi için GSMH ölçütü sosyal göstergeler ile tamamlanmalıdır. Sağlık 

durumu, psikolojik atmosfer, iş hayatı hakkında bilgi veren sosyal göstergeler sayesinde 

nicel değil nitel büyüme baz alınacaktır (Ataç vd, 2004: 204-205). 

Klasik iktisatçılar yatırımların üretim kapasitesi üzerindeki etkisiyle ilgilenirken, 

toplam talebi ihmal ederek yatırımların gelir etkisiyle ilgilenmemişlerdir. Keynes ise 

yatırımların sadece milli gelir üzerindeki etkisi üzerinde durmuş üretim kapasitesi ile 

ilgilenmemiştir. Harrod-Domar modeli olarak adlandırılan modelde ise büyümenin hem 

gelir yaratıcı hem kapasite genişletici etkisi dikkate alınmıştır (Turhan, 1998: 327). 

Anacak daha sonra gelen neo-klasik model ise teknolojiyi de dikkate alarak Harrod-

Domar modelini geliştirmiştir (Ataç vd, 2004: 205). Farklı iktisadi yaklaşımların 

görüşleri de dikkate alındığında ekonomik büyümeyi belirleyen dört faktör vardır: 

emek, sermaye, teknoloji ve altyapı. Devlet bu dört faktörü etkileyerek iktisadi 

büyümeyi canlandırabilir.  

Devlet, piyasa ekonomisinin geçerli olduğu bir ülkede yatırımlar konusunda 

emredici kararlar alamayacağı için yatırımları özendirici tedbirler alabilir. Örneğin 

kârları daha hafif vergilendirerek işletmelere daha fazla fon kalabilir. Hızlandırılmış 

amortisman uygulanabilir. Gelişmekte olan ülkelerde kaynak sıkıntısı nedeniyle 

kalkınma hamlesi sadece piyasa ekonomisi aracılığıyla gerçekleştirilememektedir. 

Devlet müdahalesi kamu harcama ve kamu gelirleri aracılığıyla ekonomi için gerekli ve 

öncelikli sektörler teşvik edilmektedir. Maliye politikası aracılığıyla yürütülen teşvik 

politikasında devlet bizzat kamu iktisadi teşebbüsü kurup işletmek yerine vergi ve 

harcama politikaları aracılığıyla kaynak dağılımında dolaylı etkide bulunmaktadır. Bu 

çerçevede yürürlüğe konulan seçici teşvik politikaları kaynak verimliğinde etkinliği 
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sağlamak için sosyal verimliliğin yüksek olduğu alanlara yönlendirilmelidir (Ataç vd, 

2004: 323-324). 

Vergi istisna ve muafiyeti ile yatırımlardan elde edilen getiri yükseltilerek 

yatırımlar cazip hale getirilebilir. Bir ülkede eğitim hizmetine olan talebin artması 

isteniyorsa eğitim hizmetine yapılan harcamalar üzerinden vergi alınmaması bir seçenek 

olarak tercih edilebilir. Vergi istisnası hem nihai mal ve hizmetler için hem de üretimin 

herhangi bir aşamasında olan hammadde ve yarı mamul ürün için söz konusudur. 

Herhangi bir üretim aşaması ya da girdi kaleminin kullanımı vergi istisnası aracılığıyla 

teşvik edilmiş olur. Bir diğer vergi aracı amortisman rejimidir. Amortisman rejimleri 

arasında ani amortisman ve hızlandırılmış amortisman rejimleri vardır. Ani amortisman 

rejiminde aktiflerin değeri satın alındığı yıl kârdan indirilmekte ve aktifin tüm değeri bir 

yılda nakde çevrilmektedir. Faiz geliri elde edilmekte ve bu faizin geliri 

vergilendirilmemektedir. Bu amortisman rejimi getirisi ilk yıl fazla olan kısa dönemli 

yatırımlar için geçerlidir. Uzun dönemli yatırımlar için bir teşvik aracı olarak kabul 

edilmez. Ani amortisman rejiminde genellikle yatırımlar ilk yıl kâr edemeyeceği için 

vergi tasarrufu sağlanamamaktadır. Hızlandırılmış amortisman yöntemi ise amortisman 

süresi bir yıldan uzun olmakla beraber aktifin fiziksel ömründen kısadır. Hızlandırılmış 

amortisman yönteminde getirisi bir yıldan fazla süren yatırımlar da teşvik edilmektedir 

(Ataç vd, 2004: 327-329).  

Ülkeler vergi teşviklerini endüstri sektörünü geliştirmek için veya ülkenin 

gelişmesi için önemli olduğu düşünülen aktiviteler için kullanır. Bununla endüstri 

parkları, izin verilen ihracat aktiviteleri, sinema sanayi ve yeni teknoloji ile bazı 

faaliyetler amaçlanır. Örneğin Singapur buna öncülük eden firmalara 5 yıl gelir 

vergisinden muafiyet sunar. Kosta Rika‟nın otellere turizm uygulaması için özel 

teşvikleri vardır. Pakistan da ileri teknoloji endüstrileri, bilgi teknolojisi ve güneş 

enerjisi kullanma gibi çok çeşitli mali teşviklerden faydalanır (UNCTAD, 2000: 13). 

Vergi teşvikleri sayesinde bazı sektörlere yatırımlar yönlendirilir ve bu sayede bu 

sektörler gelişir. 

Serbest üretim bölgeleri ihracata yönelik yatırımları teşvik etmeyle yakından 

ilgilidir. Aynı zamanda gümrükten muaf bölgeler, serbest bölgeler ya da özel ekonomik 

bölgeler olarak adlandırılan bu bölgeler, otuz yılı aşkın süredir 50 ülkeden daha fazla 
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yerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ülkelerinde kurulmuştur. İstihdamı 

artırmak, teknoloji transferi yapmak veya bölgesel politikaları teşvik etmek gibi ilave 

amaçlara karşı, bir ülkenin serbest üretim bölgesi kurmasındaki ilk amaç yurtdışı 

satışlardan döviz kazanmayla ilgilidir. Teşvikler serbest üretim bölgesinde yabancı 

yatırımcıları etkiler. Bu bölgelerde yatırımcılar için sık sık vergi teşvikleri 

sunulmaktadır. Bazı durumlarda bu bölgelerde yatırım için vergi tatilleri gibi özel vergi 

teşvikleri uygulanmaktadır (Vann-Holland, 1998: 19, 20). 

1.3. VERGĠ TEġVĠK UYGULAMALARININ TÜRLERĠ 

Vergi teşvik uygulamaları dört farklı maliyetin ortaya çıkmasına neden olur: (1) 

teşvik sağlanan ve sağlanmayan yatırımlar arasında meydana gelen sapmalar, (2) teşvik 

nedeniyle vazgeçilen kamu geliri kaybı, (3) vergi teşviklerini uygulamak için gerekli 

olan idari kaynaklar ve vergi teşvik uygulamalarının kötüye kullanılması ile bağlantılı 

yozlaşma ve rant kollama faaliyetleri (Zee et. al., 2002:1501). Vergi teşvik uygulamaları 

ne olursa olsun bu dört maliyetin her biri bu uygulamalarla bağlantılı olarak ortaya 

çıkabilir. Bir vergi teşvikinin etkin olup olmadığı ise hedef aldığı yatırımları ve iktisadi 

faaliyetleri ne ölçüde canlandırdığına bağlıdır. Vergi teşvik uygulamaları dolaylı ve 

dolaysız vergi teşvikleri olarak iki farklı alt başlık halinde ele alınabilir. 

1.3.1. Dolaysız Vergi TeĢvikleri 

Birey ve firmaların elde ettiği gelirler üzerinden alınan vergilerde (dolaysız 

vergiler) yapılan ayarlamalar ile sağlanan teşvikler dolaysız, mal ve hizmetler üzerinden 

alınan vergilerde (dolaylı vergiler) yapılan düzenlemelerle sağlanan teşvikler ise dolaylı 

vergi teşvikleri olarak adlandırılabilir. Dolaysız vergi teşvikleri vergi yükünü azaltmayı 

hedefleyen ve yatırım maliyetini azaltmayı amaçlayan vergi teşvikleri olmak üzere iki 

ayrı kategori altında ele alınabilir (bkz.Tablo 1).  
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Tablo 1. Vergi TeĢvik Uygulamalarının Türleri 

DOLAYSIZ VERGĠ TEġVĠKLERĠ DOLAYLI VERGĠ TEġVĠKLERĠ 

VERGİ YÜKÜNÜ AZALTMAYI HEDEFLEYEN 

TEŞVİKLER 

 Vergi Tatili Uygulamaları 

 Vergi Cenneti Uygulamaları 

 Gelir ve Kurumlar Vergi Yükünün Azaltılması 

İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM 

MALİYETLERİNİ AZALTMAYI HEDEFLEYEN 

TEŞVİKLER 

 Gümrük Vergisi İstisna ve Muafiyetleri 

 KDV İstisna ve Muafiyetleri 

YATIRIM MALİYETİNİ AZALTMAYI 

HEDEFLEYEN TEŞVİKLER 

 Yatırım Teşvik Uygulamaları 

 Hızlandırılmış Amortisman Uygulamaları 

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAYI 

HEDEFLEYEN UYGULAMALAR 

 Nitelikli Bölge Uygulamaları 

 Ar-Ge Kapsamındaki Vergisel Teşvikler 

1.3.1.1. Vergi Yükünü Azaltmayı Hedefleyen TeĢvikler 

1.3.1.1.1. Vergi Tatili Uygulamaları 

Vergi tatili gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş ekonomilerinin yabancı sermayeyi 

çekmek amacıyla kullandığı vergi teşvik türlerinden biridir. Vergi tatilleri ile yeni 

kurulan işletmeler kurumlar vergisinden belli bir süre muaf tutulmaktadır ve tatil 

süresince yatırım projelerinden vergi alınmamaktadır (UNCTAD, 2000: 19). Diğer bir 

ifadeyle, vergi tatili, bir süreliğine verginin tamamen veya kısmen kaldırılması ya da 

yükümlülerin daha düşük vergi oranı, istisna ve muafiyet şeklindeki ayrıcalıklara tabi 

tutulmasıdır. Vergi tatili, işletmelerin ya da kişilerin elde edeceği gelirlerin, belirli bir 

süre için, gelir ve kurumlar vergisinden tamamen ya da kısmen istisna edilmesi olarak 

da tanımlanabilir (Duran, 2003: 41).Vergi tatil dönemi, ülkelere göre farklılık gösterse 

de genellikle 5-10 yıl arasındadır (Duran, 2003: 41). Düşük vergi yükü ve basitlik gibi 

özelliklere sahip olması vergi tatilinin cazibesini arttırmaktadır (UNCTAD, 2000: 20).   

Bu uygulamada yatırım projelerinden elde edilen gelir üzerinden vergi 

alınmayarak işletmelerin tatil döneminde kârlılıklarının arttırılması hedeflenir (Duran, 

2003: 41). Yatırımların teşviki, özellikle ekonomik değişim içerisinde olan ülkelerde 

çok önemlidir. Çek Cumhuriyeti, diğer merkezi ve doğu Avrupa ülkeleri başta olmak 

üzere özellikle iç ve dış şirketler için vergi tatilleri şeklinde vergi teşvikleri 

uygulamaktadır. (Bronchi ve Burns, 2002: 22). Çin tam beş yıl vergi tatili uygulamakta 

diğer beş yıl ise % 50 vergi yükümlülüğü uygulamaktadır. Gana‟da 10 yıl vergi tatili 

uygulaması vardır. Ayrıca üretim makinelerinin ithalinde gümrük vergisinden muafiyet 

vardır. Malezya‟da da vergi teşvik uygulaması 10 yıldır ( Thomas, 2007: 8-10).  
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Bir coğrafi yere bağlılığı olmayan serbest yatırımların söz konusu olduğu 

yazılım, hazır giyim gibi endüstriler vergi teşviklerine daha duyarlıdır.  Bu endüstriler, 

hızlı bir şekilde yer değiştirebilirler (Morriset ve Pirnia, 1999: 14). Dolayısıyla vergi 

tatili bittiğinde, yani vergiye tabi olduklarında, vergisel teşvik sağlayan başka ülkelere 

taşınırlar (Duran, 2003: 44).  Vergi tatilleri, var olan şirketlerden daha ziyade yeni 

kurulan şirketleri ödüllendirme eğilimindedir ve uzun vadeli yatırım projeleri için 

avantajlı değildir (Morriset ve Pirnia, 1999: 14 ). Vergi tatilleri uzun vadeli yatırımları 

tercih etmek yerine kısa vadeli yatırım şirketlerini tercih ettiği ve bu şirketler vergi 

arbitrajı fırsatına açık olduğu için tatil sonunda uğranılan vergi kaybı vergi gelirine 

dönüştürülmeyebilir (Shah, 1995: 27). Vergi tatiline yatırımın yapılmaya başlandığı yıl 

itibariyle başlanması gerekir. Tatil sayesinde yatırımlar artacak, ihracat artacak, 

istihdam artacaktır. Kamu, vergi almamanın maliyetini yatırımla telafi edecektir (Duran, 

2003: 44). 

Vergi tatillerinin bazı avantajları vardır. Mükelleflerin vergiden muaf 

olmasından dolayı vergi idaresinin yükünün azalması, yatırımcıların vergi 

kanunlarındaki karmaşıklıktan ve bürokrasiden kurtulmuş olmaları ve vergi alınmadığı 

için yolsuzluğun önlenmesi bu avantajlardandır (Tekin, 2006: 305). Yatırımcılar 

açısından bakıldığında vergi tatilleri işletmelerin hızlı ve yüksek kârlar elde etmeleri 

bakımından avantajlıdır. Vergi tatillerinin yatırımcılar için sağladığı bu kolaylıklardan 

dolayı yatırımlar artar. Vergi tatilleri sayesinde işletmeler vergiden muaf olacağı için 

yatırım maliyetlerini elde ettikleri kârlardan karşılarlar. Bu sayede borçlanma ihtiyaçları 

azalır (Chalk, 2001: 7). 

 Vergi tatillerinin bu avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajları söz konusudur. 

Vergi tatilleri bazen, vergi gelirlerinin azalmasına neden olabilmektedir. Örneğin, vergi 

teşviklerinde kârların tamamı vergiden muaf tutulabilir. Bu durum zaten yeterince kâr 

beklentisi içinde olan firmalar için ekstra bir avantajdır. Ancak ortaya çıkan sonuç vergi 

teşviklerinin esas amacından sapmasına neden olabilir. Aynı şekilde yatırım yapmaya 

kararlı olan bir yatırımcıya vergisel teşvik sağlanması vergi teşviklerinin esas 

amacından sapmasına neden olur. Yatırımcı vergisel teşvik sağlansa da sağlanmasa da 

yatırım yapacağı için vergi teşviki amacına ulaşmamış olur (Tekin, 2006: 305). Ayrıca 

bazen bu vergi tatilleri mevcut ve yeni firmalar arasında rekabet aksaklığının 

oluşmasına yol açar (Chalk, 2001: 7). Öte yandan, kurumlar vergisi tatili, vergiden 
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kaçınma için güçlü teşvikler sunar. Çünkü vergiye tabi girişimciler, transfer 

fiyatlandırması aracılığıyla kârlarını değiştirmek için muafiyet uygulamalarıyla 

ekonomik ilişki kuracaklardır (Zee, et.al., 2002: 1504).    

1.3.1.1.2. Vergi Cenneti Uygulamaları 

Birçok ülke finansal ve diğer hizmet sektörlerindeki faaliyetleri etkilemek için 

vergisel ve vergisel olmayan teşvikleri kullanmaktadır. Ülkeler yabancı yatırımcılara 

vergisiz bir ortam ya da çok düşük oranda vergileme sunmaktadır (OECD, 1988. 21). 

Vergi cennetlerinin oluşumu sermaye ve yeni yatırımların teşvikinde ülkeler açısından 

önemli bir araç olarak kullanılabilir (Eyüpgiller, 2002: 42). Vergi cennetleri, 

vergilemeyi ortadan kaldıran ya da erteleyen, devletleştirme ve diğer yaptırımlara karşı 

yapılan yasal düzenlemelerdir (Ginsberg, 1997: 3 alıntılayan Eyüpgiller, 2002: 42). 

Vergi cennetleri firmaların uluslararası rekabet koşulları altında vergi ödememek, vergi 

yükünden kurtulmak veya vergi yükünü en aza indirmek için tercih ettikleri yerlerdir 

(Aktan ve Vural, 2004: 11).  

Yatırımcılara vergiden kaçınma fırsatı sunan düşük oranlı vergileme yetkisi 

olarak da tanımlanan vergi cennetleri bazı ada devletleri vergi cenneti sistemini seçerek 

dolaysız vergileri kaldırmışlar, dolaylı vergileri kullanmışlardır. Bu sistem bazı 

ülkelerde tüm ülkede uygulanırken, bazı ülkelerde ihracat odaklı olup sadece serbest 

bölgelerde uygulanmaktadır. Avrupa‟da İrlanda, Lüksemburg; Asya‟da Singapur, Hong 

Kong; Amerika‟da çeşitli Karayip Adaları vergi cenneti örneklerinden bazılarıdır. 

Düşük oranlı vergileme yetkisi Çin‟de özel ekonomik bölgelerde, Amerika‟da düşük 

vergi uygulayan eyaletlerde ve yatırım bölgelerinde, Doğu Almanya, Doğu Kanada ve 

Güney İtalya‟da yaygındır (Desai, et.al., 2005: 1; Duran, 2003: 46). En eski vergi 

cenneti İsviçre‟dir. Özellikle II. Dünya savaşından sonra savaşa katılan ülkeler vergi 

oranlarını arttırdıkları için İsviçre daha çok sermaye çeken güvenli ada olmuştur. 

Bahama adaları Kanada ve Amerikalılar tarafından varlıklarını korumak için 

kullanılmıştır. Ayrıca ABD mafyası yine aynı adaları kara para aklamak için 

kullanmıştır. ABD Karayipler‟de biriken fonlar için banka açmış, vergiden kaçınmak ve 

kara para aklamak amacıyla açılan kıyı bankacılığı bu şekilde yayılmıştır. (Aktan ve 

Vural, 2004: 11). Fransa, 1963 Fransa-Monako Konvansiyonu prensliğinde, kendi 

vatandaşları haricindeki kişilere yönelik vergi cenneti uygulamasını kabul etmiştir. 
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İngiltere, Anglo-Norman adaları; ABD, Panama ve Karaib adaları; İsviçre Liechtenstein 

prensliği; Körfez ülkeleri, Lübnan, Kıbrıs ve Bahreyn de vergi cenneti uygulamasını 

tercih etmişlerdir (Eyüpgiller, 2002: 44). Dünyadaki en büyük vergi cenneti ABD‟de 

bulunan Manhattan adası ve ikinci büyük vergi cenneti ise İngiltere‟nin Londra şehridir 

(Langer, 2000: 2-3) . 

Vergi cennetleri sayesinde mükelleflere vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı 

konusunda yeni bir imkân sunulmuştur. Bu imkân ulus devletlerin vergi kaybına sebep 

olmaktadır. Vergi cennetleri kendilerine gelen finansal sermayelerden düşük vergi geliri 

elde ederken, sermaye sahipleri kendi ülkelerinde elde ettikleri bu gelirleri beyan 

etmedikleri için sermayenin sahibi olan ülke vergi kaybı yaşamaktadır (Aktan ve Vural, 

2004: 11). Öte yandan, vergi cennetlerinin dünya GSYH‟ya katkısı % 3 düzeyindedir. 

Bunun sebebi çok uluslu şirketler vergiden kaçınmak için reel ekonomik faaliyetleri bu 

bölgelerde yapmadıkları halde kâğıt üzerinde bu bölgelerde yapmış gibi göstermeleridir 

(Oxfam, 2000). Vergi cennetlerinin avantajlarına baktığımızda teknoloji ve bilgi 

transferi gibi pozitif dışsallıklara yol açtığını görürüz. Yabancı portföy yatırımları ile 

dolaysız yatırımları teşvik etmektedir. Vergi cennetleri sayesinde iktisadi büyüme ve 

kalkınma hızlanabilmekte ve yaşam kalitesi artabilmektedir. (Aktan ve Vural, 2004: 13) 

Vergi cenneti ülkeler doğrudan yabancı yatırımları çekmekte başarılı 

olmuşlardır. Ancak buralardaki şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ve internet 

şirketlerinden ibaret mobil şirketlerdir. Örneğin, dünyadaki en büyük 45 bankaya ev 

sahipliği yapan Cayman Adaları beşinci büyük finans merkezidir (Morriset ve Pirnia, 

1999: 16). Vergi cennetlerinin temel özellikleri şunlardır:  

 Düşük oranlı vergileme yapılması veya vergi olmaması: Vergi cennetlerinin 

en temel özelliği, vergi mükelleflerinin sıfır ya da çok düşük oranlı vergiye tabi 

tutulmalarıdır (OECD, 1988: 26-27).  

 Etkin bilgi değişiminin olmaması: Vergi cenneti ülkeler tarafından mükellef 

olan kişi veya firma bilgileri çok gizli bir şekilde korunur (OECD, 1988: 26-27). Bu 

bilgiler hiçbir şekilde üçüncü kişi, kuruluş ya da ülkeye verilemez. Görünüşte 

mükelleflerin güvenliği için görülen bu uygulama vergi kaçakçılığı ve kara para aklama 

gibi birtakım yasal olmayan faaliyetlere ortam hazırlayabilir (Öz, 2005: 95). 
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 Vergi rejiminin şeffaf olmaması: Mükellef açısından vergi sisteminin şeffaf 

olması için vergi sistemine ilişkin hükümlerin anlaşılır ve net olması gerekir. Diğer 

taraftan bir ülkenin vergi rejimi diğer ülkelerin vergi idarelerine açık olması durumunda 

şeffaflıktan söz edilebilir. Fakat söz konusu ülkelerde mükelleflerle vergi idaresi 

arasında vergi oranları ve vergi matrahının düzenlenebileceğine dair düzenlemeler 

olduğu ve az önce bahsettiğimiz gibi bilgi değişimi olmadığı için (söz konusu 

ülkelerdeki mükelleflere ait bilgilerin diğer ülkelere verilmemesi) şeffaflıktan söz 

edilemez (Hoşyumruk, 2003: 37). 

 İktisadi faaliyette bulunma gerekliliğinin olmaması. Vergi cenneti 

ülkelerinde bulunan firmalar, bu ülkelere yasal olarak kayıtlı gözükmektedir ancak 

faaliyetlerini bu ülkelerde sürdürme zorunlulukları yoktur. Verilen teşvik nedeniyle bu 

yerleri sadece adres olarak kullanmaktadırlar (Eyüpgiller, 2002: 47). Dolayısıyla bu 

şirketlerde iktisadi faaliyetin yapılıp yapılmadığını belirlemek zorlaşmaktadır  

 Yerel ekonomiden ayrılmış özel vergi rejimi uygulanması. Vergi 

cennetlerinde yerel ekonomiden farklı özel vergi rejimi uygulanması nedeniyle yerel 

ekonomik birimlerle vergi cennetinden yararlanan yabancı birimler aynı ayrıcalıklardan 

faydalanmamaktadır (Eyüpgiller, 2002: 48).  

1.3.1.1.3. Gelir ve Kurumlar Vergi Yükünün Ġndirilmesi 

Hükümetler doğrudan yabancı yatırımları ülkelerine çekmek amacıyla belirli 

sektör ve belirli bölgelerde genel vergi sisteminin bir istisnası olan kurumlar vergisi 

oranında azaltmaya gitmektedir. Hon kong, Endonezya, İrlanda, Lao Demokratik Halk 

Cumhuriyeti,  Kamboçya, Estonya bu tarz teşvikleri kullanan ülkeden bir kaçıdır 

(UNCTAD, 2000: 19).  

Ülke içi yatırımları artırmak ve doğrudan yabancı yatırımları çekmek amacıyla 

uygulanan düşük oranlı gelir ve kurumlar vergisi uygulaması iki şekilde 

uygulanmaktadır.  Bunlardan ilki genel gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında 

indirime gitmektir. Böylece yatırımcılar vergi olarak ödeyeceği parayı ellerinde tutarak 

kâr elde etmiş olurlar. Kârları arttığı için yatırım yapmaya karar verirler. Bu sayede yurt 

içi ve yurt dışı yatırımlar artar. Yatırımcılar için kâr sayılan bu durum devlet açısından 

da kâr sayılır. Devlet kısa dönemde belli bir vergi gelirinden vazgeçerek zarar etmiş gibi 

gözükse de uzun dönemde bu zararı artan yatırımlarla telafi edecek, vergi yükü 
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hafiflediği için vergi tabanı genişleyecek ve gelirleri artacaktır (Duran, 2003: 38-39). Bu 

vergi teşviki otomatik, standart ve şeffaftır. Vergi oranlarını düşürmenin yatırımcılar 

üzerindeki etkisi oldukça yüksektir.  

Düşük oranlı gelir ve kurumlar vergisi uygulamasının ikinci şekli devletin bazı 

sektör, işletme, bölge veya projeler için düşük oranlı vergi uygulamasıdır (Bolnick, 

2004). Tercihli vergi indirimi dediğimiz bu sistemde bazı firmalar diğerlerine göre daha 

düşük oranda vergilendirilirler (Shah ve Boadway, 1992: 5). Birçok gelişmekte olan 

ülke firmaları kurumlar vergisinden tamamen muaf tutmak yerine tercihli vergi oranını 

kullanmaktadır. Çünkü tercihli kurumlar vergisinin vergi tatillerine göre gelir kaybı 

daha az ve daha şeffaftır (Zee, et.al., 2002: 1504). Sektör, işletme, bölge ve projelerin 

durumuna göre vergisel teşvik sunulacağı için vergisel teşviklerden yararlananların 

kapsamı daraltılacağı için devletin gelir kaybı azalacaktır (Duran, 2003: 40). Ancak 

teşvikin uygulandığı ülkede baskı gruplarının etkin olması durumunda, düşük oranlı 

vergi uygulanması hak eden işletmelere değil ideolojik ve siyasi baskı gruplarının 

etkisiyle belirli sektörlere uygulanabilir (Sarısoy, 2008: 84-85).  

1.3.1.2. Yatırım Maliyetini Azaltmayı Hedefleyen TeĢvikler 

1.3.1.2.1. Yatırım TeĢvik Uygulamaları 

Türkiye‟de bir dönem yatırım indirimi adıyla uygulanan bu teşvikler yatırım 

indirimi (investment allowances) ve yatırım vergi kredisi (investment tax credit) 

adlarıyla dünyada uygulanmaya devam etmektedir. Yatırım indirimi, yatırıma ayrılan 

fonların belirli bir kısmının vergi matrahından kısmen ya da tamamen düşürülmesidir 

(Giray, 2008: 56). Başka bir deyişle, yatırım indirimi, işletmelerin yatırıma ayırdıkları 

gelirleri üzerinden kısmen veya tamamen vergi alınmaması ya da yeni yatırımların bir 

kısmının vergilendirilebilir gelirden düşülmesidir. Bu teşvik, kazanılan sermayenin 

gerçek fiyatını daha da düşürür. Hem yatırım indirimi hem yatırım vergi kredisi vergi 

matrahını azaltır. Kurumlar vergisi oranındaki değişikler yatırım vergi kredisini 

etkilememekte sadece yatırım indirimini etkilemektedir. Yatırım indiriminde işletmelere 

nitelikli yatırım maliyetleri için daha hızlı ve daha fazla indirim imkânı tanınmıştır 

(UNCTAD, 2000: 20).  
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Yatırım indirimi (tax allowances) işletmenin ilk maliyetlerinin belirli bir 

kısmının ve araç gereç yatırımlarının cari dönemde amorti edilebilmesini sağlar. Ayrıca 

böyle yatırımların bütün maliyetlerinde normal amortisman yöntemi uygulanır. Yatırım 

indiriminin vergi tatilleriyle kıyaslandığında birçok avantajı vardır. Öncelikle, 

yatırımları teşvik etmekte vergi tatillerinden daha etkin bir araçtır. Zira maliyetleri 

şeffaftır ve kontrolleri kolaydır (Zee, et.al., 2002: 1504). Yatırım indirimi sayesinde 

işletmenin ödeyeceği vergi azalacağından yatırım maliyetleri düşecek ve bu nedenle 

işletmenin elde edeceği kârlar artacaktır. Sonuçta kaynaklar, yatırımı hedeflenen bölge 

veya sektörlere kayacaktır (Şenyüz, 2002: 81). Bu uygulamada yatırımcıların 

sağlayacağı vergi tasarrufunu ya da devletin uğrayacağı vergi kaybını belirlemede en 

önemli etken yatırımların süresidir. İndirim süresi ile ilgili üç yöntem söz konusudur. 

İndirim süresi olarak bir yıla kadar izin verilebilir, 5-10 yıl arası bir süre için indirime 

izin verilebilir ya da harcamalar tamamen indirilinceye dek indirime izin verilebilir. 

Yüksek maliyetli yatırımların, yıl içerisinde indirilmeyen harcamalarının gelecek yıllara 

aktarılması yatırımcılar için daha caziptir (Duran, 2003: 45). Yatırım indirimi, gelişmiş 

ülkelerde dengesizliklerin giderilmesinde kullanılırken, gelişmekte olan ülkelerde millî 

gelirin dengeli dağılımı için kullanılır (Uslu, 2007: 95). 

Yatırım indirimin temel dezavantajı, yatırım indiriminden birçok kez 

yararlanmak isteyen bazı firmaların aynı varlığı defalarca alıp satarak yatırım indirimi 

sistemini suiistimal edebilmesidir. Bu durum yatırım indirimi teşvikinin esas amacından 

sapmasına neden olur. Böyle bir teşvik sisteminin içine dezavantajları minimize edecek 

tedbirler eklenebilir. Örneğin, teşvik verilen bir varlığın en az bekletme süresi 

belirtilebilir (Zee, et.al., 2002: 1504). Mevcut firmalar yatırım indiriminin tamamından 

yararlanırken, yeni kurulmuş firmalar kâr elde etme koşuluyla teşviklerden yararlanır. 

Bu durum, kâra geçmeleri kolay olduğundan kısa dönemli projelerin lehine olup uzun 

dönem projelerin aleyhinedir (Duran, 2003: 45). 

Yatırım vergi kredisi yatırım indiriminin aksine yatırım maliyetlerinin belirli bir 

yüzdesinin kurumlar vergisinden indirilmesini sağlar. Yatırım vergi kredisi, muafiyet ve 

istisna olmaktan ziyade yatırımların finansmanı olarak kullanılan bir fon niteliğinde 

olup faaliyeti devam eden ve hesap dönemini kârlı kapatan işletmeler için 

uygulanmaktadır (Uzun, 2008: 160). Vergi oranları değişkense yatırım vergi kredisi 

yatırım indiriminden daha adildir. Yüksek vergi oranları söz konusu olduğunda yatırım 
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indirimi daha değerliyken, vergi kredileri vergi oranlarına bakılmaksızın aynı 

değerdedir (Zee, et.al., 2002: 1504-1505). 

Yatırım vergi kredisinin en basit uygulama şekli şöyledir: Belli niteliklere sahip 

bir proje için vergi kredisi verilmesine karar verildiği zaman vergi kredisi aracılığıyla 

elde edilen miktar defter kaydı tutulmuş bir şekilde özel bir vergi hesabında yatırılmış 

olmalıdır. Bu teşviki alan firmalara her yönüyle bir vergi mükellefi gibi davranılmakta 

ve bu sebeple bu firmalar, vergi iadeleri ve vergiye tabi kârların hesaplanması da dâhil, 

uygulanan tüm vergisel şartlara ve düzenlemelere maruz kalmaktadır. Tek fark şudur ki; 

firmanın gelir vergisi, söz konusu firmanın hesabı sıfıra düşene kadar, firmanın vergi 

hesabından ödenir. Belli bir süre sonra eğer isteniliyorsa bu hesap kapatılabilir. Böylece 

kullanılmayan vergi kredilerinin basit bir şekilde sona ermesine izin verilir. Bu şekilde 

teşvikler nedeniyle vazgeçilen toplam gelirlerle ilgili bilgiler herhangi bir dönemde her 

zaman hali hazırda bulunacaktır. Dahası herhangi bir zamanda verilen vergi kredilerinin 

toplam miktarı önceden kararlaştırılmış bir politika kararıdır. Vergi kredileri de vergi 

harcamaları olarak kolaylıkla bütçeye dâhil edilmektedir. Bu sebeple vergi 

kredilerindeki şeffaflık da sağlanabilmektedir (Zee, et.al., 2002: 1505). 

Yatırım vergi kredisi, yatırımları harekete geçirir. Öncelikle yatırım mallarının 

fiyatlarını azaltarak yatırımları arttırabilir. İkinci olarak, uygulama sonucunda kişi ve 

firmaların kullanılabilir gelirleri artacağından bu gelirlerin tasarruf edilebilir ve böylece 

yeni yatırımların finanse edilmesi olanaklı hale geleceğinden yeni yatırımlar artacaktır. 

Vergi yükü hafifleyeceği için vergi sonrası kâr artacak ve böylelikle sermaye yatırımları 

canlanacaktır. Kişilerin elinde daha fazla nakit para kalacak bu da yatırımları 

arttıracaktır (Karier, 1994: 4-5).  

1.3.1.2.2. HızlandırılmıĢ Amortisman Uygulaması 

Diğer teşvik önlemlerinde olduğu gibi yatırım getirisinin arttırılması ve 

amaçlanan ekonomik faaliyetlerin yükseltilmesi amortisman rejiminin de amacıdır. 

Amortisman rejiminin bir teşvik olarak değerlendirilebilmesi için amortisman süresinin 

aktifin fiziksel süresinden kısa olması gerekmektedir. İşletmede birden fazla yıl için 

kullanılabilen iktisadi kıymetler için yapılan giderlerin, işletmede kullanılacağı süre 

boyunca yıllara yayılarak gayrisafi gelirden düşürülmesi hızlandırılmış amortisman 

olarak adlandırılır. İşletmede kullanılan mallar bir süre sonra değer kaybına uğrayabilir. 
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Bu değer kaybı fizikî veya teknolojik olabilir. Amortisman, değer kaybının gider olarak 

indirilmesidir. Ayrıca bu teşvik türü yatırım üzerinden elde edilen kârlarda etkilidir. 

Hızlandırılmış amortisman sayesinde uğranılan kayıp önce yüksek oranlarda, daha 

sonra ise giderek azalan oranlarda gider olarak indirilir (Tekin, 2006: 307). 

Hızlandırılmış amortisman yönteminde amortisman süresi aktifin ömründen kısa ve bir 

yıldan uzundur. Normal amortismana göre bu amortisman yönteminde amortisman 

ayırma süresi daha uzun yıllara yayılmıştır. Aynı şekilde hızlandırılmış amortismanın 

sayesinde ileriki yıllara yayılmış yatırımlar teşvik edilmektedir (Ataç vd, 2004: 328-

329). Böylece ödenen vergi miktarları değişmemekle birlikte, malların gerçek değeri 

düşmekte ve firmalar likitidesini arttırmaktadır (Klemm, 2010: 317). 

1.3.2. Dolaylı Vergi TeĢvikleri 

Dolaylı vergi teşvikleri genellikle ithalat tarifelerini veya nitelikli işletmeler 

tarafından satın alınan girdiler üzerindeki satış vergilerinin tam ve kısmî muafiyetini 

içermektedir. Bu teşvikler genellikle ihracata yönelik endüstrilere sağlanır. Ancak 

birçok ülkede böyle teşvikler ihracat amacı olmayan endüstrilere de verilir (Tekin, 

2006: 307). Dolaylı vergi teşvikleri satın alımlarda teşvik almak niyetinde olmayan 

alıcılara yönlendirildiği için genellikle suiistimale çok yatkındır (Zee, et.al., 2002: 

1506). 

1.3.2.1.Ġhracata Yönelik Üretim Maliyetini Azaltmayı Hedefleyen TeĢvikler 

1.3.2.1.1. Gümrük Vergisi Ġstisna ve Muafiyetleri 

Gümrük vergileri, gümrük vergisi kanununda eşyaya uygulanan ithalat ve 

ihracat vergilerinin tümü olarak tanımlanırken ülkemizde, varış ülkesinde vergilendirme 

(söz konusu malların gittiği ülkede vergilendirilmesi) geçerli olduğu için ithalat 

esnasında alınır (Giray, 2008: 89). Sermaye malları üzerinden alınan bu vergilerin 

kısmen veya tamamen muaf tutulmasına ise gümrük vergisi muafiyeti denilmektedir. 

Tanınan bu muafiyet sayesinde yatırım maliyetleri azalmaktadır.  Nerdeyse bütün 

ülkelerde sermaye malları için gümrük muafiyeti uygulanmaktadır. (Duran, 2003: 50-

51). Hükümetler iki çeşit gümrük vergisi uygulamaktadır. Bu uygulamanın ilki, belirli 

yatırım projeleri için ithal edilmiş sermaye araçlarının gümrük vergilerini ya sıfırlar ya 
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da düşürür. Bu yöntemin yatırımın maliyetlerini azaltıcı etkisi vardır. İkinci durumda ise 

hükümetler iç piyasalarını ithal mallardan korumak için yatırımcıların nihai ürünleri 

üzerindeki gümrük vergilerini arttırırlar. Ancak son kırk yılda Dünya Ticaret Örgütü 

öncülüğünde imzalanan tarife indirim anlaşmaları ve çeşitli bölgesel ticaret 

anlaşmalarıyla gümrük tarifeleri büyük ölçüde düşürülmüştür (UNCTAD, 2000: 22). 

İhracata yönelik üretimde kullanılan ithal edilmiş girdiler üzerinde iki türlü gümrük 

vergisi muafiyeti uygulaması mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir  (Zee, et.al., 2002: 

1506): 

 Gümrük vergisi iadesi sistemi: İthal edilmiş tüm girdiler üzerindeki gümrük 

vergileri ithalatçıya ödenir. İkinci olarak ithal edilmiş girdilerdeki vergi payları iade 

edilir. Ancak bu vergi payları ihraç edilen malların üretiminde kullanılacaktır. Vergi 

iadeleri ihraç edilmiş malların bazı girdi çıktı ilişkisine şart koşulmaktadır. 

 Tatil rejimi: İthal edilmiş vergiler üzerindeki gümrük vergilerinin ödenmesi 

belirli nitelikte ihracatçılar için ertelenir. Bu iki yöntemden hangisinin tercih edileceği 

vergi idareleri ve ülke geleneklerine göre değişir. Kaçakçılık riski gümrük vergisi iade 

sisteminde daha azdır. Bir ülkenin yönetim yapısı zayıf ise bu sistem kullanılabilir. 

Kararlaştırılmış vergi iadelerinin sürdürülmesi siteminin en önemli eksikliğidir. 

İhracatçıların nakit akışı üzerinden vergi alınmaktadır ve ihracat üretimindeki girdi-çıktı 

ilişkisinde ortaya çıkan vergilerin tam ve güncel olarak tespit edilmesi zorlaşmaktadır. 

Tatil rejiminde bilgi gereksinimine ihtiyaç duyulurken, tatil rejimi belli nitelikteki 

ihracatçılar üzerindeki nakit girdi yükünü tamamen gidermektedir. Gümrük ve vergi 

yönetiminin güvenilir, vergi mükelleflerinin risk profilinin düşük ve güvenilir olduğu, 

vergi yasalarının uygulama gücü olduğu, vergi toplayabilen ve sıkı denetime sahip olan 

ülkeler için uygundur. Tatil rejimi, ihracatçıların toplam satışlarında yüksek bir orana 

sahip olan ve vergi uyumunda iyi olan, sınırlı sayıda ve belli nitelikte sertifikalara sahip 

ihracatçılara uygulanmalıdır. 

1.3.2.1.2. Katma Değer Vergisi Ġstisna ve Muafiyetleri 

KDV desteği veya KDV ertelemesi olarak da bilinen bu teşvik, yatırım 

mallarının ithalatında ödenmek zorunda olan KDV'nin fiilen indirileceği tarihe kadar 

ertelenmesine imkân sağlayan bir vergi teşvikidir. KDV desteği, sermaye mallarının 

alımı esnasında ödenecek KDV‟nin ertelenmesi veya istisna kabul edilmesi durumunda 
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ortaya çıkan bir teşvik türüdür. Bu teşvik sadece gerçek usulde vergiye tabi mükellefleri 

kapsamaktadır ve basit usulde vergiye tabi olanlar bu teşvikten yararlanamamaktadır. 

 KDV desteğinin etkinliğinin belirlenmesinde, destek kapsamı önemli olmakla 

beraber, sermaye malları üzerindeki vergi oranlarının miktarı da önemlidir. Dar anlamda 

sermaye malı makine, teçhizat için uygulanırken, geniş anlamda yatırım kapsamına 

giren harcamalar için de uygulanmaktadır. Bir diğer deyişle bu teşvik türü yatırımları 

özendirmek amacıyla da kullanılır. Üretimi özendirmek amacıyla kullanılan KDV 

genellikle ihraç ürünlerine uygulanmaktadır. İhraç ürünlerinin üretiminde ara ve temel 

mallar için ödenmiş KDV, ürünün ihracatından sonra iade edilir ya da şirketin 

ödeyeceği diğer vergilerden düşülür. İade işleminin zaman alması ve fiyat 

değişimlerinden dolayı değerinin yıpranması nedeniyle mahsup uygulamasında şirket 

daha fazla fayda sağlar (Duran, 2003: 51, Sarısoy, 2008: 92-93).  

İhracatçıların varış merkezli KDV uygulamalarında sıfır oran olduğundan 

herhangi bir KDV yüküne maruz kalmayacakları için ihraç edilen ürünlerin üretiminde 

kullanılan girdilere sıfır oran KDV uygulamak gereksiz bir uygulamadır. Ancak büyük 

ihracatçıların vergilendirildikleri girdilerinde çok fazla indirilecek KDV olması 

nedeniyle biriken KDV iadeleri uygun bir zamanda ödenmediğinde işletmenin üzerinde 

aşırı bir KDV yükü oluşur. Bu problemin çözümü için birçok ülke KDV tatil rejimi 

kullanmaktadır. Ancak bu rejim kaçakçılık riskinden dolayı vergi ve gümrük 

yönetiminin etkin olduğu durumlarda ve çok nitelikli sayıda sertifikalarda  

uygulanmalıdır (Zee, et.al., 2002: 1506). 

1.3.2.2. Rekabet Gücünü Artırmayı Hedefleyen Özel Bölge Uygulamaları 

1.3.2.2.1. Nitelikli Bölge Uygulamaları 

Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, 

nitelikli sanayi bölgeleri, ihracat işleme merkezleri, serbest bölgeler gibi adlarla 

adlandırılan özel amaçlı bölge uygulamaları ulusal rekabet gücünü artırmak amacıyla 

teşvik ve özel muamelenin söz konusu olduğu coğrafi alanları kapsayan bir teşvik 

uygulamasıdır. Türkiye‟de yürürlükte olan organize sanayi bölgeleri ile serbest 

bölgelerin amaçları, hedefleri, işleyişler ve organizasyonları bakımından özel amaçlı 
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bölge uygulamalarına giren bölgelerden çok fazla bir farkı yoktur (Yereli, 2003: 131). 

Özel bölge uygulamaları birkaç ana başlık altında toplanabilir: 

 Serbest Bölgeler: Serbest bölgeler bir ülkede ticari, mali ve iktisadi alanlara 

ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve 

ticari faaliyetlere geniş teşviklerin tanındığı ve fiziksel anlamda ülkenin diğer 

kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle, serbest bölgeler 

ülke gümrük sınırları dışında yerler olarak kabul edilmiş söz konusu bölgelere vergi, 

resim, harç istisnaları öngörülmüştür. Serbest bölgelerin kurulma amacı ihracata yönelik 

yatırım ve üretimi teşvik etmek,  dolaysız yabancı yatırım ve teknoloji girişini 

hızlandırmak, dış ticareti arttırmak, yerli üreticilere dünya piyasalarındaki fiyattan girdi 

sağlayarak uluslararası rekabet gücünü arttırmak, firmaları ihracata yönlendirmek,  

döviz girişini arttırmak, yeni iş sahaları açarak istihdam sorunun çözümüne katkıda 

bulunmaktır. Bu bölgelerdeki vergi teşvikleri hem dolaylı hem de doğrudan vergileri 

kapsamaktadır. Bu bölgede gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin bütün vergilerden 

tamamen muaf tutulması yaygın değildir. Birçok ülke bu bölgelere kendi ülkeleri 

sınırları dışındaymış gibi davranır. Yolsuzluk ve güvenlik sistemindeki eksikliklerden 

dolayı bu bölgelerden iç piyasalara malların sızması yaygındır. Dahası bu bölgelerin 

sadece ihracat teşvikini destekleyen zorlayıcı sebepler oldukça az olduğu için bu 

bölgelerin kurulması veya mevcut bölgelerin sürdürülmesi çok tavsiye edilmemektedir 

(Zee, et.al., 2002: 1506-1507). 

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde uygulama alanı 

bulan serbest bölgeler bulundukları ülkeye devlet müdahalesini en alt düzeye düşürmek 

ve bazı teşviklerle üretim maliyetlerini azaltmak, ihracatı ucuzlatmak, yabacı sermaye 

yatırımlarını arttırmak ve teknoloji transferi sağlamak gibi avantajlar sağlamaktadır 

(Kıratlı, 2006: 146). Dünyadaki birçok ülke serbest bölgeler kurarak bu avantajları elde 

etmektedir. ABD, Meksika, Brezilya, Arjantin, Almanya, İngiltere, İspanya, 

Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Hindistan, Çin, Güney Kore, Endonezya, Mısır, 

İran, Ürdün gibi 100 den fazla ülkede 850 den fazla serbest bölge mevcuttur. Ülkemizde 

1985 yılında Özal dönemine 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu yürürlüğe girmiştir 

(Bağrıaçık, 2005: 16).   
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 Organize sanayi bölgeleri: Sanayinin uygun görülen alanlarda 

yapılanmasının sağlanması, çevre sorunlarının önlenmesi, kentleşmenin 

yönlendirilmesi, kaynakların rasyonel kullanılması, bilgi ve bilişim teknolojilerinden 

yararlanılması, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde 

gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim 

ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli 

sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan mal ve hizmet üretim 

bölgelerini kapsar. 

 Teknoloji geliĢtirme bölgeleri: Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları 

ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası düzeyde rekabet 

edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi 

üretmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi ürün kalitesini veya 

standardını yükseltilmesi, verimliliğin artırılması üretim maliyetlerinin düşürülmesi, 

teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliğinin 

desteklenmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumun 

sağlanması, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanaklarının yaratılması, araştırmacı ve 

vasıflı kişilere iş imkânının yaratılması, teknoloji transferine yardımcı olunması ve 

yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak 

teknolojik alt yapının sağlanması amacıyla bu bölgeler kurulup teşvik edilmektedir. 

 Nitelikli sanayi bölgeleri: Dar bir alanda ve belli bir sektörde uzmanlaşan 

çok sayıda şirketin “salkım modeli” çerçevesinde kendi aralarında bilgi ve teknoloji 

transferini güçlendirerek uzmanlaşıp işbölümü yaparak küresel piyasalarda talep edilen 

mal ve hizmetleri rakiplerine kıyasla daha düşük fiyat-maliyet ve daha üstün teknoloji, 

yenilik ve icatla üretmelerini sağlamak için vergi teşvikleri dâhil çok çeşitli teşvik 

araçlarının kullanıma sunulduğu alanlardır.   

1.3.2.2.2. Ar-Ge Kapsamındaki Vergisel TeĢvikler 

Küresel pazarda ülkeler ve işletmelerin yoğun rekabet ortamında ayakta 

kalabilmeleri ve pazar paylarını arttırabilmeleri Ar-Ge faaliyetlerine önemli kaynaklar 

aktararak teknoloji üretmelerine ya da dış ülkelerde üretilen teknolojiyi kendi ülkelerine 

transfer etmelerine bağlıdır. Günümüzde Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar 

ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ar-Ge faaliyetleri 
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ile teknolojiyi üreten ve bunu kullanan ve bu sayede ekonomisinin güçleneceğine 

inanan ülkeler, söz konusu faaliyetleri teşvik edici tedbirler almışlardır (Ekici, 2007: 

36). Piyasa başarısızlığına yol açan dışsal ekonomilerin söz konusu olduğu malların 

üretiminin optimum düzeyin altında kalması, dışsal faydası olan Ar-Ge faaliyetleri için 

de geçerlidir. Bu sebeple devlet Ar-Ge faaliyetlerini istenilen düzeye çıkarmak için 

desteklemeli ve teşvik etmelidir. Özellikle bilim ve teknolojide gelişmemiş ülkeler Ar-

Ge faaliyetlerinin teşvik etmelidir (Çelebi ve Kahriman, 2011: 34). 

Hükümetler Ar-Ge faaliyetlerine yönelik bazı teşvikler sunmaktadır. 

Teknoparkların yapılması, yenilikleri gerçekleştiren bilim insanlarının araştırma-

geliştirme faaliyetlerini devam ettirmeleri amacıyla fikrî mülkiyet haklarının muhafaza 

altına alınması, Ar-Ge faaliyetlerine kaynak sağlayabilmek amacıyla risk sermayesi
2
 

yaygınlaştırılması, işletmelere ağır bir yük getiren bu faaliyetlerin desteklenmesine 

yönelik vergisel teşvikler ve hibeler bu teşvikler arasında yer almaktadır (Ekici, 2007: 

58). Ar-Ge faaliyetlerini teşvikine yönelik olarak üç tür politik araç kullanılır. Bunlar; 

kamu tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ve mali teşvikler (devlet ya da 

üniversitelerce), özel sektör tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ve vergisel 

teşviklerdir (Guellec ve De La Potterie, 2001). 

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergisel teşvikler sayesinde firmalar yenilikçi bir 

faaliyet gerçekleştirmeleri halinde daha az vergi ödeyeceklerdir. Ar-Ge faaliyetlerine 

yönelik vergisel teşvikler sayesinde firmalar kendi istedikleri projeleri uygulayabilirler. 

Özel sektörün Ar-Ge yatırım seviyesini artırılması bu teşviklerin iyi ayarlanmasına 

bağlıdır (Çelebi ve Kahriman, 2011: 35). Ar-Ge faaliyetlerine yönelik teşvikler genelde 

kurumlar vergisine tanınır. Bu teşvikler ülkelere göre farklı şekillerde uygulanabilir. 

Uygulamada vergi ertelemesi, vergi kredisi, vergi indirimi gibi teşvikler Ar-Ge için 

sağlanan yaygın teşvik türleri olmakla birlikte Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan personele 

ve yenilikçi faaliyetlerin gelişmesi için dışsallığı gidermeye yönelik vergisel 

uygulamalar da yaygınlık kazanmaktadır (Çelebi ve Kahriman, 2011: 36). 

                                                 
2
 İyi bir iş kurma fikri ve gerekli girişimcilik yeteneği ve bilgisi olan fakat iş kurmak için yeterli 

sermayeye sahip olmayan girişimcilere gerekli finansmanı sağlayan bir yöntemdir. 
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1.4. VERGĠ TEġVĠK UYGULAMALARININ EKONOMĠK ETKĠLERĠ 

Bir ekonomide kamu kesiminin payının artması daha fazla kaynağın kamu 

kesimine ayrılmasının yanı sıra özel kesimin ödemesi gereken vergileri de artıracaktır. 

Artan vergi sonucu ekonomik birimler davranışlarını değiştirebilmektedir. Vergilerin 

oranı, türü, miktarı gibi faktörler yatırım, harcama, tasarruf çalışma isteği ve vergi 

gelirleri üzerinde farklı etkiler oluşturmaktadır (Ulusoy ve Karakurt, 2002: 103-104). 

Vergilerin birey ve firmaların davranışlarını değiştirerek makroekonomik değişkenler 

üzerinde gerçekleştirdiği etkiler birkaç ana başlık altında ele alınabilir.  

1.4.1. Vergi TeĢvik Uygulamalarının Ġktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri 

Arz-yanlı İktisadi yaklaşıma göre marjinal vergi oranlarının yüksek olması birey 

ve firmaların davranışlarını olumsuz yönde etkileyerek vergi kaçakçılığını artırır, ikame 

etkisini güçlendirirken gelir etkisini azaltır, sermaye kaçışını hızlandırır, reel ekonomik 

faaliyetleri daraltırken rant ekonomisini güçlendirir, vergi gelirlerinin azalmasına yol 

açar ve iktisadi büyümeyi olumsuz yönde etkiler. Bu nedenlerle, bu yaklaşıma göre, 

ekonomik büyümenin sağlanması için vergi oranları azaltılmalıdır. Vergi oranları 

düşürüldüğü takdirde gerçek gelir artacak bu durum ise sermaye, yatırım ve tasarrufları 

harekete geçirecek ve toplam arz artacaktır. Bu duruma verginin teşvik etkisi adı 

verilmektedir. Vergilerdeki indirim emek ve sermayenin arzını arttırdığı takdirde üretim 

artacaktır. Sonuç olarak vergisel indirimler GSMH‟yı arttıracaktır (Eker vd., 2007: 88-

89). Vergi indirimleri kısa dönemde vergi idaresi açısından kayıp sayılsa da uzun 

dönemde kısa dönemdeki kayıptan daha çok kazanç getirir. Vergi indirimleri, uzun 

vadede ekonomik büyüme ve refahı arttırır. Vergi indirimlerinin kısa vadeli talep 

etkileri, kullanılabilir geliri arttırarak toplam talepte artışa neden olur. Arz yanlı 

iktisatçılara göre düşük oranlı vergilerin büyümede artışa ve işsizlik oranındaki düşüşe 

yol açtığı OECD raporlarında görülmektedir (Bergeıjk Çev. Güngör, ts: 3-5). Vergiler 

ile büyüme arasındaki ilişkileri araştıran Eric Engen ve Jonathan Skinner‟a (1996) göre; 

 Vergiler, yatırımları, sermaye stokunu, işgücü arzını, Ar-Ge harcamalarını, 

verimlilik ve beşeri sermayeyi etkilemektedir ve 

 Vergi politikaları ekonomik büyümeyi etkilemektedir. Marjinal vergi 

oranlarında %5 düzeyinde bir azalmanın uzun dönem büyüme oranını %2 ile %3 

arttırdığı tahmin edilmektedir.  
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Vergiler ilk etapta sermaye birikimini etkilemektedir. Sermaye üzerinden alınan 

vergiler yüksek oranda olduğu takdirde sermayeye sahip olanlar söz konusu fonun 

kullanımı için yüksek bir fiyat talep edeceklerdir. Talep edilen bu fiyat emeğin 

fiyatından yüksek olacağından emeğin verimliliği olumsuz etkilenmekte, ekonomik 

refah ve büyüme düşebilmektedir (Ulusoy ve Karakurt, 2002: 111). Vergiler dış ticareti 

de olumsuz etkilemektedir. Dış ticaret kapsamında olan bir mal ve hizmetin üzerindeki 

vergiler arttırıldığında ya da bu mal ve hizmetin üzerine vergi konulduğunda fiyat 

artacağından rekabet ve karlılık olumsuz etkilenecek ve büyüme azalacaktır (Ulusoy ve 

Karakurt, 2002: 111). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde girişimcilikten 

kaynaklanmayan gelirler etkin bir şekilde vergilendirilmekle beraber verimli yatırımlar 

yapan özel sektöre yeterli teşvik sağlanmalıdır (Demircan, 2003: 100). Gelir üzerinden 

alınan vergilerden yapılan indirimler, muafiyet ve istisnalar doğrudan ekonomik 

büyüme üzerinde etkisi olan vergisel teşviklerdir. Bu teşvikler verginin yatırım ve 

tasarruf üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilir. Bireylerin satın alma gücündeki 

azalma bu şekilde engellenmektedir. Gelir bu sayede tasarruf ve yatırımlara aktarılabilir 

(Demircan, 2003: 108).  

1.4.2. Vergi TeĢvik Uygulamalarının Yatırımlar Üzerindeki Etkileri 

Girişimcilerin yatırım kararlarını elde edecekleri gelirleri belirliyorsa, kâr 

üzerinden alınan vergilerin yatırım faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemesi güçlü bir 

olasılıktır. Benzer bir biçimde, teşebbüs vergileri çok fazla oranda artıyorsa büyük 

yatırımlar gerileyebilir. Yüksek oranlı artan oranlı bir gelir ve kurumlar vergisi 

yatırımların dağılımı ve riski büyük yatırımlar aleyhine etkileyeceği için yatırımcıların 

risk alma isteği azalır. Vergiler yatırımları ve risk almayı negatif yönde etkileyebilir. 

Ancak devlet girişimcinin kârına ve zararına katıldığı zaman bu etki azalabilmektedir. 

Zararların mahsubu adı verilen bu yöntemde büyük yatırımlar yapmak isteyen girişimci 

yüksek kârlar elde edecektir. Eğer vergi sistemi artan oranlı tarife yapısına sahipse 

yüksek kârlar daha yüksek vergi oranına tabi tutulacaktır. Böylelikle devlet girişimcinin 

kârına aşırı ölçüde katılacaktır. Tek oranlı vergi sisteminin söz konusu olduğu 

durumlarda ise kar ve zarar eşit ölçüde azalacak ve girişimciler riski yüksek yatırımlara 

girişeceklerdir (Turhan, 1998: 337-338). 
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 Vergilerin yatırım kararları ve risk alma üzerindeki olumsuz etkileri arz yanlı 

iktisat politikaları ile giderilebilir. Bu çerçevede faiz, kâr payı ve sermaye kazançları 

üzerindeki vergi oranlarının indirilmesi gerekir. Bu şekilde yatırımların vergi sonrası 

kârları artacaktır (Ulusoy ve Karakurt, 2002: 105).  Vergi indirimleri sayesinde daha az 

vergi ödeneceği için yatırımcıların kullanılabilir gelirleri de artar. Böylelikle vergi 

tasarrufu sağlanır, yatırım maliyetleri düşer, dolayısıyla yatırımların kârlılığı artar ve 

vergi indirimleriyle vergi sonrası kalan fonlar yatırıma dönüşür. Yatırımlar bir ülkede 

kalkınma hamlesinin temel öğesi sayılmaktadır. Ekonomik kalkınmanın sağlanması için 

yatırımlar vergisel teşviklerle desteklenmelidir. Özellikle eğitim, sağlık gibi hizmetlerde 

etkinliğin sağlanmasına yönelik yatırımlar için vergisel teşvikler sağlanmalıdır 

(Demircan, 2003: 105). 

 Gelişmiş birçok ülke, uzun yıllardır yatırımları arttırmak için vergi teşviklerini 

bir araç olarak kullanarak yurt içi sabit sermaye oluşumunu harekete geçirmeye 

çalışmaktadırlar. Politikacılar, yatırım teşviklerinin sabit yatırımları canlandırmada 

etkin olabileceğine inanmaktadır.  Araştırmacılar, yatırımların vergi işlemindeki 

değişikliklere uzun dönemde çok duyarlı olduğunu savunmaktadır (Hassett ve Hubbard, 

1998: 104-105). Eğer yatırımların miktarı bir ekonomide kısa dönemde sabitse yatırım 

teşviklerinin bir sonucu olarak yatırım mallarının talebindeki artış makine fiyatlarını 

arttırabilir. Bu durumun yatırım malları sektöründe çıktıya etkisi olmaz. Diğer bir 

deyişle yatırımın değeri artabilir fakat yeni yatırım mallarının miktarı artmaz.  

Teşviklerle genellikle vergiden muafiyet sağlanarak özel sektörün finansman 

imkânlarını arttırması ve dolayısıyla bu şekilde yatırımların canlandırılması amaçlanır. 

Fakat teşviklerle günümüz konjonktüründe yatırımlarda istenilen artış sağlanmamakta, 

vergi kayıplarına yol açılmakta ve bu durum gelir dağılımını olumsuz etkilemektedir 

(Gerçek, 1996). Teşviklerin olumsuz bir yönü ise yatırımların miktarına odaklanması ve 

yatırımların kalitesini ikinci plana atmasıdır. Teşvikler, sağlam olmayan ve 

sürdürülemez yatırımları destekleyerek ekonomik gelişmeye engel olabilir. Böyle 

yatırımlarda teşviklerin etkin olduğu söylenemez. Vergi teşviklerinin etkinliği verimli 

yatırımları teşvik etmesiyle olur (Bolnick, 2004). Teşvikler sermaye malları fiyatlarının 

artışına yol açar ve vergi teşviklerinin yatırımlar üzerindeki etkisi bu artış devam 

edinceye kadar sürer.  Birçok gelişmiş ülkede incelenen sonuçlara göre sermaye 

mallarının arz esnekliğinin hayli yüksek olduğu görülmüştür. Sermaye mallarının 
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fiyatları üzerindeki etkileri küçüktür. Vergi teşvikleri yatırımları canlandırır; fakat 

yatırımları canlandırsa bile maliyet etkin değildir. Doğu Asya ülkelerinde vergi 

teşvikleri, hızlı sanayileşmeyi teşvik etmekte, ekonomik gelişmede önemli bir rol 

oynuyor gibi görünmektedir. Ancak vergi teşvikleri OECD ülkelerinde temel amaçları 

başaramamaktadır. Bütün bunlara rağmen vergi teşvikleri umulmadık bir şekilde 

doğrudan yabancı yatırımları konusunda yatırımcı kararlarını etkilemektedir (Zee, et.al., 

2002: 1508). 

1.4.3. Vergi TeĢvik Uygulamalarının Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkileri 

Yabancı yatırım kavramını kişi ya da kuruluşların kullanabileceği kaynaklarının 

başka bir ülkeye taşınması olarak tanımlayabiliriz. Portföy yatırımlarını ise bir ülkenin 

borsasında işlem gören hisselerin başka bir ülke ya da ülkelerin kuruluşlarının satın 

alması şeklinde tanımlayabiliriz. Portföy yatırımları haricinde bir ya da daha fazla 

uluslararası yatırımcının yerli firma ya da firmalarla ortaklık ilişkisi içinde yaptıkları 

yatırımlara doğrudan yabancı yatırım (DYY) denilmektedir (DPT, 2000: 1). Doğrudan 

yabancı yatırımlar günümüzde ülkelerin iktisadi gelişmelerinde önemli bir faktörü 

olarak kabul edilmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar sermaye girişi, teknoloji 

transferi, organizasyonel ve yönetimsel uygulamaların transferi, uluslararası piyasalara 

erişim imkânlarının artmasını sağlamaktadır. Bu sebeple ülkeler DYY çekmek için 

uygun bir ortam sağlamaya çalışmakta ve DYY girişindeki kısıtlamaları azaltarak DYY 

rejimlerini etkin bir şekilde serbestleştirmektedirler. Ülkeler yatırımcıların bölgesel 

kararlarını etkilemek için vergisel teşvikler sunmaktadırlar.  Kırsal ya da gelişmemiş 

bölgelerde ise ekonomik gelişmeyi sağlamak için bölgesel teşvikler sunulmaktadır 

(UNCTAD, 2000: 3). 

Yabancı yatırımcı bir ülkeye yatırım yapmadan önce vergilendirilen ve 

vergilendirilmeyen faktörleri düşünür; kanunlar, yasal düzenlemeler, kâr zarar 

durumunu göz önünde bulundurur (Tung ve Cho, 2000: 114). Mali teşvikler yabancı 

yatırımcının vergi yükünün azaltmaktadır. Mali teşvik türleri genellikle; kâra dayalı 

teşvikler, sermaye yatırımına yönelik teşvikler, işgücü maliyetlerine yönelik teşvikler, 

satışa dayalı teşvikler, ithalata teşvikleri, ihracat teşvikleri, katma değer teşvikleri, diğer 

masraflara yönelik teşvikler, yabancı çalışanlar için teşviklerdir (Kaymak, 2005: 85-86). 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını arttırmak için birçok politik araç mevcut 
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olduğu halde bunlar arasında en önemlilerden biri vergisel teşviklerdir (Davies ve Ellis, 

2001:1). Ayrıca Brezilya, Hindistan, Meksika ve Çin gibi birçok gelişmekte olan ülke 

yabancı yatırımcıları ülkelerine çekmek için vergi tatillerini kullanmaktadır (Lin, 2006: 

164). Verilen mali teşviklerin türleri açısından tam ya da kısmi vergi tatillerine, 

faaliyetlerin bazı türlerine yönelik vergi oranı indirimine doğru açıkça artan bir eğilim 

vardır. Dünyadaki vergi teşvikleri incelenen 45 ülkenin neredeyse %85‟inde böyle 

teşvikler sunulmaktadır.  Gümrük muafiyeti, serbest bölgeler ve çifte vergilemenin 

önlenmesi gibi vergi teşvikleri de yabancı sermayeyi arttırmaktadır. Ancak sıkı bir vergi 

politikası uygulanan ülkelerde yatırım izni alma, bölgesel kısıtlamalar gibi engeller 

yabancı sermaye yatırımlarını olumsuz etkilemektedir (Bandelj, 2002: 416). Öte yandan, 

yüksek bir kurumlar vergisi oranı doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını olumsuz 

etkiler (Desai vd., 2004:2728). 

1.4.4. Vergi TeĢvik Uygulamalarının Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri 

Kaynak dağılımı mekanizması, üretim faktörlerinin ne şekilde kullanılması 

gerektiğini gösteren bir mekanizmadır. Üretim faktörlerinin kullanım alanları arasındaki 

dağılımı farklı olacağı için halkın refah düzeyleri de farklı olacaktır. Kaynak dağılımı, 

hangi maldan ne kadar üretileceğini, ne kadar tüketileceğini ve malın ne kadarının 

yatırıma ayrılacağını belirler. Vergiler kaynak dağılımındaki etkinliği değiştirir. Vergi 

teşvikleri sayesinde bazı yatırımcılar daha az vergilendirilecektir. Vergi teşvik sistemi 

verimli olmayan yatırımları cazip kılarsa yatırımlar ve istihdam daha az vergilendirilen 

sektörlere kayacağı için vergi teşvikleri de kaynak dağılımında etkinliği bozucu bir 

etkide bulunur (Atılgan, 2004: 128). 

1.4.5. Vergi TeĢvik Uygulamalarının Etkinliğine Yönelik TartıĢmalar 

Vergi teşviklerinin etkinliği vergi teşvik oranına, süresine, kapsamına, genel 

vergi sistemi içindeki yerine, vergi kayıp ve kaçakçılığına bağlı olarak değişir. Vergi 

oranı açısından etkinliğe bakıldığında, teşvik sonrası vergi oranı yatırımcılar açısından 

önem taşır. Vergi oranlarının yüksek olduğu bir ülkede teşvik sonrası vergi oranı daha 

düşükse maliyetler azalacağı için yatırımcılar yatırım yapmaya karar verirler. Vergi 

teşvik süresi de etkinliğin belirlenmesinde başka bir faktördür. Teşvik süresi uzun 

olduğunda yatırımcılara daha çok fayda sağlar. Vergi, teşviklerin süresi ve etkinlik 
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arasında doğru bir orantı vardır. Vergi teşvikinden yararlanacak harcama kalemlerinin 

sayısı da vergi teşviklerinden yararlanma oranını belirler. Örneğin, yatırım indiriminden 

yararlanacak harcama kalemlerinin neler olduğu önemlidir. Makine, bina teçhizat, arsa-

arazi, ilk birkaç yıllık işletme giderleri gibi kalemlerin hangilerinin yatırım indiriminden 

yararlanacağı önemlidir. Yararlanan kalemlerin sayısı ne kadar fazlaysa o kadar vergi 

tasarrufu fazlası olur. Gelir ve kâr üzerinden alınan vergilere sağlanan teşvikler vergiye 

tabi gelir ve kâr yoksa yatırımcılar açısından anlam ifade etmez. Vergi kayıp ve 

kaçakları bir ülkede fazla olduğu takdirde vergi teşviklerine firmalar veya bireyler 

ihtiyaç duymaz. Zira zaten vergiden bir şekilde kaçılmaktadır. Bu sebeple vergi kayıp 

ve kaçaklarının çok olduğu bölge ya da ülkelerde vergi teşvikleri etkin değildir (Duran, 

2003: 34-35). 

Uygun yatırım ortamının olmaması, kayıt dışı ekonominin büyük olması, teşvik 

sistemin yaygın bir kullanıma dönüşmesi (her projenin, her sektörün teşvik edilmesini 

sağlayan bir sistemin yaygınlaşması sonucu ve sınırsız ve sürekli uygulandığında 

etkinliği kaybolabilmektedir), teşvik sisteminin genelde vergisel teşviklere 

dayandırılması (vergisel teşviklerin örneğin Ar-Ge, Gümrük vergisi gibi teşviklerin 

genellikle büyük firmalar için geçerli olması ve küçük firmaların bu teşviklerden çok 

yararlanamamaları) ve lobicilik faaliyetleri gibi faktörler vergi teşviklerinin etkinliğinin 

azalmasına yol açmaktadır (Dürüs, 2005:180-193).  Vergi teşvik sisteminin etkin bir 

şekilde uygulanabilmesi için söz konusu etkinliği engelleyen bu faktörlerin irdelenmesi 

ve vergi teşviklerinin etkinliğini artırmaya yönelik politika ve düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. Sanayileşme sadece teşvik politikalarının başarısına bağlı değildir. 

Aslında teşvik politikaları sanayileşmeyi sağlamak yerine, sanayileşme aşamasında 

istenen yönde gelişmeyen yatırım, sektör ve bölgeleri geliştirebilir. Sanayileşme 

hareketinin başarılı olamadığı alanlarda teşvik politikası uygulanabilir (Dürüs, 

2005:195).       
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1.5. VERGĠ TEġVĠK UYGULAMALARININ BĠR UNSURU OLARAK 

EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME YÖNELĠK VERGĠ TEġVĠKLERĠ  

1.5.1. Eğitim ve Öğretime Yönelik Vergi TeĢviklerinin Tanımı  

Vergi teşvikleri, devleti gelir kaybına uğrattığı ve vergi borcu ile vergi matrahını 

azalttığı için bir imtiyaz olarak kabul edilebilir (Bratic, 2006). Diğer bir deyişle, vergi 

teşvikleri, vergi gelirlerinin hükümetin isteğine bağlı olarak azalması sonucuna yol açar. 

Birey ve girişimcilerin eğitim öğretim aktiviteleriyle uğraşmaları veya benzeri mali 

olmayan amaçların gerçekleştirilmesi için teşvikler verilir. Vergi teşvikleri politik 

çevrenin bir parçasıdır ve politik çevrede yaşam boyu öğrenmenin finansmanını 

kolaylaştırıcı imtiyazlar vardır. Kamu otoriteleri birey ve girişimcilerin öğrenme 

aktivitelerinde karşılarına çıkan ekonomik engeller için bazı stratejiler geliştirmektedir. 

Bu stratejiler arasında bireyler ya da girişimciler için sübvansiyonlar, bireysel öğrenim 

hesapları, araştırma izni, yarı zamanlı okuma, sosyal ortaklıklar (araştırma fonları) ve 

harcamaların asgari seviyelerini üstlenmek gibi önlemleri uygulamak yer almaktadır 

(CEDEFOP, 2009: 18).  

OECD tarafından yapılan ilk çalışmalar yaşam boyu öğrenimin çok maliyetli 

olduğunu ortaya koymaktadır. Temel eğitim çoğunlukla kamu tarafından finanse 

edilmektedir. Devlet hazinesi yaşam boyu öğrenmenin bütün maliyetlerini 

karşılayamamaktadır. Ekonomik teşvikler ve özel finansal araçlar yaşam boyu 

öğrenmenin özel sektör tarafından finansmanını arttırır. Bazı ülkeler için bu vergi 

teşvikleri eğitim öğretimi harekete geçirmek için önemli bir politika olarak 

kullanılmaktadır (OECD, 2004a: 9). 

Eğitim ve öğretime yönelik vergi teşvikleri beşeri sermayenin niteliğini artırmak 

ve bu yolla iktisadi büyüme ve kalkınmayı hızlandırmak ve ulusal rekabet gücünü 

artırarak bugün ve gelecekte ulusal refahı üst düzeye eriştirmek için eğitim ve öğretim 

hizmeti sunan firma ve kurumlar ile bu hizmetlerden faydalanan bireylere sağlanan her 

türlü vergisel teşviklerdir.   
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1.5.2. Eğitim ve Öğretime Yönelik Vergi TeĢviklerinin Amacı 

Çeşitli indirim, istisna ve ertelemelerle sağlanan vergi teşvik ve koruma 

önlemleri kısa vadede vergi gelirlerinde azalmaya yol açıyor gibi gözükse de, uzun 

vadede, hedefe uygun olarak bir plan dâhilinde ve rasyonel bir şekilde uygulandığı 

takdirde, vergi teşvikleri biriken tasarrufları yatırımlara yönlendirir. Bu teşvikler, üretim 

ve verimlilik artışını sağlarsa kısa dönemde maruz kalınan vergi kaybını uzun dönemde 

telafi eder, hatta vergi gelirlerini arttırır (Bıyık ve Kıratlı, 2001: 7). 

Eğitime yönelik vergisel teşviklerle çağdaş ve nitelikli bir eğitim sistemine 

ulaşılabilir. Dünyada söz sahibi olabilmek ve bilim ve teknolojiyi üretebilmek için 

temel araç eğitimdir. Eğitime vergisel teşvik verildiği takdirde birey ve toplumun 

eğitime yapacağı harcamalar, bağışlar ve yatırımlar artacaktır. Toplumun eğitim 

seviyesi bu teşvikler sayesinde artacak ve ekonomik anlamda ülkenin kalkınması, 

siyasal anlamda demokratikleşmesi sağlanacak, sosyal anlamda ise eğitimin yarı 

kamusal mal olma özelliğinden dolayı faydası bireyle sınırlı kalmayarak tüm topluma 

yayılacaktır. Böylelikle toplumda eğitim yoluyla suç oranları azalacaktır. Kamu 

kaynaklarından eğitime ayrılan kaynaklar çeşitlendirildiği ve özel sektör veya gönüllü 

kuruluşların eğitime yatırım yapmaları yahut destek vermeleri sağlandığı takdirde 

eğitime yönelik finansman ihtiyacı karşılanacaktır. Mevcut kaynaklar etkin 

kullanılmalıdır. Eğitim sisteminin neredeyse tamamını devlet üstlenmektedir. Devlet, 

özel okulların açılmasını vergi teşvikleriyle cazip hâle getirmeli, öğrencilerin de burs 

gibi avantajlarla özel okullara gidebilmelerini sağlamalıdır. Devlet, eğitim hizmeti 

sunan bireylere, eğitim hizmetini tüketenlere, eğitim hizmeti kapsamına alınacak 

ürünleri üreten birimlere vergi teşviki sağlamalıdır (Altıntop, 2006: 31-32). 

1.5.3. Eğitim Ve Öğretime Yönelik Vergi TeĢviklerinin Türleri 

Eğitim öğretime yönelik vergi teşvikleri genel vergi teşviklerinin bir alt dalıdır. 

Eğitim öğretim hizmeti sunanlara ve alanlara verilir. Üç ana başlık altında ele alınabilir 

(CEDEFOP, 2009): 

Eğitim öğretime yönelik özel vergi muameleleri: eğitim öğretime yönelik özel 

vergi muameleleri çeşitli vergi kanunlarında bulunan özel okul, mesleki eğitim hizmeti 

sunan kuruluşlara yönelik vergisel avantajları kapsamaktadır. Kamu okulları KDV‟nden 
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muaf tutulurken kanunda belirtilen özel okulların sundukları hizmetler KDV‟den 

muaftır. Bunla birlikte özel okullar gelir ve kurumlar vergisinden muaf değildir.  

Eğitimle ilgili olmayan faaliyetler de KDV‟den muaf değildir 

Gelir ve kurumlar vergisinde işletmelere sağlanan eğitim ve öğretime yönelik 

teşvikler: Teşebbüs tarafından gelir iktisabı için yapılan giderler vergiden düşülebilir. 

İşverenler tarafından çalışanlarına yönelik yapılan eğitim harcamaları (maaşlar, seyahat, 

harcırah vb) işletme giderleri olarak kabul edilmektedir. Firmanın vergilendirilebilir 

geliri sağlanan bu teşvikler sayesinde azalmaktadır. Eğitimin işverenin ticari çıkarlarına 

hizmet etmesi esastır. Çalışanların eğitimi tamamen veya münhasıran ticaret için söz 

konusu olduğunda işverenler kesinti talep edebilir. Eğitim, çalışanların kendi kişisel 

gelişimleri için sunuluyorsa işverenler eğitim tedariki masrafını şirket kârlarına karşılık 

talep edemez. Çalışanlar için yapılan eğitim/öğretim giderleri kâr hesaplanırken 

kazançlardan düşülebilir. İndirime tabi olabilmesi için eğitim/öğretim faaliyetlerinin 

mevcut işlerden veya şirketteki yeni işlerden gelir elde etme amacının olması gerekir. 

Firmalar tarafından karşılanan kurs ücretleri ve gelir elde etmeme koşuluyla kurslar, 

kazançlardan düşürülemez.  

Gelir vergisinde bireylere sağlanan eğitim öğretime yönelik teşvikler: Bu vergi 

teşvikinin amacı gelir elde etmede bireylerin eğitim ve öğretimlerini desteklemektir. 

Vergilendirilebilir geliri belirlemek için geliri elde ederken yapılan işle ilgili masraflar 

gelirden düşülmelidir. Ancak kişisel yarar sağlayan eğitim giderleri düşülemez. Bütün 

gelir ile ilgili giderler eğitim giderleri uygulandıkları yıl için talep edilebilirler. Eğitim 

giderleri geliri aşıyorsa zararı ileri taşımak mümkün değildir. Vergi yükümlüsünün 

mesleki becerileri geliştirmek için yaptığı giderler indirilebilir giderlerdir. Geliri olan, 

mevcut veya gelecekteki konumlarıyla alakalı işlerle ilgili gelir olasılıklarını 

iyileştirmek için eğitim öğretime yatırım yapan bireyler bu girişimden yararlanabilir. 

1.5.4. Eğitim ve Öğretime Yönelik Vergi TeĢviklerinin Ekonomik Etkileri 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ekonomik etkileri, genellikle, bu faaliyetlerin 

beşeri sermaye üzerindeki etkileri çerçevesinde ele alınmaktadır. Beşeri sermaye, 

sermaye, bilgi, doğal kaynaklar, teknoloji ve altyapı ile birlikte iktisadi büyümeyi 

belirleyen temel faktörlerin başında gelir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri beşeri 

sermayenin niteliğini artırarak diğer faktörlerin de olumlu yönde etkilenmesine yol açar 
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ve iktisadi büyümeyi bugün ve gelecekte son derece olumlu bir biçimde etkiler. Eğitim 

ve öğretim faaliyetlerinin iktisadi büyümenin yanı sıra diğer unsurlar üzerindeki etkileri 

farklı teoriler çerçevesinde ele alınabilir (Tsang, 2004:128-133). 

Beşeri sermaye teorisine göre beşeri sermaye bireylerin üretken kapasitelerini 

artırmalarını sağlayan okulda veya okul dışında elde ettikleri her türlü yetenek ve değere 

karşılık gelir. Başka bir ifadeyle eğitim bireylerin beşeri sermayesini geliştirmek 

suretiyle üretim kapasitelerini artırır. Tam rekabet piyasası koşullarına yakın bir 

durumda bireylerin verimliliği ne kadar yüksekse o ölçüde yüksek ücret elde edebilir. 

Dolayısıyla eğitimle bireylerin elde ettiği kazanç arasında olumlu bir ilişki bulunur. Bu 

nedenle eğitime yapılan her türden harcama daha fazla bireysel ve ulusal gelirin ortaya 

çıkmasına yol açan bir tür yatırım olarak değerlendirilebilir.  

Beşeri sermaye teorisinde olduğu gibi yansıtma hipotezi de eğitimle elde edilen 

gelir arasında olumlu bir ilişkinin olduğunu varsayar ancak bu ilişkiye farklı bir 

açıklama getirir. Bu hipotez yüksek düzeyde verimliliğe sahip bireylerin daha iyi bir 

eğitim aldığını varsayar. Tam bilgi kuralının geçerli olmadığı bir emek piyasasında 

işverenler işe adam alırken potansiyel çalışanlarının yetenekleri ile ilgili bazı nitelik 

veya işaretleri dikkate almak zorundadırlar. Eğitim bireysel yetenekler ve dolayısıyla 

verimlilik konusunda güvenilir bir sinyal oluşturuyorsa işverenler daha yüksek bir ücret 

ödemeye razı olabilirler. Bu nedenle eğitim sinyal işlevi görerek daha iyi eğitim alan 

kişilere daha yüksek ücretler ödenmesine neden olur. Ancak eğitimin yetenek artırıcı 

rolü yoksa veya en az düzeyde ise eğitime yapılan ilave harcama veya eğitim için 

verilen ek teşvikler israf edilen kamu yatırımı anlamına gelir. Zira bu yatırımlar eğitim 

alan bireylere büyük bir kazanç sağlasa da bireylerin verimliliklerine bir katkı 

sunmadığı gibi ulusal gelirde de ilave artışlara neden olmaz.   

Emek piyasalarının parçalı bir yapıya sahip olduğunu varsayan teoriler, emek 

piyasalarının iki ana parçaya bölündüğünü varsayar. Emek piyasasının ilk kısmında 

istihdam mevsimsel veya geçicidir, genellikle düşük vasıflı işgücü istihdam edilir ve 

işgücünün eğitim düzeyi ve aldığı ücret düşük bir düzeydedir. Emek piyasasının diğer 

kısmında ise istihdam daha istikrarlıdır ve işgücünün niteliği ve aldığı ücretler yüksek 

bir seviyededir. Bu teoriler eğitim düzeyi ile gelir arasındaki olumlu ilişkiyi başka bir 

açıdan izah ederken firmalar ve sektörler arasındaki işgücü hareketliliğinin niye 
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meydana geldiğini ve toplumdaki dezavantajlı grupların karşı karşıya kaldığı kronik 

işsizlik ve düşük ücret sorunlarının kaynağına da ışık tutmaktadır.  

Beşeri sermaye teorisi bireylerin verimliliğini artırmada kişisel yetenek ve 

uzmanlık düzeyinin yükseltilmesinin önemine vurgu yaparken radikal sosyalizasyon 

teorisi bilgi edinme ve yetenekle alakalı olmayan faktörlerin verimlilik üzerindeki 

rolüne odaklanır ve bu türden yeteneklerin kazanılmasında okullardaki sosyalleşme 

sürecinin önemi üzerinde durur. Sanayi devrimi sonrasında üretim süreçlerinde 

meydana gelen farklılaşma ve parçalı yapı farklı çalışma nitelikleri gerektiren farklı iş 

kollarının ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı meslekler ve iş kollarında bağımsız, 

üretken ve meraklı işçilere gereksinim duyulurken diğerlerinde soru sormaksızın 

amirlerinin talimatlarını yerine getiren ve otoriteye mutlak anlamda itaat eden işçilere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Okullar bu farklı gereksinimlere uygun bireyleri talep edilen 

özellikleri kazandıracak şekilde eğiterek piyasa ekonomisine kazandırmak zorundadır. 

Bu bakış açısı üretimin sosyal ilişkilerinin yeniden üretilmesinde eğitimin rolüne 

odaklanan Marksist gelenekle uyumludur. Öte yandan bu yaklaşım sosyal sınıflar 

arasındaki ilişkisizlik, katmanlaşmış eğitim sürecinin varlığı ve eğitimin eşit olmayan 

sonuçlarının izah edilmesine yardımcı olabilir. 

1.5.4.1. Eğitim Öğretime Yönelik Vergi TeĢviklerinin Verimlilik Üzerindeki 

Etkisi 

Verimlilik düzeyini artırmak eğitime yönelik yatırımların teşvikinde temel 

gerekçeyi oluşturur. Eğitimin bireylerin verimliliklerinin yükseltilmesine olumlu bir 

katkıda bulunduğu genel kabul görmektedir. Eğitimin bireylerin performansını nasıl 

artırdığını açıklayan birden çok yaklaşımdan bahsedilebilir (Tsang, 2004:133-139): 

 Bireyler, çalışma yaşamında üstün bir performans için son derece önemli olan 

okuma-yazma ve hesaplama ile ilgili yetenekleri okullarda elde ederler; 

 Bireyler hızla değişen dünyada sahip oldukları kaynakların tahsisi ile ilgili 

daha iyi kararlar almaktadırlar; 

 Bireyler daha gelişmiş makine ve aletleri daha yüksek bir verimlilikle 

kullanabilmektedirler ve  
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 Eğitim bireylerin modern işyerleri için gerekli olan yetenekleri, değerleri ve 

nitelikleri kazanması için daha yüksek bir sosyalizasyon düzeyi oluşturur. 

Ancak verimliliği etkileyen çok sayıda faktörün söz konusu olması ve verimliliği 

ölçmenin güçlüğü gibi nedenlerle eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik vergi 

teşviklerinin verimlilik üzerindeki etkilerini belirlemek son derece zordur. Asya, Latin 

Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika‟da tarımdaki verimlilik ile eğitim arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymayı amaçlayan çalışmalar olumlu bir ilişkinin mevcut olduğunu ve 

ilişkideki bu olumluluğun modern dünyada artmakta olduğunu ortaya koymaktadır 

(Tsang, 2004:134). İngiltere için yapılan bir çalışma, özel kesimin eğitim faaliyetlerinin 

verimlilik üzerindeki etkisinin olumlu olduğunu ve işçilerin eğitiminde % 1‟lik bir artış 

meydana geldiğinde verimlilikte % 0,6; ücretlerde ise % 0,3 düzeyinde bir artışın söz 

konusu olduğunu ortaya koymaktadır (Dearden v.d., 2006). Çin için yapılan bir diğer 

çalışma beşeri sermayenin Çin‟in toplam faktör verimliliği üzerinde önemli ve olumlu 

bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Wei ve Hao, 2011).  

1.5.4.1. Eğitim Öğretime Yönelik Vergi Politikasının Yatırımlar Üzerindeki 

Etkisi 

Vergi politikası eğitim ve öğretim yatırımları üzerinde eğitim-öğretim 

hizmetlerinin satışı sonucu elde edilen gelirlere yönelik vergisel muamele veya bu 

faaliyetler için bireylerin yaptığı harcamalara yönelik vergi teşvik uygulamaları olmak 

üzere iki farklı yolla etkide bulunabilir (OECD, 2004c ve CEDEFOP, 2009: 21). Birinci 

yöntemde eğitim-öğretim hizmetleri için para ödeyen kişilerden gelir elde eden eğitim-

öğretim hizmeti sunan birimlerin gelirlerine yönelik vergisel muameleler bu birimlerin 

davranışları üzerinde etkide bulunur. Bu hizmet sunumundan elde edilen kârlar 

üzerinden alınan vergiler veya eğitim-öğretim hizmetleri üzerinden alınan KDV ya da 

satış vergileri bu hizmetleri satın alanların ödediği miktar ile bu hizmetleri sunanların 

elde ettiği miktar arasında parasal bir farklılık meydana getirir. Eğitim-öğretimin 

vergilendirilmesi ile alakalı ikinci yaklaşım yaşam boyu öğrenime yapılan yatırımlar 

üzerinde etkisini gösterir. Bu yaklaşımda uygulanan vergi teşvikleri farklı türlerde 

devreye sokulabilir. Örneğin, vergi indirimleri bazı harcamaların vergilendirilebilir 

gelirden (matrahtan) düşülebilmesine olanak sağlarken söz konusu giderler için vergi 

kredisi uygulamasına gidilebilir ya da belirli grupların (örneğin çırakların) elde ettiği 
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gelirler vergi muafiyet veya istisnası uygulamasına tabi tutulabilir. Bu uygulamalar ile 

vergi teşviklerinden yararlanan yükümlüler veya iktisadi faaliyetler canlanma şansına 

sahip olabilir.  

1.5.4.2. Eğitimin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkileri 

İktisadi büyüme ile eğitim arasındaki ilişki uzun yıllardır çok sayıda ekonomik 

analizin konusu olmaktadır. A.Smith on sekizinci yüzyılda, A. Marshall on dokuzuncu 

yüzyılda eğitime yapılan yatırımların milletlerin zenginliği üzerinde nasıl bir etkisinin 

olduğunu ele almışlardır. Beşeri sermayenin ekonomik büyümeye etkisi konusunda 

yapılan ilk çalışma J. W. Kendrick‟in 1956 yılında yaptığı çalışmadır. Bu çalışmada, 

ABD‟de üretimde yaşanan % 3,5 oranındaki artışın hangi üretim faktörlerinden 

kaynaklandığı araştırılmış; % 1,9 oranındaki artışın sermaye, emek gibi klâsik üretim 

faktörlerinden kaynaklandığı, % 1,6‟lık kısmın ise insan gücünün niteliğindeki 

iyileşmeden kaynaklanabileceği ortaya konmuştur (Türkmen, 2002: 63).  

Eğitimin iktisadi büyüme ve kalkınmaya etkisi iki ana başlık altında ele 

alınabilir. Mikro-ekonomik yazın kişilerin eğitim düzeyleri ile elde ettikleri ücret 

arasındaki ilişki üzerinde odaklanır. Bu alanda yapılan çalışmalar eğitim düzeyi ile 

ücretler arasında olumlu bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalara göre 

eğitim düzeyi arttıkça (okulda geçirilen süre uzadıkça) kişilerin verimlilikleri de 

artmakta ve daha yüksek ücretler elde etmektedirler. Ancak okulda geçirilen eğitim 

süresinin uzaması ile verimlilik arasında kurulan bu bağ verimlilikteki artışların ne 

kadarının eğitimle bağlantılı olduğu; ne kadarının ise kişilerin kendi yetenekleri veya 

eğitim dışındaki diğer özellikleri (sosyal olanaklar, çevre, ailenin durumu v.b.) ile 

alakalı olduğu hususunu açıklamamaktadır. Öte yandan, eğitim gören kişiler daha 

yüksek düzeyde bir verimliliğe sahip olmasalar bile daha fazla eğitim alanlara daha 

yüksek bir ücret verme yönünde toplumsal bir önyargı olduğu için bu kişiler daha 

yüksek ücret alıyor olabilirler (Bowles v.d., 2001). Bununla birlikte ekonomik yazında 

kişilerin eğitim düzeyi arttıkça elde ettikleri ücretin de artacağı konusunda bir uzlaşma 

bulunmaktadır (Krueger ve Lindhal, 2001:1104).  
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Şekil 1‟de yer alan mikro düzeydeki veriler eğitim düzeyi ile elde edilen gelir 

düzeyi arasındaki ilişkinin olumlu ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Kişiler lise 

üstü bir eğitim düzeyine eriştikleri zaman elde ettikleri gelir düzeyinde büyük bir 

sıçrama meydana gelmektedir. Yükseköğrenim nedeniyle elde edilen ilave gelir miktarı 

oldukça yüksek bir düzeydedir ve otuz iki OECD ülkesinin on yedisinde bu fark yüzde 

50‟yi aşmaktadır (OECD, 2011).  

Makroekonomik yazın incelendiğinde daha iyi eğitimli kişilerin iktisadi 

büyümeyi birçok farklı yolla olumlu yönde etkileme gücüne sahip olduğu ortaya 

konmaktadır. Mikroekonomik verilerin ortaya koyduğu sonuç dikkate alındığında 

eğitim düzeyi arttıkça beşeri sermayenin niteliği yükselir; beşeri sermayenin niteliği 

arttıkça işgücünün verimliliği artar; işgücünün verimliliği arttıkça ulusal gelir düzeyi de 

artar zira milli gelir sermaye ve emeğin bir fonksiyonudur. Dışsal Büyüme Teorilerine 

göre eğitim kişilerin özgün bilgi, yenilikçilik ve yaratıcılık yeteneklerini artırmak 

suretiyle uzun vadede tüm ekonomideki yenilik, icat ve teknoloji düzeyine katkıda 

bulunarak iktisadi büyüme ve kalkınmayı olumlu yönde etkileyebilir. Öte yandan 

eğitimli bireyler yeni süreçlerin, ürünlerin ve teknolojilerin yayılmasında ciddi bir role 

ġekil 1. OECD Ülkelerinde Eğitim Düzeyine Göre Bireysel Ġçsel Getiri Oranları 

Notlar: Polonya, İtalya, Hollanda, İsviçre, Finlandiya, İspanya, Kanada, Kore ve Norveç‟e ait veriler 

2008 yılını; Türkiye‟ye ait veriler 2005 yılını ve Japonya‟ya ait veriler ise 2007 yılını içermektedir. 

Belçika, Kore ve Türkiye verileri gelir vergisi hariç ücret düzeyini göstermektedir. 

Kaynak: OECD, Table A8.1. (www.oecd.org/edu/eag2011)  
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sahiptirler ve bu rol nedeniyle de iktisadi büyüme ve kalkınma sürecine önemli düzeyde 

katkı sağlarlar.  

Bir ülkenin ekonomik kalkınması ülke vatandaşlarının kişisel ve toplumsal 

gelişmesine bağlıdır. Eğitim yoluyla yeni değer yargıları ve toplumsal davranışların 

geliştirilmesi ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasında önemli bir rol oynar. Kaya 

(2009:11-12)‟ye göre eğitim sayesinde, 

 Kişiler yeni buluşları daha kolay kabul eder hâle gelir, 

 İşgücü için gerekli potansiyel sağlanır, makineleşme gelişir, 

 Üretim teknikleri yararlı bir şekilde birleştirilir, 

 Yeni teknik buluşlar gecikmeden uygulanır, 

 Ülke içinde ve uluslararası alanda işgücü ve girişim yeteneği geliştirilir, 

 Teknik, ekonomik ve siyasal kararlar verme durumunda olan sorumluların 

tehlikeli ve yanlış kararlar vermesi önlenir.  

Eğitim kişilere daha iyi iş olanakları sağlamakta ve kişilerin gelir düzeylerini 

yükseltmektedir. Eğitim hizmetleri bütün öğrencilere sunulacağı zaman fırsat eşitliği 

sağlanacak, gelir bölüşümü bu sayede iyileştirilecektir. Özellikle zorunlu eğitimin 

ücretsiz olarak sunulması, düşük gelir gruplarına burs verilmesi, gelir bölüşümünün adil 

paylaşımı açısından önem taşır (Öztürk, 2005). Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin temel amaçları olan kalkınmanın sağlanmasında ve alt gelir grubuna dâhil olan 

kişilerin üst gelir grubuna geçmesinde eğitim adil bir rol oynar (Türkmen, 2002: 51). 

İnsan sermayesindeki artış, emek verimliliğini ve teknolojiyi attırmaktadır. 

OECD ülkelerindeki incelemeye göre, genel olarak eğitim düzeyinin bir yıldaki artışının 

kişi başına üretim düzeyini %3 ve %6 arasında arttırdığı belirtilmektedir (OECD 2004b: 

5). Eğitim, büyümeyi doğrudan arttırdığı gibi dolaylı olarak da arttırır. Eğitim, fizikî 

sermaye ve teknoloji gibi üretim faktörlerinin üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra, 

büyüme üzerinde olumsuz etkisi olan nüfusun hızla artışı, gelişmemiş ülkelerde sıkça 

görülen bebek ölümleri gibi olayları da durdurabilmektedir (Taban ve Kar, 2004: 103). 

Bir ülkede eğitim seviyesi ne kadar yükselirse ekonomik gelişme de o kadar artar. Genç 

nüfusa sahip olan ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için insana yapılan yatırımın 

artması gereklidir (Karluk, 1999: 18).  
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1.5.4.3. Eğitimin Sosyal Maliyet ve Getirileri 

İktisadi bir yatırım bir takım getiriler için yapılır.  İktisadi gelişmede beşeri 

sermayenin büyük bir rolü vardır. Eğitim ise beşeri sermayenin temel faktörlerinden 

biridir. Beşeri sermayeye yapılacak yatırımların getirileri, iyi bir meslek sahibi olma, bu 

mevkiin sağlayacağı psikolojik tatmin, yüksek ücret, toplumda önemli konumlara gelme 

ve itibar şeklinde sıralanabilir. Beşeri sermayenin maliyetleri ise öğrenim süresince 

yapılan masraflar (okul harcı, kırtasiye, taşıma gideri vs.), eğitim süresi boyunca 

katlanılan alternatif maliyetler (örneğin üniversite okumanın alternatif maliyeti liseden 

sonra bir işe girip çalışarak elde edilen ücret) ve aile ve çevreden ayrı kalmanın getirdiği 

psikolojik sıkıntılardır (Karagül, 2002: 56). Gelişmekte olan ülkelerde eğitimin sosyal 

maliyetleri, öğrencilerin eğitim basamaklarını çıkarak yükselmeleri gibi hızlı bir şekilde 

artar. Eğitimin bireysel maliyeti ise daha yavaş bir şekilde artar, hatta azalabilir. Sosyal 

ve bireysel maliyetler arasındaki bu genişleyen açık daha büyük bir eğitim talebine yol 

açar. Bu yüzden lise sonrası eğitim seviyesinde, eğitime olan talepte artan oranda bir 

seyir olmaktadır (Todaro, 2000: 339).  

 

Şekil 2‟de görüldüğü gibi, eğitim süresindeki artışla eğitimden beklenen bireysel 

fayda arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. Bunun yanında eğitimin kişilere 

getirdiği maliyetler de artmaktadır; ancak bu artış eğitimden beklenen bireysel faydanın 

ġekil 2. Eğitim Düzeyi Ġle Eğitimin Getirileri Arasındaki ĠliĢki 

Zaman (Tamamlanan 

okul yılı) 

Doğrudan 

Maliyetler 

Doğrudan 

Faydalar 

Yaş 65 

42 

23 

5 

18 
0 

Maliyetler 

Faydalar 

Üniversite 

Eğitimi 

Lise 

Sonrası 

Okulu 

Terk 

Edenler 

Kaynak: Johnes ve Johnes, (2004:4) 
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çok altındadır.  Eğitim hizmetinin kamu sektörünce sunulması bireyler için faydalıdır. 

Öğrencilerin yaptıkları harcamalar kamu ya da özel sektörce verilen burslarla 

karşılandığı sürece bireyler açısından eğitim kârlı bir faaliyet olur. Bunun yanında artan 

eğitim süresi bireylerin eğitimden bekledikleri getirilerini de arttırmaktadır.  (Karagül, 

2002: 59-60). Eğitimden beklenen kişisel getiriler, kişisel maliyetlerden daha fazla 

artmaktadır. Başka bir deyişle bireyin eğitim seviyesinin yükseldikçe onun bireye 

getirisinin de artmasıdır. İlköğretimin kişiye maliyeti yükseköğretime göre daha 

düşüktür. Yükseköğretimin bireye getirisi ise ilköğretime kıyasla çok daha fazladır.  

Eğitime ayrılan kaynakların fırsat maliyeti eğitimin toplumsal maliyeti kabul 

edilebilir. Örneğin öğretmen maaşları ve okul masraflarının fırsat maliyeti hastane, yol, 

fabrika yapımı için kullanılan kaynaklardır. Eğitim sektöründe bulunduğu için başka 

sektörlerde bulunamayan insanların üretim kaybı ve eğitim süresi boyunca üretime 

yapamayan öğrencilerin neden olduğu potansiyel üretim kaybı eğitimin toplumsal 

maliyetleridir (Canpolat, 2000: 270).   

Eğitimin Şekil 3‟te eğitimin sosyal maliyeti sosyal getirisinden fazla olduğu 

görülmektedir. Sosyal maliyetten kasıt bütçeye olan maliyettir. B yılında eğitim 

yatırımının sosyal getiri oranı maksimum düzeydedir. B öğretim yılından sonra marjinal 

sosyal maliyetler marjinal sosyal getirileri aşmaktadır. Bundan dolayı eğitime yapılacak 

olan yeni bir yatırım ve okullaşma oranının giderek artması sosyal getiri oranını negatif 

yapar. Kişiler burs vs. ile öğrenimini bitirebilirken bunun devlete olan maliyeti kişiye 

olan maliyetinden daha çoktur. Devletin ilköğretim binası yapması ile üniversite 

açmasının maliyeti arasındaki fark kıyaslanamayacak kadar fazladır. Aynı şekilde 

ilköğretimin kişiye olan getirisi çok fazla değildir. Eğitimin süresi arttıkça kişiye olan 

getirisi de artar. Ancak söz konusu sosyal getiri olduğu zaman durum benzerlik gösterse 

de zaman alabilir. Zira eğitim süresi arttıkça sosyal getiri de artar fakat yavaş artar. 

Çünkü özellikle herkesin yüksekokul mezunu olduğu yeterince gelişmemiş toplumlarda 

bu yüksekokul mezunları istihdam edilemediği için topluma getirisi çok olmaz. Ancak 

nüfusun çoğunluğu ilkokul mezunu ise üniversite mezunları istihdam edileceği için 

sosyal getiri daha fazla olacaktır (Taban ve Kar, 2004: 283-284). 
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Eğitimin sosyal faydaları hakkında, OECD ve Avrupa Yatırım Bankasının 

yaptığı bir araştırmada 22 OECD, 56 Asya ülkesi ile Afrika, Latin ve Afrika ülkelerinde 

eğitimin neden olduğu faydalar incelenmiştir. Bu faydalar: Daha yüksek gelir düzeyi, 

daha iyi birey ve kamu sağlığı, düşük doğurganlık oranı, demokratikleşme, yoksulluk ve 

eşitsizliğin azaltılması, artan çevre bilinci, suç oranında düşme olarak belirtilmiştir 

(Türkmen, 2002: 4). 

Eğitimin faydaları bireysel ve sosyal faydalar olmak üzere ikiye ayrılabilir:  

 Eğitimin bireysel faydaları: Eğitim seviyesinin yükselmesi ile kadın-erkek, 

ırk-etnik grup gibi ayrımlar yapılmaksızın daha yüksek gelir elde edilir. Lise mezunları 

ile yüksekokul mezunları arasındaki gelir farkı zamanla önemli bir derecede artar. 

Yüksekokul mezunlarının ortalama ücretleri mezuniyetlerinin okul harç maliyetlerini 

karşılamaya oldukça yeter. Okul yılları süresince sarf edilen miktar oldukça kısa zaman 

diliminde geri döner. Herhangi bir yüksekokul deneyiminin lise sonrası alınmayan 

eğitimle karşılaştırıldığında ölçülebilir fayda sağladığı görülür. Fakat lisans derecesinin 

ya da master, doktora derecesi almanın faydaları çok daha büyüktür. 

 Eğitimin sosyal faydaları: Üst eğitim seviyeleri alt işsizlik ve fakirlik 

seviyesine benzer. Çünkü vergi gelirlerine diğerlerinden daha fazla katılmanın yanı sıra, 

yüksek eğitim seviyesindeki gençler sosyal güvenlik programlarına daha az 

ġekil 3. Eğitimin Sosyal Getiri ve Maliyetleri 

 

Tamamlanan Okul Yılı 

Sosyal Getiri ve Maliyetler Sosyal Maliyetler 

Sosyal Getiriler 

İlköğretim 

Ortaöğretim 

Yükseköğretim 

B 

Kaynak: Todaro,(2000:340) 
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bağımlıdırlar. Bu durum ise kamu bütçesine olan talebin azalmasına yol açar. 

Yüksekokul mezunlarının sigara içme oranı daha düşüktür. Kişi, sağlığıyla ilgili daha 

duyarlı davranır. Ayrıca yükseköğrenim gören kişilerde suç oranları yüksekokul 

mezunu olmayan bireylere göre daha düşüktür. Eğitim seviyesi yüksekokul mezunu 

insanlarda gönüllü çalışma, bağış, kan bağışı gibi faaliyetlere katılma daha çok görülür 

(Baum ve Payea, 2005: 7). 

1.5.4.4. Eğitimin Ġstihdama Etkileri 

Eğitimin iş yaşamı üzerinde çeşitli etkileri mevcuttur. Eğitim, işyerinde çalışan 

kişinin performansını ve işi öğrenme hızını arttırmasının yanı sıra çalışanın mevcut iş 

konusunda eğitilmesini ve daha etkin çalışmasını sağlar. Böylelikle eğitim, çalışana 

işyerinde yükselme fırsatı verir (Doğan, 1997: 233).  

Nitelikli işgücü eksikliğinin giderilmesinin ve yeterli bilgi ve beceriye sahip 

olunmadığı için ortaya çıkan işsizliğin temel çözümü eğitimdir.  Eğitim sayesinde 

istihdam edilecek bilgi ve beceriye sahip insanlar yetişecektir. İşçilerin ve yöneticilerin 

niteliğini arttırmaya yönelik eğitim programları, gençlerin verimlilik bilincinin 

artırılmasına yönelik ve gençleri verimli çalışmaya hazırlayacak istihdam öncesi eğitim 

okul ile iş dünyası arasında ortaklığı öngörmektedir. Bu sayede eğitim kurumları ile 

özel sektör kuruluşlarından daha iyi bir şekilde yararlanılabilir. Teori ve pratik birlikte 

yürütülmelidir. İş dünyası ve eğitim kurumları arasında karşılıklı bilgi ve deneyim 

alışverişi sağlanabilir. Söz konusu ortaklık öğrencilere mali yardım da bulunmanın yanı 

sıra eğitimden sonra iş bulma imkânı sunabilir (Doğan, 1997: 233). 

Globalleşen dünyada teknoloji geliştiği için emek yoğun üretimden teknoloji 

yoğun üretime doğru bir yön değiştirme söz konusudur. Emek yoğun çalışan işçiler, 

teknolojiyi kullanmayı bilmedikleri için teknoloji yoğun işlere uyum sağlayamamakta, 

teknoloji yoğun işlerde çalışmak için mesleki veya teknik eğitim almak gerekmektedir. 

Dolayısıyla mesleki veya teknik eğitimi alarak işi öğrenen işçi teknoloji yoğun bir 

sektörde istihdam edilecektir. Eğitim, dünya ekonomisi ve Avrupa Birliği ile uyum 

sağlamada teknolojik gelişmelerin öğrenilmesi ve bilgi ve becerilerin hızlanması için 

kullanılması gereken etkili bir araçtır (Doğan, 1997: 233). İşgücü niteliği düşük olan bir 

ülkede eğitim, amaç olmaktan ziyade etkili bir araç olarak kullanıldığı takdirde üretimin 

kalitesi artacak, ihracat artacak ve refah düzeyi yükselecektir (TÜBİTAK, 2012).  
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Beşeri sermayenin büyüme üzerindeki etkilerinden daha önce bahsetmiştik. Bunun 

yanında beşeri sermaye, büyümeyi olumsuz etkileyen faktörleri de etkileyebilir. Eğitim 

sayesinde nüfus artışı ve bebek ölümleri gibi büyüme üzerinde negatif etkisi olan 

faktörler etkisiz hale gelebilir (Taban ve Kar, 2004: 103). 

Avrupa‟da temel eğitim sonrası bireylere seçme imkânı iş olanakları ile 

sunulmaktadır. Öğrenci temel eğitimden sonra ya üniversiteye ya mesleğe yönlendirilir. 

Avrupa eğitim sisteminde herkes üniversite mezunu olmamaktadır. Dolayısıyla 

Türkiye‟deki gibi eğitimli işsiz sayısı çok daha azdır. Türk eğitim sistemi değiştiği 

takdirde işsizlik problemi de büyük ölçüde azalabilir (Onaran, 2005). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKELERĠNDE EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME 

YÖNELĠK VERGĠ TEġVĠKLERĠ 

2.1. AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKELERĠNDE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠME YÖNELĠK 

VERGĠ TEġVĠKLERĠ UYGULAMASININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı eğitim-öğretim hizmeti sunumunu ve eğitim-

öğretime yönelik harcamaları teşvik etmek için gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma 

değer vergisi (KDV) mevzuatlarında çeşitli vergi teşviği uygulamalarına yer 

vermektedir (CEDEFOP, 2009: 22). Bu bölümde, CEDEFOP (European Centre for the 

Development of Vocational Training) (2009) izlenerek Almanya, İrlanda, Fransa, 

Hollanda, Avusturya ve Finlandiya örnekleri dikkate alınarak AB üyesi ülkelerde 

eğitim-öğretime yönelik vergi teşvik uygulamaları ele alınacaktır.   

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamında, eğitim-öğretim faaliyetleri de dâhil 

olmak üzere, mal ve hizmetler üzerinden KDV alınmaktadır. AB KDV Direktifi‟ne göre 

eğitim-öğretimle bağlantılı kamu yararı yüksek bazı faaliyetler KDV‟den istisna 

tutulmaktadır. KDV istisnası, eğitim-öğretimle yakından alakalı mal ve hizmetlerin arzı 

da dâhil olmak üzere, kamu hukukuna tabi olan kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 

çocuk ve gençlerin eğitimi, okul ve üniversitelerdeki eğitim-öğretim faaliyetleri, 

mesleki eğitim-öğretim ile kişi veya eğitim kurumlarınca verilen özel eğitim 

faaliyetlerini kapsamaktadır (CEDEFOP, 2009: 23).  

Tablo 2, AB üyesi ülkelerin ulusal gelir vergisi ve kurumlar vergisi 

mevzuatlarında eğitim-öğretim faaliyetleri çerçevesinde yapılan harcamalar için birey 

ve firmalara yönelik olarak sağlanan vergi teşviklerini özetlemektedir. Buna göre AB 

üyesi ülkelerin büyük bir kısmında eğitim-öğretim faaliyetlerini hedef alan vergi teşvik 

uygulamaları birey ve firmaların eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Örneğin, 

Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, 

Hollanda, Avusturya ve Slovenya‟da hem birey hem de firmaların eğitim-öğretim 

faaliyetleri vergi teşvik uygulamalarıyla desteklenmektedir. Ancak Almanya, İrlanda, 
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Portekiz, Slovenya, Finlandiya ve İngiltere yalnızca bireylerin eğitim-öğretim 

faaliyetleri için vergi teşviklerine başvururken Bulgaristan, İspanya, Yunanistan, İtalya 

ve Kıbrıs Rum Cumhuriyeti‟nde firmaların bu türden faaliyetleri vergi teşvik 

uygulamaları ile teşvik edilmektedir.  

Tablo 2.AB Üyesi Ülkelerde Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Vergi TeĢvikleri 

ÜLKELER ĠġLETMELERE 

YÖNELĠK VERGĠ 

TEġVĠKLERĠ 

BĠREYLERE 

YÖNELĠK 

VERGĠ 

TEġVĠKLERĠ 

ÜLKELER ĠġLETMELERE 

YÖNELĠK 

VERGĠ 

TEġVĠKLERĠ 

BĠREYLERE 

YÖNELĠK 

VERGĠ 

TEġVĠKLERĠ 

Bulgaristan   Litvanya   

Çek Cum.   Lüksemburg   

Almanya   Macaristan   

Estonya   Hollanda   

İrlanda   Avusturya   

Yunanistan   Portekiz   

İspanya   Slovenya   

Fransa   Slovakya   

İtalya   Finlandiya   

K.Rum C.   İngiltere   

Letonya      

Kaynak:CEDEFOP, (2009:23) 

 

Belçika, Danimarka, Malta, Polonya, Romanya ve İsveç gibi bazı AB üyesi 

ülkeler ise eğitim-öğretim faaliyetlerine özel vergi teşvik uygulamalarına 

mevzuatlarında yer vermemektedir. 

2.1.1. Ülkeler Ġtibarıyla Vergi TeĢvik Uygulamalarına Genel Bir BakıĢ 

AB üyesi ülkelerde eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik vergi teşvik 

uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temel sebepleri 

vergileme yetkisinin, büyük ölçüde, üye ülkelerin egemenlik alanlarında olması ve 

vergileme alanında uyumlaştırmanın son derece zayıf olmasıdır. Bazı ülkelerde eğitim 

öğretime yönelik sunulan teşvikler genel olarak şunlardır (CEDEFOP, 2009: 24-28): 

 Avusturya‟da hem işletmeleri hem de kişileri hedefleyen birtakım vergi 

teşvikleri bulunmaktadır. Eğitim harcamaları, kişiler ve işletmeler için, 
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vergilendirilebilir geliri azaltan gelirle bağlantılı giderler olarak değerlendirilir. 

Avusturya‟da şirketlerin eğitim harcamaları için ilave vergi muafiyeti bulunmaktadır. 

Yeterli düzeyde kâr elde edemeyen firmalar ya % 120 düzeyindeki vergi muafiyetinden 

ya da bu muafiyetin alternatifi olarak gerçek giderlerin % 6‟sı düzeyindeki vergi 

indiriminden yararlanabilirler.  Ayrıca Avusturya vergilendirme sisteminde çıraklık 

eğitiminde şirket katılımını teşvik etmek amacıyla çıraklık vergi indirimi ve vergi 

kredisi bulunmaktadır.   

 Bulgaristan‟da 2007 yılında tüzel kişiliklere yönelik vergi teşvikleri 

yürürlüğe girmiştir. Bu ülkede kolektif yatırım projeleri ve spesifik amaçlı yatırımlar 

için lisans verilen yatırım şirketleri için vergi indirimi uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

uygulama çerçevesinde istihdama yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinin % 20‟si 

vergi indirimine tabi tutulmaktadır.  

 Kıbrıs Rum Cumhuriyeti‟ndeki orta ve küçük boy işletmeler personel 

eğitim giderlerini, bu eğitim ister Güney Kıbrıs‟ta isterse yurt dışında verilsin, vergiden 

düşebilirler.  

 Çek Cumhuriyeti‟ndeki şirketler 1993 yılından, kişiler ise 2007 yılından 

bu yana eğitim amaçlı vergi indiriminden yararlanmaktadırlar. Şirketlere yönelik bu 

indirim eğitim harcamalarının % 100‟üne ulaşabilir ve işgücünün niteliğinin 

yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Kişiler için ise 400 avroya kadar tüm sınav 

masraflarını karşılayan vergi indirimi bulunmaktadır.  

 Estonya‟da kişilerin yıllık vergi matrahını aşmaması koşuluyla, eğitim 

harcamalarının tamamını kapsayan bir vergi kredisi uygulamada bulunmaktadır. Bu 

kredi devlet garantili eğitim kredilerinin faizleri ile öğrenim harç ve ücretlerini 

kapsamaktadır. Resmi olmayan eğitim faaliyetleri de vergi kredisi kapsamına 

girmektedir. Tüzel kişilikler için eğitim-öğretim faaliyetlerinin (eğitim planlarının 

değerlendirilmesi, danışmanlık hizmetleri) tüm dolaysız ve bazı dolaylı maliyetleri 

vergi muafiyeti kapsamında bulunmaktadır.   

 Finlandiya‟da çalışanların nitelik ve becerilerini geliştirmek için 

yürürlüğe konulan tamamlayıcı veya hizmet içi eğitim niteliğinde olan eğitim 

faaliyetleri için yapılan giderler yasal gider ve indirim kapsamında 

değerlendirilmektedir. Şirket kârı hesaplanırken bu giderlerin tamamı matrahtan 
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düşülebilir. Finlandiyalı vergi mükellefleri, harcamaları 620 avroyu aştığında meslekî 

yeteneklerini geliştirmek için yaptıkları masrafları vergi matrahından düşme hakkına 

sahiptir. Ayrıca banka kredisi ile faaliyetlerini finanse eden Finlandiyalı vergi 

mükellefleri kredi muafiyetinden yararlanabilir. Bu muafiyet 2500 avroyu geçen 

kredilerde toplam öğrenim kredisinin % 30‟u ile sınırlandırılmıştır.  

 Fransa, hem işletmeler hem de kişiler için çok sayıda vergi teşviki 

sunmaktadır.  İşletmelere kuruluş aşamasında girişimcilerin stajyerliği destekleyen 

eğitim harcamaları için vergi kredisi imkânı sunulmaktadır. Ayrıca orta ve küçük boy 

işletmeleri hedefleyen işletme, ekonomi ve finans alanındaki işçileri eğitmeyi 

amaçlayan kuruluş teşvikleri vardır. Kişiler için ana vergi teşvikleri şunlardır:  

 Bakmakla yükümlü çocukları bulunan aileleri hedefleyen yüksek ve orta 

eğitim harcamaları için gelir vergisi kredisi,  

 Yükseköğrenimdeki öğrencilerin öğrenim giderlerini finanse etmek için 

aldığı kredilerin faiz ödemelerine yönelik vergi kredisi,  

 Stajyerlere yönelik stajyerlik maaşlarının gelir vergisinden muaf 

tutulmasını içeren vergi muafiyeti,  

Fransa‟da sosyal sigorta primleri gibi diğer vergi türlerini etkileyen eğitim ve 

öğretime yönelik vergi teşvikleri de bulunmaktadır. Bu teşviklerden en önemlisi 

stajyerlere ödenen maaş üzerinden alınan sosyal sigorta primlerinin muafiyeti ya da geri 

ödenmesidir.  Ayrıca en az bir stajyer çalıştıran ve yıllık asgari ücretten 6 kat az ödenen 

toplam brüt ücrette küçük ve orta boylu işletmelere yönelik stajyerlik vergisi muafiyeti 

bulunmaktadır. 

 Almanya‟da mesleki eğitim ve öğretim harcamaları kişilerin gelir 

vergilerinin vergi matrahından düşülür. Mesleki veya gelir ile bağlantılı görülen 

harcamalar eğitim/öğretimin yapılan işle ilgili veya gelecekteki mesleki değişime 

hazırlanmakla ilgili olması durumunda tamamen matrahtan düşülebilir. Mesleki veya 

gelir ile bağlantılı olmayan ilk mesleki eğitim/öğretim için yapılan harcamalar özel 

harcamalar olarak yılda 4000 avroya kadar matrahtan düşülebilir. Buradaki ilk eğitim, 

yetkili kuruluşların tanıdığı ve resmi bir sınav ile biten eğitim kurslarını belirtmektedir 

(üniversite çalışmaları, stajyerlikler, mesleki kurslar). Ayrıca özel okullara devam eden 
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çocukları olan vergi mükellefleri, özel harcamalar olarak bu özel okulların eğitim 

ücretlerinin %30‟unu düşebilir.  

 Yunanistan‟da gelir vergisi mevzuatı, verginin ödenebilir miktarından 

yapılan bazı kesintileri içermektedir. Bu kesintiler, Yunanistan‟da belirli bir eğitim 

kurumunda öğrenim gören, mükellefin bakmakla yükümlü olduğu çocuklar için yıllık 

kira bedelinden % 20 düşülmesini içerir.  

 Macaristan, temel mesleki eğitime katılan öğrenci sayısını arttırmayı 

hedeflemektedir. Bu yüzden devlet son zamanlarda hem stajyerler hem de işletmeler 

için bazı mali teşvikler başlatmıştır. Bu teşvikler şunları içermektedir:  

 Stajyerler için mali teĢvikler: Temel mesleki eğitimin ilk döneminde asgari 

ücretin %15‟i vergiden muaf tutularak çıraklara yapılan ödemenin artırılması 

amaçlanmaktadır. 2007 yılından itibaren ilk dönemde ödenecek miktar % 20‟ye 

çıkarılmıştır. İşgücü sıkıntısı olan mesleklerde verilen eğitim için ilave bir % 20‟lik 

muafiyet de bulunmaktadır.  

 Öğrencilere sözleĢmeye dayalı staj imkânı sunan iĢletmelere yönelik mali 

teĢvikler:  2003 yılında öğrenci eğitiminde kullanılan materyallerin giderlerinden, 

öğrenci başına yılda asgari ücretin % 20‟si kadar vergi indirimi yapılmasına izin 

verilmiştir. Giderlerdeki bu düz oranlı indirim yıllık olarak asgari ücretin toplamına 

ulaşmış ve öğrenci başına vergi matrahındaki aylık indirim asgari ücretin % 20‟sine 

yükseltilmişti. 2006 yılında sosyal güvenlik vergisinin de indirilebilir hale getirilmesiyle 

düz oranlı indirilebilir maliyet miktarı genişletilmiş ve ilave giderlerin asgari ücretin % 

150‟sine kadar indirilebilmesine olanak tanınmıştır. 2007‟de ise işgücü kıtlığının olduğu 

mesleklerdeki eğitim faaliyetlerinde eğitim materyalleri giderlerinde ve uygulamalı 

eğitimle alakalı idari giderlerde eğitim materyalleri giderlerinden asgari ücretin % 40 

kadarı vergi matrahından indirilebilir hale getirilmiştir. Bu indirimin öğrenci başına 

yıllık azami 51 avroya kadar uygulanması ancak indirimin her halükarda asgari ücret 

miktarını aşmaması kabul edilmiştir. 

 İrlanda‟da şirketler kurumlar vergisini hesaplarken kendi ticari amaçlarını 

gerçekleştirirken ortaya çıkan eğitim giderlerini matrahtan düşebilirler. AB üyesi olan 

veya olmayan ülkelerde bazı lisans ve lisansüstü eğitim programları dâhil, onaylanmış 

yükseköğretim okul ücretleri için % 20 gelir vergisi standart oranı çerçevesinde vergi 
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indirimi uygulanmaktadır. Bu indirim bazı dillerin eğitimine ve bilgi teknolojisine 

yönelik programlara ödenen öğrenci ücretleri için de geçerlidir. 

 2007 yılından itibaren İtalya‟da yeni işçilere yapılan bazı eğitim harcamaları 

üretim faaliyetlerinden alınan bölgesel vergilerden (IRAP
3
 vergisi)  muaf tutulmaktadır. 

1998 yılında uygulanmaya başlayan bu vergi işletmelerin net üretim değerini 

vergilendirmektedir. Bu da personel faiz maliyetleri ile tahsil edilemeyen alacaklardaki 

kayıplar hariç üretim değeri ile üretim girdisi arasındaki farklılıktır. 2008 yılından 

itibaren standart oran % 3,9‟dur. Bu oran da bölgesel merciler tarafından bir baz puana 

kadar arttırılabilir veya azaltılabilir. 

 Letonya‟da 2008 yılında yapılan değişikliklerle 1993 yılından itibaren 

mesleki eğitim ve öğretim giderleri gelir vergisinden düşülebilir. Kişiler için vergi 

indirimi ile düşürülebilecek maksimum eğitim masrafları miktarı 213,43 avrodur. Her 

vergi mükellefi bu hakka sahiptir. Ayrıca tüzel kişilikler için vergi indirimleri 2006‟da 

başlatılmıştır. İndirilebilir maksimum harcama miktarı aynıdır.  

 Litvanya‟da 2003-2012 yılında Ulusal Eğitim Stratejisi‟nde alınan tedbir 

ilkelerinden sonra meclis, kişilerin gelir vergileri hakkındaki kanun değişikliğini 2007 

yılında onaylamıştır. Bu değişikliğin odak noktası kişileri kendi yeteneklerinin 

sorumluluğunu almak için teşvik etmektir. Bu uygulama bireylerin eğitimlerini 

kendilerinin finanse etmesi halinde giderlerinin bir kısmını geri almalarına olanak 

sağlamaktadır. Litvanya‟da ikamet edenlerin yükseköğrenim veya benzeri düzeydeki 

eğitim programları ile doktora veya post doktora eğitimine yönelik eğitim 

harcamalarının % 25‟i gelir vergisinden düşülebilir. Litvanya‟da ikamet eden bir 

öğrenci gelir vergisi mükellefi değilse ya da vergiden düşebilme imkânına sahip değilse 

bu giderler bir aile üyesinin vergiye tabi gelirlerinden düşülebilir. 2008 yılından bu yana 

tüzel kişiliklere yönelik vergi muafiyetleri yürürlüktedir. Sürekli mesleki eğitim 

faaliyetleri için mevzuat işçinin mevcut işiyle bağlantılı kısa vadeli sürekli eğitim 

kursları için vergi indirimine izin vermektedir.  

 Lüksemburg gelir vergisi kanununda yaşam boyu mesleki eğitim harcamaları 

için bazı vergi kredileri mevcuttur. 2000 yılının ocak ayından itibaren işçi eğitimine 

                                                 
3
 Imposta Regionale sulle Attività Produttive 
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yatırım yapmak isteyen Lüksemburg şirketleri katkı için devlete başvurabilir hale 

gelmişlerdir. Bu da devam eden mesleki eğitime yapılan yatırım harcaması üzerindeki 

verginin net %10‟una eşit doğrudan yardım veya aynı yatırım harcamasının %10‟una 

eşit vergi kredisi olarak şekillenir. Ticaret ve Esnaf Odasının katkılarıyla Ulusal Sürekli 

Mesleki Eğitimi Geliştirme Enstitüsü bu kamu yardımına erişmek için birtakım şart ve 

düzenlemelerle ilgili bir günlük eğitim sunmaktadır.  

 Portekiz gelir vergisi kanununa göre, vergi mükellefi eğitim giderine sahipse 

aylık asgari ücretin on iki katının % 75‟i kadar vergi muafiyetinden istifade edebilir. 

Ayrıca aylık asgari ücretin  % 160‟ına ulaşıncaya kadar eğitim masraflarının % 30‟u 

kadar hesaplanan vergi kredisi uygulanır. Üç veya üçten fazla kişiye bakmakla yükümlü 

olanlarda bu sınır her bağımlı kişi için aylık asgari ücretin % 30‟u kadar 

arttırılabilmektedir.  

 Slovenya‟da kurumlar vergisi kanununa göre, öğretim sözleşmesi ile mesleki 

eğitimde staj yapması için bir öğrenciye veya stajyere işveren şirketin vergilendirilebilir 

bazda ödediği ücret miktarında çalışılan her ay ve böyle mesleki bir eğitimden geçen 

her kişi için Slovenya‟daki aylık ortalama maaşın % 20‟sini geçmeyecek şekilde vergi 

matrahından indirim talep edilebilir. 2006 yılından itibaren her vergi mükellefi, mesleki 

eğitim/öğretim ile diğer satın alımların (öğrenim, kitaplar, tıp, spor, sağlık hizmeti vb.) 

masraflarını karşılamak amacıyla yıllık kazancın % 3‟ünü düşebilir.  

 İspanya‟da kurumlar vergisi mevzuatı, personel eğitimi için yapılan 

masrafların mali yıl boyunca şirketin yaptığı toplam harcamaların % 10-% 15‟i arasında 

bir sınır konularak vergiden düşülebilmektedir.  

 Slovakya‟da 2004 yılından itibaren KDV, gelir ve kurumlar vergilerine % 19 

sabit oran uygulaması başlatılarak ve diğer tüm vergi muafiyetleri hariç tutularak vergi 

politikası olabildiğince basitleştirilmeye çalışılmıştır. Böylece vergi politikası sosyal 

politikalardan ayrı tutulmuştur. Düşük düz oranlı kurumlar vergisinin  % 19‟unun 

eğitimi finanse etmeleri için girişimcileri büyük ölçüde cesaretlendirmesi gerektiği 

varsayılmıştır. Ancak 2008 yılından itibaren Slovakya Meclisi, bu genel prensipte 

uzmanlaşmış sürekli eğitim etkinliklerine katılan bazı tıbbi personel için vergi 

indirimleri şeklinde bir istisna uygulamaya karar vermiştir. Bu karara başka hedef 

gruplarını dâhil etme planları vardır. Maksimum öğrenim masrafı için kredi oranı % 
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10‟dur. Ancak kredi 1328 avroyu geçmemelidir. Sadece doğrudan eğitim masrafları ile 

sertifikalı program eğitimlerini karşılamak için kullanılmalıdır.   

 İngiltere‟de gelir vergisi kanunuyla tam zamanlı eğitimde veya bazı onaylı 

eğitim kurslarında öğrenim gören 16-18 yaş arası çocuklu aileleri destekleyen çocuk 

vergi kredisi uygulamasını başlatmıştır.  

2.2. SEÇĠLMĠġ BAZI AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKELERĠNDE VERGĠ TEġVĠK 

UYGULAMALARI 

2.2.1. Avusturya’da Vergi TeĢvik Uygulamaları 

2.2.1.1.Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisinin Yapısı 

Gelir vergilerine ilişkin tam mükellefiyet, ikametgâh adresi veya sürekli ikamet 

yeri Avusturya‟da bulunan kişilere uygulanır. Altı aylık daimi ikametin ardından 

vergiye ilişkin tam mükellefiyet ilk günden itibaren geçerlilik kazanır (European Tax 

Handbook, 2010). Yurt dışında geçici olarak ikamet etme bu süreyi durdurur. Vergiye 

ilişkin tam mükellefiyet ister bu ülkede ister yurt dışında olsun, tüm gelir kaynaklarının 

vergi amacıyla beyan edilmesi gerektiğini belirtir. Vergiye ilişkin dar mükellefiyet ise 

Avusturya‟da (işçi olarak ) gelir sahibi olan veya o ülkeden (sosyal güvenlik emekliliği 

gibi) gelir elden eden fakat ikametgâh adresi ya da daimi ikameti bulunmayan kişileri 

kapsar (CEDEFOP, 2009: 31-32).  

İşçiler ve emekliler ücret vergisi, kendi işinde çalışanlar ise gelir vergisi öderler. 

Ancak işçiler için “diğer ücretlerin” vergilendirilmesine ilişkin ek kesintiler ve özel 

şartlar mevcuttur. Ücret vergisi her bir işveren tarafından brüt maaştan düşülmeli ve 

gelecek ayın 15‟ine kadar vergi dairesine yatırılmalıdır. Buna karşın gelir vergisi, vergi 

dairesiyle birlikte gelir vergisi beyannamesinin hazırlanmasını gerektiren bir 

değerlendirme süreci sonucunda toplanır. Vergi hesaplanır ve gelir vergisi beyannamesi 

verilir. Gelir vergisi hesabında ayrıca mevcut ise ücret geliri de dikkate alınır. Ücret 

vergisi işveren tarafından kesilir ve hesaplanan gelir vergisine aktarılır.  

Gelir Vergisi Kanunu gelir vergisine tabi olan tüm gelir kategorilerini listeler.  

Farklı gelir kategorileri ise; tarım ve ormancılıktan; serbest meslekten, ticaret veya 
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işten; istihdamdan; sermaye yatırımından; kira bedeli ve finansal kiralamadan ve diğer 

kazançlardan elde edilen gelirlerdir. Gelir vergisi her durumda işçinin gelir elde ettiği 

yıl olarak kabul edilen takvim yılı içerisindeki toplam geliri temel alınarak hesaplanır.  

En önemli vergilendirilmeyen gelirler ise aile ödenekleri, annelik ödeneği ve sosyal 

güvenlik sistemindeki benzer ödemeler;  doğum izni yardımları;  doğum izni desteği ve 

çocuk bakımı yardımları; kaza yardımları ve bazı bağışlardır.  Vergilendirilmeyen fakat 

olası bir hesaplama durumunda vergiyi arttıran gelir öğeleri bulunmaktadır. Bunlar 

işsizlik yardımı, yoksulluk yardımı ve federal çalışanları için geçici yardımı kapsar. 

Eğer kişi sırf yukarıda bahsedilen vergilendirilmeyen gelir öğelerini kazanmayıp aynı 

zamanda vergiye tabi başka gelire (maaş, emekli maaşı) sahipse diğer ödemeleri farazi 

olarak hesaplanmalıdır. Farazi olarak hesaplanan toplam gelir daha sonra gerçekten 

vergiye tabi olur. Doğrudan kazançla bağlantılı olan vergilendirilebilir geliri azaltan 

bazı harcamalar mevcuttur. Bunlar ticari kazanç kategorileri altında (tarım ve 

ormancılık, serbest meslek, ticaret veya iş) iş giderleri olarak ya da diğer gelir türleri 

için (ücretler gibi) gelirle ilgili harcamalar olarak indirilir. Doğrudan vergilendirilmeyen 

gelire bağlı harcamalar indirilemez (CEDEFOP, 2009: 32-33).  

Tüzel kişilikler ve şirketler (dar mükellef olan şirketler gibi) kurumlar vergisi 

dışında gelir vergisi ödemezler. Kurumlar vergisi, gelir miktarına bakılmaksızın vergiye 

tabi gelirin % 25‟i oranında hesaplanır. Gelir vergisinden farklı olarak kurumlar vergisi 

düz oranlıdır. Tüzel kişiliği olan bir kurum kâr yapmasına veya zarara uğramasına 

bakılmaksızın kurumlar vergisini ödemekle yükümlüdür. Vergi 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 

Ağustos ve 15 Kasım olmak üzere üç ayda bir taksit halinde ödenir (CEDEFOP, 2009: 

33).  Gelir ve kurumlar vergisi federal kanunlar tarafından kontrol edilir. Bu yüzden 

Avusturya‟da vergi teşvikleri tek tiptir. İş etkinlikleri için temel vergi teşvikleri 

şunlardır (CEDEFOP, 2009: 34):  

 %25‟e kadar ek indirim, bazı durumlarda araştırma ve geliştirmenin %35‟ine 

kadar, alternatif olarak %8‟lik orana eşit bazı araştırma ve geliştirme harcamaları talep 

edilebilir,  

 Nitelikli eğitim harcamalarının %20‟sine kadar çalışanının eğitim indirimi, 

alternatif olarak böyle harcamaların % 6‟sına eşit vergi kredisi,  
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 Stajyerlerin alternatif olarak 1000 avro vergi kredisi ile çalıştırılması 

durumunda, 4380 avroya kadar özel indirim (işe giriş sözleşmesinin 1 Ocak 2003‟ten 

önce yapıldığı durumda) uygulanabilir.  

İşçi vergi kredisi (yabancı çalışanların vergi kredisi, yılda 54 avro), emekli vergi 

kredisi (aşamalı kuralı ile temel miktar, yılda 400 avro); tek kazanç sahipli vergi kredisi 

(yılda 364 avro, temel miktar); tek ebeveynli vergi kredisi (bir çocuk durumunda yılda 

494 avro); destek parası vergi kredisi (ayda çocuk başına 25,5-50,9 avro), çocuk vergi 

kredisi (ayda çocuk başına 50,9 avro) veya ek çocuk yardımı (ayda üçüncü çocuk için 

36,4 avro) gibi bazı önemli gelir vergi kredileri bulunmaktadır (CEDEFOP, 2009: 34). 

Mal ve hizmetlerin sunumu (doktorlar, avukatlar, yazarlar gibi serbest meslek 

grubu üyeleri tarafından verilen hizmet),  Avusturya sınırları içinde alım satım ve 

kiralama, uzun süreli kiralama ve lisans sözleşmeleri, üçüncü bir ülkeden Avusturya‟ya 

malların ithal edilmesi faaliyetleri katma değer vergisine (KDV) tabi olan iktisadi 

faaliyetlerdir. Aslında katma değer vergisi sadece son müşteriyi etkilemektedir. Mal ve 

hizmet tedariki sağlayan üretici KDV‟yi tüketiciden alır ve akabinde vergi dairesine 

öder. Bununla birlikte, üretici katma değer vergisi borçlusudur (CEDEFOP, 2009: 34-

35). KDV‟de temelde iki vergi oranı bulunmaktadır. Bunlar, %20‟lik standart vergi 

oranı ve %10‟luk indirilmiş vergi oranıdır. % 20‟lik oranın uygulanması temel kuraldır. 

Sadece istisnai durumlarda malzemeler % 10‟luk orana tabidir. Örneğin, %10‟luk oran, 

lojman ve konaklama amacıyla kiralamalar, toplu taşıma, kitap, gazete, dergi ve yiyecek 

tedariki için geçerlidir (European Tax Handbook, 2010).  

Avusturya mevzuatı gereği, okul hizmetleri sunumu ve genel veya mesleki 

eğitim/öğretim veren diğer kurumlar da KDV‟den muaftır (CEDEFOP, 2009: 35). 

2.2.1.2. Eğitim ve Öğretime Yönelik Özel Vergi Uygulamaları 

Avusturya Katma Değer Vergisi Kanuna göre özel okullar, mesleki eğitim veya 

diğer tedarikçiler tarafından sunulan hizmet programları belirlenen kriterleri taşıyorsa 

KDV‟den muaftır. Mesleki ya da genel eğitim üzerine kamuya yönelik kurslar sunan 

kâr amacı gütmeyen kuruluşların gelirleri de vergiden muaftır. Rekabetin bozulmasını 

önlemek amacıyla özel okullar da KDV‟den muaf tutulmaktadır. Kantinlerde yiyecek 

satılması gibi eğitime bağlı olmayan faaliyetler vergiden muaf değildir. Mesleki eğitim 
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enstitüsü, ticaret ve teknik okullar, kırsal eğitim enstitüsü, ekonomi odası eğitim 

enstitüsü gibi kurs ve kuruluşların KDV‟den muaf olduğu yasada belirtilmiştir. 

KDV‟den muaf olmayan bilgisayar kursları, kişisel öğretim, sürücü kursları, dans 

okulları, uzaktan öğretim okulları veya özel eğitim kursları gibi bazı eğitim/öğretim 

faaliyetleri de kanunda tanımlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının gelirleri 

giderlerini kapatıyorsa ulusal eğitim için kamu kurum ya da kuruluşlarının derslere, 

kurslara yaptıkları destekler vergiden muaftır. Kitap, gazete ve dergilerin arzına % 10 

oranında KDV uygulanmaktadır (CEDEFOP, 2009: 35-36).   

2.2.1.3. Gelir ve Kurumlar Vergisinde ĠĢletmelere Sağlanan Eğitim ve 

Öğretime Yönelik TeĢvikler 

Avusturya‟da beşeri sermayeye en fazla yatırım yapanlar, özellikle eğitim 

harcamaları açısından, Avusturya‟daki işletmelerdir. Eğitim ve işgücü niteliğini 

arttırmak amacıyla sanayi kesimi vergi teşviklerine ilişkin modeller önermiştir. 2000 

yılından bu yana Avusturyalı işverenler, eğitime yatırım yapabilmek için vergi indirimi 

talep edebilmektedirler. 2000 yılında % 9 olan vergi indirim oranı 2002‟de % 20‟ye 

yükseltilmiştir. 2003 yılında ise işletme içi eğitimin tamamını kapsar hale gelmiştir. 

Teşvik, şirketlerin eğitime ilişkin masraflarının %120‟sini vergiden indirmelerine izin 

vermektedir. Eğitim harcamaları, vergi matrahından düşülmektedir. Yeterli miktarda kâr 

edemeyen şirketler de vergi indiriminden yararlanabilir. Bu tür şirketler eğitim 

harcamaları için % 6‟lık bir kredi talep edebilmekte ve bu kredi vergi matrahından 

indirilebilmektedir (TİSK, 2012). Ticari kurumlar için eğitime verilen temel teşvikler 

şunlardır (CEDEFOP, 2009: 37-38): 

 Eğitime yönelik gider ve indirimler-eğitim vergi kredisi: 2000 yılından 

beri Avusturyalı işverenler eğitim giderleri için ekstra indirim talep edebilmektedirler. 

Bu durum tüzel kişiliği olan olmayan tüm şirketleri kapsar. Buradaki hedef kitle, 

pozisyonları, yaşları, özel eğitim gereksinimleri vb. hesaba katılmayan bir şirketin bütün 

çalışanlarıdır. Teşvik, sadece vergi matrahından düşürülmüş gerçek eğitim giderini 

kapsamamakta aynı zamanda gerçek giderin % 20‟sinin gayri resmi gider ile vergi 

matrahından fazladan düşürülmüş halini de kapsamaktadır. Örneğin, 1000 avroluk bir 

eğitim gideri için şirketin vergi matrahından 200 avro düşülmektedir.  
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2002 yılında eğitime yönelik vergi kredisi bir alternatif teşvik olarak başlatıldı. 

Bu teşvik gerçek giderin % 6 oranında bir vergi kredisidir. %120 gideri olan ve 

indirimden yeterli kâr etmeyen şirketler gerçek giderin % 6‟sı oranında vergi kredisi 

talep edebilmektedir. Kredi, işverenler vergi indirimi talep etmemişlerse alınabilir. 

Eğitime yönelik kredi, işverenlerin vergi iadesi dâhilinde talep edilmelidir ve vergi 

borcundan düşülmektedir. Bu yüzden doğrudan bir vergi kredisi olarak düşünülebilir. 

Bu iki vergi teşvikinin ana hedefi insana yönelik yatırımları desteklemek ve fiziki 

sermayenin yanı sıra insan sermayesini teşvik etmektir.  

Eğitim giderleri, özel sektör tarafından yürütülen eğitime yönelik kurs 

ücretlerini, eğitimci ücretlerini, eğitim alanlarının kiralanmasını ve öğrenim giderlerini 

içermektedir. Konaklama ve seyahat masrafları giderlere dâhil değildir. Özel sektör 

eğitim-öğretimde önemli bir işletme faaliyeti ile bir kuruluş kurmak zorundadır. Yasa, 

hizmet içi eğitimin sınırlarını ve özelliklerini açıklamaya yönelik tanımlamalar 

yapmıştır. Eğitim, bir işletmenin bağımsız bir bölümü ile karşılaştırılabilir olmalıdır. 

Örneğin işçi olmayanlara eğitim hizmeti sağlanmamalıdır. Geçerli giderler, direkt 

eğitim giderlerini (yevmiyeler, kira ödemeleri) ve dolaylı giderlerini (sabit masraflar) 

kapsamaktadır. Giderler günlük 2000 avroyu aşmamalıdır. Hizmet içi eğitime vergi 

kredisi uygulanamaz, sadece gider ve indirim uygulanabilir. Bu iki vergi teşviki son 

yıllarda birkaç önemli düzenleme geçirmiştir. Eğitime yönelik gider ve indirimler 

(Bildungsfreibetrag) 2000 yılında sunulduğunda gider ve indirimler dış eğitim 

faaliyetleri giderlerinin % 9‟u kadardı. 2002 yılında indirim %20‟ye çıkarıldı ve şirket 

içi eğitimi de kapsamaya başladı. Vergi kredisi önlemi 2002 yılında düşük kâr ya da 

zarar eden şirketleri korumak amacıyla ortaya konmuştur.   

 Çıraklığa yönelik gider ve indirimler-çıraklık vergi kredisi: Çıraklığa 

yönelik gider ve indirimler ve vergi kredisi, şirketlerdeki stajyerlerin eğitimleri ve işe 

alınmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu teşvik hakları çıraklık sözleşmeli 

şirketlere tanınmaktadır.  Gider ve indirim sadece 1 Ocak 2003 tarihinden önce başlamış 

olan çıraklıklar için talep edilebilir. Gider ve indirimin miktarı stajyer başına maksimum 

4380 avrodur. Ancak üç parça olarak talep edilmelidir. Stajyerliğin başladığı yıl 

(sözleşme imzalanması) 1460 avro, stajyerliğin bittiği yıl (sözleşme ile uyumluluk 

içerisinde) 1460 avro ve çıraklık sınavında başarılı olunan yıl 1460 avrodur. Genellikle 

ikinci ve üçüncü miktarlar aynı yıl talep edilmektedir. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 
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başlatılmış çıraklıklar için kredi talep edilebilmektedir. Stajyerliğin her yılı için şirket 

maksimum 1000 avro kredi talep edebilmektedir. Çıraklık iş piyasasının olumlu 

cevabıyla birlikte Maliye Bakanlığı belirli çıraklık meslekleri için yıllık 1000 avro olan 

vergi kredisi miktarını 2000 avroya çıkartabilmektedir. Talep edilen vergi kredisi 

şirketin vergi matrahına bakılarak verilmektedir. Miktar, sonra şirketin vergi hesabına 

yazılmaktadır. Bu kârlara dayanmadığı için zarara uğranılan yıllarda da 

uygulanabilmektedir. Gider ve indirim ile vergi kredisi aynı yıl içerisinde birlikte talep 

edilemez. Ancak bir şirket bir yıl vergi kredisi diğer yıl da gider ve indirim talep 

etmekte özgürdür. Eğer bir şirketin birden fazla stajyeri varsa bir stajyer için vergi 

kredisi diğer stajyer için gider ve indirim talep edemez. Hem prim hem de muafiyet 

2008 yılında kaldırılmıştır. 

2.2.1.4.Gelir Vergisinde Bireylere Sağlanan Eğitim ve Öğretime Yönelik   

TeĢvikler 

Gelir Vergisi Yasasının 16. maddesine göre eğitim giderleri vergi matrahından 

gelirle bağlantılı giderler olarak düşülebilmektedir. Bu vergi teşvikinin amacı gelir 

sağlama ile ilgili olarak bireylerin eğitim ve öğretimlerini desteklemektir. Eğitim 

giderlerinin vergi matrahından gelirle bağlantılı gider olarak düşülebilmesi için ilgili 

mesleğin temel eğitimi için yapılmış olması ya da eğitim faaliyetlerinin bir mesleki 

eğitim uygulanırken kişinin yetenekleri ve bilgisini geliştirmeye hizmet ediyor olması 

veya kapsamlı yeniden eğitim faaliyetlerinin kişinin önceki faaliyetleri ile ilgisi 

olmayan ve yeni mesleki faaliyete erişmesini kolaylaştıracak kadar kapsamlı olması 

gerekmektedir. İlgili meslekte temel eğitiminin bütün türleri, (ileri eğitim ve yeniden 

eğitim) gerçek eğitimin bireysel tanımlamasının kişisel durumları ile desteklenmelidir. 

Tersine öncelikle kişisel yarar ilişkili eğitim maliyeti talep edilemez. Örneğin sürücü 

belgesi (B sınıfı) almak, spor kursları veya kişisel gelişim eğitimleri almak gibi 

faaliyetler talep edilemez. Ticari araç sürücü belgesi (C sınıfı) alımındaki giderler, eğer 

iş için gerekli ise, talep edilebilir. Eğer yabancı dil, iş sebebi ile gerekmekte ise dil 

kursları masrafları düşebilmektedir. Kurs ücretleri, kurs materyalleri, çalışma aletleri 

(ör. kişisel bilgisayar masrafları), seyahat, olası gündelikler (eğer kurs mesken ya da iş 

yeri dışında düzenleniyorsa ilk beş gün) ve bir gecelik konaklama gibi giderler talep 

edilebilir. Bütün gelir ile ilgili giderler, ileri ve yeniden eğitim giderleri uygulandıkları 
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yıl için talep edilebilirler. İleri ve temel eğitim masrafları orijinal faaliyet ile bağlantılı 

olarak gelir ile ilgili giderler olarak talep edilebilir. Bir emeklinin işi olmadığında, ilgili 

mesleğin ileri eğitimi, temel eğitimi veya yeniden eğitimi, genel olarak gelir ile ilgili 

giderler olarak talep edilemez. Ancak iş piyasasına yeniden katılmak isteyen erken 

emekli olanlar bu kuralın dışındadır. Diğer mesleği yürütme amaçlı kapsamlı eğitim 

masrafları „öngörülen gelir ilişkili giderler‟ olarak adlandırılmaktadır. Ücret vergisi 

ödeyen bireyler yıllık vergi iadelerinde bu giderleri talep etmek zorundadırlar. Temel, 

ileri ve yeniden eğitim masrafları uygulandıkları yıl için talep edilebilir. Eğer eğitim 

giderleri geliri aşıyorsa zararı ileri taşımak mümkün değildir. İleri ve temel eğitim 

masrafları orijinal faaliyet ile bağlantılı olarak gelir ile ilgili giderler olarak talep 

edilebilmektedir. Her işçiye 132 avroluk gelirle ilgili giderler indirimi otomatik olarak 

verildiği için eğitim ve öğretim giderleri yıllık 132 avroyu aşmak zorundadır. Eğer 

geçerli eğitim giderleri yoksa veya toplam geçerli masraflar (örneğin 100 avro), ise 

muafiyet her iki durumda da 132 avro olacaktır. Eğer toplam giderler 200 avro olursa 

muafiyet de 200 avro olacaktır (CEDEFOP, 2009: 38-40).  

Gelir Vergisi Yasası‟ndaki 2000 ve 2002 yıllarında yapılan son değişiklikler 

daha esnek bir yaklaşım ortaya koymaktadır (Wagner ve Lassnigg, 2006). Mevcut 

hükümler, yeniden eğitim olarak adlandırılan geniş mesleki yeterliliğe yönlendiren uzun 

dönemli eğitim ölçütleri için olduğu kadar bireylerin uzmanlık alanlarına ilişkin bütün 

masrafları da dikkate almaktadır. Bu değişikliklerin sebebi mesleki değişimi 

kolaylaştırmak ve işverenlerin daha esnek olmalarını sağlamaktır. Kimi mesleki 

yönelimler ile bütün eğitim ölçütleri bu bağlamda geçerlidir. Bilgi teknolojisi kursları, iş 

ilişkili kurslar, dil kursları ve mesleki akşam okulları (ikinci öğrenim okulları) bunun 

tipik örnekleridir. Genel başlangıç ve akademik eğitim masrafları ve spor kursları ya da 

sürücü belgesi eğitimi gibi özel amaçlarda, öncelikli istenen eğitimler için giderler 

düşürülemez. Ticari araç sürücü ruhsatı gibi giderler, iş amaçlı ise, düşülebilir 

(CEDEFOP, 2009: 40). 

2.2.1.5. Avusturya’da Eğitim ve Öğretime Yönelik Vergi TeĢviklerinin 

Değerlendirilmesi 

Eğitime yönelik gider ve indirimlerin ve vergi kredisinin kapsamlı 

değerlendirmeleri bulunmamaktadır. Özellikle Ticaret ve Sanayi Odası, sistemdeki 
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muhtemel değişiklikleri değerlendirmek için bu teşviklere sahip olmayı istemektedir. 

Ancak günümüzde durum böyle değildir. Vergi teşvik uygulamasının başlatıldığı 2000 

yılında hükümet bu teşviklerin yaklaşık olarak 22 milyon avroluk vergi gelir kaybına 

sebep olacağını tahmin etmişti. 2008 yılı için bu zarar yaklaşık 30 milyon avro olarak 

tahmin edilmiştir. Vergi kredisi, zararın üçte ikisini; gider ve indirimler ise üçte birini 

oluşturmaktadır. Bu veriler ve görüşmelerden toplanan bilgilere dayanarak bütün 

firmaların bu teşviklerden haberdar olmadıkları ve bu yüzden geçerli eğitim masraflarını 

talep etmedikleri sonucunu çıkarmak mümkündür. Bu soruna ayrıca birçok şirkette 

eğitim ve finans sorumluluğunun ayrı olması durumu da eklenmektedir. Vergi 

teşviklerinin esas avantajları şunlardır (CEDEFOP, 2009: 40-41): 

 İşletmelere olduğu gibi hükümete de çok düşük idari-bürokratik masraflar, 

yüklemesi,  

 Piyasaya aksaklıklarının olmaması,  

 Yüzde 6 vergi kredisi (% 20 ilave gider ve indirime alternatif olan) özellikle 

başlangıç için avantajlı kabul edilmektedir. Bunun nedeni genç firmaların genelde kâr 

yapmamalarıdır.  

Vergi teşviklerinin dezavantajları ise şunlardır (CEDEFOP, 2009: 41): 

 Özellikle büyük firmaların vergi teşvikleri olmadan da eğitim verdikleri 

varsayıldığından etkinlik kayıpları muhtemeldir. Vergi teşviklerinin firmaların eğitime 

kalkışmasına yönelik kararlarında çok az rol oynadığını öne sürülebilir. Diğer 

sübvansiyonların, bilhassa yardımların, kullanımı kararlar için çok daha önemli gibi 

görünmektedir. Ancak teşvikler düşük farkındalık ya da zayıf uyarıcı etkisi nedeniyle 

sübvansiyon ve yardımlar gibi etkin olmayabilmektedir.  

 Teşvikler işgücünde düşük nitelikli kişileri hedeflememekte, oldukça nitelikli 

olan çalışanların daha da fazla eğitilmesiyle sonuçlanabilmektedir. 

Avusturyalı işveren örgütleri muhtemel etkinlik kayıplarına rağmen ilave gider 

ve indirimlerin, kapsamlı yaşam boyu öğrenme stratejisinde firma tabanlı eğitimi 

güçlendirme açısından önemli bir araç olduğunu kabul etmektedir. İşveren kuruluşları 

küçük teşebbüsler ve belirli hedef grupları için (örneğin yaşlı işçiler, düşük vasıflı 

işçiler, çocuk izninden sonra işe dönen insanlar vb.)  indirimi % 40‟a çıkarmayı teklif 
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etmişlerdir. Ticaret ve sanayi odası, vergi teşviklerinin girişimcilerin kendileri için de 

uygulanabilir olmasını istemektedir. Ticaret ve sanayi odası yaşlı çalışanlardan ziyade 

düşük vasıflı çalışanlar için indirimi arttırmayı istemektedir. Zira eğitim düzeylerini 

yaştan ziyade vasıfla bağlantılı görmektedir. Ancak Avusturya hükümeti bu istekleri 

değerlendirmeye almamıştır. Çıraklık vergisine yönelik gider ve indirimler ile vergi 

kredisine dair değerlendirmeler de söz konusu değildir. Bu iki teşvik 2008 yılında 

kaldırılmıştır. Yerini çıraklıklar için bağış temelli yeni bir destek sistemi almıştır. 

Ekonomi ve Çalışma Bakanlığına göre, vergi tabanlı destek sisteminin kaldırılmasının 

nedeni bunun farklılaştırılmış ve iyi hedeflenmiş bir takviyeye izin vermemiş olmasıdır. 

Vergi tabanlı desteğin hem çıraklığın tam süresini hem de çıraklıkla ilişkili işçi 

maliyetlerini hesaba katmadığı savunulmaktadır. Bu desteğin şirketlerin ihtiyaçlarına 

karşı kötü yönelimli olarak değerlendirildiği düşünülmektedir. Bağış tabanlı yeni sistem 

sübvansiyonları eğitimde kalite ölçütleriyle ilişkilendirmektedir. Bu durum vergi tabanlı 

sistemde mümkün değildi. Bu uygulamanın ortadan kaldırılmasının başka bir nedeni 

hükümetin tek bir idari kuruluşta (şu an ticaret odası) çıraklıkla ilgili muhtelif destek 

önlemleri üzerine yoğunlaşmaya niyetlenmesidir. Vergi tabanlı çıraklık destek 

sisteminin önemli bir avantajı hükümet ve şirketler için bürokratik işlemler açısından 

sunduğu göreceli kolaylıktır. Ayrıca talep de oldukça yüksek olmuş, teşvik talep eden 

uygun şirketler neredeyse %100‟e tekabül etmiştir (CEDEFOP, 2009: 41). 

2.2.2. Finlandiya’da Vergi TeĢvik Uygulamaları 

2.2.2.1.Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisinin Yapısı 

Finlandiya vergi sistemi Gelir Vergisi Kanunu (hem gelir hem de kurumlar 

vergisini kapsar) ve Katma Değer Vergisi Kanunu olmak üzere iki temel kanun ile 

düzenlenmiştir. Finlandiya‟daki gelir vergisi dört temel grup olan devlet, belediye, 

sosyal sigortalar kurumu ve kilise tarafından toplanır. Gelir vergisi yıllık olarak meclis 

tarafından karar verilen artan oranlı vergi tarifesine göre belirlenmektedir. Umumi vergi 

(belediye vergisi) kişilerin kazandığı gelirler ve ölmüş kişilerin mal varlıklarından sabit 

fiyattan alınır. Her belediye meclisi bir sonraki yıl için önceden yıllık olarak vergi 

oranını ayarlar. Lüteryen ve Ortodoks kiliseleri kendi üyelerinden vergi toplarlar. Sosyal 
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sigortalar kurumu zorunlu sağlık ve emeklilik sigorta kesintileri gibi zorunlu sosyal 

güvenlik ödemelerini toplar (European Tax Handbook, 2010).  

Kurumlar vergisi oranı, 2005 yılında % 29 oranından % 26‟ya düşmüştür. 

Hayvan yemine %13 KDV uygulanırken kitaplar, kültürel aktivitelere ve eğlence 

etkinliklerine giriş ücreti ve yolcu taşıma hizmetleri üzerinden % 9 KDV alınır. Standart 

KDV oranı %23‟tür. Sıfır oran abone olunmuş gazetelere uygulanır ve eğitim hizmetleri 

sunumları KDV‟den düşülür (European Tax Handbook, 2010).  

Finlandiya eğitim ve bilim politikasının genel yaklaşımı AB Lizbon Stratejisi ile 

uyumludur. Finlandiya‟da eğitim ve kültür temel bir haktır. Bu hak ulusal anayasa ile 

garanti altına alınmıştır. Bu sebeple, kamu yetkilileri her Finlandiya vatandaşının sadece 

anaokulu ve temel düzeylerde değil, zorunlu okul eğitimine de eşit erişim hakkına sahip 

olacağını garanti altına almalıdır. Finlandiya kamu politikası çoğunlukla ilk, orta ve 

yükseköğretim seviyesinde eğitim hükümleri ile ilgilenir. Kamu perspektifinden 

yetişkinlerin mesleki becerilerini korumak ve geliştirmek için yapılan eğitim ve öğretim 

faaliyetleri daha az önemli olarak görülür. Finlandiya, Avrupa ortalamasına göre çok 

yüksek düzeyde eğitimli bir ülke konumundadır. Ancak, OECD (2005)‟e göre her 

100.000 çalışan için üniversiten mezun olanların sayısı OECD ülkeleri içinde en yüksek 

ülkelerden biri olmasına rağmen, bu ülkedeki eğitimli insanların oranı OECD 

ülkelerindeki ortalamaya neredeyse eşittir (CEDEFOP, 2009: 43). 

Finlandiya hükümeti bütün vatandaşlara zorunlu olan eğitim araç gereçlerini, 

ders kitaplarını, ihtiyaç duyulan yerlerde okul taşıtlarını ve yemeği ücretsiz olarak 

sunmaktadır. Zorunlu öğrenim sonrası eğitim de ücretsizdir. Öğrencilerin ders kitapları, 

ulaşım ve yemekleri bedelsiz olarak karşılanırken yüksekokullardan, teknik okullardan 

ve üniversitelerden (hem genel hem mesleki) harç parası da alınmamaktadır. Özel okul 

sayısı azdır ve bunlar kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yönetilmektedir. 

Dönem ücretlerini toplayamadıkları için temel finans kaynağı devlettir. Mesleki eğitim, 

devlet fonlu özel kurumlar tarafından verilen mesleki eğitim, orta ve yükseköğretim, 

yükseköğrenim diplomaları dâhil olmak üzere çoğunlukla ücretsizdir.  Tüm eğitim ve 

öğretim Finlandiya Eğitim Bakanlığı ile masrafların % 54,7‟sini karşılayan yerel 

yetkililer tarafından ortak finanse edilir. Tek istisnai durum, daha ileri mesleki eğitim ve 
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üniversite eğitimidir. Mesleki kurumlar ve özellikle teknik liseler paralı hizmet verebilir 

ve proje yönetebilirler (CEDEFOP, 2009: 43).  

2.2.2.2. Eğitim ve Öğretime Yönelik Özel Vergi Uygulamaları 

Finlandiya‟da kamu tarafından sunulan veya kamu tarafından finanse edilen 

kuruluşlarca verilen eğitim hizmetleri KDV‟den istisna tutulmuştur. İstisna sadece 

eğitim için geçerli olup araştırma faaliyetlerini kapsamamaktadır. Dolayısıyla 

üniversiteler eğitim hizmeti açısından KDV ödemek zorunda değilken, araştırma 

hizmetleri için KDV ödemek zorundadır. Kamu okulları, yükseköğrenim kurumları ve 

eğitim sunan özel kuruluşlar KDV‟den muaftır. Kanunda belirtilmeyen eğitim/öğretim 

hizmeti sunan kurumlara muafiyet verilmemekte ve % 23 KDV uygulanmaktadır. 

Kitaplara ve kültürel hizmetlere % 9 oranında bir KDV uygulanmakta gazetelere ise 

KDV uygulanmamaktadır (CEDEFOP, 2009: 43-44).  

2.2.2.3. Gelir ve Kurumlar Vergisinde ĠĢletmelere Sağlanan Eğitim ve 

Öğretime Yönelik TeĢvikler 

Finlandiya‟da gelir elde ederken ortaya çıkan veya sonrasında teşebbüslerin 

yaptığı giderler Finlandiya iş vergilendirmesinde indirime tabidir. Bu duruma çalışan 

ücretleri ve tamamlayıcı eğitim giderleri dâhildir. Ticari vergilendirmedeki eğitim ve 

öğretim vergi işlemlerini düzenleyen temel yasalar Gelir Vergisi Yasası ile Ticari Gelir 

Vergileri hakkındaki kanundur. Kurumlar vergisi oranı % 26‟dır. Teşebbüse yönelik iki 

ana eğitim faaliyeti türü mevcuttur. Eğer bir şirket derece ve sertifika için işçiye ödeme 

yapıyorsa, (mesleki ya da yükseköğrenim kurumunda alınan bir Yüksek lisans ya da 

Doktora) işverenin çıkarına bile olsa eğitim için yapılan bu giderler KV‟den 

indirilemez. Gelir iktisabı için yapılan giderler vergilendirmede indirime tabidir. 

İşverenin çıkarlarına ve işveren tarafından işçilerin becerilerini geliştirmelerine yönelik 

destek sunan tamamlayıcı veya hizmet içi eğitim masrafları, ticari vergilendirmede 

tamamen indirime tabidir. Çünkü bunlar da teşebbüs tarafından gelir iktisabı için 

yapılan giderler olarak görülmektedir. Tamamlayıcı eğitim masrafları tedarikçinin yasal 

statüsüne, eğitimin süresine ya da eğitim kursu-tedarikçisi tarafından sertifika sunulup 

sunulmamasına bakılmaksızın vergi indirimine tabidir. Pratikte öğretim tamamlayıcı 

olarak görülmüyorsa bütün eğitim ve öğretim maliyetleri ticari vergilendirmede 
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indirime tabi tutulmaktadır. Ancak bu giderlerin nasıl yorumlandığı işçinin bakış 

açısından önemlidir. Zira eğitim vergilendirilebilir gelir veya vergiye tabi olmayan 

şeklinde kabul edilmektedir. Eğitim tamamlayıcı olarak görülüyorsa temel eğitim 

masrafları düşürülebilir olarak kabul edilmektedir. Eğitimin temel ya da tamamlayıcı 

olması her zaman anlaşılabilir değildir. Her durumdaki son karar vergi idaresi (bölgesel 

vergi kurumları) ve “merkez vergi kurulu” tarafından alınmaktadır (CEDEFOP, 2009: 

44-45).  

2.2.2.4. Gelir Vergisinde Bireylere Sağlanan Eğitim ve Öğretime Yönelik 

TeĢvikler 

Gelir üzerinden alınan vergilerde işle ilgili masraflar için 620 avroluk standart 

bir gider ve indirim bulunmaktadır. Ayrıca gelir iktisabında vergi mükellefinin maruz 

kaldığı maliyetler, mesleki becerileri geliştirmek için yapılan giderler (kurs ücretleri) 

indirilebilir giderlerdir. Seyahat giderleri ya da iş kura ödenen üye aidatları ile ilgili 

olmayan giderler yalnızca 620 avroyu aşması durumunda kazançtan 

düşürülebilmektedir. Bu nedenle mesleki becerilerini geliştirmek için kendi eğitim 

masraflarını ödeyen işçiler açısından dolaylı bir teşvik mevcuttur. Bu vergi teşviki 

OECD sınıflamasına göre yasal gider ve indirim olarak görülebilir. Yaşam giderleri (ev 

kiraları, çocuk bakım giderleri, vs.) ile temel eğitim ve normalde yaşam giderleri olarak 

görülen lisans tamamlama için yapılan giderler düşürülebilir giderler değildirler. Ancak 

temel eğitim ile ilgili masrafların düşürülebilir olarak kabul edildiği istisnai durumlar 

(örneğin yeniden örgütlenme programları ya da nitelik değişimleri gibi işçinin etkisi 

dışındaki nedenler yüzünden eğitimin bireyler tarafından üstlenilmesi durumunda) da 

olmuştur (CEDEFOP, 2009: 45-46).  

İşveren tarafından sağlanan eğitim, işçilerin mevcut görevleri için gerekli temel 

eğitim olması durumunda ve bu görevlerindeki becerilerini geliştirmeleri için gerekli 

olması kaydıyla işçiler için genellikle vergiden muaf tutulmaktadır. Eğitimin vergiden 

muaf olması için niteleyici yahut onaylayıcı olmaması gerekmektedir. Yani yüksek 

lisans ve doktora dereceleri vergiden muaf olarak görülebilir. Eğer eğitim vergiden 

muaf değil ise eğitim maliyetleri matrahtan indirilemez. Eğitimin vergiye tabi bir gelir 

olup olmadığına bakılırken karar verilen bir diğer nokta da işveren şirkete yarar sağlayıp 

sağlamadığı hususudur. Eğer eğitim girişimi işverenden geliyorsa ve firma açısından 
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gerekliyse eğitim vergiye tabi gelir olarak değil işçi için vergiden muaf olarak 

değerlendirilir. Genel kural işverenler tarafından karşılanan işletme yüksek lisans 

derecelerinin, eğitimin işveren şirket için gerekli olması kaydıyla, işçiler için vergiden 

muaf olarak görülmesidir. Eğitimin işverenin isteği ile gerçekleştiğini göstermenin tek 

yolu eğitimden sonra vadeli bir sözleşme ile işçiyi şirkete bağlamaktır. Bu kural için de 

istisnalar bulunmaktadır (CEDEFOP, 2009: 46). İşletme yüksek lisans yapan ve kendi 

masraflarını karşılayan bir işçi giderlerini gelir vergisinden indirebilir ya da indiremez. 

Çünkü yasal uygulama her durumda tek tip değildir. Örneğin işçi mevcut görevleri için 

bir derece veya uygun temel eğitimi olmamasına rağmen işletme yüksek lisansı 

yapıyorsa aldığı eğitim için yaptığı giderler yaşam gideri olarak görülmektedir. Bu gibi 

durumlarda işçi bu masraflarının yaşam gideri olarak görülmesi ve bu yüzden 

düşürülebilir olarak değerlendirilmemesi sebebiyle kendi masraflarını ödemek 

durumunda kalır. Sanatta akademik dereceye sahip olan bir kimse işletme yönetimi ya 

da iş idaresi dışında önceki işvereni için çalışmaktayken işletme yüksek lisansa başlama 

kararı aldığında yeni görevleri iş yeterliği gerektirir. Vergi Dairesi, bu işletme yüksek 

lisans eğitimini yeni bir kariyere geçiş olarak yorumlamaktadır. Yani eğitimin hedefi 

mevcut iş becerilerini geliştirmek değildir. Bu durumdaki önemli unsur eğitimin bir 

önceki işverenin altında çoktan başlamış olduğu ve kişinin temel eğitimine bağlı 

olmadığıdır. Görüldüğü gibi Vergi Dairesi, mevcut görevlerdeki yetenekleri 

geliştirmeyle ve yeterli temel eğitimin ölçütlerinin birbirleriyle uyuşmasıyla özellikle 

ilgilenmektedir. Finlandiya vergi sistemi yakın zamanda belirli bir zaman dilimi 

dâhilinde yeterlik sınavını geçen vergi mükelleflerine öğrenim kredisi sunmuştur. Yıllık 

geliri 2500 avroyu aşan kişiler aldıkları öğrenim kredisinin maksimum % 30‟unu gider 

olarak gösterebilirler. Bu teşvik OECD sınıflandırılmasında kullanılan vergi indirimine 

denk gelmektedir. Söz konusu teşvik sadece 2005 yılı ya da daha geç sonbahar dönemi 

süresince öğrenciliklerine bir üniversitede veya bir teknik okulda başlamış olan 

mezunlara uygulanmaktadır. Bu düzenlemenin amacı öğrencileri maaşlı bir iş yerine 

öğrenim kredisi almaya teşvik etmek ve böylece daha kısa bir sürede mezun etmektir. 

Bu indirim mezuniyetten en fazla 10 yıl sonra verilmektedir. Devlet tarafından 

garantilenen öğrenim kredilerinin faizi, miktarda sınır olmadan düşürülebilir. Kesinti 

tamamen gelirden yapılmaktadır. Fakat eğer bir vergi mükellefinin geliri yoksa 

GV‟nden açık kredisi alma imkânı bulunmaktadır. Açık kredisi (deficit credit) mali yıl 
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boyunca ödenen faiz miktarının % 28‟idir. Öğrenim kredisi indirimi öncelikle eyalet 

gelir vergisinden (State income tax) düşülmelidir. Ancak eyalet gelir vergisinden fazla 

olduğunda toplumsal ve kilise vergileri olarak da alınabilir (CEDEFOP, 2009: 46-47).  

Son olarak öğrencilere verilen kira yardımı veya stajyer öğrenciler için devlet 

tarafından sağlanan faydalar gibi eğitimle alakalı toplumsal faydalar vergiden muaf 

olarak görülmektedir. Kazanılan gelir üzerindeki toplumsal vergilendirmede de 

maksimum 2.600 avro burs indirimi (grant allowances) vardır. Aşan gelir miktarı % 50 

düşürülerek en fazla 2.600 avro öğrenci burs indirimi vardır. Bu indirim en az 10 yıllık 

iş geçmişi olan ve çalışma izni isteyen işçilere veya bağımsız çalışanlara uygun olan 

yetişkin eğitim burslarına uygulanmamaktadır (CEDEFOP, 2009: 47). 

2.2.2.5. Finlandiya’da Eğitim ve Öğretime Yönelik Vergi TeĢviklerinin 

Değerlendirilmesi 

Eğitim ve öğretim için çok sayıda doğrudan devlet desteği mevcut olduğundan 

vergi teşvikleri Finlandiya‟da nispeten nadir görülmektedir. Oysa Finlandiya toplumu 

finansal destek biçimi olarak genellikle doğrudan desteği tercih ettiği için vergi 

teşvikleri yaygın olarak kullanılmamaktadır. Başka bir deyişle, eğitim hizmetleri devlet 

ve devlet destekli kuruluşlar tarafından fazlasıyla temin ve finanse edildiği için özel 

vergi işlemi yoluyla eğitimde ilave teşvik gerekli görülmemektedir. Bireyler ve 

girişimciler arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleme amaçlı Finlandiya 

sisteminde vergi teşviklerinin rolü nispeten önemsizdir. Finlandiya hükümetinin yeni 

vergi teşviklerini uygulamadaki gönülsüzlüğünün yanı sıra, OECD ülkeleri içerisinde 

Finlandiya‟nın eğitim katılımlarında üst sırada bulunan ülkelerden biri olması sebebiyle 

bu teşvikler için talep yönlü bir eksiklikten bahsedilebilir. Örneğin Finlandiya‟da 12 

aylık süreç içinde okul dışı meslek ilişkili eğitimde % 40‟ın üzerinde işgücü yer 

almaktadır (OECD, 2005). Ayrıca bu eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyen 

vergilendirmenin bu rolü son 10 yıl boyunca gözle görülür oranda değişmemiştir. Vergi 

teşviklerinin eğitim ve öğretimin arz ve talebi üzerindeki etkileri konusunda hiçbir genel 

değerlendirme mevcut değildir (CEDEFOP, 2009: 47). 

Eğitim masraflarının indirilebilir eğitim giderleri olarak görülüp görülmemesi 

durumunun belirsiz olduğu serbest meslek mensupları gibi kişiler bulunmaktadır.  

Büyük bir firmadaki bir işçi işle ilgili kurs aldığı zaman bu otomatik olarak şirket için 
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eğitim gideri olarak, işçi için ise vergiden muafiyet olarak yorumlanmaktadır. Eğitimin 

doğası ile ilgili son kararın vergi daireleri tarafından müteakip bir temelde alınması 

gerçeği bilhassa serbest meslek sahiplerine göre bu işe belirsizlik katmaktadır 

(CEDEFOP, 2009: 48).   

Finlandiya vergi sisteminde eğitim giderlerinin düşürülmesinde biraz karışıklık 

ve bürokrasi vardır. Bu durum ulusal politika yapıcılar için özellikle önemlidir. Bazı 

eğitim giderlerinin vergi işlemlerindeki belirsizliklerden sorunlar çıkmaktadır. Bu 

sorunlar içinde en yaygın sorun işletme yüksek lisans derecesi giderlerinin düşürülmesi 

ile alakalıdır. İşletme yüksek lisans derecelerinin vergi işlemlerindeki yasal uygulama 

işçiler ve işverenler için vergi güvenliğini etkileyerek tutarsızlık oluşturmuştur. Bu gibi 

belirsizlikler bireylerin işletme yüksek lisans eğitimi istekliliklerini olumsuz 

etkileyebilmektedir. İşveren sendikası, niteleyici yahut sertifika yönelimli (qualifying or 

certificateoriented) olması fark etmeksizin, vergi sürecinde, eğitimin farklı işlem 

görmemesi gerektiği fikrindedir. Özel sektör vergi dairelerinin işçileri için eğitim 

sağlamayı isteyen işverenlere karışmamaları gerektiğini vurgulamaktadır. Zira 

girişimcilerin kendileri için herhangi bir yararı olmadan kendi personellerine eğitim 

vermeleri ihtimali bulunmamaktadır. İşveren derneği, sistemin daha fazla indirim ve 

izne müsaade etmesi ve indirim haklarının mevcut durumdakinden daha geniş olması 

gerektiğine inanmaktadırlar. En önemli gelişim temel eğitim giderlerinin 

düşürülebilirliğinin genişletilmesi olacaktır. Maddi engellerin, bazı grupların eğitim 

faaliyetlerine iştirak etmemelerinin temel sebebi olmadığı konusunda bir mutabakat 

vardır. Örneğin, girişimciler ve eğitim düzeyi düşük olanlar, yetişkin eğitimi ile 

meşguliyetlerinde maaşlı kişilerle aynı fırsatlara sahip olmamaktadır. Zira diğer 

problemler (zamansızlık, kişisel çıkar olmaması vb.) araya girebilmektedir. Finlandiya 

vergi sistemi inişte olan meslekler-sektörlerden yeni ve gelişmekte olan meslekler-

sektörlere geçerek kişisel bakımdan uzun süreli istihdamı desteklememektedir.  

Özellikle mevcut istihdam durumunda (özel bir alanda temel eğitim) gerekli olmayan 

eğitim ve öğretim masrafları, bireyler için vergilendirmede karşılanamamaktadır. Bu 

durum gelecekte bireylerin uzun vadeli istihdamını etkileyerek Finlandiya iş 

piyasasındaki meslekler içerisinde mobilite geliştirmede başarısızlığa yol açacaktır. 

(CEDEFOP, 2009: 48). 
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Finlandiya Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretimi düzenleyen, finansal ve mali 

meseleleri değerlendiren ve olası yetişkin eğitimi reformunu analiz etmeyi hedefleyen 

bir komite bulunmaktadır. Bu durumun uygulanabilirliği, doğrudan devlet yardımlarının 

hâkim olduğu mevcut sistem ile karşılaştırılmakta ve dikkatle incelenmektedir.  Çalışan 

nüfusun eğitim ve öğretim sisteminin gelecek yıllar içinde değişmesi olası değildir. 

Özellikle vergilendirmede düşürülebilir eğitim giderlerinin kapsamını genişletmede 

genel bir tartışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla GV ve KV‟nde herhangi bir 

düzenleme beklenmemektedir (CEDEFOP, 2009: 49). 

2.2.3. Fransa’da Vergi TeĢvik Uygulamaları 

2.2.3.1.Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisinin Yapısı 

Gelir vergisi bir yıl boyunca hane halkının geliri üzerinden alınır. Gelir vergisine 

tabi olan unsurlar, ücretler, işletme kârları, mesleki kâr, zirai kazançlar, gayrimenkul 

gelirleri, devredilebilen menkullerden elde edilen gelir ve sermaye kazançlarıdır. Gelir 

vergisinde hane halkının kişisel durumu göz önünde bulundurulur (European Tax 

Handbook, 2010). Fransız tüzel kuruluşları, yasal yapılarına (özel sınırlı sorumlu 

şirketler, halka açık şirketler, hisseler ile sınırlı ortaklıklar) veya aktivitelerine (kamu 

idarelerinin ticari aktiviteleri ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar) göre kurumlar 

vergisine tabidirler (CEDEFOP, 2009: 49).   

Fransa‟da verilen veya gerçekleştirilen tüm mallar ve hizmetler üzerinden KDV 

alınır. KDV yükümlülüğü, yükümlü kişi veya müşterisinin kişisel durumuna 

bakılmaksızın ilgili ticari işlemler ve ürün tipleri ile belirlenir. Türüne bakılmaksızın bir 

ekonomik faaliyette yükümlü kişiler (örneğin KDV kapsamı içinde yer alan ticari 

işlemleri bağımsız olarak devam ettiren kişiler) tarafından yürütülen hizmetlerin tedariki 

ve mal gönderimleri üzerine vergi konulur. Rekabet bozulmalarına yol açmadığı 

durumda, kamu yetkilileri tarafından sunulan aktiviteler KDV kapsamının dışındadır. 

Eğitim (öğretim), sağlık, sigorta ile bazı gayrimenkul ve banka faaliyetleri de KDV‟den 

muaf tutulmuştur. Fransız KDV‟si nispi bir vergidir ve bu yüzden miktarına 

bakılmaksızın ticari işlem temeline nispi KDV oranı uygulanarak KDV hesaplanır  

(CEDEFOP, 2009: 50) 
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Standart KDV oranı % 19,6‟dır. Bu standart oran başka bir orana açıkça tabi 

olmayan tüm ticari işlemlere uygulanır. Azaltılmış % 5,5‟lik oran; yiyeceklere, zirai 

ürünlere, kitaplara, sosyal sigorta tarafından geri ödenemeyen ilaçlara, taşımacılık, 

eğlence gibi bazı hizmetlere uygulanır. İki yıldan daha önce inşa edilmiş sosyal konut 

ve meskenlerdeki iyileştirme çalışmalarına uygulanır. Yüzde 2,1‟lik özel bir oran sosyal 

güvence tarafından geri ödenebilir ilaçlara ve gazetelere uygulanır (European Tax 

Handbook, 2010). 

 Fransız eğitim ve öğretimi ulusal düzeyde tanımlanır ve yönetilir.  6-16 yaş 

arası Fransa‟da yaşayan tüm çocukların bedava eğitim hakkı mevcuttur. Anaokulları 

gibi ilk ve ortaokulların büyük çoğunluğu kamuya ait ve ücretsizdir. Ancak anaokuluna 

gitmek zorunlu değildir. Buna ek olarak özel ilkokul ve ortaokullar, devletle bir işbirliği 

sözleşmesi imzaladıkları sürece çoğunlukla devlet tarafından yardım görmektedir.  

Fransız eğitim sisteminin bir özelliği olarak mesleki eğitim (ilk ve sürekli) ve stajyerlik 

şirketler tarafından zorunlu olarak finanse edilmektedir. Ayrıca en az bir çalışanlı tüm 

şirketler bir önceki yıl boyunca ödenen toplam brüt ücretin % 0,5‟ine eşit çıraklık 

vergisi ödemelidir. Fransa eğitim ve öğretimi teşvik etmek amacıyla vergi teşvikleri 

geliştirmiştir. Bu teşvikler devlete gelir kaybı teşkil ettikleri için vergi gideri olarak 

tanımlanabilir. Fransız vergi sisteminde iki farklı vergi teşviki bulunmaktadır 

(CEDEFOP, 2009: 51-52): 

 Vergi kredisi: Vergi kredisi ilgili miktarın vergi borcundan düşürülmesidir. 

Vergi kredisinin miktarı vergi borcunu geçince vergi mükellefine iade edilir. Bu dar 

manadaki vergi kredisi durumları ne olursa olsun tüm hane haklarına fayda sağlar.  

 Vergi indirimi: Vergi indirimi vergiyi aşsa da aradaki fark vergi mükellefine 

iade edilmez. Vergi indirimleri sadece gelir vergisini ödeyen hane halkına fayda sağlar. 

Vergi indirimi ödenecek vergi miktarını geçse bile fark vergi idaresi tarafından iade 

edilmez.  

Eğitim ve öğretim için yapılan vergi teşvikleri ile ilgili son 10 yıl boyunca 

birtakım büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Bu büyük değişiklikler şöyledir:  

 Girişimcilerin eğitim harcamaları için vergi kredisi, 

 Stajyerlik lehine vergi kredisi, 
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 İşletme ekonomisi ve finansal katılımda çalışanların eğitim harcamaları için 

vergi kredisi, 

 Yükseköğretimdeki öğrencilerin yaptığı borçların faiz yükünün vergi kredisi, 

 Stajyerler ve öğrencilerin kazandığı maaşlarda gelir vergisi muafiyeti.   

 Stajyerlerin kazandığı maaşlarda gelir vergisi muafiyetinin yenilenmesi, 

 Eğitim vergi kredisi 2001 yılından 2004 yılına kadar faaliyetteydi. Bu kredi 

iki yıl arasında eğitim masraflarının zorunlu eğitim maliyeti miktarını geçen ve eğitim 

masrafları artan küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelikti. Vergi kredisi bu farkın 

%35‟ine eşitti.  

2.2.3.2. Eğitim ve Öğretime Yönelik Özel Vergi Uygulamaları 

Fransa‟da ilk, orta ve yükseköğrenim faaliyetleri KDV kapsamında değildir. 

Kamu tarafından sunulan sürekli mesleki eğitim faaliyetleri de KDV‟den muaf 

tutulmaktadır. Ocak 1995‟ten beri kamu tüzel kişilikleri tarafından tedarik edilen sürekli 

mesleki eğitim eğer uzman kamu idaresi tarafından verilmiş bir sertifikaya sahipse 

KDV‟den muaftır. Bu sertifikayı edinebilmek için tedarikçilerin mesleki eğitim 

tedarikçisi olarak bildirilmesi ve her yıl mesleki eğitim faaliyeti eğitsel ve mali raporu 

ibraz etmeleri gerekmektedir. Eğer tüzel kişi hem mesleki hem başka faaliyetlere 

sahipse sadece mesleki eğitim faaliyeti için KDV‟den muaftır (CEDEFOP, 2009: 53).  

2.2.3.3. Gelir ve Kurumlar Vergisinde ĠĢletmelere Sağlanan Eğitim ve 

Öğretime Yönelik TeĢvikler 

Eğitim-öğretim giderleri iki ölçütü sağladığı zaman kârlardan düşülebilir. Bu 

ölçütlerin birincisi ticaret amacı ile bu faaliyeti yürütmeleri ikincisi ise yasa tarafından 

talep edilen zorunlu katkı payını aşmaları durumudur. Kurumlar vergisi kanunda üç ana 

teşvik, girişimciler tarafından yürütülen eğitim-öğretim giderlerini destekler 

(CEDEFOP, 2009: 53-55): 

 GiriĢimcilerin eğitim giderleri için vergi kredisi: 2005 yılından beri 

mevcut olan bu vergi kredisi vergi hukuku tarafından düzenlenmekte ve girişimcinin 

yasal statüsüne (kurumsal olup olmadığı) bağlı olarak GV ya da KV mevzuatında 

bulunmaktadır. İş hukuku tarafından tanımlanan eğitim türlerine vergi kredisi sağlanır. 
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Bu iş türleri, işverenlerin profesyonel gelişimini, iş devamlılığını, yeterliklerinin 

gelişimini ve mesleki becerilerinin farklı seviyelerini kullanmayı desteklemeyi 

amaçlayan sürekli mesleki eğitim şeklinde belirlenmiştir. 2007 gelirine 2008 yılında 

ödenmiş vergi için en fazla vergi kredi miktarı 337 avroya eşittir. Eğer vergi kredisi GV 

veya KV miktarını aşarsa aradaki fark vergi mükellefine iade edilir.  

 Stajyerin lehine vergi kredisi: 18 Ocak 2005 tarihinde 2005-32 no‟lu yasa 

ile belirlenmiştir. Bu vergi kredisi 2006 yılında değiştirilmiştir. Kredi, Fransa‟da 

çıraklığın geliştirmesini hedef almaktadır. Stajyer lehine vergi kredisi vergi kanunu 

tarafından düzenlenmektedir. Girişimcinin yasal statüsüne bağlı olarak (kurumsal olup 

olmadığı)  KV veya GV mevzuatında yer almaktadır. En az bir aylık stajyerleri 

çalıştırdıkları sürece bütün girişimciler bu vergi kredisinden yararlanabilirler. Eğer vergi 

kredisi GV veya KV miktarını aşıyorsa aradaki fark vergi mükellefine iade 

edilmektedir.  

 GiriĢimcinin ekonomik ve finansal iĢtirakinde çalıĢanın eğitim masrafları 

için vergi kredisi:  Bu vergi kredisi işçilerin finansal iştirakinin geliştirilmesi için 30 

Aralık 2006 yılında 2006-1770 no.lu yasa ile belirlenmiştir (Mad. 46). Finansal 

ortaklıklardaki işçilerin iştirakini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Girişimcinin yasal 

statüsüne bağlı olarak (kurumsal olup olmadığı)  KV veya GV mevzuatında yer 

almaktadır. Bu vergi kredisi 1 Ocak 2007‟den önce bir şirketin tasarruf planında da yer 

almış olan ekonomik ve finansal iştiraklerinde işçileri için eğitim faaliyetleri yürüten 

KOBİ
4
‟lere mahsustur. Ayrıca eğitim, bölgedeki devlet yetkilisi tarafından uygulanmış 

resmi bir listede kayıtlı eğitim kurumları tarafından tedarik edilmelidir. Vergi kredisi 

işçi başına 10 saat eğitim olarak hesaplanmaktadır ve bir saatlik miktar 75 avrodur 

(azami). Bu gibi eğitim faaliyetleri için alınan devlet yardımları vergi kredisinin matrah 

hesaplanmasından düşürülmektedir. Kredi 24 aylık süreç için girişimci başına 5000 avro 

ile sınırlandırılmaktadır (1 Ocak 2007-31 Aralık 2008). Eğer vergi kredisi GV veya KV 

miktarını aşarsa aradaki fark vergi mükellefine iade edilmektedir.  

                                                 
4
 Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 
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2.2.3.4.Gelir Vergisinde Bireylere Sağlanan Eğitim ve Öğretime Yönelik 

TeĢvikler 

“Fransa‟da gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişiler, kâr amacı gütmeyen 

kuruluşlara yaptıkları yardımlar nedeniyle vergi indirimi hakkına kavuşmaktadırlar. 

Vergi indirimi yardımı alan kuruluşun kamuya yararlı olup olmadığına bağlı olarak 

bağış ve yardımda bulunanın vergilendirilebilir gelirinin % 6 veya % 1,75‟i ile 

sınırlıdır” (Okumuş ve Erdel, 2002: 92). 

Eğitim ve öğretim giderlerini hedefleyen ulusal GV yasasında dört temel Fransız 

vergi teşvikinden söz etmek mümkündür. Bunlar (CEDEFOP, 2009: 55-57): 

 Yüksek ve orta öğretim masrafları için gelir vergisi kredisi: Bu vergi 

kredisi 1992 yılında oluşturulmuştur. Bu teşvikten ortaöğrenim ya da yükseköğrenimde 

eğitim gören çocuğa sahip olan vergi mükellefleri yararlanmaktadırlar. Vergi kredisi, 18 

yaşına kadar bütün çocukları ve eğer yükseköğrenimde ise ve her iki taraf da (çocuk ve 

ebeveynler) istiyorsa 25 yaşına kadar olan çocukları kapsamaktadır. 2008 yılı için gelir 

vergisinden düşülecek miktar 2007 yılında yüksekokula giden çocuk başına 61 avro 

(orta öğrenimin dördüncü yılının ilk dönemi), 2007 yılında liseye giden çocuk başına 

153 avro (orta öğrenimin yedinci yılında) ve 2007 yılında yükseköğrenim gören çocuk 

başına 183 avrodur. Vergi mükellefleri gelir vergisi beyanlarını, adlarını, çocuğun adını, 

her çocuk için kurum ve sınıf adını kaydetmelidirler. Ayrıca vergi dairesi tarafından 

talep edilen bilginin doğruluğunu kanıtlamalıdırlar. Eğer vergi kredisi, borçlu olunan 

GV miktarını aşıyorsa aradaki fark vergi mükellefine iade edilir.   

 Yükseköğrenimde derslerini finanse etmek amacıyla borçlanan 

öğrencilerin faiz yüklerine yönelik vergi kredisi: Bu vergi kredisi vergi hukuku 

tarafından düzenlenmektedir (Mad. 200). 2005 yılında oluşturulmuştur ve öğrenci 

borçlarının miktarını düşürmektedir. 1 Eylül 2005 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında 

borçlanılan krediler için borçlular üç koşulu yerine getirmelidirler: Vergi kredisinden 

yararlanmayı talep ettikleri yıl Fransa‟da vergi mükellefi olmak zorundadırlar, kredi 

yılının 1 Ocak tarihi itibariyle 26 yaşın altında olmalıdırlar ve aynı tarih yükseköğrenim 

öğrencileri için de geçerlidir.  

Bu vergi kredisi sadece borçluların yararına olabilmektedir. Eğer borçlu 

bakılmakla yükümlü bir çocuk ise ebeveynleri krediden faydalanamazlar. Borçlular 
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bağımsız vergi mükellefi olana kadar bu fayda ertelenecektir (bağımsız oldukları yıl 

boyunca faiz ödemesi dâhil). Bahsedilen vergi teşviki OECD sınıflandırmasına göre bir 

vergi ertelemesi olarak düşünülebilir. Vergi kredisi temeli borcun beş yıllık süresi 

boyunca ödenmiş etkin faizinin toplam miktarıdır (garanti ve dosya ücretleri dâhil). 

Vergi kredisinin yıllık miktarı mali yılbaşına 1000 avro sınırında ödenen yıllık etkin 

faizin % 25‟ine denktir. Eğer vergi kredisi borçlu olunan gelir vergisinin üzerinde ise 

aradaki fark vergi mükellefine iade edilecektir.  

 Stajyerler ücretleri üzerindeki gelir vergisi muafiyeti: Bu teşvik, eğitimi-

eğitim faaliyetlerini desteklemek ve Fransız gençlerinin alım gücünü geliştirme amaçlı 

bir araç olarak görülmektedir. Çıraklık sözleşmelerinin taslağında stajyerlerin kazandığı 

ücretler yıllık minimum ücretin limitinde gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. 

Muafiyet miktarı, 2008 yılı için 15.852 avrodur. Vergi mükellefleri (stajyerlerin 

kendileri ya da eğer bakılmakla yükümlü iseler ebeveynleri) sadece bu kredi limitinin 

üzerindeki ücretleri beyan etmek zorundadır. 2005 yılındaki yasa maksimum muafiyeti 

neredeyse ikiye katlamıştır.   

 Okul ve üniversite tatilleri süresince stajyer ve öğrenci ücretlerinin gelir 

vergisi muafiyeti: 2004 yılında oluşturulan bu teşvik okurken çalışan öğrencilerin 

durumunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ortaöğrenim ya da yükseköğrenim görmekte 

olup 26 yaşın altında olan meslek sahibi öğrenciler 2007 yılı geliri için 3840 avro olan 

üç aylık asgari ücret sınırına kadar gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. 2007 yılına 

kadar yaş sınırı 21 idi. Ayrıca sadece tatillerde kazanılmış ücretler 

değerlendirilmekteydi. 2007 yılından bu yana ise okul süresince kazanılan ücretler de 

muaf tutulmaktadır. 

2.2.3.5. Fransa’da Eğitim ve Öğretime Yönelik Vergi TeĢviklerinin 

Değerlendirilmesi 

Bütün eğitim-öğretim vergi teşviklerinin nihai amacının eğitim ve öğretimi 

desteklemek olduğu net değildir. Örneğin, işçilerin ekonomik ve finansal iştirak 

girişimlerinde, eğitim masrafları için vergi kredisi KOBİ‟lerdeki işçilerin finansal 

iştiraklerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Yüksek ve orta öğretim giderleri için vergi 

kredisi ailevi alım gücünü destekleyen bir Fransız aile politikası olarak görülmektedir. 

Ayrıca dolaylı olarak bakılmakla yükümlü Fransız gençlerinin eğitim faaliyetlerini de 
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desteklemektedir. Öte yandan, stajyer ve öğrencilerin kazandıkları ücretler üzerindeki 

gelir vergisi muafiyeti de hem eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştiren hem de Fransız 

gençlerinin alım gücünü destekleyen bir araç olarak düşünülmektedir. Bazı vergi 

teşvikleri, gerçek mali teşvikleri sağlamakta başarısızdır. Girişimciler için eğitim 

masraflarına yönelik vergi kredisi, ücret kazanmayan ve bu yüzden mesleki eğitimin 

zorunlu finanse edilmesi sisteminden yararlanamayan Fransız girişimciler için eğitim 

faaliyetlerini desteklemektedir. Ancak bu vergi avantajının her girişimci için verilen 

miktarının (en fazla 377 avro) eğitimin gerçek masrafları ile karşılaştırıldığında bir 

teşvik oluşturup oluşturmadığı da tartışılır. Bazı vergi teşvikleri ilave zorluklar 

sebebiyle amaçlarını yerine getirmede başarılı olamazlar. Örneğin, yükseköğrenimde 

okuyan öğrencilerin masraflarını karşılayabilmek için borçlandıkları kredi faizinin vergi 

kredisi konusunda Fransız öğrencilerin kendilerine para verecek banka bulmakta 

zorlandıkları, zira öğrencilerin uygun teminatlar sunamadıkları iddia edilmektedir. Bu 

durumu çözmek için Fransız hükümeti yakın zamanda öğrenciler için teminat sağlayan 

yeni bir ölçüt oluşturmuştur. Stajyer sayısı eğitimde devlet desteği sebebi ile son 

yıllarda süratle artmıştır. Bu bağlamda stajyerliği destekleyen vergi teşvikleri Fransa‟da 

stajyerliğin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur (CEDEFOP, 2009: 59-60). 

2.2.4. Almanya’da Vergi TeĢvik Uygulamaları 

2.2.4.1. Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisinin Yapısı 

Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV Almanya‟da en önemli vergilerdir. Bu 

vergiler haricinde belirli ticari mallar (enerji ve tütün gibi) üzerinden alınan dolaylı 

vergiler; gayrimenkule ve toprağa bağlı vergiler; sigorta vergileri ve ticari vergiler, 

şirket karlarının vergilendirilmesi gibi vergiler yerel belediyeleri finanse etmek için 

kullanılmaktadır. Bu bölüm üç ana verginin genel incelemesini içermektedir 

(CEDEFOP, 2009: 60).  

Alman gelir vergisi yasası tam ve dar mükellefiyet kavramalarını tanımlamıştır. 

Almanya‟da ikametgâh adresi ya da mutat meskeni olan kişiler tam mükellef sayılırken 

Almanya‟da geliri olan yurt dışında yerleşik kişiler ise dar mükellef kapsamına 

girmektedirler. Alman Gelir Vergi Yasasında listelenmiş yedi farklı vergilendirilebilir 

gelir türü bulunmaktadır.  Bu gelir türleri şu şekilde sıralanabilir: tarım ve ormancılık 
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kazançları, ticaret ve işletme kazançları, serbest meslek kazançları, ücretler, menkul 

sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ve diğer kazançlar (European Tax 

Handbook, 2010).   

Bazı vergi mükellefleri vergilendirilebilir gelire ulaşmak için muafiyetleri, 

işletme giderlerini, iş ile ilgili olmayan bazı harcamaları düşebilmektedir. İlk olarak, 64 

yaşından büyükler için yaşlılık indirimi, tek ebeveynli aileler için çocuk indirimi 

bulunmaktadır. İkinci olarak, bağışları, okul harçlarını (kendi çocukları için) ve yaşlılık 

karşılıklarını içeren özel harcamalar bulunmaktadır. Üçüncü olarak, birtakım harcamalar 

olağanüstü finansal yükümlülükler olarak düşülebilir. Bu harcamalar vergi 

mükelleflerinin kendi hastalık giderleri, gelirinin belli bir yüzdesini aşması durumunda 

vergiden düşülebilir. Başka bir kişinin bakımı ve eğitimi için yaptığı harcamalar ya da 

çocuk bakımı masrafları gibi giderler de indirilebilir giderlerdir. Beslenme, giyim ve 

kalacak yer  gibi yaşam giderleri işletme veya iş gideri olarak düşülemeyebilir. Bu 

durum vergi mükellefinin ekonomik veya sosyal konumuna göre yaptığı harcamalar için 

geçerlidir (CEDEFOP, 2009: 61).  

Gelir vergisi artan oranlıdır. 7664 avrodan başlayan minimum marjinal vergi 

oranı % 15‟tir. 52152 avro-104304 avro ve daha fazla vergilendirilebilir gelire % 42 

marjinal artan oran uygulanmaktadır (tek kişiler/müşterek vergilendirilen eşler). 

Vergilendirilebilir gelirin 250.000/ 500.000 avroya ulaşması durumunda, marjinal vergi 

oranı % 45‟tir (CEDEFOP, 2009: 62).  

Kurumlar vergisi kanunu tam mükellefiyet ve dar mükellefiyeti tanımlar. Tam 

mükellefiyet tüm geliri içine alır. Anonim şirketler ve ortaklıklar gibi şirketleri, şahıs 

ortaklığını ve şirket merkezi Almanya‟da bulunan şahıs ortaklıklarını, fonlarını veya 

mülklerini (vakıflar) kapsamaktadır. Şirket merkezi Almanya‟da bulunmayan 

şirketlerin, kişi ortaklıklarının ve fonların sadece kendi yurtiçi geliri için dar 

mükellefiyet söz konusudur. Kurumlar vergisi şirketin mali yıl içinde elde ettiği gelir 

üzerinden alınmaktadır. Vergilendirilebilir gelir Alman Ticaret Kanunu‟na ve gelir vergi 

yasası düzenlemelerine göre belirlenir. Dağıtılmış ve dağıtılmamış kârlar için kurumlar 

vergisi oranı % 15‟tir. Şirket sahipleri için dağıtılmış kârlar, kârların çifte 

vergilendirilmesini engelleyen kısmi gelir prosedürüne göre vergilendirilir. Ancak ticari 

vergi ve dayanışma ek vergisinin eklenmesi durumunda, tam oran % 29,8‟e çıkar. Kamu 
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hizmeti veren kişiler için geçerli olmasa da eğitim-öğretim hizmetlerini özel olarak 

sağlayan kişiler herhangi bir kuruluş gibi kendi kurumlar vergisi yükümlülüklerini 

yerine getirmek zorundadırlar (CEDEFOP, 2009: 62-63). 

Almanya‟da bazı mal ve hizmetler KDV‟den muaf tutulmuştur. Muaf tutulan bu 

hizmetler kâr amacı gütmeyen işleri, doktor ve hastane hizmetlerini, özel kişilere 

sunulan çoğu banka hizmetlerini ve sigorta hizmetlerini içermektedir. Ayrıca muafiyet, 

birtakım eğitim-öğretim hizmetlerini de kapsamaktadır (CEDEFOP, 2009: 63).  

Normal KDV oranı % 19‟dur. Yüzde 7‟lik düşük bir oran, beslenme, kitaplar, 

gazeteler, müzeler, tiyatrolar, toplu yolcu taşıma araçları gibi günlük ihtiyaç duyulan 

mal ve hizmetler için uygulanır (European Tax Handbook, 2010).  

2.2.4.2. Eğitim ve Öğretime Yönelik Özel Vergi Uygulamaları 

Almanya‟da eğitim kurumları ve bazı özel okullar KDV‟den muaftır. Ancak bu 

kurumların birtakım şartları yerine getirmeleri gerekir. Bu şartlar şunlardır (CEDEFOP, 

2009: 63-64): 

 Bu kurumlar, Alman temel anayasa hukuku madde 7(4)‟e göre ya da yetkili 

eyalet mercilerine göre resmi olarak tanınmış özel okullar olmalıdır.  

 Bu tür kurumlarda öğretmenlik yapan bağımsız öğretmenlerin hizmetleri de 

KDV‟den muaftır.  

 Gelirleri giderlerini karşılamak koşuluyla dersin, kurs biçiminde sunulması 

gerekir. Bu hizmetler genel akademiler, eğitim merkezleri, kâr amacı gütmeyen 

kurumlar ya da mesleki kuruluşlarla ilgili kurumlarca sunulabilir.  

Kitap ve gazetelerde % 7 oranında KDV uygulanır (European Tax Handbook, 

2010). Alman özel eğitim-öğretim hizmeti sunan kurumlar KV yükümlülüklerini diğer 

teşebbüsler gibi yerine getirmek zorundadır. Ancak bu durum kamu kurumları için söz 

konusu değildir (CEDEFOP, 2009: 64).  
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2.2.4.3. Gelir ve Kurumlar Vergisinde ĠĢletmelere Sağlanan Eğitim ve 

Öğretime Yönelik TeĢvikler 

Almanya‟da genel olarak işverenler tarafından çalışanları için yapılan eğitim 

giderleri (maaşlar, seyahat, harcırah vb diğer masraflarla birlikte) işletme giderleri 

olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla işletme giderleri, firmanın vergilendirilebilir 

gelirini azaltmaktadır. Buna yasal kişiliğe sahip olmayan teşebbüsler ve yasal şirketler 

dâhildir. Bununla birlikte eğitimin işverenin ticari çıkarlarına hizmet etmesi esastır. 

İşverenin çalışan işçisini bir eğitim kursuna kaydetmesi gerekir. Genel olarak 

çalışanların temel eğitimi için yapılan giderler temel eğitim istihdamın bir parçası 

olmadıkça işletme masraflarını oluşturmaz. (CEDEFOP, 2009: 64-65). 

Almanya‟da, alternatif okullar ve tamamlayıcı okullar olmak üzere iki tür özel 

okul mevcuttur. Alternatif okullar kamu okulları ile aynı hedefe sahipken tamamlayıcı 

okullar kamu okullarında bulunmayan dersleri vermektedir. Özel okullara verilen 

teşvikler eyaletlere göre değişebilmektedir. Örneğin, Berlin‟de alternatif okullara devlet 

finansal destek verirken, tamamlayıcı okullar için mali destek vermemektedir 

(EARGED, 2005: 11). Berlin eyaletinde kurumlar vergisi açısından bir diğer teşvik de 

özel dershaneler için söz konusudur. Örneğin, Berlin eyaletinde bulunan özel 

dershaneler dernek adı altında açılmakta ve her bir öğrenci için maddi destek 

almaktadırlar. Bu maddi destek yerel makamlarca verilmektedir (EARGED, 2005: 30). 

Kuzey Ren Westfalya Eyaletinde ise bu eyaletçe tanınan özel okullar personel 

gideri ve okulun temel giderleri için devletten doğrudan maddî yardım alırlar. Söz 

konusu özel okullar, toplam giderlerinin yaklaşık % 75‟ini alınan yardımlarla 

karşılarlar. Eyaletin 2004 yılında özel okullara yaptığı maddî katkı 960 milyon avrodur. 

Programları ve öğretim amaçları açısından eyalet eğitim sisteminden farklı bir yol 

izleyen ve genellikle diplomaları tanınmayan özel okullar sadece belirli harcamalarını 

vergi indiriminde kullanabilirler. Dershaneler ise öğrenci başına alınan işlem 

vergisinden muaf olabilir ve doğrudan yerel yönetimlerden maddî destek alabilir 

(EARGED, 2005: 35-36). Özel eğitim okullarının büyük bir bölümü devlet okulu 

olduğundan giderlerinin büyük bir kısmı kamu tarafından karşılanmaktadır (EARGED, 

2005: 40). 
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Hessen eyaletinde eyaletçe tanınan özel okulların giderlerinin %75‟i devlet 

tarafından karşılanırken, eyalet programından farklı bir yol izleyen ve diplomaları 

tanınmayan özel okullar bazı harcamalarında vergi indiriminden yararlanmaktadır. 

Dershane sistemi ise Kuzey Ren Westfalya Eyaleti‟ndeki sistemle aynıdır. Özel eğitim 

okulları tamamen devlete ait olduğu için bu okulların her türlü gideri devlet tarafından 

karşılanır (EARGED, 2005: 45-51). 

2.2.4.4. Gelir Vergisinde Bireylere Sağlanan Eğitim ve Öğretime Yönelik 

TeĢvikler 

Alman Gelir Vergisi kanununda vergilendirilebilir geliri belirlemek için geliri 

elde ederken yapılan işle ilgili bütün masraflar gelirden düşülebilir. İlaveten özel 

masraflar sınırlı bir dereceye kadar düşülebilir. Temel Mesleki Eğitim ve Öğretimden 

sonra ileri eğitim için yapılan ileri-devam eden eğitim ve öğretim masrafları –ikinci 

çalışma kursları ve yeniden eğitim gibi giderler gelirle ilgili giderler olarak düşülebilir. 

Giderlerin tamamen düşülebilmesi için eğitim-öğretimin mevcut iş ile ya da gelecekteki 

meslek değişimine yeniden hazırlanma ile ilgili olması gerekmektedir. Buna üniversite 

programı dâhil olabilir. Ancak bu program beklenen meslek değişimi ile açıkça ilişkili 

olmalıdır. Zira program temel eğitim olarak geçmemektedir. Temel eğitim masrafları 

işle ilgili masraflar olarak düşülebilir. Ancak bu eğitim, istihdamın bir parçası olmak 

zorundadır (çıraklık gibi). Bu teşvik yalnızca bütün masrafların 920 avroluk kesintiyi 

aşması durumunda yürürlüğe girer. Bu toplam kesinti sadece çalışanlar için geçerlidir ve 

serbest meslek sahipleri için bu tür bir toplam bulunmamaktadır. Kabul edilen giderler 

arasında kurs ücretleri, seyahat masrafları, kongrelere giriş ücretleri, ilişkili harici 

konaklama, ilgili literatür, diğer iş vasıtaları, yazılım, posta ücretleri vs. bulunur 

(CEDEFOP, 2009: 65).  

Bireylerce, temel mesleki eğitim ve öğretimden önce veya bunla birlikte 

tamamlanan ilk mesleki eğitim ve ilk akademik çalışmalar ya da ilk çalışma kursu 

olarak tanımlanan temel-ilk mesleki eğitimde yapılan masraflar sadece özel masraflar 

olarak sınırlı bir dereceye kadar tenzil edilebilir. Yani yıllık 4000 avro tutarına kadar 

düşülebilir. Bu teşvik, bir vergi indirimi olarak tanımlanabilir. Temel eğitim bir kamu 

kuruluşu tarafından tanınan ve resmi bir sınavla biten eğitim kurslarını kapsamaktadır 

(örneğin, üniversite programları, çıraklıklar, mesleki okullar vb). Çalışırken yapılan bir 
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ilk eğitim programı da temel eğitim olarak geçer. Dolayısıyla ilgili masraflar işle ilgili 

masraflar olarak değil özel masraflar olarak indirilebilir. Özel masraflar kapsamına 

bütün kurs ücretleri, harç ücretleri, sınav harçları ile ikamet yeri ile eğitim yeri 

arasındaki seyahat masrafları, harici konaklama masrafları, kurs materyalleri masrafları 

ve son olarak eğitim amaçlarıyla alınan kredilerden doğan faizler dahildir (CEDEFOP, 

2009: 65). İşle ilgili yahut özel masraf talebinde bulunabilmek için çalışanın yıllık vergi 

beyannamesi doldurması zorunludur. Evli çiftler ortaklaşa bir beyanname doldurabilir 

ya da ayrı ayrı doldurmayı tercih edebilir (CEDEFOP, 2009: 66). 

Çocukları ilk ve orta öğrenim gören ve Almanya‟da ya da AB ülkelerinde 

tanınan belirli özel okullara giden vergi mükellefleri, 5000 avroya kadar harç 

ücretlerinin % 30‟unu özel masraflar olarak tenzil edebilir. Bu teşvik, eğitim teşvikiyle 

ilgili olmasına rağmen temelde aile politikası aracıdır (CEDEFOP, 2009: 66). 

2.2.4.5. Almanya’da Eğitim ve Öğretime Yönelik Vergi TeĢviklerinin 

Değerlendirilmesi 

Almanya‟daki mevcut sistemin temel sorunu özel giderlerin temel eğitim gideri 

olarak kesintisi ile ileri eğitim için yapılan gelirle ilişkili giderler arasındaki 

farklılaşmanın karmaşık olmasıdır. Vergi mükellefleri beyanname doldururken öğretimi 

doğru bir şekilde sınıflandırmada dikkatli olmalıdır. Vergi mükellefleri için eğitimin en 

sonunda uygun masraflar olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin daima bir 

belirsizlik söz konusudur. Dahası, kazancın gerçek tutarını tahmin etmek zordur. Zira 

pek çok birey marjinal vergi oranlarını bilmemektedir. Bazı insanlar vergi matrahından 

tenzil edilen tutarı ve son kazancı bile karıştırmaktadır. Temel eğitim masrafları için 

sınır son yıllarda artırılmıştır. Zira pek çok okul ve kurs pahalıdır. Ancak havacılık 

eğitimi gibi bazı eğitimler daha pahalıdır. Artan vergi oranlarından dolayı teşvik yüksek 

gelirli bireyler için çok önemlidir. Çok düşük gelirli bireyler için ise herhangi bir teşvik 

söz konusu değildir. Zira bu bireyler vergi ödememektedir. Dahası tanınan bu götürü 

indirim oldukça yüksektir (920 avro) ve eğitimle ilgili giderlere ilaveten başka bir dizi 

potansiyel giderleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bu durum, düşük yıllık eğitim 

masrafları sübvanse edilmezken yüksek yıllık eğitim masraflarının sübvanse edildiği 

anlamına gelir. 2003‟ten bu yana Federal Mali Mahkemede temel mesleki eğitimle ilgili 

masrafları, gelecekteki mesleki faaliyetler ile ilişkili olmaları koşuluyla gelirle ilişkili 
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masraflar olarak kabul etmeyi hedefleyen prosedürler mevcuttur. Özetle eğitim ve 

öğretim masraflarının vergi işlemi ile ilgili Almanya‟daki görüşmeler, eğitim ve öğretim 

politikası bakış açısından ziyade temelde vergi politikası ve vergi eşitliği bakış 

açısından kaynaklanmaktadır (CEDEFOP, 2009: 66-67). 

2.2.5. Ġrlanda’da Vergi TeĢvik Uygulamaları 

2.2.5.1. Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisinin Yapısı 

İrlanda‟daki vergilendirme sistemi üç önemli unsurdan oluşmaktadır. Bunlar, 

işgücü üzerinden alınan vergiler, mal ve hizmetlerin tüketiminden alınan dolaylı 

vergiler (çoğunlukla KDV ve tüketim vergisi) ve kurumlar vergisi olarak bilinen şirket 

kârları üzerinden alınan vergilerdir. İrlanda‟daki vergi politikası, iş gücünü daha fazla 

vergilendiren bir politikadan tüketimi önceki dönemlere kıyasla daha fazla vergilendiren 

bir politikaya doğru geçiş yapmıştır. Bunun temel gerekçesi, doğrudan vergileri 

artırmaktan ziyade dolaylı vergileri arttırmanın işgücü üzerindeki caydırıcı etkisinin 

daha az olmasıdır.  

Gelir vergisi ve sosyal sigorta ödemeleri, bir takım muafiyet ve istisnalara tabi 

olarak mali yılı içinde kişiler tarafından kazanılan tüm gelirden alınabilir. “Kazandığın 

kadar öde” (PAYE
5
) sistemi ile çalışanın vergisi işvereni tarafından vergi matrahından 

indirilebilir. Serbest meslek sahipleri kendi vergilerini ödemekle yükümlüdürler. Gelir 

üzerinden alınan vergiler artan oranlıdır. Standart vergi oranı % 20 ve daha yüksek oran 

% 41‟dir. Bir kişinin kişisel durumuna göre vergi kredisi ve vergi kolaylığı hakkı 

bulunmaktadır (örneğin evli kişinin vergi kredisi, işçinin vergi kredisi gibi).  Bu krediler 

hesaplanan vergiyi azaltmak için kullanılır. Gelir vergisi mükellefleri, devlet veya özel 

sağlık hizmeti sigortası tarafından karşılanmayan, geri ödenmemiş tıbbi harcamaları için 

vergi kolaylığı talebinde bulunabilirler. Bireylere yönelik vergi kolaylığının değeri 

onların standart veya yüksek oranda vergi ödeyip ödemediklerine bağlıdır. Bazı 

kategorilerdeki vergi mükelleflerine (örneğin 65 yaş üzerindekiler) yüksek seviyede 

vergi kolaylığı ve kredisi sağlanır (CEDEFOP, 2009: 67).  

                                                 
5
 Pay as you earn system  
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Tüm çalışanlar ve serbest meslek sahipleri sosyal sigorta sistemine sosyal sigorta 

primleri ödemelidir. Normalde çalışan veya işveren tarafından ödenebilir olan bu sosyal 

sigorta katkısı, gelir vergisi amaçları için izin verilen, işverenin net ücret sözleşmesi 

gereğince indirdiği kalıcı sağlık sigorta katkıları ve net ücret, daha az emeklilik maaşı 

gibi çalışanın hesaplanabilir kazançlarının yüzdesidir. Bazı işçi grupları için işverenler 

ulusal eğitim fonu vergisi çerçevesinde % 0,7 oranında ilave vergi öder. Bu vergi 

ödemesi işveren tarafından ödenebilen tüm oranda artışa yol açmayarak işverenin sosyal 

sigorta katkısına dâhil edilir. Fon, çok çeşitli istihdam eğitim aktivitelerini 

desteklemektedir (CEDEFOP, 2009: 67-68). İrlanda‟da KDV, mal ve hizmet satın 

alımları ve tüketimden alınmaktadır. Mal ve hizmetlerin tedarikleri üzerinden alınan 

KDV kayıtlı tüccarlar tarafından toplanır. Her tüccar, işletme ve ücretlendirme için elde 

edilen mal ve hizmetlerin girdisi üzerinden alınan KDV‟sini; işletme tarafından tedarik 

edilen mal ve hizmetler için ise çıktı üzerinden alınan KDV‟sini öder (CEDEFOP, 

2009: 68). Temel KDV oranları şöyledir (European Tax Handbook, 2010):  

 Yüzde 0 (yüzde 0, beslenme, ilaç, kitaplar, çocuk giyimi gibi)  

 Yüzde 13,5 (azaltılmış oran, elektrik, gazeteler, araba tamirleri, inşaat gibi) 

 Yüzde 21 (standart oran, elektrikli araç gereçler, bilgisayar donanımı, yetişkin 

giyimi, danışmanlık hizmetleri gibi).  

Bazı faaliyetler KDV‟den muaf tutulmuştur. Bu faaliyetler, devletin tanıdığı 

eğitim kurumları tarafından verilen, çocukların veya gençlerin eğitimini, okul veya 

üniversite eğitimini, başlangıç ve sürekli mesleki eğitimini kapsamaktadır. Hayır 

kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve tüzel kişilik kazanmamış diğer kişiler 

tarafından verilen benzer eğitim öğretim ve yeniden eğitim hizmetleri de KDV‟den 

muaf tutulmuştur. Bu hizmetleri sağlayanlar verdikleri hizmet üzerinden KDV almazlar. 

Ancak satın aldıkları mal ve hizmetlerden kaynaklanan harcamalardan KDV‟yi 

düşemezler (CEDEFOP, 2009: 68).  

 Kurumlar vergisi, şirketlerin kârları üzerinden alınmaktadır. Şirket kârlarının 

standart oranı % 12,5‟tir. Avrupa‟nın en düşük oranlarından biridir. Ayrıca İrlanda‟ya 

dolaysız olarak yabancı yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla 1981‟de başlatılan 

uygulamayla bazı şirketler % 10 gibi daha düşük bir oranda vergilendirilmişlerdir. Bu % 

10‟luk oran 2010 yılına kadar aşamalı olarak kaldırılmıştır. Devletteki toprak ve 
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binalardan alınan ticari olmayan gelirlere, patent, lisans ücretleri ve kira gelirlerine % 

25‟lik şirket kârları vergi oranı uygulanmaktadır. Ayrıca işletme madenlerinden, petrol 

aktivitelerinden elde edilen gelir, inşaat işleri dışında toprak ticareti yapma ve geliştirme 

gelirleri bu orana dâhildir (European Tax Handbook, 2010). Şirketler, vergi kredisi ve 

kolaylığı talep edebilirler. İrlanda hükümeti şirketlerin araştırma ve geliştirme 

faaliyetini arttırmak amacıyla % 25‟lik Ar-Ge vergi kredisi uygulaması başlatmıştır. 

Kredi, belirlenen baz yıl üzerinden artan Ar-Ge harcamaları için şirketlere tanınmıştır 

(European Tax Handbook, 2010).  

İrlanda‟da eğitim ve öğretim politikasından sırasıyla, Eğitim ve Bilim Bakanlığı; 

İşletme, Ticaret ve İstihdam Bakanlığı sorumludur. Gelecekte ihtiyaç duyulacak 

beceriler ile ilgili uzman grup
6
 tarafından yayımlanan rapordan sonra “yaşam boyu 

öğrenme bakanı”, ulusal beceriler strateji uygulamasını denetlemek için bakanlıklar 

arası bir komite oluşturmuştur. Ayrıca hükümet, hem çalışanların hem de işverenlerin 

eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgilenmelerini sağlamak için uzman gruptan bir takım 

yeni tedbirler almasını istemiştir. Bu tedbirler, ücretli eğitim iznini; işçiler için bireysel 

eğitim hesaplarını; firmalara eğitim ihtiyaçlarını ve kaynağa uygun eğitimleri 

belirlemeleri için yardımcı olan komisyonculuk servislerini; eğitim ve bölgesel 

dayanışma gruplarının potansiyelini üstlenme sayısını arttırmak için vergi tedbirlerini 

içermektedir (CEDEFOP, 2009: 68-69).   

2.2.5.2. Eğitim ve Öğretime Yönelik Özel Vergi Uygulamaları 

İrlanda‟da eğitim-öğretim hizmetlerinin sunumu KDV‟den muaftır. İrlanda‟da 

pek çok eğitim hizmeti kamu kurumları tarafından sunulmaktadır. İnsan sermayesinin 

gelişimi daima ön planda tutulmuş, eğitim-öğretim sunumunun masrafları bu hizmeti 

talep edenler için düşük tutulmaya çalışılmıştır. Çoğu ilk, orta, yükseköğrenim ve 

sürekli eğitim hizmetleri sunucusu olan KDV mükellefi mal ve hizmet alımlarında KDV 

indirimi yapamazlar. Bu durum araştırma ve öğretim amacıyla pahalı araç gereçler satın 

alan kurumlar için güçlükler yaratabilir. İrlanda hükümeti, bu tür kurumlara şirket veya 

bireylerden gönüllü bağış yapanların KDV‟yi geri alabilmeleri için KDV sisteminde 

                                                 
6
 Uzman gruplar; Eğitim ve Bilim Bakanlığı; İşletme, Ticaret ve İstihdam Bakanlığında danışma 

organlarıdır. 
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bazı düzenlemelerde bulunmuştur. Gönüllü bağışlar yoluyla satın alınan alet ve 

teçhizatın satın alınması ya da ithal edilmesi ile ortaya çıkan KDV‟nin geri ödenmesinin 

bir araştırma kuruluşu, üniversite, okul ya da laboratuarda tıbbi araştırma yürüten 

benzer bir eğitim kurumu tarafından talep edileceğini şart koşmaktadır. Alet ya da 

teçhizatın 25390 İngiliz Poundu ya da daha fazla bir maliyetinin olması (KDV hariç), 

sadece tıbbi araştırmalarda kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmesi, kısmen devlet 

tarafından finanse edilmemiş olması, bir kamu tıbbi kuruluşunun gerekliliklerine ilişkin 

olarak Sağlık Araştırma Kurulunun vergi iadesinin uygun olacağına dair bir önerisiyle 

gelmesi gerekmektedir. Bağışta bulunan birey ya da şirket de vergi avantajı kazanabilir. 

Bu KDV talebi imkânı kuruluşun öğrencilerin eğitiminde ileri düzey teknolojik 

donanım almalarına yardımcı olmaktadır (CEDEFOP, 2009: 69). 

2.2.5.3. Gelir ve Kurumlar Vergisinde ĠĢletmelere Sağlanan Eğitim ve 

Öğretime Yönelik TeĢvikler 

İrlanda kurumlar vergisine göre şirketlerin ticari amaçla yaptıkları harcamalar 

gider olarak düşebilirler. İşçilerin eğitimi tamamen ve sadece ticaret amacı taşıyorsa 

gider olarak kabul edilebilir. Eğitim, çalışanların kendi kişisel gelişimleri için 

sunuluyorsa işverenler eğitim tedariki masrafını şirket kârlarına karşılık talep edemez. 

İrlanda‟daki en büyük işçi temsilcisi organizasyonu olan İrlanda Ticaret ve İşveren 

Konfederasyonu, hükümetten eğitim ve öğretim giderleri için işveren vergi kredisi 

getirmesini istemiştir. Kamu otoriteleri şirketleri eğitim sunumunu artırmaya teşvik 

etmek için bir vergi kredisi getirme olasılığını analiz etse de şu ana dek hükümetten bu 

teklife herhangi bir yazılı cevap gelmemiştir. Bu vergi teşvikinin getirilmesi mevcut bir 

Ar-Ge vergi kredisinin verimliliğine çok fazla bağlı olacaktır (CEDEFOP, 2009: 70).  

2.2.5.4. Gelir Vergisinde Bireylere Sağlanan Eğitim ve Öğretime Yönelik 

TeĢvikler 

1995 yılındaki bedava öğrenim ücreti girişiminin başlamasından önce, 

İrlanda‟daki öğrenciler kamu üniversitelerindeki lisans ve yüksek lisans dersleri için 

harç ödemek zorundaydı. Bedava öğrenim ücretinde devlet tam zamanlı yükseköğretim 

eğitimine katılan öğrencilerin harçlarını karşılamaktadır. Yüksek lisans eğitiminin 

masrafları bu kapsamda değildir. Bu faaliyetin bir diğer uygunluk ölçütü öğrencilerin 
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tam zamanlı bir yüksek lisans dersi alması, bunun süre olarak iki yılı aşması gerektiği 

ve AB yurttaşı ya da resmi bir mülteci statüsü bulunmasıdır. Buna ilaveten onaylı bir 

kursa katılımdan önce gelen ve en az beş yılın üç yılı boyunca bir üye ülkede ikamet 

etmeleri gerekir. Bu şart mesleki eğitime erişimin bütün AB vatandaşları için eşit bir 

şekilde geçerli olduğunu belirten Avrupa Adalet Divanı yargılaması ile uyum içinde, 

genelde bütün AB vatandaşları için geçerlidir ve buna İrlanda vatandaşları da dâhildir. 

Bedava öğrenim ücreti girişiminin yanında yükseköğrenim gören öğrenciler için bakım 

hibe destek şemaları mevcuttur. Bu şemalarla düşük gelirli ailelerden gelen öğrencilerin 

yükseköğrenim masraflarının karşılanması hedeflenmektedir. Hükümet bedava harç 

girişiminin başlatılmasından hemen sonra girişimin kapsamadığı birkaç yükseköğrenim 

dersi için ödenen harç ücretine yönelik vergi kolaylığı sunmaya karar vermiştir. 

Belirtilen harç ücreti ile ilgili bu vergi kolaylığı kabul edilebilen azami harç ücretleri 

seviyesine (5000 avro) tabi olarak vergilendirilebilir geliri, gelir vergisinin standart bir 

oranında (% 20) azaltmaktadır. Böylelikle bireyler bir vergi yılında 6500 avro harç 

ücreti ödüyorsa vergilendirilebilir gelirlerinden düşebilecekleri azami vergi kolaylığı 

1000 avrodur. Bireylerin, vergi kolaylığının talep edildiği vergi yılında 

vergilendirilebilir bir geliri yoksa hiçbir kazançları olmayacaktır. Zira vergi kolaylığı bir 

sonraki vergi yılına aktarılamamaktadır. Vergi kolaylığı ya vergi yılı sonunda bireylerin 

vergi iadelerinde ya da harçların ödendiği vergi yılı sırasında talep edilebilir. Vergi 

kolaylığı bireylerce kendi dersleri için ödenen harç ücretleri için olup bakmakla 

yükümlü olunan biri için ödenir (yani bireylerin kocası ya da çocuğu veya bireyin yasal 

varisi olduğu biri). Vergi kolaylığı için yeterlilik sağlayacak koşullar aşağıdaki gibidir 

(CEDEFOP, 2009: 70-73): 

 Ders, İrlanda‟dan başka bir üye devlet veya üye olmayan devlette onaylı bir 

kolejde verilen onaylı bir ders olmalıdır. Onaylı derslerin listesine vergi sistemini 

yönetmekten sorumlu kuruluş olan gelir komisyonerlerinden ulaşılabilir. Eğitim ve 

Bilim Departmanı tarafından gelir komisyonerlerine sunulan yıllık listelerde 

görünmeyen dersler Bölüm 473A‟nın koşullarını karşılamaları durumunda yine de 

yeterli olabilir. 1997 tarihli Vergi Konsolidasyon Yasası‟nın bu 473A Bölümü, 

yükseköğrenimdeki harçlarla ilgili yasal ayrıntıları, onaylı özel üniversiteleri ve 

kursların tanımlarını içermektedir. Bireyler harç ücretleri üzerinde vergi kolaylığı talep 

edebilecektir. Bu tanımlamalar aşağıdaki gibidir: 
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 Tam ve yarı zamanlı lisans derslerinin süresi en az iki yıl olmalıdır, 

 Yüksek lisans dersleri en az bir yıl olmalı; fakat dört yıldan fazla 

olmamalıdır, 

 Yabancı dil ve bilgi teknolojisi alanlarındaki eğitim dersleri en az iki yıl 

süreli olmalıdır.  

Harç ücreti vergi kolaylığı için yeterlilik kazanan onaylı dersler aşağıdaki kurum 

ve kuruluşlar tarafından sunulan derslerdir: 

 Yükseköğretim hibeleri için onaylanan dersler sunan üniversiteler, kamu ve 

özel kolejler ve yükseköğrenim kurumları, 

 Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından konulan belirli standart kodları uyarınca 

faaliyet gösteren bir kolej veya yükseköğretim kurumu, 

 Başka bir üye devlette kamunun finanse ettiği üniversiteler ve yükseköğrenim 

kurumları, 

 İrlanda‟da uzaktan eğitim sunan başka bir üye devlette bulunan ve onaylı 

dersler sunan bir kolej ya da yükseköğrenim kurumu (Açıköğretim fakültesi de 

dâhildir), 

 Üye olmayan devletlerde kamunun finanse ettiği üniversiteler ve 

yükseköğrenim kurumları (Bu sadece yüksek lisans dersleri için geçerlidir), 

 İrlanda‟da uzaktan eğitim sunan ve Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 

konulan belirli standart kodları uyarınca faaliyet gösteren İrlanda ve diğer üye 

devletlerdeki kolejler ya da kurumlar. 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı vergi kolaylığı için onaylı kolejler/kurslar listesini 

sürdürmekten sorumludur. Bu liste her yıl güncellenir ve yükseköğrenime ödenen 

harçlar üzerinde vergi kolaylığı talep eden bireylerin taleplerinin onaylanması için gelir 

komisyonerlerine sunulur. Vergi kolaylığı her ders ve akademik yıl için 

belirlenmektedir. Bir vergi mükellefi birden fazla çocuk için talepte bulunabilir. Talep 

edilebilecek azami vergi kolaylığı ders başına 5000 avrodur. Yabancı diller ve bilgi 

teknolojisi derslerindeki vergi kolaylığı ders başına 315 avro ile azami 1270 avro 

arasındadır. Yabancı dil ve bilgi teknolojisi dersleri en az iki yıl süreli olmalıdır. Ayrıca 
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sadece katılım sertifikası değil yeterlik sertifikası ödülü ile de bitmelidir. Vergi 

kolaylığı talep etmek için başvuran kişi, harç ücretlerini, bunları ödeyen bireyin isim ve 

adresini, öğrencinin isim ve adresini, müfredat bölümünü ve eğitim süresini, kolejin bir 

üye devlet-üye olmayan devlette kamu-özel finanslı olduğuna dair yapılan teyidin 

ayrıntılarını sunan yazılı bir başvuru sunmalıdır (CEDEFOP, 2009: 73). İrlanda‟da 

burslar vergi kapsamı dışında tutulmuştur (Okumuş ve Erdel, 2002: 94). 

2.2.5.5. Ġrlanda’da Eğitim ve Öğretime Yönelik Vergi TeĢviklerinin 

Değerlendirilmesi 

İrlanda‟da eğitim ve öğretimi teşvik etmek için mevcut olan temel vergi teşviki, 

belirli onaylı dersler için ödenen üçüncü düzey harç ücretlerindeki standart gelir vergisi 

oranındaki (% 20) vergi kolaylığıdır. Vergi kolaylığı ayrıca belirli dil ve bilgi teknoloji 

derslerinin harç ücretleri üzerinde de mevcuttur. Bedava öğrenim ücreti girişimi 

çerçevesinde devlet, kamunun finanse ettiği özel üniversitelerdeki lisans derslerinin 

harçlarını ödemektedir. İrlanda‟da kamunun finanse ettiği kolejlerde en az iki yıl süreli 

lisans derslerine katılan çoğu öğrenci bu nedenle harç ücretleri üzerinde herhangi bir 

vergi kolaylığı talep edemez. Zira bu öğrenciler harç ücreti ödememektedir. Ayrıca bir 

öğrenci bedava öğrenim ücreti girişiminin kapsamadığı onaylı bir ders (lisans ya da 

yüksek lisans) için harç ücretlerine yönelik bir yardım alıyorsa, bu öğrencinin ücretler 

açısından herhangi bir vergi kolaylığı talep etmesi mümkün değildir. Harç 

ücretlerindeki vergi kolaylığı 1995‟te bedava öğrenim ücreti girişiminin 

başlatılmasından kısa süre sonra getirilmiştir. Özel üniversite dersleriyle, bedava 

öğrenim ücreti girişimi için yeterli olmayan öğrencilere ve ebeveynlerine yardım 

sunmak amaçlanmıştı. Hükümet bu girişim altında uygun derslerin tedarikçisine harç 

ücretleri masrafını doğrudan ödemektedir. Vergi kolaylığının özellikle orta-üst sınıf 

kazanç sahipleri için faydalı olduğu varsayılmaktadır. Çünkü bu kazanç sahiplerinin 

özel üniversitelere maddi açıdan güçlerinin yetmesi daha kolaydır. 1995 tarihli Mali 

Yasasının getirilmesinden bu yana harç ücretleri kolaylığı bedava öğrenim ücreti 

girişiminin kapsamadığı diğer yükseköğrenim dersleri (örneğin özel ve kamunun 

finanse ettiği kolejlerdeki yarı zamanlı dersler) ile ilgili harçları kapsamak üzere 

genişletilmiştir. İndirim ayrıca bilgi teknolojisi ile yabancı dil eğitim dersleri harç 

masraflarını kapsamak üzere de genişletilmiştir. Bu nedenle harç ücretleri üzerindeki 
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mevcut vergi kolaylığının geniş çeşitlilikteki gelir düzeylerine ait vergi mükelleflerinin 

işine yaradığı kabul edilebilir (CEDEFOP, 2009: 74). 

İrlanda‟daki vergi teşviklerinin kullanımı, eğitim ve öğretim sunumunun temel 

finansal kaynağı olan, devlete aittir. Örneğin ileri eğitim sunumunun büyük kısmı 

örneğin yetişkin okuryazarlığı gibi hizmetler devlet tarafından ücretsiz ya da makul bir 

ücret karşılığı sunulmaktadır.  İlk, orta ve yükseköğrenimde özel sektörün bu hizmetleri 

sunum payı nispeten azdır (CEDEFOP, 2009: 74). 

Külfetli ve bürokratik olarak algılanan vergi sisteminin basitleştirilmesine 

yönelik bir eğilim söz konusudur. Ayrıca İrlanda ekonomisindeki on yıllık aralıksız 

ekonomik gelişmeyi takip eden ekonomik gerileme, vergi gelirlerinde keskin bir 

azalmaya yol açmıştır. Dolayısıyla ekonomik ortamın kısa vadede yeni vergi 

teşviklerinin getirilmesini desteklemesi olası değildir. Vergi teşviklerinin 

güçlüklerinden biri bunların sınırlı bir kamu profiline sahip olabilecekleri ve 

getirildiklerinde aleniyet yaratıp sonrasında kaybolabilecekleridir. Ayrıca İrlanda vergi 

kanununu sadeleştirmeye dönük adımlar atılmıştır ve yeni vergi teşviklerinin buna 

aykırı düşebileceğine ilişkin bir inanış söz konusudur. Buna ilaveten belirli bir vergi 

teşvikinin hedeflendiği kişileri böyle bir planın mevcut olduğuna dair bilgilendirmek ve 

bu kişilerin bundan faydalanmasını kolaylaştırmak gibi güçlükler mevcuttur. Tahakkuk  

anında vergi kesildiğinden dolayı pek çok kişi vergi sistemi ile yetersiz bir bağlantı 

kurabilmektedir. Zira bu kişilerin işverenleri, gelir vergileri üzerinde bu kişiler için 

kesinti yapıp vergi dairesine bildirmektedir. Tahakkuk anında vergi kesilmesinin bir 

başka dezavantajı; mükellefler ile gelir komisyonerleri arasında bağlantı olmadığı için 

mükelleflerin kendilerine sunulan bütün vergi kolaylığının ya da kredilerinin çoğu kez 

farkında olmamasıdır. Ayrıca bakanlık yetkilileri vergi teşvikleriyle ilgili farkındalığı 

belirli gruplara (örneğin okuma yazma/matematiksel beceri eksiklikleri bulunan 

insanlara) sunma eyleminin bu kişilerin gazete gibi medya kanallarını 

kullanamayacağından dolayı sorunlar yarattığını belirtmektedir (CEDEFOP, 2009: 75). 

Politik çevrelerde nüfusun belirli kısımlarını daha fazla eğitim ya da öğretimle 

meşgul etmeye yönlendirme noktasında vergi teşviklerinin verimliliğine dair şüphecilik 

söz konusudur. Yüksek beceri/gelir kategorisindeki insanları katılımda bulunmaya ikna 

etmenin bu insanların kişisel motivasyon ve durumlarına çok fazla bağlı olduğuna dair 
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bir algı mevcuttur. Yüksek gelir sahipleri becerilerini artırmaya yönelik ekonomik 

faydaların yeterince farkındadırlar. Dolayısıyla bu kişilerin genelde kazançlarda 

artışlarla sonuçlanan ilave nitelikler edinmeye motive olduklarına inanılmaktadır. 

Bundan dolayı politika yapıcılar, yüksek gelirli bireyleri motive etmek için vergi 

teşvikleri getirmenin kayda değer zorlu sonuçları olabileceği görüşündedir.  Benzer bir 

şekilde vergi sistemini, düşük gelir gruplarındaki insanları daha fazla eğitim-öğretim 

almaları konusunda teşvik etmek üzere kullanmak da sorunlu görülmektedir. Buradaki 

mesele düşük gelirli insanların standart oranda (% 20) gelir vergisi ödemeleri ya da 

vergi ödemiyor olabilmeleridir. Zira gelirleri gelir vergisi eşiğinin altına düşmektedir. 

Bu nedenle vergi teşvikleri düşük etkiye sahip olacak ya da etkisiz kalacaktır. 

Vergilendirilebilir bir gelirleri bulunmayan bireyler harç ücretleri vergi kolaylığını bir 

sonraki vergi yılına taşıyamaz. Ayrıca yükseköğrenim sunumunun büyük kısmı ücretsiz 

ya da düşük ücretli olduğundan bu durum ayrıca vergi teşviklerinin uygunluğunu da 

sınırlamaktadır (CEDEFOP, 2009: 75). 

İrlanda‟da tek başına vergi teşvikleri yetersizdir. Teşviklerin diğer politik 

önlemlerle birlikte kullanılması gerekmektedir. Vergi sisteminin basitleştirilmesine 

dönük eğilim, teşviklere ilişkin bilinçliliği hedef gruplarına tanıtma güçlükleri ve 

eğitim-öğretim sunumunda ağırlıklı devlet yatırımı, vergi teşviklerinin kullanımını 

sınırlayan unsurlardır. Şirketlerin araştırma ve geliştirme alanındaki masraf düzeyini 

arttırmalarını teşvik etme amacıyla İrlanda, 2004 yılında % 20‟lik bir Ar-Ge vergi 

kredisi getirmiştir. Kredi, şirketlere belirli bir yıl üzerinde artan orandaki Ar-Ge 

masrafları için sunulmaktadır. Ulusal beceriler stratejisi, çalışanların becerilerini 

geliştirme ihtiyacına işaret ettiğinden, politika yapıcıları işverenleri çalışanlarının eğitim 

masraflarını arttırmaya teşvik etmenin bir yolu olarak diğerleri arasında benzer bir vergi 

kredisini göz önünde bulundurmaktadır. Şirketler bu teklif altında tanımlı bir baz yıl 

üzerinde eğitim için yaptıkları masraflar karşılığında bir vergi kredisi alacaktır. Ar-Ge 

vergi kredisinin verimliliğine ilişkim tam bir değerlendirme hala gerçekleştirilmemiştir. 

Ar-Ge vergi kredisi verimli bulunursa politika yapıcılar şirketleri eğitim tedariklerini 

artırmaya teşvik etme noktasında benzer bir vergi kredisini değerlendirebilir 

(CEDEFOP, 2009: 76). 

Özetle vergi teşviklerinin politik yapıcılar tarafında yer aldığı kabul edilir. 

Ancak belirli grupları hedefleme açısından sınırlı yararlarından dolayı bu teşvikler, 
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eğitim ve öğretim alınmasını teşvik etmek üzere çeşitli araçların uyum içinde 

kullanıldığı yerlere daha uygundur. İrlanda‟da bireyler için yükseköğrenim harç 

ücretleri açısından vergi kolaylığı söz konusudur. Eğitim masraflarını artırmak için 

şirketlerin teşvik edilmesi görüşülmekte olup bu konuda olası bir seçenek eğitimle ilgili 

artan masraflara karşılık bir vergi kredisi sunulmasıdır (CEDEFOP, 2009: 76). 

2.2.6. Hollanda’da Vergi TeĢvik Uygulamaları 

2.2.6.1. Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisinin Yapısı 

Hollanda‟da gelir vergisinin vergilendirilebilir üç gelir kategorisi bulunmaktadır: 

(European Tax Handbook, 2010) 

 Kategori 1: Bu grup çalışma ve ev mülkiyetinden elde edilen geliri içerir. % 

33.6‟dan ücretin maksimum % 52‟sine kadar artan oran uygulanır. 

 Kategori 2: Ortaklıklardan elde edilen kar payları, faiz ve sermaye 

kazançlarından oluşur. % 25 oranında vergiye tabi tutulur. 

 Kategori 3: Tasarruflar ve yatırımlardan elde edilen kazançları bu kategoriye 

dâhildir. Sabit oran % 30‟dur ve toplam net varlığın % 4‟ünün tahmini sabit getirisinde 

vergi konulur. Net varlık, yıllık ortalama bakiyeye dayanarak borcun düşülmesinden 

sonra aktiflerin (tasarruf mevduatı, kiralanmış mülk, hisseler vb. dâhil) değeridir.  

Kişilerin vergilendirilebilir geliri birçok harcama ve özel şahsi indirimler ile 

azaltılabilir. Bu durumda özel şahsi indirim, işyeri ve ev sahipliğinden alınan 

vergilendirilebilir gelirden düşülebilir. Bu gelirin tüm indirimi karşılamak için yeterli 

olmaması durumunda bakiye vergilendirilebilir geliri tasarruflar ve yatırımlardan ve 

mevcut kazançtan elde edilen gelirden düşer. Kalan diğer indirimler sonraki yıllara 

taşınır. Kişisel vergi indirimlerinin ilgili koşulları karşılaması durumunda kişi tüm bu 

indirimleri almaya hak kazanır. Ücret vergisi, kişinin gelir vergisi ve sosyal sigorta 

primleri için her yıl tek seferde yüklü ödeme yapmasını engellemek amacıyla periyodik 

olarak ödenen, gelirdeki stopaj ödemesidir (CEDEFOP, 2009: 77). 

Kurumlar vergisi şirket kârı üzerinden alınır. Toplam vergilendirilebilir kârın 

200.000 avroya kadarki kısmına % 20‟lik bir oranda vergi konulur. Vergilendirilebilir 

kâr 200.000 avroyu aşarsa % 25 oranında vergi konulur. Şirketin geçmiş yıllarda zarara 
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uğramış olması durumunda bu da kârlarından düşülebilir (Bir yıl geçmişe/dokuz yıl 

geleceğe taşınabilir) (CEDEFOP, 2009: 77). 

KDV, tüm özel harcamalar üzerinden alınan genel tüketim vergisidir. 

Tüketicilerin mallar ve hizmetler için ödediği fiyatlar üzerinden tahsil edilir. Üç KDV 

oranı vardır (European Tax Handbook, 2010):  

 Standart oran % 19‟dur.  

 Bazı ürünler ve hizmetlere (beslenme ve ilaçlar, bazı emek yoğun hizmetleri, 

kitap ve dergiler, yolcu taşımacılığı, spor karşılaşmaları, hayvanat bahçeleri, sirkler ve 

tiyatrolar için giriş ücretleri vb.) uygulanan azaltılmış vergi oranı % 6‟dır.  

 Sıfır oran (vergisiz): AB içindeki şirketlere mal tedarikinde bulunmak ve bu 

tedariklerle ilgili hizmet vermek amacıyla Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılan mal 

ihracatına uygulanır.  

2.2.6.2. Eğitim ve Öğretime Yönelik Özel Vergi Uygulamaları 

Hollanda‟da eğitim ve öğretim sunan teşebbüslerin sunduğu bazı hizmetler 

üzerinden % 19 KDV alınmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri vergiden muaftır. Bu 

özel vergi işlemi ile bireylerin eğitim ve öğretim masraflarının azaltılması ve 

yaşamboyu öğrenme faaliyetlerine katılımın artırılması düşünülmektedir. Eğitimle ilgili 

KDV muafiyeti, 1968 tarihli Muamele Vergisi Yasası‟na dayanmaktadır. Bu özel 

muamele aşağıdaki eğitim ve öğretim hizmetlerini sunan bütün kuruluşlar için geçerlidir 

(CEDEFOP, 2009: 78): 

 Devlet tarafından finanse edilen eğitim: İlk, orta ve yükseköğrenim ve 

mesleki eğitim (ayrıca kariyer ve teknik eğitim olarak da geçer) dâhil kamu sektörü 

tarafından tamamen ve doğrudan finanse edilen eğitimi içerir. Bu tür eğitim ve öğretim 

kişileri akademik olmayan ve tamamen belirli bir zanaat, iş ya da meslekle ilgili olan 

kariyerlere hazırlar. 

 Tayin edilmiĢ eğitim: Yasal olarak ya da başka yollarla düzenlenmiş ve 

kısmen hükümet tarafından finanse edilen eğitimi kapsar. Yasal olarak düzenlenen 

eğitim ilk, orta ve yükseköğrenim ile mesleki eğitimi kapsar. Yasal olarak 
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düzenlenmeyen eğitim ise, yasal olmayan mesleki eğitim, müzik eğitimi ile staj 

eğitimini (uzun süredir istihdam edilmemiş bireyler için mesleki eğitim) içerir. 

 TanınmıĢ eğitim: Hükümet tarafından finanse edilmemekle birlikte eğitim ve 

öğretmenlerin kalitesinin tespit edilip onaylandığı eğitim faaliyetlerinden oluşur. 

 Yazılı eğitim: Okul gibi bir mekân olmaksızın öğrencilerin evde çalışmasına, 

ev ödevlerini eğitimi sunan birimin onayına sunarak yapmasına dayalı tüm eğitim 

faaliyetlerini içerir. 

 Devlet tarafından yürütülen sınavlara yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri 

(kurslar). 

 Belirli iş kollarında iş kurma hakkı sağlayan ve işletmelerce sunulan eğitim-

öğretim faaliyetleri (sertifika eğitimi v.b.). 

Doğrudan mesleki bir doğası olmamasına karşın bireyin mevcut veya 

gelecekteki mesleki konumunu iyileştirmeye yönelik ve KDV‟den muaf olan bazı 

faaliyet ve kurs türleri mevcuttur. Yönetim, otomasyon, dil programları, çalışma 

konseyi üyeleri için kurslara ve kongrelere, seminerlere katılım bu faaliyet ve kurslara 

örnek gösterilebilir. Buna karşılık, bireylerin mevcut veya gelecekteki meslekleriyle 

ilgili olmayan bazı eğitim kursları KDV‟den muaf değildir (aşçılık, fotoğrafçılık vb. 

gibi hobi kursları). Yasal olarak düzenlenmeyen ve eğitim-öğretim sunan bir teşebbüs, 

yasal olarak düzenlenen eğitim veya öğretim sunan ve KDV ödemekle ya da kesinti 

yapmakla yükümlü olmayan kuruluşların durumunun aksine, 2006‟ya kadar KDV 

ödeyip ödememeyi seçebiliyordu. Ancak AB düzenlemeleri kapsamında değişiklikler 

yapılmış olup eğitim ve öğretim sunan teşebbüslerin KDV indirimine artık izin 

verilmemektedir (CEDEFOP, 2009: 79).  

2.2.6.3. Gelir ve Kurumlar Vergisinde ĠĢletmelere Sağlanan Eğitim ve 

Öğretime Yönelik TeĢvikler 

Hollanda‟da çalışanlar için yapılan eğitim-öğretim giderleri kâr hesaplanırken 

kazançlardan düşülebilir. İndirime tabi olabilmesi için eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

mevcut işlerden veya şirketteki yeni işlerden gelir elde etme amacının olması gerekir. 

Tek kişilik işletmeler de ayrıca kâr hesaplanmasında harcamalarını kazançlarından 

düşebilmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetinin amacı işten gelir elde etmek olmalı ancak 
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tamamen mevcut pozisyonla ilgili olmalıdır. Yasa gereği, girişimciler teşebbüste daha 

güçlü bir konuma ulaşmak için çalışanlarına eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmaları 

noktasında mali destek sunmak için vergi indirimlerinden faydalanmaktadır. Bu 

teşvikten aşağıdaki eğitim-öğretim faaliyetleri ile çalışan grupları yararlanabilir 

(CEDEFOP, 2009: 79-80): 

 Öğrenci veya teşebbüs içinde Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında denetim 

altında staj eğitimi alan yeni mezunlar, 

 Mesleki eğitim ve öğretime katılan çalışanlar, 

 İleri ve orta mesleki eğitimde yarı zamanlı öğrenci olan çalışanlar (üniversite 

eğitim alan yarı zamanlı öğrenciler için değil), 

 Üniversitede doktora eğitimi alan çalışanlar, 

 Belirli bilgi kuruluşlarında doktora eğitimi alan çalışanlar, 

 Üniversitelerdeki doktora öğrencilerinin maaşlarına benzer maaşlar alan 

teşebbüs çalışanları (Bu çalışanlar daha fazla maaş alıyorsa teşebbüs bu girişimi 

kullanamaz), 

 Orta öğretimlerini tamamlayamamış başlangıç düzeyindeki niteliklere 

ulaşmak için eğitim gören çalışanlar,  

 Mevcut becerileri ve ileri eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere değerlendirme 

programlarını takip eden çalışanlar. 

2.2.6.4. Gelir Vergisinde Bireylere Sağlanan Eğitim ve Öğretime Yönelik 

TeĢvikler 

Eğitim masraflarında vergi teşviki kapsamında kesinti yapılması 1964 tarihli 

Ücret Vergisi (salary tax)  Kanunu‟na dayanmaktadır. Bu girişimin temel hedefi, 

bireyler için eğitim ve öğretim masraflarını azaltarak yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme 

faaliyetlerine katılımını arttırmaktır. Gelir sahibi olan, mevcut ya da gelecekteki 

konumlarıyla alakalı işlerle ilgili gelirlerini iyileştirme üzerine eğitim öğretime yatırım 

yapan bütün bireyler bu girişimden faydalanabilir. Eğitim giderleri, Hollanda vergi 

sistemi dâhilindeki birkaç kişisel indirimden biridir. Bu giderler yıllık asgari 500 avro 

ve yıllık maksimum 15000 avro tutarındadır. Söz konusu giderler vergilendirilebilir 
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gelire ulaşılması için brüt gelirden çıkarılır. Hükümetten öğrenci yardımı alan bireyler, 

yıllık maksimum 15000 avro için başvuramaz. Eğitim masraflarında kesinti birkaç 

eğitim türü için geçerlidir. Bunlar, finanse edilen eğitim, belirlenmiş eğitim, kabul 

edilen eğitim, yazılı eğitim, devlet sınavları için eğitim ve öğretim, tesis için eğitim ve 

öğretimdir.  Eğitim ve öğretime katılırken bireylerin yaptığı ve teşvikten 

yararlanabilecek masraflar şunlardır (CEDEFOP, 2009: 80-81): 

 Harç ücretleri, kitaplar, 

 Seyahat ve konaklama masrafları dâhil gezi ve yolculuklar, 

 Kongre ve seminerlere katılım 

 Bilgisayar gibi dayanıklı malların aşınması. 

2.2.6.5. Hollanda’da Eğitim ve Öğretime Yönelik Vergi TeĢviklerinin 

Değerlendirilmesi 

Eğitim düzeyi düşük bireylerin sayıca fazla olması Hollanda‟da politik bir 

endişe yaratmaktadır. Hollanda hükümeti 1990‟lı yılların ortalarından bu yana 

insanların eğitim, kültür ve bilimin kilit unsurlar olarak kabul edildiği bir topluma 

katılımını arttırmaya gayret etmiştir. Vergi teşviklerinin bu aktif katılımı sürdürmede rol 

oynadığı kabul edilmektedir (CEDEFOP, Maes, 2004). 

Teşvikler, yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinde bilhassa en zayıf gruplar 

arasında (eğitim düzeyi düşük olanlar, 55 yaşından büyük olanlar vb.)  yetişkin 

katılımını arttırmaya katkı sağlamalıdır. Mevcut veriler masrafların 1999 ile 2003 

arasında arttığını ancak 2003 yılından sonra küçük bir düşüş yaşayıp son iki yılda 

kısmen toparlandığını göstermektedir. 2007 yılında 160.000 öğrenci-çalışan pozisyonu 

varken vergi teşviki bu sayının sadece yarısında kullanılmıştır. Bütün öğrenci-çalışan 

pozisyonları girişimin gereklerini karşılamamaktadır. Dolayısıyla uygun teşebbüslerin 

yaklaşık % 80‟i etkili bir kullanım gerçekleştirmektedir. Bu yüzdelik (yaklaşık % 10), 

doktora öğrencileri arasında şaşırtıcı derecede düşüktür (CEDEFOP, 2009: 82) 

Hollanda‟da vergi teşviklerinin güçlü yanları mevcuttur. Vergi teşviklerinde 

idari masrafların birey ve şirketler için düşük olduğu bilinmektedir. Zira bireyler ve 

teşebbüsler fazladan belge doldurmak zorunda kalmamaktadırlar. Şirketler daha az vergi 
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ödemekte ve daha nitelikli çalışanlar elde etmektedir. Ancak bireyler, eğitim ve öğretim 

giderlerinin bir miktarını vergilendirilebilir gelirlerinden indirebilmektedirler. Tespit 

edilen üç vergi teşvik önleminin her birine ait güçlü yanlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

(CEDEFOP, 2009: 82-84): 

 Eğitimin KDV muafiyeti: Eğitim-öğretim tedarikçilerinin bu özel vergi 

işlemi, bireylerin eğitim ve öğretim için daha az ödeme yapmasına izin vermektedir. 

Zira KDV son fiyata eklenmemektedir. Bu düşük masraflar birey ve şirketlerin eğitim 

ve öğretime katılması için azaltılmış engeller olarak görülebilir. 

 Eğitim için yapılan ödeme indirimi: İşletmeler bu vergi teşviki ile sunulan 

kamu desteğinden memnundurlar. Bazı tahminlere göre 2004 yılında teşvik için uygun 

firmaların % 80‟i bu teşvikten yararlanmışlardır. Teşvik, maaş masraflarını düşürmekte 

ve firmaları, çalışanlarına eğitim-öğretim sunmaya daha fazla katılmak için 

özendirmektedir. Bu teşvikten sağlanan faydanın son on yılda diğer çalışanları da 

kapsamasına karşın, uzmanlar bu teşvikin özellikle yüksek orta düzey mesleki eğitimde 

öğrenci-çalışanlar için ve üniversite eğitiminde doktora öğrencileri için boş kadrolar 

sunan firmalar tarafından kullanıldığına inanmaktadır. 

 Eğitim masraflarının indirilmesi çalışan bireylerin eğitim ve öğretime 

katılmasını özendirir. Ayrıca teşebbüsler daha kalifiye eleman aracılığıyla dolaylı olarak 

fayda görmektedirler. Zira çalışanlar elde ettikleri bilgi ve becerileri firmaya 

uygulayabilmektedir.  

 Hollanda‟da teşviklerin birtakım zayıf yönleri mevcuttur. Bu zayıf yönler 

aşağıda bahsedilmiştir: 

 Eğitim-öğretim tedarikçileri için KDV muafiyeti açısından temel zayıf nokta 

tedarikçilerin masrafları için ödedikleri KDV‟yi (KDV‟den muaf olmayan diğer 

hizmetler için başvurdukları) vergi idaresine sunmak zorunda oldukları KDV‟den 

indirememeleridir. Dolayısıyla mükellefler kamu idaresine daha fazla vergi ödemek 

zorunda kalmaktadır. 

 Eğitim için yapılan ödeme indirimi henüz herkesçe bilinmemektedir. Bazı 

firmalar (çok küçük olanlar) bu girişimden tam olarak faydalanamamaktadır. Çünkü bu 

firmaların teslim edilebilir vergileri indirimi aşmayabilir. Vergi teşviki mevcut olsun 

olmasın büyük teşebbüslerin aynı düzeyde eğitim sunabilme ihtimali vardır.  Bununla 
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birlikte teşviklerin küçük işletmeler üzerinde olumlu bir etkisinin olabileceğine dair 

görüşler de vardır. 

 Eğitim giderlerinin indirimi ile ilgili en zayıf nokta eğitim ve öğretim 

girişiminin tamamen çalışanın ellerine bırakılmasıdır. Dolayısıyla karar tamamen bireye 

kalmıştır. Firmalara daha saygın bir rol verilmesi halinde bu firmalar vergi yararlarından 

ve masraflara katılımdan faydalanabilecektir. Böylece bireylerin katılımlarının da 

artacağı öne sürülmektedir. Belirli grupların bu önleme katılımında önemli farklılıklar 

vardır. Özellikle yaşlı işçiler katılmakta ve daha az kazanmaktadır. 

2.3. SEÇĠLMĠġ BAZI AVRUPA ÜLKELERĠNDE EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME 

YÖNELĠK VERGĠ TEġVĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 

Çalışmanın bu bölümünde altı ülkenin vergi teşviklerinin karşılaştırması 

yapılacaktır. Bu çerçevede, öncelikle, eğitim ve öğretim hizmeti sunanlara yönelik KDV 

yasasındaki özel vergi uygulamaları ve eğitim-öğretim hizmeti sunanlara KV 

yasasındaki özel hükümlerin uygulanması, eğitim ve öğretim hizmeti sunan işletmelere 

yönelik vergi teşvikleri incelenecektir. Daha sonra ise eğitim/öğretim hizmeti sunan 

bireylere yönelik vergi teşvikleri incelenecektir. Önceki bölümlerde vergi teşvikleri 

ayrıntılı bir şekilde anlatılan altı ülkenin vergi teşviklerinin karşılaştırmalı analizi 

yapılacaktır. 

2.3.1. Mevcut Mali TeĢviklerin Temel Özellikleri 

2.3.1.1. Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunanlara Yönelik Özel Vergi 

Uygulamaları 

Tablo 3‟ten anlaşıldığı üzere ülkelere bakıldığında eğitim-öğretimin genel olarak 

KDV‟den muaf olduğu görülmektedir. Eğitim-öğretim hizmetleri sunan kurumlar ve 

KDV‟den muaf olanlar satın aldıkları mal ve hizmetlerde çıktı üzerinden alınan KDV 

iadesinden girdi üzerinden alınan KDV‟yi düşemezler (CEDEFOP, 2009: 85). Eğitim 

sağlayıcılarının satın aldıkları girdilerde KDV iadelerini isteyememeleri zorluklar 

yaratabilir. Yükseköğretim kurumları sık sık araştırma ve öğrenme için pahalı araç 

gereçler almak zorunda kalırlar fakat buna karşılık yaptıkları giderleri düşemezler. Bu 

durum, teknolojik araçları elde etmek için engel teşkil etmektedir. Buna karşılık İrlanda 
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hükümeti, eğitim-öğretim araştırması için satın alınan tıbbi araçlarda KDV iadesine izin 

vermiştir. Bağışlanmış Araştırma Ekipmanı KDV İade Emri (Kanun Hükmünde 

Kararname 38/1995), gönüllü bağışlar yoluyla satın alınan yeni alet veya teçhizatın satın 

alınması ya da ithal edilmesi ile ortaya çıkan KDV‟nin geri ödenmesinin bir araştırma 

kuruluşu, üniversite, okul ya da laboratuarda tıbbi araştırma yürüten benzer bir eğitim 

kurumu tarafından talep edilebileceğini şart koşmaktadır (CEDEFOP, 2009: 86). 

Eğitim-öğretim hizmeti sunan kurumların ödedikleri girdiler üzerindeki KDV‟yi 

geri alamamaları zorluk yaratabilmektedir. Yükseköğrenim kuruluşları araştırma ve 

öğrenim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla pahalı araçlar almak zorunda 

kalmaktadırlar. Ödedikleri KDV‟yi ise kazançlarından düşememektedirler. Bu durum 

ise eğitim kurumlarının modern teknolojilere sahip olmasını engellemektedir. İrlanda 

hükümeti KDV sisteminde bazı ayrıcalıklara yer vermiştir. İrlanda hükümeti eğitim 

kurumlarının kişi ve şirketlerden yapılan gönüllü bağışları kullanarak araştırma ve 

öğrenme için satın alınan tıbbi araçlar üzerinde ödedikleri KDV‟yi düşmelerine izin 

vermiştir. Tıbbi araştırmadaki okul, üniversite, bağlı eğitim kurulu ya da araştırma 

kurulu tarafından gönüllü bağışlar aracılığıyla alınan yeni araç ve gereçlerin ithalinde ya 

da satın alınmasında ödenen KDV geri istenebilir (CEDEFOP, 2009: 86).  

Tablo 3: Ülkelerin KDV Yasalarında Eğitim-Öğretim Sunanlara Yönelik Vergi 

Muameleleri 

ÜLKELER VERGĠ MUAMELELERĠ 

Avusturya  Kamu eğitim-öğretim sağlayıcıları KDV‟den muaftır. Özel okul ve diğer genel ve 

mesleki eğitim hizmeti sunan kurumlar belirlenen kriterleri taşıyorsa KDV‟den 

muaftır.  

Finlandiya Kamu okulları, yükseköğretim kurumları ve kanun nedeniyle eğitim sunan özel 

organizasyonlar KDV‟den muaftır. Kanunla düzenlenmemiş eğitim-öğretim hizmeti 

sunanlar için herhangi bir muafiyete izin verilmez. % 22 KDV oranı mevcuttur. 

Fransa Genel eğitim faaliyetleri, kurumların yasal statüleri ne olursa olsun KDV‟den muaftır. 

Kamu tüzel kişiliği tarafından sağlanan, devam eden mesleki eğitim faaliyetleri 

KDV‟den muaftır. Kamu otoriteleri tarafından onaylanmak şartıyla devam eden 

mesleki eğitim faaliyetleri de KDV‟den muaftır. 

Almanya Kamu eğitim ve öğretim sağlayıcıları KDV‟den muaf tutulur. Özel eğitim kurumları 

ise gelirleri giderlerini aşıyorsa ve programları kamu gereksinimi ile aynı çizgideyse 

KDV‟den muaftır. 

İrlanda  İrlanda‟da eğitim-öğretim hizmetlerinin sunumu kamu veya özel kurum ayırımı 

yapılmaksızın KDV‟den muaftır.  

Hollanda Eğitim-öğretim hizmeti sunan kurumlar yasal statülerine bakılmaksızın KDV‟den 

muaftır. 
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Kaynak: CEDEFOP,(2009: 86) 

 

Almanya, Fransa, Avusturya ve Finlandiya‟da ise özel ve kâr amacı gütmeyen 

eğitim kurumları KDV‟den muaf değildir. Söz konusu kamu kurumu olunca KDV 

muafiyetinden yararlanır. Ancak sürekli mesleki eğitim faaliyeti sunan özel kuruluşlar 

kamu idaresi tarafından verilmiş bir sertifikaya sahipse KDV‟den muaftır. Özel eğitim 

hizmeti sunan kurumların kamu eğitim kurumlarıyla aynı muameleyi görmemesi 

rekabeti bozabilir (CEDEFOP, 2009: 86).  

Tablo 4‟ de görüldüğü gibi eğitim ve öğretim hizmetleri sunan özel kurumlar 

KV öderken kamu kurumları KV ödememektedir. Almanya, İrlanda, Avusturya, İrlanda 

ve Hollanda‟da söz konusu durum bu şekildeyken Fransa‟da sürekli mesleki eğitim 

faaliyeti yapan özel kurumlara muafiyet vardır. Fransa‟da kâr amacı gütmeyen eğitim 

hizmeti sunan kuruluşlar belirli şartları sağladığı müddetçe KV‟nden muaftır 

(CEDEFOP, 2009: 87). Kâr amacı güden ve kâr amacı gütmeyen kurumlar ile kamu 

kurumları arasında yatay eşitlik prensibine aykırılık vardır. Yani eğitim-öğretim hizmeti 

sunan kurumların hepsine eşit muamele edilmemektedir (OECD, 2004c, 108). 

Tablo 4: Ülkelerin KV Yasalarında Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunanlara Yönelik Vergi 

Muameleleri 

ÜLKELER VERGĠ MUAMELELERĠ 

Avusturya  Eğitim-öğretim hizmeti sunan özel kurumlar KV öderken, bu durum kamu kurumları 

için geçerli değildir. 

Finlandiya Yetişkin eğitim merkezleri, teknik okul ve üniversiteler gibi devlet destekli kuruluşlar 

kazançlarından muaftır. Özel veya kâr amacı gütmeyen eğitim-öğretim tedarikçilerine 

GV ve KV yasalarında özel bir vergi muamelesi yoktur. 

Fransa Kamu ve kâr amacı gütmeyen kurumlar devlet tarafından belirlenmiş kriteri 

sağladığında KV‟nden muaftır. Kamu ve kar amacı gütmeyen sürekli mesleki eğitim 

sunan kurumlar KV‟den muafken, özel kurumlar KV öder. 

Almanya  Eğitim-öğretimin özel kurum tarafından sunumunda KV ödeme yükümlülüğü 

uygulanırken, bu durum aynı durumda olan kamu kurumlarına uygulanmaz. 

İrlanda  Eğitim-öğretim sunan özel teşebbüsler standart bir KV öder, buna karşın kamu 

kurumları muaftır. 

Hollanda Eğitim-öğretim sunumuyla ilgili özel teşebbüsler veya kurumlar KV öderken, aynı 

durumda olan kamu kurumları KV ödemez. 

Kaynak: CEDEFOP, (2009: 87) 

Tablo 5‟te ülkelerin kurumlar vergisi oranları verilmiştir. Yüksek vergi 

oranlarının olduğu ülkelerdeki firmalar, düşük vergi oranlarının olduğu ülkelerdeki 
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firmalara göre rekabet açısından dezavantajlıdır. Örneğin İrlandalı bir kurum % 12,5 

KV öderken, Fransalı bir kurum % 34,43 KV öder.  Dolayısıyla ülkeler arası rekabet 

açısından bakıldığında en avantajlı ve en dezavantajlı ülkeler sırasıyla İrlanda ve 

Fransa‟dır (CEDEFOP, 2009: 87). 

 

Tablo 5: Ülkelere Göre Kurumlar Vergisi (KV) Oranları 

ÜLKELER KV ORANLARI 

Avusturya  Standart KV oranı %25 

Finlandiya Standart KV oranı %26 

Fransa %34 

Almanya %15- %29,8 

İrlanda Normal vergi oranı %12,5, buna karşılık bazı yabancı şirketlerde vergi oranı %10 

dur. 

Hollanda Toplam vergilendirilebilir kâr 25.000 avro ise vergi oranı %20, kâr 25.000-60.000 

avro arasındaysa %23, 60.000 avroyu aşarsa %25‟tir. 

Kaynak: CEDEFOP, (2009:88) 

 

Tablo 6 kitap ve gazetelerdeki KDV oranlarının ülkeler açısından bakıldığında 

büyük faklılıkların olduğunu göstermektedir. İrlanda‟da kitaplar üzerindeki KDV oranı 

% 0 iken, en yüksek oran %10 ile Avusturya‟dadır. Diğer ülkelerde ise bu oranlar 

Finlandiya‟da %8, Fransa‟da % 5,5, Almanya‟da % 7, Hollanda‟da % 6‟dır 

(CEDEFOP, 2009: 88). 

 

Tablo 6: Kitap ve Gazetelerdeki KDV Oranları 

ÜLKELER KDV ORANLARI 

Ülkeler Genel hizmetler için KDV oranı Kitaplar için KDV oranı Gazeteler için KDV oranı 

Avusturya  20 10 10 

Finlandiya  22 8 0 

Fransa  19,6 5,5 2,1 

Almanya  19 7 7 

İrlanda  21 0 13,5 

Hollanda  19 6 6 

Kaynak: CEDEFOP, (2009:88) 
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Finlandiya‟da gazeteler üzerinden KDV alınmazken, % 13 ile en yüksek 

gazetelerdeki KDV oranı İrlanda‟dadır. Gazeteler üzerindeki KDV oranları 

Avusturya‟da %10, Fransa‟da %2,1, Almanya‟da %7, Hollanda‟da %6‟dır. 

2.3.1.2. Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan ĠĢletmelerin Yararlandığı Vergi 

TeĢvikleri 

Avusturya, Fransa ve Hollanda‟da girişimcilere verilen teşvikler eğitim-öğretimi 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. Teşviklerin çoğu öncelikli olarak çalışanların eğitim-

öğretim masraflarını teşvik etmeye odaklanmıştır ve vergi beyannamesini 

etkilemektedir. Hollanda ödeme indirimi bu kuralın dışındadır. Avusturya vergi indirimi 

ve vergi kredisi, çalışanların eğitim masraflarına yönelik Fransız vergi kredisi ve 

eğitime yönelik Hollanda‟daki ödeme indirimi çalışanları genel eğitim faaliyetlerini 

özendirme amacı taşımaktadır. Avusturya çıraklık vergi indirimi ve vergi kredisi ile 

çıraklık lehine Fransız vergi kredisi işletmelerdeki stajyerleri teşvik etmeyi amaçlar. 

Teşviklerin çoğu ilk olarak çalışanların eğitim-öğretim giderlerinin teşvikini 

amaçlamaktadır. Girişimcilerin eğitim giderlerine yönelik Fransız vergi kredisi bu 

kurala dâhil değildir. Bu kredi ile ücretli olmayan girişimciler hedeflenmiştir. Çıraklığı 

destekleyen bu vergi teşvikleri ile en az bir ay stajyer istihdam eden ya da çıraklık 

sözleşmesi imzalayan firmalar hedeflenmektedir. Özellikle teşebbüs ekonomisi ve mali 

katılımdaki çalışanların eğitim masraflarına ve Fransız vergi kredisine yönelik 

hedeflenmiş olan tek bir teşvik vardır. Kalan vergi teşvikleri teşebbüs boyutunu göz 

önünde bulundurmaz (CEDEFOP, 2009: 90). 

2.3.1.3.  Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Bireylerin Yararlandığı Vergi 

TeĢvikleri 

Almanya‟daki eğitim-öğretim giderleriyle ilgili indirimle birlikte Avusturya ve 

Hollanda‟daki teşvikler, bireylerin vergilendirilebilir gelirleri ile kendileri için 

gerçekleştirebilecekleri ve kendi meslekleri ile ilgili olan ya da yeni bir faaliyet 

başlatma amacı güden eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemeye önem vermektedir. 

Finlandiya teşviki, “mesleki becerilerin sürdürülmesinde ortaya çıkan maliyetlerle ilgili 

giderler” ve yeni işlerdeki mesleki becerilerin sürdürülmesine yöneliktir. Yeni bir 

alandaki mesleki faaliyetler için temel eğitim ya da derece giderleri vergilendirilmede 
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genellikle indirime tabi değildir. Çırakların kazandığı aylıklarla ilgili Fransız vergi 

muafiyeti sadece çıraklığın teşvikine odaklanmıştır (CEDEFOP, 2009: 95). 

Diğer teşvikler genel eğitimle ilgili olup bunların çoğu yükseköğretim ile 

alakalıyken Fransız teşvikleri ayrıca orta öğretim faaliyetlerini kapsamaktadır. 

Almanya‟da özel okullarda okuyan çocukların kayıt ücretlerinin indirimi ilk ve orta 

öğretimdeki öğrencileri hedeflemektedir. İrlanda teşviki, eğitim tedarikçilerinin 

sunduğu yabancı dil ve bilgi teknolojisi alanlarındaki eğitim bölümlerini kapsamaktadır. 

Kredilerin faiz yükü ile ilgili Fransız vergi kredisi, Almanya‟da özel okullarda okuyan 

öğrencilerin okul ücretlerine yönelik indirim ve okul ücretlerine yönelik İrlanda vergi 

kolaylığı hem ulusal kurumları hem de yurtdışındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini 

kapsar. Bu teşviklerden faydalanan bireyler desteklenen eğitim türüne göre değişiklik 

göstermektedir. Teşviklerden bazıları orta veya yükseköğrenim alan ve bakmakla 

yükümlü çocukları bulunan ebeveynleri hedef almaktadır. Çocukları için eğitim 

ücretleri ödeyen ebeveynler belirli teşviklerden faydalanabilmektedir (CEDEFOP, 2009: 

95-99). 

 Finlandiya eğitim kredisi gider ve indirimleri, yükseköğrenim öğrencilerinin 

kredilerinin faiz yüklerine ilişkin Fransız vergi kredisi ve özel gider olarak eğitim-

öğretim giderlerinin Almanya indirimleri yükseköğrenim öğrencilere verilen öğrenim 

kredilerini desteklemektedir. Finlandiya teşviki, hem anapara hem de ödenen faizi 

içerir. Fransız ve Alman teşvikleri ise sadece faizi kapsamaktadır. Ayrıca stajyer ve 

öğrencilerin kazandığı ücretle ilgili Fransız gelir vergisi muafiyetleri çıraklık 

sözleşmelerini ve eğitimi desteklemektedir. Diğer teşvikler aralarında önemli farklılıklar 

bulunmasına rağmen eğitim-öğretim faaliyetlerinden kaynaklanan giderleri destekleme 

amacı taşımaktadır. Teşviklerin bazıları sadece kurs ve eğitim faaliyetlerinin giderlerini 

hesaba katarken bazıları bunların yanı sıra ders materyallerini, seyahat masraflarını, 

asgari geçim giderlerini de kapsamaktadır. Yüksek ve orta öğretim masraflarıyla ilgili 

Fransız gelir vergisi kredileri, fiili masraflardan bağımsız olarak (eğitim düzeylerine 

göre farklı bir şekilde) öğrenci başına sabit bir vergi kredisi hesaplar (CEDEFOP, 2009: 

99). 
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2.3.2. Eğitim ve Öğretime Yönelik Mali TeĢviklerin Değerlendirilmesi 

Ülkeler arasında gelir ve kurumlar vergisi açısından önemli eşitsizlikler 

mevcuttur. Teşebbüs kazançlarına genelde düz oranlı vergi tarifesi uygulanırken 

bireylerin kazançlarına artan oranlı tarife uygulanır. Dolayısıyla vergi politikalarının 

işveren giderleri lehine olduğu savunulabilir. İşveren masrafları iş yapma masrafı olarak 

kazançlardan genelde düşürülebilir. Fransa, Hollanda ve Avusturya‟da teşebbüslere 

insan sermayesi yatırımları için ek vergi primleri sunulmaktadır. İncelenen bütün 

ülkelerde bireylere yönelik vergi teşvikleri olmasına rağmen bu teşvikler, girişimcilere 

yönelik vergisel teşviklerle kıyaslandığında daha sınırlıdır. Bunların çoğu genelde orta 

veya yükseköğrenim düzeyindeki kişileri hedeflemektedir. Kendileri için eğitim ve 

öğretim alan bireylerin hepsi vergilendirilebilir gelirden bu masrafları düşememektedir. 

Bu durum Almanya, Hollanda ve Avusturya‟da ve birtakım kısıtlamalarla İrlanda ve 

Finlandiya‟da bu şekildedir. Özel ve kamu eğitim-öğretim tedarikçileri farklı muamele 

görmektedir. Altı ülkede de vergi teşvikleri mevcut olmasına rağmen teşviklerdeki 

verim niceliksel ve niteliksel açıdan zayıftır. Teşviklerin eğitim-öğretim arz ve talebi 

üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir. Söz 

konusu olan maliyet ve kazançlar tam olarak anlaşılmadan, analiz edilmeden ve 

doğrudan hükümet masraflarına göre daha az gözetim sunularak teşvikler sürdürülmekte 

veya yenileri ortaya konmaktadır (CEDEFOP, 2009: 99-100). 

2003 yılındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik vergi harcamaları toplam 

kamu harcamalarının çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Eğitime yönelik vergi 

harcamaları Avusturya‟da % 0,5‟ten daha az iken Finlandiya‟da % 2 ve Hollanda‟da % 

3 şeklindedir (OECD, 2004c). Eğitim ve öğretimdeki vergi harcamaları, kamu eğitim ve 

öğretim politikasının temeli değildir. Çoğu üye devlet, kamu sektörünün genelde 

doğrudan ücret talep etmeden veya düşük nominal maliyet dahilinde eğitim ve öğretim 

hizmetlerinin en önemli doğrudan fon kaynağı ve ayrıca tedarikçisi olmasını seçmiştir. 

Dolayısıyla vergi politikası ulusal eğitim ve öğretim politikalarının temeli olmaktan 

ziyade bir katkı olarak değerlendirilmelidir (CEDEFOP, 2009: 100).  

Genelde vergi politikaları ile eğitim ve öğretim politikaları bağlantılı değildir. 

Dolayısıyla vergi politikaları kamu sektörünün gelirlerinin artmasıyla ilgilenmiştir. 

Bununla birlikte yaşam boyu öğrenme ve eğitim meselelerinin bilgi toplumlarımızda 
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öneminin artması, vergi politikalarının eğitim ve öğretimdeki teşebbüs ve birey 

yatırımını etkileyip desteklemede oynadığı role kamunun odaklanmasını arttırmıştır 

(OECD, 2004c). Teşebbüsler ve bireyler için çok sayıda vergi teşviki bulunmasına 

rağmen pek çok ülkede vergi politikaları eğitim-öğretim politikalarından kopuktur. Bazı 

ülkelerde, örneğin Fransa‟da, teşviklerin bir kısmı öncelikli olarak aile politikası veya 

sosyal politika gibi diğer politika alanları için tasarlanmıştır. Söz konusu durum vergi 

teşviklerinin diğer politika önlemleriyle uyumlu olarak kullanıldıkları yerlerde daha 

etkili olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Bunun iyi bir örneği harç paralarına 

ilişkin İrlanda vergi kolaylığıdır. Vergi kolaylığı hükümetin harç paralarını doğrudan 

uygun dersleri sunanlara ödediği bedava öğrenim ücreti girişiminin yanında 

tamamlayıcı bir destek olarak görülmektedir. Aksine tek başlarına ve genel bir çerçeve 

dışında ortaya atıldıklarında, diğer vergi teşvikleri hedeflerini yerine getirememiştir. 

“Yükseköğretim öğrencilerinin eğitimlerini finanse etmek için aldıkları kredilerin faiz 

yüküne ilişkin Fransız vergi kredisi” öğrenciler tarafından fazla kullanılmamıştır. Zira 

finansal kurumlar, yeterli teminat bulunmadığından öğrencilere kredi vermemektedirler. 

Yakın geçmişte Fransız hükümeti bankaların kredi vermeleri için öğrencilere teminat 

sağlayan yeni bir önlem hazırlamıştır (CEDEFOP, 2009: 100-101). 

2.3.2.1. Eğitim ve Öğretime Yönelik Mali TeĢvik Uygulamalarının Güçlü 

Yönleri 

İncelenen ülkelerdeki farklılıklara karşılık eğitim ve öğretimle ilgili vergi 

teşvikleri meslek eğitimi politikasını sürdürmede ilginç ve ilgi çekici bir seçenektir. Pek 

çok ülkede çoğu eğitim-öğretim tedarikçilerinin KDV‟den muaf olmaları gerçeği 

alıcıların düşük maliyetlerden faydalandıkları anlamına gelmektedir. Aynı durum 

kitaplar, gazeteler ve dergiler gibi düşük KDV oranlarından faydalanan kültürel ürünler 

için de geçerlidir (CEDEFOP, 2009: 101). 

Vergi teşviklerinin teşebbüs ve bireylerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine bütün 

olarak katılım oranlarını artırmaya yardımcı oldukları düşünülebilir. Zira bu teşvikler 

ücretlerin caydırıcılığını kısmen telafi etmektedir (Burke, 2002). Vergi teşvikleri eğitim 

ve öğretimdeki toplam eksik yatırımı azaltmak için hem teşebbüsler hem de bireyler 

tarafından uygun ve etkili araçlar olarak görülmektedir (CEDEFOP, 2009: 101). 
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Vergi teşvikleri daha küçük teşebbüslerin ve bireylerin (çırakların)  katılımını 

artırmada pozitif bir rol oynayabilmektedir. Belirli hedefler güden mekanizmalar bu 

faaliyetlere yönelik küçük teşebbüs yatırımını arttırmada, etkinlik kaybı yaratan 

etkilerin daha olası olduğu büyük teşebbüslere kıyasla önemli bir uyarıcı olabilir. 

Fransa‟daki uygulamalar çıraklığı destekleyen vergi teşviklerinin son yıllarda çıraklığın 

hızlı gelişimine katkıda bulunmuş olduğunu göstermektedir. Avusturyalı işveren 

örgütleri mevcut ilave vergi indirimi-kredisine fazlasıyla değer vermektedir. Bu 

örgütler, küçük teşebbüsler ve düşük vasıflı işçiler, çocuk izninden sonra işe dönen 

kişiler vb. için indirimi birkaç yıl boyunca arttırmayı önermiştir. Hollanda ile ilgili 

kanıtlar da Hollanda‟da eğitimle ilgili ödeme indiriminin teşebbüslerce yaygın bir 

şekilde (bundan faydalanan uygun firmaların % 80 kadarı) kullanıldığını öne 

sürmektedir (CEDEFOP, 2009: 101). 

Bununla birlikte bu vergi teşviklerinin eğitim ve öğretime yatırımda bulunma 

kararını gerçekten de teşvik edip etmediği ya da bunların belirli miktarda masrafı 

finanse etmede sonradan kullanılıp kullanılmadığı sorgulanmaktadır. Bu vergi 

teşviklerinin eğitim katılımcıları ile eğitim içeriğinin seçilmesine tam bir özgürlük 

tanıdığı gerçeği bunların çekiciliğini arttırmaktadır. Bireylerle ilgili eldeki bilgiler çok 

azdır. Almanya‟daki eğitim-öğretim masrafı indirimlerinden yaklaşık 400000 vergi 

mükellefi yararlanmışken Hollanda‟nın sunduğu fırsatlar, toplam işçi nüfusunun % 5-10 

kadarlık kısmı tarafından kullanılmıştır. Teşvikleri kullanırken teşebbüs ve bireylerce en 

çok göz önüne alınan unsurlar bu teşviklerin düşük bürokrasilere sahip olmasıdır. 

Teşviklerin başvuru koşulları şeffaf olup sonradan başvuruların kontrolü genelde yoğun 

olmamaktadır. Hollanda, Avusturya ve Finlandiya‟daki teşebbüslere yönelik vergi 

teşvikleri prosedürler açısından nispeten basittir. Bireylere yönelik vergi teşviklerinin 

prosedürleri Hollanda gibi bazı ülkelerde basittir. Avusturya gibi ülkelerde ise vergi 

teşvikleri için ilave belgelerin sunulması gerekmektedir. Bazı hükümetler (İrlanda gibi)  

vergi teşviklerinin kullanımını özendirmek amacıyla çalışanlara yönelik vergilerin 

prosedürlerini basitleştirmeye çalışmaktadır. Oysa kamu vergi kurumlarının 

karmaşıklığı ile belirli gruplara vergi teşvikleri hedefleme yeteneği arasında her zaman 

bir hâsıla maliyet dengesi olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Son olarak bazı 

ülkeler sadece mevcut işte eğitim için değil ayrıca gelecekteki mesleki değişiklikler için 

de vergi teşvikleri sunarak uzun dönem istihdam edilebilirliği desteklemektedir. 
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Avusturya bu tür yatırımları kolaylaştırmak için 2002 yılında değişiklikler öne 

sürmüştür (CEDEFOP, 2009: 102).  

2.3.2.2. Eğitim ve Öğretime Yönelik Mali TeĢvik Uygulamalarının Zayıf 

Yönleri 

Eğitim ve öğretime yönelik mali teşviklerin bazı zayıf yönleri bulunmaktadır. Bu 

zayıflıklar büyük oranda teşviklerin uygulanma şekliyle ilgilidir. KDV‟den muaf 

eğitim-öğretim tedarikçileri, satın aldıkları mal ve hizmetlere ait KDV‟yi 

düşememektedir. Bu durum üniversiteler gibi araştırma ve eğitim için donanım satın 

alan kurumlar açısından güçlükler yaratmaktadır. Bu durum tüketicinin ödediği ücrette 

kalan  „gizli‟ KDV ile sonuçlanabilir. Bu da tedarikçilerin KDV talep etme şansları 

olmaları durumunda tüketicilerin bu hizmetler için daha fazla ödeme yaptığı anlamına 

gelir (CEDEFOP, 2009: 102). 

Bütün eğitim ve öğretim tedarikçileri eşit muamele görmemektedir. Özel eğitim 

ve öğretim tedarikçileri diğer özel hizmet tedarikçileri ile aynı kurumlar vergisine 

tabidir. Oysa bu durum eğitim-öğretim hizmetleri sunan kamu kurumları için geçerli 

değildir. Bu farklı muamele açık bir şekilde yatay eşitlik ilkesine aykırıdır. Oysa söz 

konusu ilkeye göre benzer ekonomik durumlarda bulunan bütün aktörler eşit bir şekilde 

muamele görür. Bu durum, kâr amacı güden tedarikçilerin sektöre girişine engel 

olabilir. Dolayısıyla özel eğitim sunumunu daha yüksek katma değerli eğitim ve 

öğretime doğru yönelebilir (OECD, 2004c, 108).  Ayrıca ülkeler arasındaki gelir vergisi 

oranları karşılaştırıldığında önemli farklılıklar görülmektedir. Vergi oranlarının düşük 

olduğu ülkelerde bulunan eğitim hizmeti sunan kurumlar vergi oranlarının yüksek 

olduğu ülkelerdeki teşebbüslere kıyasla rekabetçi dezavantaj yaratmaktadır. Temel 

eleştirilerden biri, teşvikler mevcut olsun ya da olmasın, bazı teşebbüs ve bireylerin bu 

faaliyetlere katılacağı göz önünde bulundurulduğunda teşviklerin yüksek etkinlik kaybı 

yaratan etkileridir. Dolayısıyla teşvikler eğitim-öğretim kararlarında pek bir rol 

oynamamakta, sadece her halükarda yürütülecek faaliyetleri sübvanse etmektedir. Bu 

etkinlik kaybı yaratan etki özellikle büyük teşebbüsler ile yüksek vasıflı bireylerde 

belirgindir ve iyi belirlenmiş eğitim programlarına sahip teşebbüsler ya da bireyler için 

sıklıkla bir tür „beklenmedik kazanç‟ halini alır. Bununla birlikte teşvikler daha az 
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faydalanan gruplar için (çok küçük teşebbüsler) eğitim-öğretim talebinde pozitif ve 

özendirici bir rol oynayabilmektedir (CEDEFOP, 2009: 103). 

Bir diğer eleştiri vergi teşviklerinin eğitim ve öğretime erişim noktasında bütün 

gruplara eşit fırsatlar sunamamasıdır. Bu teşvikler hâlihazırda fazla temsil edilmişleri, 

örneğin oldukça eğitimli insanları, büyük teşebbüslerdeki çalışanlarını 

desteklemektedir. Teşviklerin vasıflı çalışanları eğitmede kullanıldığı ve çalışanlar için 

beklenen ekonomik getirinin daha yüksek olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca vergi 

tabanlı programların kusursuz bir şekilde hedeflenmesinin zor olmaktadır. Dolayısıyla 

hedeflenen vergi teşviklerinin ortaya atılması çözüm olmayabilir. Zira teşvikler bazen 

fazladan bürokratik işlemlere yol açmaktadır (CEDEFOP, 2009: 103). 

 Bireylere yönelik vergi teşvikleri özellikle yüksek gelirli, yüksek eğitimli 

bireylerce kullanılabilir. Neredeyse bütün üye devletlerde artan oranlı gelir vergisi 

sistemi bulunmaktadır. Bu durumda yüksek gelir dilimindeki vergi mükellefleri için 

teşvikler düşük gelir dilimindeki kişilere göre daha önemli olmaktadır. Bunun nedeni 

vergilendirilebilir gelir büyüdükçe yan faydaların daha fazla olmasıdır (dikey eşitsizlik). 

Bu durum sosyoekonomik arka planın eğitim kazanımı üzerindeki etkilerini arttırabilir. 

Çünkü genelde bunlar, yükseköğretime katılanlar için önemli ve özel getirilerdir 

(European Commission, 2006).  

 Hollanda literatürü bireylere yönelik vergi teşviklerinin özellikle genç ve orta 

yaş grupları tarafından kullanılırken yaşlı işçilerin daha az katılımda bulunup daha az 

faydalandıklarını ve mesleki yaşamlarının daha sonraki aşamalarına yatırım yapma 

isteğine sahip olmadıklarını vurgulamaktadır. Vergi teşviklerinin belirli gruplarca daha 

az alınması sadece düşük mali faydaların zayıf uyarıcı etkisi ile değil ayrıca bu 

teşviklerden haberdar olunmaması ile de açıklanmaktadır. Teşebbüsler açısından 

duruma bakıldığında Hollanda ve Avusturya gibi ülkeler ilgili bilgiler teşviklerin pek 

çok teşebbüs tarafından bilinmediğini göstermektedir. Pek çok şirkette eğitim 

sorumluluğu ile finans-muhasebe sorumluluğunun ayrılması gerçeği bu sorunu 

arttırmaktadır. İrlanda ve Avusturya‟da eğitim ve öğretim teşvikleri herkesçe 

bilinmemektedir. Dolayısıyla bu tür faaliyetlere yatırım yapan bireylerin sadece 

nispeten küçük bir yüzdesi bu faydalar için talepte bulunmaktadır. İrlanda‟da pek çok 

kişi vergi daireleriyle çok az doğrudan bağlantı kurar. Çünkü bunların işverenleri, gelir 
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vergilerini kesip vergi dairelerine bildirmektedirler. Bireyler genelde kendileri için 

mevcut olan ödemelerin farkında değildir. Vergi teşviklerinin önemini belirli gruplara 

(okuryazar olmayan kişilere vb.) anlatmak güçlükler yaratabilir. Genelde düşük eğitimli 

kişilerden oluşan düşük gelir sahipleri yeteneklerini arttırmanın ekonomik faydalarına 

olacağının farkında değildir. Bu nedenle bu kişiler fazladan vasıf kazanma konusunda 

iyi motive olmamaktadırlar. Vergi teşviklerini yüksek gelirli bireylere tanıtmak kayda 

değer bir etkinlik kaybı etkisi yaratacaktır. Vergi teşviklerinin teşebbüs ve bireylerce 

kullanımı da sadeleştirilmiş prosedürler ile pozitif ilişkilidir. Finlandiya gibi ülkelerde 

vergi teşvikleri gelecekteki mesleki değişiklikler için eğitim ve öğretimi 

desteklememektedir. Ulusal emek piyasasında meslekler arasında hareketliliği 

artırmayan ve bu nedenle bireylerin gelecekteki uzun vadeli istihdam edilebilirliğine 

katkıda bulunmayan vergi teşviklerine yönelik eleştiriler söz konusudur (CEDEFOP, 

2009: 103-104). 

Vergi teşvikleri idari masrafları arttırırken kamu gelirlerini azaltmaktadır. 

Bundan dolayı vergi teşviklerinin doğru düzgün kullanımı, kalite yönetimi ve 

denetlenmesi, vergi kurumları ile hükümet için büyük bir sorundur. Teşvikler vergi 

idaresinin masraflarını arttırırken vergi ve kamu maliyesinin şeffaflığını azaltır. Çünkü 

teşvikler diğer harcama türleri gibi iç kontrol gibi metotlara tabi tutulmazlar (Bratic, 

2006). İncelenen ülkelerde değerlendirmelerin eksikliği bu görüşü desteklemektedir. 

Fransa gibi ülkelerde işveren sendikaları işletmeler üzerindeki vergi yükünde (özellikle 

sosyal güvenlik katkıları ve KV) indirime gidilmesi görüşünde olup vergi teşviklerinin 

arttırılmasından yana değildir. Bunun bütün vergi sisteminin karmaşıklığını arttırdığını 

ve teşebbüsler arasında sıklıkla rekabet eşitsizlikleri yarattığını savunmuşlardır 

(CEDEFOP, 2009: 104). 

Almanya ve Finlandiya‟da bazı eğitim masraflarının vergi muamelelerinde 

belirsizlikler vardır. Tamamlayıcı veya hizmet içi eğitim masrafları ile temel eğitim 

veya öğretim masrafları arasında Finlandiya uygulaması veya işle ya da gelirle ilgili 

giderler ile temel-ilk mesleki eğitim giderleri arasında Almanya uygulaması bu 

belirsizliklere örnektir. Bunlar vergi kurumları veya mahkeme kararları tarafından 

genelde plansız ve müteakip temelde kararlaştırılır. Bu belirsizlikler teşebbüs ve 

bireylerin eğitim-öğretime katılma konusundaki istekliliklerini olumsuz etkileyebilirler. 

Vergi teşviklerinin bir diğer önemli zayıflığı eğitim ve öğretime yapılan yatırımın 
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gerçekleştiği yıl ile teşvikin mevcut gelir üzerinde etkide bulunduğu yıl arasındaki 

zaman farkıdır. Bu durum teşviklerin yararlanıcılar için çekiciliğini azaltmaktadır. 

Doğrudan yapılan yardımlar bireyler için daha cazip olabilmektedir. Çünkü yapılacak 

yardımın ne zaman ve ne miktarda yapılacağı önceden belirlidir. Ancak vergi teşvikleri 

sadece müteakip yıl boyunca alınır ve tutar vergi mükellefleri için genelde önceden 

belirsizdir (CEDEFOP, 2009: 104-105).  

Son olarak incelenen bütün ülkelerde teşebbüs lehine olan eğitim-öğretimle ilgili 

şirket harcamalarının genellikle bu harcamaların gerçekleştiği yılda ticaret yapma 

masrafı olarak düşürülebildiği unutulmamalıdır. Bununla birlikte bu durum diğer 

yatırımlara (plan ve donanıma yapılan ve ömürleri süresinde değerlerini yitirebilecek 

yatırımlar gibi) kıyasla bozulmaya yol açabilir (CEDEFOP, 2009: 105). Örneğin, vergi 

teşvikleri işverenlerin pozitif kârlar beklemediği yıllarda eğitimi arttırma hususunda 

sınırlı teşvik sağlar. Ancak yukarıda bahsi geçen üretimin eğitim sırasındaki ekonomik 

maliyeti tam da bu durgun dönemlerde en düşük seviyede seyreder (OECD, 2003). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME YÖNELĠK VERGĠSEL 

TEġVĠKLER 

3.1.TÜRKĠYE’DE VERGĠ TEġVĠK UYGULAMALARI 

3.1.1. Ġndirimli Kurumlar Vergisi 

Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde 

edilen kazançlarda kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanır. Teşvikten 

yararlanma imkânı, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
7
 

ile büyük ölçekli ve bölgesel yatırımlara sağlanmıştır. Yatırım teşvik belgesine bağlı 

yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın işletilmesine başlanılan hesap 

döneminden itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar 

vergisine tabi tutulur (KVK, md 32/A-1). Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete 

geçmesinden sonra devri söz konusu ise indirimli vergi oranından devir tarihine kadar 

devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek şartıyla 

yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır  (KVK, md 32/A-7). Yatırıma katkı 

tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi 

yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma 

bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade etmektedir  (KVK, 

md 32/A-2). 

İndirimli kurumlar vergisi sadece yapılan yatırımdan elde edilen kazanca 

uygulanacaktır. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar % 20 oranında vergilendirilir. 

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasının başlayabilmesi için: Hazine ve Yabancı 

Sermaye gibi teşvik uygulamadan sorumlu idareler yeni teşvik belgelerini firma bazında 

düzenlemeleri, Bakanlar Kurulu tarafından illerin gruplandırılması, her bir grup için 

teşvik edilecek sektörlerin açıklanması, daha fazla teşvik edilecek büyük ölçekli 

                                                 
7
 16.07.2009 tarih ve 27290 Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2009/15199 sayılı karar 
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yatırımların belirlenmesi, kurumlar vergisindeki indirim oranına karar verilmesi 

gerekmektedir. (Cangöz, 2009). 

3.1.2. Ar-Ge Kapsamındaki Vergisel TeĢvikler 

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik uygulamadaki vergisel teşvikler şunlardır: 

 Ar-Ge Ġndirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, 

kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi 

anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından 

Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından 

veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi 

işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca 

gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman 

eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge 

ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, Kurumlar Vergisi 

Kanunu‟nun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunu‟nun 

89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu 

harcamalar, Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla 

itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın 

yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, 

sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda Vergi 

Usul Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate 

alınır (5746 s. Kanun md. 3/1) 

 Gelir Vergisi Stopajı TeĢviki: Kamu personeli hariç olmak üzere yukarıda 

çerçevesi çizilen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden 

yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek 

personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için 

% 90‟ı, diğerleri için %80‟i gelir vergisinden müstesnadır (5746 s. Kanun md. 3/2). 

 Sigorta Primi Desteği: Kamu personeli hariç olmak üzere yukarıda çerçevesi 

çizilen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve 

teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek 

personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
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Kanunu‟nun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; 

bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi 

işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine 

konulacak ödenekten karşılanmaktadır (5746 s. Kanun md. 3/3). 

 Damga Vergisi Ġstisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır (5746 

s. Kanun md. 3/4). 

 Tekno-giriĢim Sermayesi Desteği: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri tarafından, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde 

mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, 

yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl 

önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli 

istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek 

için bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Türk Lirasına kadar 

teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilmektedir (5746 s. Kanun md. 3/5). 

3.1.3. Eğitim ve Öğretim ĠĢletmelerinde Kazanç Ġstisnası 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre özel okulların işletilmesinden elde 

edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle ve Maliye Bakanlığı‟nın 

belirleyeceği usuller çerçevesinde, beş hesap dönemi boyunca kurumlar vergisinden 

istisnadır (KVK, madde 5-ı). İstisna, mükelleflerin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu kapsamında işletilen okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim 

özel okullarından elde edilen kazançlara uygulanacaktır. İstisnadan yararlanmak isteyen, 

faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanlığı‟na yazılı olarak başvurmaları 

gerekmektedir. 5580 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönem 

kapasitelerinin % 10‟unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri 

katma değer vergisinden istisnadır (KDVK, Md. 17/2-b). 

3.1.4. Nitelikli Bölgelere Yönelik Vergisel TeĢvikler 

Serbest bölgeler: 3218 sayılı kanunun geçici 3. maddesine göre, Türkiye‟de, 

Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin 
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sonuna kadar serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu 

bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya 

kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata 

etkisi yoktur. Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini 

yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir 

vergisinden istisnadır. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından % 50‟ye kadar indirilebilir. 

Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde yaptıkları 

faaliyetlerle ilgili işlemleri ve düzenlenen kâğıtları damga vergisi ve harçlardan 

istisnadır. 

Organize sanayi bölgeleri: 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 

Kanununda Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine yönelik teşvikler yer almaktadır. Bu bölgelerde faaliyette bulunan 

mükelleflere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz 

yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sunulmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi tüzel 

kişiliği 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun uygulanması ile ilgili 

işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. Atık su arıtma tesisi 

işleten bölgelerden belediyelerce atık su bedeli alınmamaktadır. Organize sanayi 

bölgeleri kurulması için oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri katma 

değer vergisinden istisnadır (KDVK m.17/4-k). Organize sanayi bölgeleri ile küçük 

sanayi sitelerinin alt yapılarının hazırlaması ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, 

elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarının karşılanması için kamu kurumları ve 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte 

oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında 

kullanan iktisadi işletmeler kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur (KVK m.7/25). 

Organize sanayi bölgelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe 

yılından itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisi muafiyetinden faydalanmaktadırlar (EVK 

md. 5/f). Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan 

gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan istisnadır (HK. m. 

59/n).  
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Teknoloji geliĢtirme bölgeleri: Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet 

gösteren mükelleflerin bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançlar 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. 

Bu bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin söz konusu görevleri 

ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisnadır. Teknoloji 

geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar da 31.12.2013 tarihine kadar 

gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnalar, TÜBİTAK- Marmara 

Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet 

gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı 

ve Ar-Ge personeli ücretleri bakımından da uygulanır. Teknoloji geliştirme bölgesinde 

faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna 

bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri 

yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama 

yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır (KDVK, 

geçici md. 20). Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan 

gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır (HK. 

m. 59/n).  

Endüstri bölgeleri: 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda 

Endüstri Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 

sunulan teşviklere yer verilmiştir. Söz konusu bölgelerde faaliyette bulunan 

mükelleflere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz 

yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanmaktadır.  

3.1.5. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Ġstisnası 

 Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası teşvik belgeli yatırımlara 

sağlanacak destek unsurlarından biridir. Buna göre teşvik belgesi kapsamına dâhil olan 

makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi 

gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu‟ndan istisna tutulmuştur.  

Binek araçları, otobüs, çekici (Euro I, Euro II veya Euro III normlarına uygun 

yeşil motoru haiz olanlar hariç), teşvik belgesi kapsamında üretilecek otomobil ve hafif 

ticari araçlarda kullanılacak CKD aksam ve parçaları, yedek parça (ilgili makine ve 
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teçhizat bedellerinin %5‟ini geçemez ), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, 

motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya 

tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santrali, 

forklift , beton pompası, inşaat malzemeleri ile porselenden ve seramikten mamul sofra 

ve mutfak eşyasının teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde, yürürlükteki 

İthalat Rejimi Kararı‟nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu 

tahsil edilecektir. Bu istisnadan yararlanabilmek için, (Müsteşarlıktan teminat 

karşılığında çekme izni ile ithal edilenler hariç) yatırımın teşvik belgesine bağlanması 

ve söz konusu makine ve teçhizatın teşvik belgesi eki ithal listede yer alması 

gerekmektedir (Ak, 2001).  

3502 sayılı Kanun çerçevesindeki uygulamaya göre, bazı istisnalar dışında (bu 

istisnalar 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı‟nın 99/12475 sayılı Kararla değişik 6. 

maddesinde yapılmaktadır) yatırım teşvik belgesi kapsamında onaylanan makine ve 

teçhizat (hammadde, ara madde ve işleme malzemeleri hariç) ithalatı ödenmesi gerekli 

gümrük vergileri ve toplu konut fonundan istisna edilmiştir (Durmuş, 2002). Gümrük 

vergileri gümrük duvarlarının yüksek olduğu dönemlerde, teşvik sistemi içinde önemli 

bir yere sahipken globalleşme ve bölgesel entegrasyonlar gümrük vergi ve fonlarının 

düşürülmesinin (muaf, istisna veya indirimler) önemini azaltmıştır (Duran, 2002: 19).  

3.1.6. Makine ve Teçhizat Alımında Katma Değer Vergisi Ġstisnası 

Makine Ve Teçhizat Alımında Katma Değer Vergisi İstisnası 01.08.1998 

tarihinden önce yerli makine ve teçhizat için Katma Değer Vergisi Desteği, ithal makine 

ve teçhizat için ise KDV Ertelemesi şeklinde uygulanmaktayken bu tarihten sonra 

“Katma Değer Vergisi İstisnası” olarak uygulanmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi‟nin 

eski ve yeni olup olmadığına bakılmaksızın 01.08.1998 tarihinden sonra satın alınan 

makine ve teçhizatlar KDV‟den istisnadır. Teşvik belgesinin veya teşvik belgesi 

kapsamındaki makine ve teçhizatın devir işlemleri de istisna kapsamına dâhildir (Ak, 

2001). 

Taşıt araçları makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla 

otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici 

(Euro I ve Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç) gibi taşıt araçları 

istisnadan faydalanamazlar. Ancak; yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off road truck tipi 
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kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, 

madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, frigorifik kamyonlar, forkliftler, iş 

makinaları, vinçler, tarım makinaları ve benzerlerinin teslim ve ithalinde istisnadan 

faydalanabilmektedir. Hava, deniz ve demiryolu taşıma araçları da makina ve teçhizat 

kapsamında değilken Katma Değer Vergisi Kanununun l3/a maddesindeki şartların 

mevcudiyeti halinde bu araçların teslim ve ithali KDV istisnasından 

yararlanabilmektedir. 

3.1.7. 2012 TeĢvik Reformu   

Ülkemizde imalat yapabilmek için genellikle yatırım/ara malı ithal edilmektedir. 

Türkiye imalatının ithalat bağımlılığı 2011 yılında % 43 tür. Yani ülkede 100 dolarlık 

bir imalat yapabilmek için 43 dolarlık yatırım/ara malı ithal edilmektedir. Söz konusu 

ithalat bağımlılığının azaltılmasının yanı sıra stratejik ve teknolojik dönüşüme yönelik 

yatırımlara destek sağlamak, az gelişmiş bölgelerde yatırımlara sağlanan destek 

miktarını arttırmak, 25.000 dolar kişi başına düşen milli gelir ve 500 milyar dolar mal 

ihracatı hedefini gerçekleştirmek ve en büyük on ekonomiden biri olmak gibi amaçlarla 

yeni teşvik sistemi düzenlenmiştir (Ekonomi Bakanlığı, 2012).  

Mevcut teşvik sistemine yönelik değişiklik talepleri aşağıda sıralanmıştır (Vergi 

Günlüğü, 2012: 1): 

 Yatırım döneminde vergi indirimi 

 Yeni bölgesel harita 

 2011 yılı sonu itibariyle azalan destek oranları ve sürelerinin artırılması 

 Desteklenen yatırım konularının gözden geçirilmesi 

 Stratejik ve teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi 

 En az gelişmiş bölgelerde, yatırımlara sağlanan destek miktarlarının 

artırılmasıdır. Bu talepler doğrultusunda hazırlanan yeni teşvik sistemi 4 ana başlıktan 

oluşmaktadır (Ekonomi Bakanlığı, 2012): 

 Genel Teşvik Uygulamaları: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti 
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 Bölgesel Teşvik Uygulamaları: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 

Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz 

Desteği 

 Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi 

Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi 

 Stratejik Yatırımların Teşviki: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 

Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz 

Desteği, KDV İadesi 

 Mevcut teşvik sisteminde genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik 

uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşvik uygulamaları mevcutken yeni teşvik 

sisteminde bu teşviklere ilaveten stratejik yatırımların teşviki de sisteme dâhil 

edilmiştir. Böylelikle ithalat bağımlılığı yüksek olan ara mallar ve ürünlerin üretimine 

yönelik yatırımlar ve teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların teşviki 

amaçlanmaktadır. Dört ana unsur üzerine kurulan yeni teşvik sisteminin amaçları 

aşağıda sıralanmaktadır (Çelik ve İlhan, 2012: 9-11): 

 Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve 

ürünlerin üretiminin artırılması, 

  En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, 

 Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, 

 Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, 

 Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, 

 Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren 

yatırımların desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Ekonomi Bakanlığı (2012)‟na göre, teşvik reformu çerçevesinde bölge ayrımı 

yapılmaksızın teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları 

kapsamında yer almayan ve belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan 

yatırımların “KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti” destekleri ile desteklenmesine 

devam edilecektir. Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak 
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asgari ücret üzerinden hesaplanan “Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi 

Hissesi Desteği” sağlanacaktır. 

Yeni teşvik sisteminde bölgesel teşvik uygulamaları yeniden 

yapılandırılmaktadır. Bu bağlamda, yeni bir bölgesel harita oluşturularak il bazlı 

bölgesel teşvik sistemine geçiş amaçlanmakta, destek unsurlarında değişen süreler ve 

oranlar değiştirilmekte, desteklenecek sektörler güncellenmekte, sosyo-ekonomik 

açıdan görece az gelişmiş bölgeye (6. bölge) cazip destekler sağlanmakta ve öncelik arz 

eden yatırımlar tespit edilerek bunlara yönelik ek teşvikler getirilmektedir. İl bazlı yeni 

bölgesel teşvik sistemi çerçevesinde Türkiye altı teşvik bölgesine ayrılmaktadır (Şekil 

4). 

 

 

Bölgesel teşvik uygulaması bağlamında vergi indirimi, sigorta primi işveren 

hissesi desteği ve faiz desteği gibi üç ana unsurda değişiklik öngörülmektedir. Tablo 

7‟de bölgesel ve büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulamalarında vergi indirimi 

uygulaması karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. 

 Bu uygulamada yapılacak yatırımlar için yatırıma katkı oranı ve tutarı belirlenir. 

Yatırıma katkı tutarı kadar yatırımlardan elde edilen kazançlar daha az 

vergilendirilmektedir. 5520 sayılı kurumlar vergisinin 32/A maddesinde yatırıma katkı 

tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi 

ġekil 4: 2012 TeĢvik Reformuna Göre TeĢvik Bölgeleri 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, (2012) 
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yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma 

bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. 

Kurumlar veya Gelir Vergisine uygulanacak indirim oranları ve yatırıma katkı 

oranları tablo 7‟de belirtilmiştir. 

 

Tablo 7: Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki Uygulamalarında Vergi 

Ġndirimi 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ 

BÖLGELER YATIRIMA KATKI 
ORANI (%) 

VERGİ İNDİRİM 
ORANI (%) 

İŞLETME/YATIRIM DÖNEMİNDE UYGULANACAK 
YATIRIMA KATKI ORANI (%) 

Yatırım Dönemi İşletme Dönemi 

I.Bölge 15 50 0 100 

II.Bölge 20 55 10 90 

III.Bölge 25 60 20 80 

IV.Bölge 30 70 30 70 

V.Bölge 40 80 50 50 

VI.Bölge 50 90 80 20 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ 

BÖLGELER YATIRIMA KATKI 
ORANI (%) 

VERGİ İNDİRİM 
ORANI (%) 

İŞLETME/YATIRIM DÖNEMİNDE UYGULANACAK 
YATIRIMA KATKI ORANI (%) 

Yatırım Dönemi İşletme Dönemi 

I.Bölge 25 50 0 100 

II.Bölge 30 55 10 90 

III.Bölge 35 60 20 80 

IV.Bölge 40 70 30 70 

V.Bölge 50 80 50 50 

VI.Bölge 60 90 80 20 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, (2012) 

 

Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde 

edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan 

firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm 

faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. Ancak 2013 yılı 

sonuna kadar yapılacak yatırımlar ile bu tarihten sonra yapılacak yatırımlarda yatırıma 

katkı oranında vergi indirimi açısından farklılık söz konusu olacaktır (Tablo 8). 
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Tablo 8: TeĢvik Uygulamalarında Vergi Ġndirimi ve Yatırıma Katkı Oranları 

BÖLGELER 

YATIRIMA KATKI ORANI (%) 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 

31.12.2013 tarihine 
kadar başlanılan 

yatırımlar 

01.01.2014 
tarihinden sonra 

başlanılan yatırımlar 

31.12.2013 tarihine 
kadar başlanılan 

yatırımlar 

01.01.2014 
tarihinden sonra 

başlanılan yatırımlar 

I.Bölge 15 10 25 20 

II.Bölge 20 15 30 25 

III.Bölge 25 20 35 30 

IV.Bölge 30 25 40 35 

V.Bölge 40 30 50 40 

VI.Bölge 50 35 60 45 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, (2012) 

 

Yeni teşvik sistemi aşağıda belirtilen yatırım konularında yatırımın bulunduğu 

bölgenin bir alt bölgesine destek unsurları sağlamaktadır. Bu yatırım konuları şunlardır 

(BAGEV, 2012):  

 Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar, 

  Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve 

faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak 

yatırımlar, 

 TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri sonucu geliştirilen 

ürünün üretimine yönelik yatırımlar 

Tablo 9 hangi bölgelere hangi teşviklerin sunulduğunu özetlemektedir. Altı 

bölgede de KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti bulunmasına rağmen faiz desteği 

üç, dört, beş ve altıncı bölgelerde vardır. VI. bölgede asgari sabit yatırım tutarının 

üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlar için, sektör ayrımı yapılmaksızın bölgesel 

desteklerden yararlandırılması uygulaması vardır. Bu bölgede yatırım yapacak olan 

yatırımcıların tüm destek unsurlarından azami miktarda yararlanmaları 

amaçlanmaktadır. Bölgede yapılacak yatırımlar sonucu sağlanan istihdama yönelik 

ödenecek olan sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden tutarı 10 yıl, 

yatırımlar organize sanayi bölgelerinde yapılacaksa 12 yıl devlet tarafından 

karşılanacaktır. Sadece bu bölgeye yönelik uygulanacak işçilerin asgari ücreti üzerinden 

hesaplanan gelir vergisi stopajı, 10 yıl süreyle terkin edilecektir (BAGEV, 2012). 
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Tablo 9: Bölgesel TeĢvik Uygulaması 

Destek Unsurları 1 2 3 4 5 6 

KDV İstisnası       

Gümrük Vergisi Muafiyeti       

Vergi İndirimi                     OSB Dışı 

Yatırıma Katkı Oranı (%)   OSB İçi 

15 20 25 30 40 50 

20 25 30 40 50 55 

Sigorta Primi                       OSB Dışı 

İşveren His. Desteği (Destek Süresi)    

                                            OSB İçi                        

2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 

3 yıl 5 yıl  6 yıl  7 yıl  10 yıl 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi       

Faiz Desteği YOK YOK     

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 

(Destek Süresi) 

YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, (2012) 

Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar (madencilik yatırımları, demiryolu ve 

denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, test merkezleri, rüzgâr 

tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde 

yapılacak turizm yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise 

eğitim yatırımları, yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan belirli ilaç ve savunma 

sanayi yatırımları) bir, iki, üç, dört ve beşinci bölgelerde yer alması durumunda beşinci 

bölge desteklerinden yararlanacaklardır (Ekonomi Bakanlığı, 2012).  

Stratejik yatırım konuları % 50‟den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya 

ürünlerin üretimine yönelik yatırımlardır. GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari 

açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine 

yönelik yatırımları ve uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek 

teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir. Stratejik yatırımlar 

ithalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik, asgari yatırım 

tutarı 50 milyon olan % 50 den fazlası ithalatla karşılanan, asgari % 40 katma değer 

üreten, üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 milyon $ 

olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlardır (Ekonomi 

Bakanlığı, 2012). 

Söz konusu yatırımlara sunulan teşvikler tablo 10‟da gösterilmiştir. Stratejik 

yatırımlara KDV istisnası ve Gümrük vergisi muafiyeti tüm bölgelerde sağlanırken % 

50 vergi indirimi sağlanmaktadır. 500 milyon TL üzerindeki yatırımların bina ve inşaat 
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harcamaları için tüm bölgelerde KDV iadesi varken, yatırım tutarının % 5‟ini 

geçmemek koşuluyla en fazla 50 milyon TL‟ye kadar faiz desteği verilmektedir. 

Tablo 10: Stratejik Yatırımların TeĢviki 

DESTEK UNSURLARI TÜM BÖLGELER 

KDV İstisnası 

Gümrük Vergisi Muafiyeti 

                                   

     

Vergi indirimi                    Yatırıma Katkı Oranı (%)                                            % 50 

Sigorta Primi İşveren His.  

Desteği 

Destek Süresi                            7 Yıl (6. Bölgede 10 Yıl) 

Yatırım Yeri Tahsisi  

KDV İadesi  500 Milyon TL‟nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat 

harcamaları için 

Faiz Desteği Yatırım tutarının %5‟ini geçmemek kaydıyla azami 50 

Milyon TL‟ye kadar 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, (2012) 

3.2.TÜRKĠYE’DE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠME YÖNELĠK VERGĠ TEġVĠKLERĠ 

UYGULAMASI 

3.2.1. Eğitim ve Öğretime Yönelik Özel Vergi Uygulamaları 

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-b maddesinde “birinci fıkrada sayılan 

(genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil 

ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu 

kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve 

sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu 

menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Bakanlar Kurulunca 

vergi muafiyeti tanınan vakıflar) kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü 

mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisnadır” hükmü yer almaktadır. 

Dolayısıyla Katma Değer Vergisi Kanunu‟nun 17/2-b maddesi uyarınca, eğitime 

yönelik yapılan bağışlar da katma değer vergisinden müstesnadır. 5281 sayılı Kanunun 

35. maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici madde 23‟e 

göre, Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile 

bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak 

olanlara teslim ve ifası 31.12.2015 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. 
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Gelir ve kurumlar vergisinde bulunan bazı kuruluşlara yapılan ayni yardımlar 

bilgisayar bağışını da kapsamaktadır. Gelir Vergisi Kanununun 89/5. maddesine göre 

Kurumlar Vergisi Kanununun ise 10/1-ç maddesine göre mükellefler yıllık gelirlerinden 

okullara yaptıkları bilgisayar bağışının tamamını indirebilirler. 2005 yılında yürürlüğe 

giren 94 seri No.lu KDV Genel Tebliğinde
8
 istisnaya ilişkin usul ve esaslar şöyledir:  

 KDV Kanununun Geçici 23. Maddesinde yer alan istisna: bilgisayar ve 

donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim 

kurumlarına bedelsiz olarak teslim ve/veya ifaları için ve bu mal ve hizmetlerin bağışını 

yapacak olanlara teslim ve/veya ifasında geçerlidir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

eğitim kurumlarına söz konusu bağışı yapmak isteyen kişi veya kuruluşların öncelikle il 

ve ilçelerde belirlenen Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde görevlendirilen 

koordinatörlüklere başvurmaları gerekir. İl veya ilçe koordinatörlükleri gerekli 

incelemeden sonra kişi ya da kuruma istisna belgesi verecektir.  

 İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki koordinatörlükler 

tarafından adlarına bedelsiz bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların 

teslim ve/veya ifasında bulunmak amacıyla istisna belgesi düzenlenen katma değer 

vergisi mükellefleri söz konusu mal ve hizmetleri katma değer vergisi ödeyerek ya da 

katma değer vergisi ödemeksizin temin edebileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığına 

bedelsiz teslim ve/veya ifa edecekleri bilgisayarlar ve donanımları ile bunlara ilişkin 

yazılımları katma değer vergisi ödemeksizin temin etmek isteyen mükellefler adlarına 

düzenlenmiş olan istisna belgesi ve ekini satıcılara ibraz ederek istisna kapsamında 

işlem yapılmasını talep edeceklerdir. Satıcılar istisna kapsamında işlem yapılmasının 

talep edilmesi üzerine belge sahibi adına düzenleyecekleri faturada katma değer vergisi 

hesaplamamaktadırlar. Bu şekilde talepte bulunulmaması durumunda ise Milli Eğitim 

Bakanlığına bedelsiz bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların teslim 

ve/veya ifasında bulunacaklara yapılacak satışlarda istisna kapsamında işlem 

yapılmayacaktır. 

 İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki koordinatörlükler 

tarafından adlarına bedelsiz bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların 

teslim ve/veya ifası hususunda istisna belgesi düzenlenen katma değer vergisi mükellefi 

                                                 
8
 02.03.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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olmayan kişi veya kuruluşlar, bedelsiz teslim ve/veya ifa edecekleri bilgisayar ve 

donanımları ile bunlara ilişkin yazılımları piyasadan katma değer vergisi ödemeksizin 

temin edebileceklerdir. Buna göre, bu kişi ve kuruluşlar, satıcılara istisna belgesini ibraz 

ederek KDV istisnasından faydalanmaktadırlar.  

 Milli Eğitim Bakanlığı‟na bilgisayar, donanım ve yazılım alımı şartıyla nakdi 

bağışta bulunulduğu takdirde, nakdi bağışta bulunan kişi ya da kurum için istisna 

belgesi düzenlenmektedir. İl veya ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bağışlanan para ile söz 

konusu istisna belgesini kullanarak satıcılardan KDV‟siz bilgisayar, donanım ve yazılım 

satın alabileceklerdir.  

Okul kooperatifleri öğrenci ve öğretmenlerin günlük normal ihtiyaçlarını 

karşılayacak biçimde satış yapmaları, kâr amacı gütmemeleri ve dolayısıyla ticari 

faaliyet kapsamında değerlendirilmediği için KDV‟nin konusuna girmezler. Okul 

kooperatiflerinin müstecirler tarafından okul idarelerinden kiralanarak işletilmesi 

halinde yapacakları teslim ve hizmetler, Kanun 1/1. maddesi gereğince vergiye tabi 

olacaktır
9
.  

Okul idareleri tarafından yönetilen okul kooperatiflerinin faaliyetlerinin katma 

değer vergisine tabi olmadığı ancak kooperatif faaliyetlerinin müstecirler eliyle 

yürütülmesi halinde KDV uygulanması gerektiği belirtilmiştir
10

. Okul öğrencileri veya 

okul idaresi tarafından işletilen okul kantinlerinin faaliyetleri, okul öğrencilerine hitap 

etmesi şartıyla ticari nitelikte olmadığından, katma değer vergisine tabi olmayacak, 

dolayısıyla beyanname vermesine gerek kalmayacaktır
11

. Ancak bu kooperatiflerin, 

öğrencilerin ihtiyaçlarını aşan ve daha ziyade öğretmen ile diğer personelin ihtiyaçlarına 

karşılık veren miktar ve çeşitteki mal alım ve satımı (örneğin dayanıklı tüketim malları, 

deterjan vs. satışı) faaliyetinde bulunması durumunda Kurumlar Vergisi Kanununda yer 

alan okul kooperatifleri olarak nitelendirilemeyeceğinden KDV‟ye tabi olacak ve KDV 

beyannamesi vermesi gerekecektir. Okul kooperatiflerinin KDV‟ye tabi olmaması için, 

bu kooperatiflerde yapılan satışların özellikle öğrenci ve öğretmenlerin günlük 

ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüyü aşmamalı ve okul ihtiyaçları dışındaki tüketim 

                                                 
9
 Maliye Bakanlığı‟nın 23.10.1991 tarih ve KDV:2601001–2044/75714 sayılı özelgesi 

10
 Maliye Bakanlığı‟nın 20.02.1986 tarih ve KDV/2601001–858/12032 sayılı özelgesi 

11
 Maliye Bakanlığı‟nın 06.04.1995 tarih ve 55–5501–2486/18378 sayılı özelgesi 
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mallarına yönelmemelidir
12

. Okul kooperatiflerinin öğrencinin ihtiyaçlarını aşan ve 

daha ziyade öğretmen ve diğer personelin ihtiyaçlarına cevap veren miktar ve çeşitte 

mal satışları bulunması durumunda, KDV mükellefi sayılarak beyanname vermesi 

gerekir
13

 (Vural, 2001: 52–54).  

KDV Kanununun 1/3-g maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların ancak; ticari, 

zirai, mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabidir
14

. Okul 

kooperatifi ve kantinlerinin sadece öğrenci ve öğretmenlerin normal ihtiyaçlarını 

karşılayacak biçimde yapacakları satışlar, kâr amacı güdülmediği ve dolayısıyla ticari 

faaliyet kapsamında değerlendirilmediği için katma değer vergisinin konusuna 

girmemektedir. 

 Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 2(b) fıkrasına göre, 5580 

sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim 

hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu, 5661 sayılı Yüksek Öğrenim 

Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 3797 sayılı Milli Eğitim 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci 

yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin 

% 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, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara (genel 

ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri 

birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve 

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, 

kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine 

yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 

tanınan vakıflara) bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları 

vergiden istisna edilmiştir. 

Kanunlarda bahsedildiği gibi yapılan bedelsiz teslimler ile KDV Kanununun 

17/1. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yine bedelsiz (ivazsız) olarak yapılan 

                                                 
12

 Maliye Bakanlığı‟nın 21.05.1996 tarih ve 53/5317–1611/21071 sayılı muktezası 
13

 22.01.1992 tarih ve KDV:2601001-2014/005695 sayılı özelge 
14

 Maliye Bakanlığı‟nın 05.11.1999 tarih ve 53/5317–1721/047884 sayılı muktezası 
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teslimler (bağışlar), KDV Kanununun 17/2-b maddesiyle istisna kapsamına dahil 

edilmiştir. Kanununun 16/1-a maddesine göre, bu Kanuna göre teslimleri vergiden 

istisna edilen mal ve hizmet ithalinin de KDV‟ye tabi olmadığı hükme bağlanmıştır. 

Yani Kanunun 17/1. maddesinde sayılan kuruluşların, örneğin vakıf üniversitelerinin 

yurt dışından bedelsiz olarak yapacağı ithalatlarda KDV uygulanmayacaktır. Bir şirket 

üniversiteye tıbbi cihaz bağışı yaparsa KDV‟ye tabi değildir. Ancak mükellefler, 

bağışlayacakları mal ve hizmetleri satın alırken veya ithal ederken genel esaslara göre 

KDV ödeyeceklerdir. Kanunun 30/a maddesi gereğince mükellefler tarafından indirim 

konusu yapılmayacak, işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 

alınacaktır (Oktar, 1996: 73; Gökçen ve Akay, 1996; Balkan, 2000). KDV Kanununun 

30. maddesinin (a) fıkrasına göre, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş 

bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu 

mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV indirilemez. KDV Kanununun 30. 

maddesinin (a) fıkrasına göre indirimi mümkün olmayan KDV‟lerin, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır (Kıcalı, 2001). 

3065 sayılı KDVK‟nın 17/4-d maddesinde iktisadi işletmelere dâhil olmayan 

gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin KDV‟den istisnadır hükmü bulunmaktadır. 

Üniversitelere ait iktisadi işletmelere dâhil olmayan yani tüzel kişilik itibariyle 

üniversitelere ait olan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri katma değer vergisi 

kapsamına girmez (Başak, 2003: 127–128). 

Devlet üniversitelerinin yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan kredi 

almaları teoride mümkün olmasına rağmen kanunla kurulduklarından pratikte mümkün 

değildir. Bütçeden alınan ödenekler, yurtiçi ve yurt dışından sağlanan bağış ve 

yardımlarla faaliyetlerini devam ettiren devlet üniversiteleri iktisadi işletme hüviyetinde 

değildir. Vakıf üniversiteleri ise iktisadi işletme hüviyetinde olup faaliyetlerinin devamı 

için her türlü gelir kaynağını optimum düzeyde kullanabilirler. Vakıf üniversitelerince 

yurt dışından alınan kredilerin faiz ödemelerinin KDV karşısındaki durumu 

incelendiğinde, 46 seri No.lu KDVK Genel Tebliğine göre, yurt dışındaki yabancı 

devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka veya kurumlardan alınan her türlü 

krediler kanunun 17/4-e maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmekte ve bu 

kapsamdaki işlemler nedeniyle ödenen faiz, komisyon ve bunlara ilişkin kur farkları 

KDV‟ye tabi değildir. Tebliğe  göre, KDV‟ye tabi bir mal teslimi veya hizmet ifasına 
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ilişkin bedelin ödenmesine bağlı olarak ortaya çıkana vade farklarının kredi işlemi ile 

bir ilgisi bulunmadığı için bir mal teslimi veya hizmet ifasına bağlı vade farkı, faiz veya 

benzeri diğer menfaatler, KDV‟nin 24. Maddesi uyarınca, vergiye tabi işlemin 

matrahına dahil edilerek vergilendirilir (Başak, 2003: 134–135). 

Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin 2(c) fıkrasına göre, yabancı 

devletlerin, bu maddenin 1. fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak 

yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetleri vergiden 

istisna edilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşları kamu personeline bedelsiz olarak hizmet içi eğitim 

kursları, mesleki yetiştirme ve geliştirme kursları veriyorsa KDV uygulaması söz 

konusu değildir. Kamu kuruluşu olsun olmasın (ticari faaliyette bulunan şirket olması 

da fark etmez) söz konusu kuruluşun kendi personeline verdiği kurslar için bedel alsa 

dahi, KDV uygulanmaz (Oktar, 1998: 75).  Bunun haricinde okul idaresi ya da okul aile 

birlikleri devlet okullarında okul öğrencilerine yönelik paralı kurslarda verilen hizmetler 

de, KDV kapsamına girmemektedir. Söz konusu hizmet genişletildiğinde ve ticari bir 

kuruluş olması durumunda, KDV mükellefiyeti söz konusu olabilmektedir (Öğüt, 1993: 

67). 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 1. fıkrasına göre, 

genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil 

ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu 

kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve 

sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu 

menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi 

muafiyeti tanınan vakıfların; 

 İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek 

amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri, 

 Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları 

ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim 

faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri vergiden istisnadır. 9 Seri No.lu KDV Genel 

Tebliğine göre, eğitim-dinlenme tesislerinin faaliyetlerinin kâr amacı taşımadıkları için 

ticari faaliyet kapsamına girmezler, ilgili kurum ve kuruluş mensuplarına hitap ettikleri 
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müddetçe vergiye tabi değildir (Çiftçi, 2000: 29). Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 

tanınan vakıflar dışında kalan vakıflar bu maddedeki istisnadan yararlanamaz. Bu 

vakıflar ilim, fen güzel sanatları yaymak amacıyla teslim ve hizmetleri yaparsa KDV‟ye 

tabi tutulmaktadır (Başak, 2003: 128). 

Şirket personelinin verimini artırmaya yönelik düzenlenen eğitim programlarına 

ilişkin yapılan mal ve hizmet alımlarına yönelik giderler, bu harcamaların ticari 

kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi için yapılıyorsa, harcamalarla mükellefin 

faaliyet konusu arasında güçlü bir illiyet bağı bulunuyorsa, giderler işin önemi 

ölçüsünde yapılıyorsa, gider olarak kabul edilebilir
15

. Dolayısıyla GVK ve KVK 

uygulamasında safi kazancın tespitinde gider olarak kabul edilen bu giderlere ait 

KDV‟de indirim konusu yapılabilmektedir (Şimşek ve Tolu, 2002: 262). 

Binek otomobilleri ile sürücü kurslarında işletme faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Sürücü adaylarının eğitiminde kullanılacak binek otomobillerine ait KDV‟ler şirket 

kazançtan indirilebilir. KDV‟nin 30/b maddesine göre sürücü adaylarının eğitimi 

dışında işletmenin ihtiyacı için alınan binek otomobillerinin alışındaki KDV hesaplanan 

KDV‟den düşürülemez  (Şimşek ve Tolu, 2002: 353–354). 

Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 2(a) fıkrasına göre, genel ve 

katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri 

birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve 

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, 

kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine 

yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 

tanınan vakıflara öğrenci veya yetiştirme yurtlarını işletmek veya yönetmek suretiyle ifa 

ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri vergiden istisnadır.   

Vergiden muaf vakıf statüsünü kazanan vakıflar Katma Değer Vergisi 

Kanununun 17. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları kapsamına giren teslim ve 

hizmetleri için KDV istisnasından yararlanmaktadır. 

                                                 
15

 Maliye Bakanlığı‟nın 07.06.1999 tarih ve 3898 sayılı özelgesi 
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3.2.2. Gelir ve Kurumlar Vergisinde ĠĢletmelere Sağlanan Eğitim-Öğretime 

Yönelik TeĢvikler 

Gelir Vergisi Kanununun 20. maddesine
16

 göre, okul öncesi eğitim, ilköğretim, 

özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili 

Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar 

çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna okulların 

faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlayacaktır.  

Gelir Vergisi Kanununun 20. maddesinin kapsamı ve uygulaması 254 Seri No.lu 

Gelir Vergisi Genel Tebliğinde
17

 açıklanmıştır. Kanunda yer alan istisna kapsamına 

giren okullar şunlardır; 

 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 19, 20 ve 21. maddelerine göre 

kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okul 

öncesi eğitim okulları, 

 1739 sayılı Kanunun 22 ve 25. maddelerinde belirtilen ve 6–14 yaşlarındaki 

çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan ilköğretim okulları, 

 1739 sayılı Kanunun 26 ve 30. maddelerinde belirtilen ilköğretime dayalı, en 

az üç yıllık öğrenim veren, genel, mesleki ve teknik orta öğretim okulları, 

 Engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarıdır. 

Yukarıda bahsedilen okulların işletilmesinden elde edilen kazançların, beş 

vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna olabilmesi için ayrıca Milli Eğitim 

Bakanlığından da olumlu görüş alınması zorunludur. İstisna okulların faaliyete geçtiği 

vergilendirme döneminden itibaren başlar. Kurum açma izin belgesinin daha önceki 

tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmez. Okulun faaliyete geçtiği tarih 

istisnanın başlangıcını belirler. 

 Belirtilen okullar dışında kalan; öğrencileri istedikleri derslere yetiştirmek, bilgi 

düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren dershaneler ile kişilerin sosyal, 

kültürel ve mesleki alanda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya 

serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel öğretim kurumları 

                                                 
16

 31.07.2004 tarihli 5228 sayılı Kanunun 27. maddesiyle yeniden düzenlenen madde 
17

 25.11.2004 tarih ve 25651 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıştır 
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(üniversiteye veya Anadolu liselerine hazırlık, bilgisayar, sürücü, dans, bale, mankenlik 

ve spor kursları gibi) ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin işletilmesinden elde edilen 

kazançlar için bu maddede yer alan istisna uygulanmayacaktır. 

Eğitim tesislerinde yer alan kantin, büfe, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin 

gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar istisna 

uygulanmaz. Ancak, yemek ve yatma bedelinin okul ücretine dâhil olduğu durumlarda, 

bu hizmetlerin de bizzat okul işletmecisi tarafından sağlanması halinde, yemek ve yatma 

hizmetleri verilmesi de eğitim faaliyetleri içinde kabul edilecek ve istisna 

uygulanacaktır. Bu hizmetler okul işletmecisi tarafından sağlanmıyorsa sadece bu 

faaliyetlerden elde edilen kazançlar için istisna uygulanmaz.   

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) 

bendine göre; okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okulları ile 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan 

derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar, 

ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı‟nın belirleyeceği usul ve 

esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden müstesnadır. 

İstisna uygulaması, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren 

başlamaktadır. Bu düzenlemelere göre eğitim ve öğretim işletmelerinde elde edilen 

kazançlar ile rehabilitasyon merkezlerinden elde edilen kazançlara uygulanacak 

istisnaya ilişkin usul ve esaslar 254 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde
18

 

açıklanmıştır (Ermin, 2005: 126-127). İstisna kapsamı şu şekildedir; 

 Okul Öncesi Eğitim Okulu: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 19, 

20 ve 21. maddelerine göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların 

eğitimini sağlayan okullar, 

 İlköğretim Okulu: 1739 sayılı Kanunun 22-25. maddelerinde belirtilen ve 6-

14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan sekiz yıllık okullar, 

 Orta Öğretim Okulları: 1739 sayılı Kanunun 26-30. maddelerinde belirtilen 

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

programı uygulayan liseler, 

                                                 
18

 25.11.2004 tarih ve 25651 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıştır. 
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 Özel Eğitim Okulları: Engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve 

ortaöğretim okulları, 

 Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara veya Kamu Yararına Çalışan Derneklere 

Bağlı Rehabilitasyon Merkezleri: Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar 

ile kamu yararına çalışan dernekler tarafından sosyal amaçlı olarak işletilen, 24.05.1983 

tarih ve 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 uymama 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 kuruluşları olan rehabilitasyon merkezleridir. 

Gelir Vergisi Kanununda açıklanan, özel öğretim kurumları kazanç istisnasının 

kapsam, şart, usul ve esasları hakkındaki açıklamalar kurumlar vergisi mükellefi olan 

özel öğretim kurumları için de geçerlidir. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-c maddesine göre; genel ve özel 

bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan 

derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve 

kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait 

kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı, kurum kazacından indirilebilmektedir. 

10/1-ç maddesine göre; (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan 

okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden 

az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım 

ve rehabilitasyon merkezi 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 nakdî ve aynî bağış ve 

yardımların tamamı kurum kazancından indirilebilmektedir. 10/1-d maddesine göre; 

genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile il özel idareleri ve belediyeler, köyler ve kamu 

yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve 

bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen; 
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 Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası 

organizasyonların gerçekleştirilmesine, 

 Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve 

somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, 

broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla 

üretilenler de dâhil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, 

bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında 

dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

 Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu 

eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki 

taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, 

restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, 

 Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına, 

 Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya 

ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye‟ye getirilmesi çalışmalarına, 

 Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 

 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, 

çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm 

Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 

 Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel 

el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya 

uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her 

türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına, 

 Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, 

bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, 

onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, İlişkin harcamalar ile bağış ve yardımların 

% 100‟ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar 

indirmeye veya kanunî oranına kadar çıkarmaya yetkilidir) kurum kazancından 

indirilebilmektedir. Kurumlar vergisi kanununun 10/2. maddesine göre; bağış ve 
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yardımın nakden yapılmaması halinde bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden 

mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas 

alınmaktadır.  

5228 sayılı Kanunla, daha önceden 4842 sayılı Kanunla getirilmiş okul öğrenci 

yurdu tesislerine ilaveten, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ile bakım ve 

rehabilitasyon merkezlerinin inşası dolayısıyla yapılan doğrudan harcamaların 

tamamının kurum kazancından indirimine imkan verilmiştir. Bu indirimden 

yararlanabilmek için inşa edilen çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve 

rehabilitasyon merkezlerinin, 100 yatak (kalkınmada öncelikli bölgelerde 50 yatak) 

kapasitesinden az olmaması ve bu tesislerin, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli 

idarelere, il özel idarelere, belediyelere ve köy tüzel kişilikleri ile bunlar tarafından 

teşkil olunan müesseselere bağışlanması gerekmektedir (5228 sayılı Kanun, md. 28). 

Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinde düzenlenen bu indirimden sadece 

bu tesislerin inşası için doğrudan yapılan inşa harcamaları değil, aynı zamanda bu 

tesisleri inşa etmekte olan yukarıda sayılan kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve 

yardımın da yine tamamı indirim konusu yapılabilmektedir. Ayrıca, çocuk yuvası, 

yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin inşasıyla doğrudan 

veya dolaylı ilgili olmamakla birlikte bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri 

için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımın yine tamamı kurum kazancından 

indirilebilmektedir (KVK, md. 10/1-ç).  

Özel üniversitelerin kurulması 1982 Anayasası ile getirilmiştir. Anayasanın 130. 

maddesine göre; kanunlarda gösterilen usul ve esaslara göre kazanç amacına yönelik 

olmamak şartı ile vakıflar tarafından devletin gözetim ve denetimine tabi 

yükseköğrenim kurumları kurulabileceği belirtilmiştir (Sezer, 1998: 51-52).  

Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesi dernek ve vakıflara ait iktisadi 

işletmelerin kurumlar vergisine tabi olduğunu hüküm altına almaktadır. Söz konusu 

iktisadi işletmelerin dernek ve vakıflara ait olması, faaliyetlerinin devamlı bulunması ve 

sermaye şirketi ve kooperatif statüsü taşımayan ticari, sınaî ve zirai işletmeler olması 

gerektiği ise aynı Kanunun 2. maddesinde belirtilmektedir. Söz konusu dernek ve 

vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla 
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verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, müstakil 

muhasebelerinin ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin 

bulunmaması mükellefiyetlerine tesir etmemektedir. Yani vakıf yükseköğretim 

kurumları kurumlar vergisi mükellefidirler (Özkan, 2000, alıntılayan Özden, 2000: 

106). Vakıflar tarafından kurulabilen özel üniversitelerin vergilendirilmelerine ilişkin 

Kurumlar Vergisi Kanununda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 4/1-a maddesi ile kamu idare müesseseleri tarafından 

ilim, fen ve güzel sanatlar ile tarım ve hayvancılığı öğretmek yaymak ıslah ve teşvik 

etmek maksadıyla işletilen müesseseler (okullar, okul atölyeleri, konservatuarlar, genel 

kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan ıslah 

ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete ve mecmua yayınevleri ve emsali 

müesseseler) kurumlar vergisinden muaftır. 

Yükseköğrenim kurumlarının kuruluş ve çalışma esaslarını düzenleyen 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 7. maddesinde; vakıflar tarafından kurulacak 

yükseköğretim kurumlarının bu Kanunun 56. maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, 

muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hükmü yer almaktadır. Aynı 

Kanunun “Mali Kolaylıklar” başlıklı 56. maddesinin (b) bendinde ise; üniversiteler ve 

yüksek teknoloji enstitüleri, genel bütçeye dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan 

mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacakları 

belirtilmiştir (Sezer, 1999: 142). Kurumlar Vergisi Kanununda vergilendirilmelerine 

ilişkin olarak hiçbir düzenleme yer almayan özel üniversitelere kendi Kanunları olan 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile vergi muafiyeti tanınmıştır. Özel Kanun hükmü 

ile tanınan bu muafiyet, Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 1. maddesinde “başka 

kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından aynen devam olunur” 

hükmü bulunmaktadır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 35/1 ve 35/2. 

maddesinde ise, “diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, 

kurumlar vergisi bakımından geçersizdir. Kurumlar vergisine ilişkin istisna, muafiyet ve 

kurum kazancının tespitinde indirimleri düzenleyen hükümler, ancak bu Kanun, Gelir 

Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu Kanunlarda 

değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir” hükmü bulunmaktadır. Anılan madde 

hükmünün 06.07.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesinden 

dolayı, daha önce yürürlükte bulunan Yükseköğretim Kanunu ile ilgili herhangi bir 
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değişiklik yapılamayarak Geçici 1/9. madde hükmü uygulanmaktadır. Bu 

açıklamalardan anlaşıldığı gibi özel üniversiteler kurumlar vergisinden muaf olarak 

faaliyetlerini sürdürmektedirler (Sezer, 1998: 53–54). 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4/1-c maddesine göre; kamu idare ve 

müesseseleri tarafından içtimai maksatlarla işletilen öğrenci yurtları ve pansiyonlar 

kurumlar vergisinden muaftır. 29.07.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanununun 4. maddesine göre, maddenin fıkralarında yazılı binalar kiraya verilmemek 

şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. (a), (b) ve (s) (y) fıkraları için kiraya 

verilmeme şartı aranmamaktadır.  

3.2.3. Gelir Vergisinde Bireylere Sağlanan Eğitim ve Öğretime Yönelik 

TeĢvikler  

Gelir Vergisi Kanununun 89/4. maddesine “Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, 

il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 

5‟ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10‟unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında 

yapılan bağış ve yardımlar” hükmü getirilmiştir. 89/5. maddesine, “Genel ve özel 

bütçeli kamu idarelerine, 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 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 nakdî ve aynî bağış ve 

yardımların tamamı” hükmü getirilmiştir. 89/7. maddesine, “Genel ve özel bütçeli kamu 

idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan 

kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca 

desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen; 

 Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası 

organizasyonların gerçekleştirilmesine, 
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 Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve 

somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, 

broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla 

üretilenler de dâhil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, 

bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında 

dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

 Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu 

eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki 

taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, 

restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, 

 Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına, 

 Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya 

ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye‟ye getirtilmesi çalışmalarına, 

 Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 

 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, 

çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm 

Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 

 Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel 

el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya 

uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her 

türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına, 

 Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, 

bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, 

onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her 

türlü bağış ve yardımların % 100‟ü” hükmü getirilmiştir. Yani söz konusu bu 

harcamalar gelir vergisi matrahının tespitinde düşülmektedir.  

 Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın 

konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul 
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Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınacaktır 

(GVK, md.89). 

Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesine göre; müellif, mütercim, heykeltıraş, 

hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni 

mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar 

yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video, band, radyo ve televizyon senaryo ve 

oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve 

videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile 

ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve teslim etmek 

veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır. Gelir 

Vergisi Kanununun 18. Maddesinde bahsedilen çalışmalar teşvik maksadıyla özel vergi 

istisnası hükümlerine dâhildir. Bu şekilde sağlanan kazançlara “telif kazançları” adı 

verilmekte ve bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 94/2-a fıkrası uyarınca %17 

oranında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmakta kalan kısım vergisinden müstesnadır 

(Konor, 1997: 112 -113). 

Gelir Vergisi Kanununun 23/7. maddesine göre, sanat okulları ile bu mahiyetteki 

enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere 

verilen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 23/12. 

maddesine göre, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari 

ücreti aşmayan ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur. 

3308 sayılı Kanunun 18. maddesine göre 20 ve daha fazla işçi çalıştıran 

işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının % 5‟inden az, % 10‟unudan fazla olmamak 

üzere mesleki ve teknik okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırır. 

3308 sayılı Kanunun 25. maddesine göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde 

meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak 

veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü 

ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile 

tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa 

yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez. Bu ücretler her türlü 

vergiden müstesnadır. Kanunun 25. maddesine göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde 

meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal 
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Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları 

hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33. maddesi gereğince 

bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50‟si üzerinden Bakanlık bütçesine konulan 

ödenekle karşılanır. 

Gelir Vergisi Kanununun 89/2 maddesi ile yıllık beyanname veren 

mükelleflerin, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait eğitim giderlerini, yıllık gelir 

vergisi beyannamelerinde yer alan gelirlerinden (vergi matrahlarından) indirim hakkı 

tanınmıştır. İndirim hakkının gerçekleşmesi için  (Maç, 2005):  

 Kazançtan indirilebilecek eğitim giderleri o yıla ait kazancın % 10 unu 

aşmamalıdır. 

 Kazançtan indirilebilecek eğitim harcamaları Türkiye‟de yapılmış olmalıdır, 

yabancı ülkelerde yapılan harcamalar kazançtan indirilemez. 

 Eğitim harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler aynı 

harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahtan indiremezler. 

 Eğitime yönelik giderler gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerden satın 

alınan mal ve hizmetlerle ilgili olmalı ve onlardan alınan satış belgeleri ile tevsik 

edilmelidir.  

Firmaların belirli şartları taşıyan başarılı öğrencilere verdiği karşılıksız burslar 

kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olup aynı zamanda karşılıksız olması 

nedeniyle bağış niteliğinde olduğundan gelir vergisi konusuna girmemekte olup veraset 

ve intikal vergisinin konusuna girmektedir. Dolayısıyla bu ödemelerden gelir vergisi, 

damga vergisi, sigorta primi, tasarruf teşvik fonu kesintileri yapılmaz (Yalçın, 2001: 49-

50; Konor, 1997: 82).  

Firmaların öğrencilere verdiği burslar karşılıksız olduğu gibi taahhüt veya 

hizmet karşılığı da olabilir. Karşılıklı burslarda öğrenci ile işletme arasında öğrencinin 

tahsili bittikten sonra belirli bir süre işletmede çalışma şartına dayanan bir sözleşme 

imzalanmaktadır. Gelir vergisi kanunun 61. Maddesinin 3. Fıkrasının 2. Bendinde 

“evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve 

ayınlarla sağlanan diğer menfaatlerin ücret sayılacağı” belirtilmiştir. Öğrencilere 

karşılık olarak verilen burslar ücret olarak nitelendirilebilir. Fakat gelir vergisi 



142 

 

kanununun 28. Maddesinde tahsil giderlerine bir takım istisnai uygulamalar mevcuttur. 

Bu istisnai uygulamalar aşağıdaki gibidir (Yalçın, 2001: 50-52):  

 Gelir Vergisi Kanununun 28. maddesinin 1. bendine göre, resmi ve özel 

müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan 

öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar (özel müesseseler tarafından 

yapılan ödemeler, benzeri devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olduğu 

takdirde, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur) gelir vergisinden istisna 

edilmiştir. Asli görev veya memuriyet dolayısıyla alınan ücretler bu istisna kapsamına 

girmemektedir. 

 Gelir Vergisi Kanununun 28. maddesinin 2. bendinde, resmi ve özel 

müesseselere ve şahıslar hesabına Türkiye‟de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve 

tahsil gideri olarak ödenen paralar gelir vergisinden istisna edildiği belirtilmiştir. 

 Gelir Vergisi Kanununun 28. maddesinin 3. bendine göre, tatbikat dolayısıyla 

öğretim müesseseleri veya tahsil masraflarını karşılayanlar tarafından verilen paralar 

gelir vergisinden istisnadır. 

Yurt dışında okuyan öğrencilere ilişkin öğrenci tahsil gideri 1416 sayılı Ecnebi 

Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile ve bu kanuna ilişkin olarak her 

sene yayımlanan yurt dışına gidecek lisans ve lisansüstü öğrencilere yapılacak 

ödemelere dair esaslar hakkında tebliğlerde belirlenmektedir. Gelir vergisinden istisna 

tutulan bu ödemeler binde 4,8 oranında damga vergisine tabi tutulmaktadır. Kurum veya 

işletmelerin öğrencilere verdiği burslar sayesinde öğrencilerin eğitimlerine katkıda 

bulunurken aynı zamanda öğrencilerin eğitimleri bittikten sonra belirli bir süre söz 

konusu kurum ya da işletmede istihdam edilmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 40/1. 

maddesindeki (Kurumlar Vergisi Kanunun aynı maddeye atıf yapan 10. Madde hükmü 

gereği) söz konusu harcamanın ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi için 

yapılan genel giderler kabul edilerek gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. 

Öğrencilere ödenen tahsil giderlerinin,  Gelir Vergisi Kanununun 40/1 maddesi 

kapsamına dâhil edilmesi için ticari işin önemi ve genişliği orantısında olmalıdır. 

Maliye Bakanlığı şartlarını aşağıdaki şekilde açıklamıştır
19

 (Konor, 1997: 84–86): 

                                                 
19

 08.11.1979 tarih ve 12126-66-49 sayılı ve 17.03.1997 tarih ve 50/5013–14/11027 sayılı özelgeler 
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 İşle ilgili olması, yani burs verilen kişilerin okulu bitirdikten sonra işletmede 

hizmet yükümlülükleri nedeniyle çalışacaklarını gösteren bir sözleşme düzenlemesi ve 

bu durumun herhangi bir inceleme anında inceleme elemanına kanıtlanması, 

 Burs verilecek bu kişilerin, Türkiye‟nin her tarafından eğitim gören 

öğrencilerin katılabileceği bir yarışma sınavı sonunda sınavı kazanan kişilerden olması, 

 Verilecek burs miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması halinde 

işletme kazancının tespitinde gider yazılabilecektir.  

Okul ve dershanelerin başarılı öğrencilere verdikleri ödüller de Gelir Vergisi 

Kanunun 40. maddesinin 1 numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame 

ettirilmesi için yapılan genel giderler, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler 

arasında sayılmış olup, reklâm harcamaları da bu kapsamda yapılan giderler olarak 

nitelendirilir (Bıyık ve Kıratlı, 2005: 114).  

Staj, öğrencilerin mesleki bilgilerini artırmak amacıyla belirli eğitim 

müesseselerinde, kurum ve kuruluşlarda çalışmasıdır. Vergi kanunu açısından staj 

ücretini alan ve staj ücretini ödeyen yönünden iki durum ortaya çıkmaktadır. Staj 

ücretini alan açısından, staj sırasında öğrencilerin aldığı ücretler aşağıda belirtilen 

şartlarda gelir vergisinden muaftır (Konor, 1997: 87–88): 

 Öğrencilik süresinin devam ettiği zamanda ve işin bizzat öğrenci tarafından 

öğrenimi ile alakalı olarak yapılmalıdır. 

 Staj ücreti öğretim müesseselerince ya da tahsil masrafını yüklenen müessese 

ya da kişiler tarafından verilmiş olmalıdır. 

Yukarıdaki şartları taşımayan öğrencilerin staj ücretleri istisnadan 

faydalanamayacak yani gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır. 

Staj ücretini ödeyen açısından, staj ücretleri öğrencilere bir hizmet karşılığı 

verilmesi nedeniyle işveren açısından bir ücret ödemesi sayılmakta, Gelir Vergisi 

Kanununun 40. Maddesine göre ticari kazançtan (Kurumlar Vergisi Kanununa da 13 ve 

14. maddeleri uyarınca kurum kazancından) indirilmesi gereken bir giderdir. Gelir 

Vergisi Kanununun 28/3. maddesinin hükmü gereği staj ücretlerinin öğrencilere 

öğrenim giderlerini yüklenenler tarafından (bu yüklenim bir hizmet taahhüdüne bağlı 

olup olmamasına bakılmaksızın) ödenmesi halinde gelir vergisinden müstesna tutulması 
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gerekmektedir. Ancak müessese tarafından kendisinden burs almayan bir öğrenciye 

ödenen staj ücretleri diğer ücretler gibi gelir vergisi kesintisine tabi olacaktır. 

Öğrencilerin mesleki bilgilerini artırmak amacıyla belirli bir hizmet karşılığı aldıkları 

staj ücretleri bir öğretim müessesesi tarafından karşılanıyorsa staj ücretleri gelir 

vergisinden istisnadır (Konor, 1997: 88). 

İşletmelerde çalışan personeller bazen işleri gereği ileri teknoloji ya da dil 

öğrenmek üzere yurt dışı ya da yurt içine işle ilgili becerilerini geliştirmek üzere 

gönderilebilmektedir. İşletmelerde bu şekilde çalışan ve öğretim müesseselerine 

öğrenim görmek amacıyla giden personele yapılan öğrenim giderleri Gelir Vergisi 

Kanununun 28. maddesi hükmü uyarınca gelir vergisinden istisna edilmiştir. Söz 

konusu hükme göre (Konor, 1997: 88-89): 

 Söz konusu eğitim yurt içinde görülmekteyse, öğrenim giderlerini karşılamak 

maksadıyla yapılan ödemeler gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Ancak işletme 

açısından bu ödemelerin gider yazılabilmesi için işin önemi ve genişliği ile orantılı 

olmalıdır. Söz konusu istisna asli görevi nedeniyle yurtiçinde aldığı ücret için geçerli 

olmayıp bu ücret gelir vergisine tabidir.    

 Öğrenim gören personel yurtdışındaysa, tahsil giderleri benzeri devlet 

memurlarına yapılan aynı nitelikteki ödemeler kadar ki kısmı gelir vergisinden 

müstesnadır. Devlet memurlarına yapılan gideri aşan kısım gelir vergisi kesintisine tabi 

tutulacaktır. Yurtdışında öğrenim gören personelin asli görevi nedeniyle yurtiçinde 

aldığı ücret gelir vergisine tabi tutulacaktır. 

Emsal devlet memurlarına yapılan ödemeler, 6245 sayılı Harcırah Kanununa 

göre yapılmaktadır. Gerek 6245 sayılı Kanun hükümleri ve gerekse yurt dışı harcırah 

miktarlarını belirleyen Kararname hükümleri göz önünde bulundurulduğunda (Konor, 

1997: 89): 

 Yurt dışına çıkışta ilk on günde emsal devlet memur harcırah tutarları %50 

fazlası ile, 

 11. günden ilk 180. güne kadar ki harcırahlar söz konusu sütunlarda yer alan 

harcırah tutarları kadar, 
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 180. günden sonra ödenecek harcırahlar söz konusu sütunlarda yer alan 

harcırahların 2/3‟üne eşit olarak hesaplanan kısımları, gelir vergisinden müstesna olup, 

bunun üzerinde ödenen harcırah miktarları ücret ödemesi addedilerek gelir vergisi 

kesintisine tabi tutulmaktadır.  

Yurt içinde yurt dışında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın tahsilde bulunanlar 

için yapılan giyim giderleri, Gelir Vergisi Kanununun 27/3. maddesi gereğince gelir 

vergisinden müstesnadır.  

Gelir Vergisi Kanununun 29/1. Maddesinde, ilim ve fenni, güzel sanatları ve 

memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik etmek için verilen 

ikramiye ve mükâfatlar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu istisnadan 

yararlanabilmek için yapılan hizmetler ülke çapında ve umumun menfaatlerini 

korumaya yönelik olmalıdır. Dil ve Tarih Kurumunca, Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumunca vb. kurumlarca verilen ikramiye ve mükâfatlar, yayın 

organlarınca, roman, şiir, makale, deneme vs. konularda yapılan yarışmalarda kazanılan 

ikramiyeler örnek gösterilebilir. Buna benzer mahiyette özel öğretim kurumlarınca 

yukarıda bahsedilen yarışmalardan kazanılan ödüller de istisnaya dâhil olabilir (Konor, 

1997: 104). 

3.2.4. Eğitim Öğretime Yönelik Diğer Vergisel TeĢvikler 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4. maddesinde yazılı binalar kiraya 

verilmemek şartıyla bina vergisinden daimi olarak muaftır. Ancak 4 (a) maddesinde 

kiraya verilmeme şartı aranmamaktadır. Emlak Vergisi Kanununun 4/a maddesinde, 

özel bütçeli idarelere (mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel 

kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve devlete ait binaların; Kanununun 4/e 

maddesinde, kamu menfaatine yararlı derneklere ait binaların (kurumlar vergisine tabi 

işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartıyla) bina 

vergisinden daimi olarak muaf olduğu belirtilmektedir. 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanununun 14/a maddesine göre, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere 

ve köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve devlete ait araziler; 1319 sayılı 

Kanunun 14/c maddesine göre, kamu menfaatine yararlı derneklere ait arazi (kurumlar 

vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları 

şartıyla) kiraya verilmemek şartıyla arazi vergisinden daimi olarak muaftır.  
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Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları sahip oldukları bina, arsa ve 

arazi nedeniyle emlak vergisi mükellefi olmalarına rağmen Yüksek Öğretim Kanununun 

Ek–7 ve 56. maddelerine göre, özel üniversiteler devlet üniversitelerine tanınmış 

muafiyet ve istisnadan yararlandıklarından, özel üniversitelere ait bina ve araziler emlak 

vergisinden muaftır (Özden, 2000: 107; Ürel, 2003: 46). 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/f maddesine göre, kazanç gayesi 

olmamak şartıyla işletilen rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları, kreşler, 

kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri 

ile benzerleri; Kanununun 4/m maddesine göre, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 

tanınan vakıflara ait binalar (vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartıyla) kiraya 

verilmemek şartıyla bina vergisinden daimi olarak muaftır. Kazanç temini gayesi 

bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan 

özel okullar işletme ruhsatnameleri harçlarından istisnadır.  

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin 4/a maddesine göre, genel ve özel bütçeli 

idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri ve belediyelerle köy 

tüzelkişilerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar 

(bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları 

devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç) motorlu taşıtlar vergisinden istisna 

tutulmuştur. Yüksek Öğretim Kanununun Ek–7 ve 56. maddelerinde bu istisna özel 

üniversitelere ait taşıtlar motorlu taşıtlar için de geçerlidir (Ürel, 2003: 46). 

488 sayılı Damga Vergisindeki Ekli (2) sayılı tablodaki kâğıtlar damga 

vergisinden istisnadır. Bu çerçevede 2 sayılı tabloda yer alan ve üniversiteler tarafından 

düzenlenen ve üniversiteleri ilgilendiren kâğıtlar damga vergisinden istisnadır. Diğer 

yandan, üniversiteler açısından damga vergisi ile ilgili olarak 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun “Mali Kolaylıklar” başlıklı 56/a maddesi; “yükseköğretim 

üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her 

türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaftır. Bağış ve 

vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre 

geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur” şeklindedir. Bu durumda üniversitelere 

yapılan bağış ve yardımlar vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaftır (Başak, 

2003:133). 
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7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3/a maddesine göre amme 

idareleri (bu kanun kapsamında, devlet ve vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişiliğine haiz 

amme idaresi konumundadır), umumi menfaate hadim cemiyetler ve bunlara ait olan 

veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanlar 

veraset ve intikal vergisinden muaftır. 

Yüksek Öğretim Kanununun 56. maddesine göre, üniversitelere yapılan bağış ve 

vasiyet şeklinde yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. Vakıf 

yükseköğretim kurumları veraset yoluyla ya da karşılıksız bir şekilde mal iktisap etmesi 

durumunda veraset ve intikal vergisi mükellefi olmakla birlikte Yükseköğretim 

Kanununun Ek 7. maddesi ve 56. maddesinin (a) fıkrası gereğince veraset ve intikal 

vergisinden muaf tutulmuşlardır. Söz konusu muafiyet vakıflar tarafından işletilen 

üniversiteler için geçerli olup vakıf veya özel sektörce işletilen diğer eğitim ve öğretim 

kurumları için uygulanmamaktadır (Ürel, 2003: 46; Özden, 2000:107). 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3/a maddesine göre amme idareleri (bu 

kanun kapsamında, devlet ve vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişiliğine haiz amme 

idaresi konumundadır), emekli ve yardım sandığı, sigorta kurumları, umumi menfaate 

hadim cemiyetler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden 

kurumlar vergisine tabi olmayanlar; 3/b maddesine göre ise, 3/a maddesinde sayılanlar 

dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, 

sanat, eğitim, hayır, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller veraset ve intikal 

vergisinden muaftır.  

Belediye Gelirleri Kanununun 36. Maddesinin (1) numaralı bendine göre, 

kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; rehabilitasyon merkezleri, doğum ve çocuk 

bakımevleri, kreşler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma 

birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında 

tüketilen elektrik ve havagazı tüketim vergisinden müstesnadır. 

Harçlar Kanununun, 59/a maddesine göre genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel 

idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni 

hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri; Kanunun 59/b 

maddesine göre ise, kamu menfaatine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi 

muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların 
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tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu 

tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve 

şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri tapu ve kadastro harçlarından istisnadır. 

Madde hükmünden de anlaşılacağı gibi, özel bütçeli idare olan vakıf üniversiteleri tapu 

ve kadastro harçlarından istisna edilmiştir. Harçlar Kanununun 59. maddesinde ayrıca, 

“yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve 

istisnalara ilişkin hükümler saklı tutulmaktadır” hükmü yer almaktadır. 

Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim 

kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları 

ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel 

ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek olan Yükseköğretim Kanununda 

eğitimle ilgili istisna ve muafiyetler bulunmaktadır. Bu istisna ve muafiyetler aşağıdaki 

gibidir: 

 Kanunun onuncu bölümünde mali kaynaklar başlığı altında verilen 56. 

maddesinin (a) fıkrasına göre yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları 

ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga 

resmi ve harçlardan muaftır. Kanunun 56. maddesinin (b) fıkrasına göre ise, 

üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dâhil kamu kurum ve 

kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen 

yararlanırlar. Kanunun 56. maddesinin (c) fıkrasına göre, yükseköğretim üst kuruluşları, 

yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından eğitim 

öğretim ve araştırma amacı ile yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak 

kaydıyla ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla 

yurt dışından gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve 

harçlar dâhil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olduğu belirtilmiştir 

(2547 sayılı kanun, md. 56). Ancak Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük 

Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanunla birlikte, kuruluş kanunları veya başka 

kanunlar ile kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil), kamu iktisadi teşebbüsleri, 

bunların bağlı ortaklıkları ve müesseseleri ile özel kuruluşlar ve gerçek veya 

tüzelkişilere tanınan ithalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri 

yürürlükten kaldırılmıştır (3283 sayılı kanun, md.1). 
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 2547 sayılı Kanunun on ikinci bölümünün yürütme başlığı altında Ek 7. 

maddesinde, vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56. 

maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade 

ederler ve bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar.  

Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44. maddesine göre, belediye sınırları 

ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon 

hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre 

temizlik vergisine tabidir. Ancak, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, 

belediyelere, köy tüzel kişiliğine ve bunların kuracakları birliklere, kanunla kurulan 

üniversitelere ait ve münhasıran bunların hizmetlerinde kullanılan binalar bu verginin 

kapsamına dâhil değildir. Söz konusu kuruluş o binayı doğrudan kullanması şartı ile 

istisnadan yararlanabilir. Belediyenin mülkiyetinde olan bir bina bir şahsa kiraya 

veriliyorsa istisna uygulanmaktadır (Ünlü ve Korkusuz, 1996: 126. Alıntılayan. İnan, 

1999: 89). 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu‟nun 3/b maddesine göre, kamu 

idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigortalar kurumları, umumi menfaate 

hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların kurdukları 

teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanlar dışında kalan tüzel kişilere ait olup, 

umumun istifadesi için; ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, 

spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller veraset ve intikal vergisinden muaf 

tutulmuştur. Dolayısıyla bu amaçlar için kurulan bu doğrultuda faaliyet gösteren 

vakıflardan, veraset veya bağış yoluyla intikal edecek mallar dolayısıyla veraset ve 

intikal vergisi alınmayacaktır (Arslan ve Özkan, 1996).  

7338 sayılı Kanunun 4/f maddesine göre, kanunun 3/a ve 3/b maddelerine giren 

şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları 

yardımlar; Kanunun 4/k maddesine göre Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 

vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar veraset ve intikal 

vergisinden istisnadır. 

Harçlar Kanununun 59. maddesinin (b) bendine göre, bu vakıflar tarafından 

iktisap edilecek gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren 

işlemleri ile bunlara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri 
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gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların 

terkinlerinde harç istisnasından yararlanmaktadır. Emlak Vergisi Kanununun 4. 

maddesinin (m) fıkrasına göre, resmi senedinde yazılı amaçlara tahsis edilmek şartıyla 

vakfa ait binalar için emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaktadır. 

488 sayılı Damga Vergisindeki Ekli (2) sayılı tablonun “V. Kurumlarla ilgili 

kâğıtlar” başlıklı bölümünün (17) numaralı fıkrasına göre, genel menfaatlere yararlı 

derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu teşekküller 

tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar, (19) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 

vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kâğıtlar 

vergiden istisnadır. 488 Sayılı Kanunun Ekli (2) sayılı tablosunun “IV. Ticari ve medeni 

işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümüne, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı 3. Mükerrer 

Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5281 sayılı Kanunun 8. maddesiyle, 

(31) numaralı fıkra eklenmiştir. Bu fıkraya göre, dernek ve vakıflarca yerleşim yeri 

olarak kiralanan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri damga vergisinden istisna 

edilmiştir. 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 167. maddesinin 7. fıkrasına göre, kamu kurum 

ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi 

muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları 

doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan; (a) Eğitim, bilim ve kültürel 

amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar, (b) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma 

yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, (c) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar 

ile biyolojik veya kimyasal maddeler gümrük vergilerinden muaftır. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 4/1-m maddesinde münhasıran bilimsel araştırma 

ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar kurumlar vergisinden muaftır. 

Muafiyet ve istisnalar vakfın tüzel kişiliğine yöneliktir. Vakfa ait iktisadi işletmeler bu 

muafiyet ve istisnalardan yararlanamazlar. 

 Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 4. 

maddesine göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilecek burs-kredi 

taahhüt senetlerinin noterde tanzim ve tasdik edilmesine ilişkin iş ve işlemler; vergi, 

resim ve harca tâbi değildir. 
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 İlköğretim ve Eğitim Kanununun 66. maddesine göre, paralı veya parasız olarak 

ilköğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve 

intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden 

hiçbir vergi, harç ve resim alınmamaktadır. 

222 sayılı Kanunun 70. maddesine göre, köy okulları ile öğretmen lojmanlarının 

şehir ve kasabalarda yaptırılacak ilköğretim okullarının her türlü ihtiyaçları için köy 

veya kasaba içinde veya civarındaki araziden şahsi haklar mahfuz kalmak şartıyla, 

tedarik edilecek taş, kum ve kireç gibi yapı gereçlerinden hiçbir resim alınmaz. 

İlköğretim kurumları için yaptırılacak bina ve tesislerle öğretmen lojmanları ve onarma 

işlerinde gerekli tuğla yapmak, kireç yakmak ve söndürmek, taş çıkarmak, iskele 

kurmak, kaldırımları işgal etmek gibi hususlarda girişilen işler serbest ve hiçbir resme 

tabi olmaksızın yapılır. 222 sayılı Kanunun 76. maddesinde ilköğretime ait gelir 

kaynaklarından bahsedilmiştir. Kanunun 78. maddesinde de, 76. maddede sayılan 

gelirlerin; 

 Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının 

yapım, tadil, esaslı onarım, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi 

istimlakleri, masraflarına, 

 Küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak 

verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek 

noksanlarının telafisi, esaslı hastalıklarının tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve 

tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerine sarf olunacağı 

belirtilmiştir. 

222 sayılı Kanunun 83. maddesine göre, ilköğretimin bütün gelirleri ve 78. 

maddede belirtilen giderleri (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden 

muaftır. 222 sayılı kanunun 78 ve 83. maddelerindeki muafiyetin uygulaması aşağıdaki 

şekildedir 
20

(Akay, 2005: 110–111): 

 İlköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapımı, tadili, onarımı ile okul 

eşyası, ders aletleri ve arsa iktisabı için yapılacak harcamalara ait olmak ve bir tarafı 

                                                 
20

 Bakanlığın 22.10.1998 tarih ve 037904 sayılı tebliği 
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ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla, düzenlenen sözleşmeler ve ihale kararları 

damga vergisine konu olmayacaktır.   

 Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim okulları inşaatları ile ilgili 

müşavirlik, mühendislik ve kontrollük hizmetleri işi ile ilgili olarak düzenlenen 

sözleşmelerin de bir tarafın ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden 

istisna edilmesi gerekmektedir. 

 İlköğretimin işlemleri ile ilgili olmakla beraber doğrudan doğruya 

harcamanın konusuna girmeyen veya idarenin taraf olarak temsil edilmediği işlemler 

damga vergisi istisnasından yararlanamayacaktır. Buna göre, ihale ve sözleşme 

safhasında net ve gerçek harcama tutarı belirlenmiş ve buna ilişkin işlemlerde 

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiş olacağı için artık ilköğretimin 

değil müteahhidin gideri mahiyetinde bulunan, hakediş ve avanslarla ilgili makbuzların, 

müteahhitlerle taşeronlar ve hizmet satın alınan üçüncü kişiler arasındaki sözleşmelerin, 

müteahhitlerce bankalardan alınacak geçici veya kati teminat mektuplarının ve kredilere 

ilişkin sözleşme ve teminatların damga vergilerine 488 sayılı Kanun esaslarına göre 

ödenecektir (kredi ve teminat mektupları istisna kapsamına alınmıştır).  

 83. Maddedeki muafiyet sadece vergi ve resme kapsarken harçlar bu 

muafiyete dâhil değildir. Dolayısıyla yapılacak işlem 78. maddede belirtilen işlerle ilgili 

olsa dahi harca tabi tutulması gerekmektedir.  

Yukarıda bahsedilen hükümler doğrultusunda, anaokulu dâhil olmak üzere 

ilköğretim okullarının genel temizliği, mutfak, yemekhane, çamaşırhane hizmetleri ile 

yakıt alım giderleri ilköğretim okullarının genel giderleri arasında sayılmaktadır. 

Öğrenci taşımacılığı hizmetleri de istisnadan yararlanmaktadır.  Lise ve öğretmen evleri 

bu kanun kapsamına girmediğinden istisnan yararlanmamaktadırlar.  

222 sayılı Kanunun 83. maddesindeki muafiyet hükmü; muafiyetin idareyi ya da 

kişileri değil işlemleri kapsamakta olduğu sonucuna varılmaktadır
21

 (İnan, 1999: 56-57). 

Millî Eğitim Temel Kanununda da eğitime yönelik muafiyetler bulunmaktadır. 

Bunlardan biri de eğitim amaçlı tesislerin yapımıyla ilgilidir. 1739 sayılı Kanunun 51. 

maddesinde vatandaşların bağışlarının özendirilmesine yönelik, “arsa temini ile okul 

                                                 
21

 Maliye Bakanlığı‟nın 15.07.1969, 26.08.1976 tarih ve 2101107-776 sayılı tebliğleri 
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bina ve tesislerinin yapım ve donatımında, devletin azami imkânlarının kullanılması 

yanında vatandaşların her türlü yardımlarından da yararlanılır ve yardımlar teşvik edilir 

ve değerlendirilir” ifadesi yer almaktadır. 

Belediye Gelirleri Kanununun Ek 2. maddesinin (g) bendine göre, karşılık 

gözetmeksizin devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları bina 

inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır. 

Damga Vergisinin 9. maddesinde belirtilen ekli (2) sayılı tabloda Damga 

Vergisinden istisna edilen kâğıtlar sıralanmıştır. Ekli (2) sayılı tablonun “II. Öğrenciler 

ve askerlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasına göre, Çıraklık ve 

Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs 

almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle 

öğrencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen 

taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler; (2) numaralı fıkrasına göre, öğrenciler 

ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler; (3) numaralı fıkrasına göre; 

resmi ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istihlak 

kooperatiflerine ait ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar 

vergiden istisnadır.  

222 sayılı Kanunun 86. maddesine göre, mecburi ilköğretim kurumlarına kayıt 

olunacak çocuklara, bu kurumlara devam eden ve kurumlardan mezun olacak 

öğrencilere verilecek ve bu kurumlarda kullanılacak her çeşit belgelerle, bunların 

suretleri damga resmine tabi değildir. 

 492 sayılı Kanunun 85/b maddesine göre, yabancı memleketlere münhasıran 

öğrenim için gideceklere gerek Türkiye‟den çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde 

öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportlar; Kanunun 85/d maddesine 

göre, seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlayacak mahiyette 

bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının izni ile ilmi incelemelerde 

bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına 

katılmak üzere toplu halde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek 

pasaportlar harçlardan istisnadır. 

492 sayılı Kanunun 88/a maddesine göre, Türk okullarında veya fakültelerinde 

okuyan öğrencilere, Kanunun 88/c maddesine göre, devlet, il özel idareleri, belediyeler, 
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İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmi müesseseler tarafından istihdam 

edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmayan eş ve çocuklarına, ikamet tezkeresi 

harçsız olarak verilmektedir. 

5580 sayılı kanunun 9. Maddesine göre, özel okullarda yöneticilik ve eğitim - 

öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda 

ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez. 

Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler Bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve 

personeline sağlanan haklara denk olarak özel okul öğretmenlerine ve personeline de 

ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden vergi kesilmemektedir. 

Gümrük Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya 

ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemek için çıkarılmıştır. 4458 

sayılı Gümrük Kanununun 167. maddesinin 5(e) fıkrasına göre gerçek kişiler tarafından 

ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan; Türkiye‟ye öğrenim görmek amacıyla gelen 

öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyaları gümrük 

vergilerinden muaftır. 

Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesine göre, eğitim ve öğretim 

hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik 

yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan 

öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil ilköğretim 

müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının 

başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar 

Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir. Bu 

ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmamaktadır. 

Devlet Memurları Kanununun Sosyal Haklar ve Yardımlar başlıklı VI. kısmında 

sosyal yardımlar; aile, çocuk, doğum, ölüm, tedavi, giyecek ve yiyecek yardımı olarak 

sayılmış, aynı kısmın ek madde ile zam ve tazminatlar, yine ek maddenin tazminatlar 

başlıklı II. bölümünün B bendinde eğitim-öğretim tazminatı düzenlenmiş, ortak 

hükümler başlıklı III. bölümünün son paragrafında ise, bu maddenin ikinci bölümünde 

yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir, ibaresi yer 

almaktadır (Sönmez ve Korucu, 2000: 177–178). 
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Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143. maddesine göre, askeri 

öğrencilerin harçlıklarından vergi ve diğer kesintilerin yapılmayacağı belirtilmiştir. 

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, 

aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe 

ilerlemesinin şekil ve şartları ile sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, 

idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı 

öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemek 

amacıyla çıkartılmıştır. 2914 sayılı Kanunun 12. maddesine göre, öğretim üyelerine her 

ay ödenen öğretim ödeneğinin damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi 

tutulmayacağı belirtilmiştir. 

2914 sayılı Kanunun 14. maddesine göre, diğer yükseköğretim kurumlarına göre 

sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda 

öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde 

görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge 

toplamının Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı 

sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilmektedir. 

Öğretim üyelerine ödenen geliştirme ödeneğinin damga vergisi hariç herhangi bir 

vergiye tabi tutulmayacağı belirtilmiştir. 2914 sayılı Kanunun Ek 1. maddesine göre, 

2547 sayılı Kanunun 33. Maddesi ve 39. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına 

gönderilenler ile anılan Kanunun 38. maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda 

görevlendirilenlerden yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç 

olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek 

devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla 

birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenmektedir. Bu ödenek damga vergisi hariç 

herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. 2914 sayılı Kanunun Ek 2. 

maddesine göre, Bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev 

unvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına 

uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenmektedir. 

Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmamaktadır. 2914 

sayılı Kanunun Geçici 2. maddesine göre, öğretim elemanlarına ve Geçici 1. madde 

kapsamına girenler bu Kanunun 12. maddesi uyarınca ödenecek üniversite ödeneğinin, 
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1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16. maddesi uyarınca halen 

ödenmekte olan iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ile tamgün ödeneği 

tutarından az olması halinde aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ulaşıncaya 

kadar, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenmektedir. 

Harçlar Kanununun 98/c maddesine göre, ilmi mevzularda kullanılan gemilerin 

yola elverişlilik belgeleri gemi ve liman harçlarından istisnadır. Harçlar Kanununun 

74/e maddesine göre, öğrenci müfettişliği bulunmayan yerlerde müfettişlik görevi yapan 

konsoloslukların bu işlere ilişkin olarak düzenleyecekleri ve onaylayacakları kâğıtlar, 

konsolosluk harçlarından istisnadır. 

Emlak Vergisi Kanununun 4. maddesine göre, maddenin fıkralarında yazılı 

binalar kiraya verilmemek şartıyla bina vergisinden daimi olarak muaftır. 1319 sayılı 

Emlak Vergisi Kanununun 4/r maddesine göre, karşılıklı olmak şartıyla Uluslar Arası 

Anlaşmalar hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlere ait özel okul binaları, kiraya 

verilmemek şartıyla bina vergisinden daimi olarak muaftır. 

4009 sayılı Kanunun 56. maddesinin (e) fıkrasına göre, temsilciliğin bulunduğu 

ülkede Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde eğitim veren orta ve lise 

öğretim kurumlarının bulunmaması veya bulunsa bile verdikleri diplomaların 

uluslararası geçerliliği olmaması halinde, memurların en yakın yabancı ülkede bu 

nitelikleri haiz okullarda okuttukları çocuklarının eğitim giderleri, 1416 sayılı Ecnebi 

Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen bursun 

yarısını aşmamak üzere, belgeye dayalı olarak devlet tarafından ödenir. Ödemeler, 

damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 2. 

maddesine göre, Kanun kapsamında, fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve 

gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim 

imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma 

geçirilebilecek kişiler yer almaktadır. Kanunda öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi 

için Başbakanlığa bağlı ve T.C. Merkez Bankası nezdinde Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuştur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Fonunda toplanan kaynağın ülke çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni 
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olarak dağıtılmak ve bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalarda bulunmak 

üzere her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları kurulur. 3294 sayılı 

Kanunun 9. maddesine göre, bu kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları; 

 Kurumlar vergisinden, (iktisadi işletmeler hariç), 

 Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, 

 Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler 

dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan 

 Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve 

denetleme masraflarına katılma paylarından muaftır. 

Fona ve vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan 

muaftır. Bu bağış ve yardımlar kurumlar ve gelir vergisi matrahından 

indirilebilmektedir. 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda da bazı 

vergisel muafiyet ve istisnalar bulunmaktadır. Bu kanunun 3. maddesinin (e) fıkrasına 

göre, sosyal hizmet kuruluşlarının, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kreş ve gündüz 

bakımevleri, huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, çocuk ve gençlik 

merkezleri, kadın ve erkek konukevleri, toplum veya aile danışma merkezleri, aile 

danışma ve rehabilitasyon merkezlerini ifade etmektedir. Kanunun 20. maddesinin (a) 

fıkrasına göre, kurum ve kuruluşlarına yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler 

vergi, resim ve harçlardan muaftır. (b) bendine göre, gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleri tarafından kurum ve kuruluşlarına makbuz karşılığında yapılacak nakdi 

bağışlar Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile 

bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilebilmektedir. 2828 sayılı Kanunun 

20. maddesinin (c) fıkrasına göre, kurum ve kuruluşlarınca hizmetin gereği olarak ithal 

edilen makine, teçhizat, malzeme ve yayınlar gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim 

ve harçtan muaftır. Bu muafiyet hükümleri bağış ve yardım yoluyla gelen aynı cins 

malzemeler için şartsız olarak uygulanmaktadır.  Ancak 06.05.1986 tarih ve 3283 sayılı 

Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında 

Kanunla birlikte, kuruluş kanunları veya başka kanunlar ile kamu kurum ve kuruluşları 

(belediyeler dâhil), kamu iktisadi teşebbüsleri, bunların bağlı ortaklıkları ve 



158 

 

müesseseleri ile özel kuruluşlar ve gerçek veya tüzelkişilere tanınan ithalde alınan her 

türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 2828 sayılı 

Kanunun aynı maddesinin (d) fıkrasına göre, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna 

kanunlarla verilmiş olan imtiyazlar, kurum için de aynen uygulanmaktadır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 14. Maddesinde ilan ve reklâm 

vergisindeki istisna ve muaflıklar sıralanmıştır. 14. maddenin (2) numaralı bendine 

göre, her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklâmlardan, ilan ve reklâm 

vergisi alınmamaktadır. Kanunun 19. maddesinde eğlence vergisindeki istisna ve 

muaflıklar sıralanmıştır. 19. maddenin (3) numaralı bendine göre, eğitim ve öğretim 

kuruluşları ile okul dernekleri ve kamu yararına çalışan derneklerden eğlence vergisi 

alınmamaktadır. 

3.3 TÜRKĠYE‘DE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠME YÖNELĠK VERGĠ TEġVĠKLERĠ 

UYGULAMASININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Bütçeden eğitime ayrılan ödenekler eğitim hizmetini karşılamaya 

yetmemektedir. Dolayısıyla eğitim hizmetleri kamu tarafından yeterli düzeyde 

sunulamamakta ve kamu dışında da bu hizmetleri sunacak kuruluşlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu yüzden devlet eğitim hizmetlerinin özel kuruluşlarca sunulmasını 

sağlamak için vergi yasalarında yer alan bir takım istisnalarla özel sektörü teşvik 

etmektedir (Peten, 1993: 41).  

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında özel okulların teşvik edilmesi ve eğitim 

kalitesinin teftiş ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi devlet politikası olarak 

belirlenmiştir. Bu politika tam olarak hayata geçirilemediği için eğitim hala öncelikli 

sorun olmaktadır. Özel okulların teşvik edilerek sayılarının arttırılmasıyla bu soruna 

çözüm getirmek amaçlanmıştır (Engin, 2005:139). Bu sayede devletin üzerindeki mali 

yük azaltılabilir. Bu politikanın uygulanması için okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel 

eğitim ve orta öğretim özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar gelir 

vergisinden muaf tutulmuştur. Vergi teşviki uygulanacak okullar arasında kapasite ve 

okul türü gibi ayrımlar yapılmadığı için istisnanın uygulanması daha kolay olmaktadır 

(Solak, 2005: 171).   
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2004 yılında bölge ayırımı yapılmadan 5228 sayılı kanunla getirilen beş yıl 

istisna uygulamasının amacı kurumlar vergisi muafiyetiyle özel okulların gelişimini 

teşvik etmektir. Eğitimin özel sektör eliyle yürütülmesine yönelik adımlar atılmıştır. Bu 

durum kamunun da lehinedir. Çünkü eğitim harcamalarının bütçe içindeki payı özel 

okul sayısı arttıkça azalacaktır.  

Gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler eğitim harcamalarını beyan 

edecekleri gelirden indirebilmektedirler. Dolayısıyla bu uygulamanın eğitimde özel 

sektörün payını attıran bir uygulama olduğu söylenebilir.  

Eğitime yönelik vergisel teşviklerin eğitim sektörüne etkileri özel öğretim 

kurumları sayısının yıllar itibariyle artış veya azalışlarının yer aldığı tabloda 

görülmektedir. Özel öğretim kurumları sayılarındaki artışları doğrudan eğitim öğretime 

yönelik vergi teşviklerine bağlamak yanılgılara sebep olabilecektir. Özel öğretim 

kurumları sayılarındaki artışın yanı sıra resmi eğitim kurumları sayılarındaki artışlar da 

dikkate alınmalıdır. Eğitim yükünün dağılımına da bakmak daha sağlıklı sonuçlar 

verecektir (Altıntop, 2006: 154). 

  

Tablo 11: Yıllar Ġtibariyle Özel Eğitim Kurumları ve Devlet Okullarının Sayısı 

EĞĠTĠM KADEMESĠ OKUL SAYISI 

OKUL TÜRÜ    2007-08 2008-09     2009-10 2010-11 2011-12 

Okul öncesi* Resmi         1.413     1.346            1.396         1.570   1.799 

Özel         2.187     2.179            2.481         2.639    2.848 

İlköğretim Resmi        33.226   32.861         32.430       31.898  31.176 

Özel           866       907            879           898       931 

Orta öğretim  Resmi         7.547    7.864           8.181           8.482    8.786 

Özel           732      810             731          798       885 

Mesleki ve Teknik Liseler Resmi          4.429     4.595           4.824        5.155    5.456 

Özel             21          27               22               24         45 

*Anasınıfları anaokulları sayısına dâhil edilmemiştir. 

Kaynak: TÜİK, (2012) 

Tablo 11‟de görüldüğü üzere 2007 yıllından 2012 yılına kadar olan süreçte özel 

ilköğretim okullarının sayısı % 7,5 oranında artmıştır. Aynı artış kamu ilköğretim 

okullarında görülmemektedir. Aksine % 6‟lık bir azalma söz konusudur. Özel 

ilköğretim kurumlarının sayısına bakıldığında 2008-2009 yılında bir önceki yıla göre % 

4,7 oranında bir artış söz konusu iken 2009-2010 yılında yaklaşık % 3 oranında bir 

azalma görülmektedir. 2010-2011 yılında bir önceki yıla göre artış yaklaşık % 2 

olurken, 2011-2012 yılında bu artış % 3,6 civarlarındadır. Özel ilköğretim okulları, 
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toplam ilköğretim kurumları içerisindeki payı 2007 yılında % 2,5 iken 2012 yılında bu 

oran 2,8‟dir.  

 Maliye Bakanlığınca özel okul sayısının artmasına yönelik bazı kolaylıklar 

sunulmuştur.  Özel öğretim kurumlarının kazançlarına sağlanan vergi istisnası bu 

kolaylıklardan en önemlisidir. Bir başka önemli kolaylık ise eğitimi talep edenlere 

yöneliktir.  2003 yılında uygulamaya konulan 4842 sayılı kanunla gelir vergisi 

beyannamesi veren mükelleflerin kendilerine, eş ve çocuklarına ilişkin eğitim 

harcamalarının beyan edilen gelirin %5‟ini aşmamak şartıyla gelirden indirilebilmesi 

imkânı sağlanmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin 2. bendinde yer alan bu 

%5 oranı, 5281 sayılı Kanunun 43/8-c maddesi ile, 01.01.2005‟den geçerli olmak üzere 

%10‟a çıkarılmıştır. Söz konusu uygulama gelir vergisi beyannamesi verenlere ve 

eğitimde özel sektörün payını arttırmaya yöneliktir (Altıntop, 2006: 174).  

Mükellefler okul bağışı, öğrenci yurtlarının inşası, mevcut tesislerin 

faaliyetlerini devam ettirebilmelerine yönelik yapacakları nakdi ya da ayni bağış ve 

yardımları vergi matrahından düşebilmektedirler. Bu sayede eğitim öğretim hizmetine 

katılımları teşvik edilmektedir. Gelecek nesillere daha iyi eğitim imkânı sağlanacaktır 

(Erkan, 2003). Sınırsız bir indirim imkânı vergi tabanını aşındırabilmektedir. Yapılan 

her bağış ve yardım ya da bir yıl içinde yapılacak toplam yardım ve bağış olarak 

indirime sınırlamalar getirilmiştir. Söz konusu sınırlama bir dönem içinde elde edilen 

hasılatın bir yüzdesi ya da kurum kazancının bir yüzdesi esas alınarak belirlenmektedir. 

Belirli nitelikteki bağış ve yardımların sınırsız indirimine son verilmiştir (Erdem, 1998). 

2004 yılında yayınlanan 254 seri no.lu genel tebliğinde eğitim öğretim 

işletmelerine sağlanan kazanç istisnası uygulamasından kanunda belirtilen kurumlar 

dışındakiler yararlanamamaktadırlar. Öğrencilerin istedikleri derslere 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 Anadolu liselerine hazırlık, bilgisayar, sürücü, dans, bale, mankenlik 

ve spor kursları gibi) ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin işletilmesinden elde edilen 

kazançlara istisna uygulanmayacaktır. Dolayısıyla örgün eğitim kurumlarını destekleyen 

istisna yaygın eğitim kurumlarını kapsamamaktadır.  
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 Ülkemizde ayrı bir sektör olan özel okul işletmeciliğine vergisel bazı avantajlar 

sağlanmaktadır. Özel öğretim kurumları açısından da bu kurumlarda verilen eğitim ve 

öğretim hizmetlerinin tabi olduğu katma değer vergisi oranı % 8 olarak belirlenerek 

vergisel bir teşvik sağlanmaya çalışılmıştır. Özel öğretim kurumlarının sunduğu eğitim 

öğretim hizmetlerine % 8 oranında KDV uygulanmaktadır. Böylelikle söz konusu 

kurumların eğitim öğretim hizmetlerine yönelik vergisel teşvik sağlanmaktadır (Kıcalı, 

2001). 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci taşıma 

servis hizmetinin fiilen alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi ve bunların okul 

idaresi, öğrenci veya organizatör şirkete düzenlediği faturalarda “öğrenci taşıma servis 

hizmeti” ibaresinin yer alması halinde alt yüklenici tarafından yapılan bu hizmet % 8 

oranında KDV‟ye tabi tutulmuştur. Söz konusu düzenlemeden zorunlu eğitim 

kapsamındaki taşımalı eğitim nedeniyle verilen öğrenci servis taşımacılık hizmetlerinin 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamına girmediğinden % 18 KDV‟ye tabi 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar taşımacılık bedelini öğrenci ve veliler 

ödemese de bu hizmetteki KDV oranı da, % 8‟e indirilmelidir (Tolu, 2005). 

Okullarda verilen yemek hizmetleri KDV Kanununa ekli II sayılı listenin B 

cetvelinde yer alan 4 No.lu sıralamasında yer almadığı için (% 18) KDV‟ye tabi 

olacaktır. Bununla birlikte bakanlık ve defterdarlıklarca verilen muktezalarda, okullarda 

verilen yemek hizmetleri eğitim ve öğretim hizmetleri içerisinde ve bir bütün olarak 

değerlendirileceğinden, yemekhane hizmeti bizzat okul tarafından verildiğinde, okul 

yemekhanesinde ve okula bağlı çalışanlarca sunulması halinde % 8, ancak yemek 

hizmeti okul kontrolünde dahi olsa üçüncü şahıslar tarafından verildiğinde eğitim-

öğretim sürecinde değerlendirilemeyeceği için % 18 oranında vergilendirilmesi 

gerektiği belirtilmiştir (Gezgin, 2005). 

Devlet özel okul hizmeti sunmak isteyen girişimcilere bu yönde vergi iadeleri 

sunmalı bunun yanında ailelere de çocuklarını özel okula göndermeleri için imkân 

sunmalıdır. Ailelere de vergi iadesi ve parasal yardım uygulaması yapılabilir. Kısa 

vadede devlete yük getiriyor gibi gözükse de uzun dönemde bu okullar yaygınlaştığında 

devletin normal şartlarda öğrenci başına yaptığı giderlerden özel okullara giden öğrenci 
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başına yapılan giderler ve devletin eğitim için yaptığı genel giderler düşecektir 

(Erdoğan, 2005: 98) 

Özel okullar öğrenim ücretlerinin büyük bir kısmı KDV ve benzeri kalemler 

altında devlete aktarılmaktadır. Ahmet Kuzucu‟nun “Özel Okullar ve Eğitimde Kalite” 

sempozyumunda sunduğu tebliğde yer alan analizlere göre özel okul velisinin ödediği 

her 100 milyon liranın 33 milyon lirasının KDV farkı, personelin SSK primleri ve gelir 

vergileri, işveren hissesi ve gelir vergisi olarak doğrudan Maliye ve SSK‟ya aktarıldığı 

ifade edilmiştir (Erdoğan, 2005: 99). 

Tablo 12‟de yıllar itibariyle kitap, gazete, dergi, baskı kağıdı ve özel okullar 

üzerinden alınan KDV oranları verilmiştir.  Tabloya göre 1995 yılından itibaren 

uygulanan gazete ve dergi oranları % 1 iken, kitaplara % 8 oranında KDV 

uygulanmaktadır. Özel okullara 16.05.1993 tarihinde % 6 oranında vergi uygulanırken, 

bu tarihten itibaren % 8 oranında vergi uygulandığı görülmektedir.  

Eğitim öğretime yönelik mal ve hizmetler üzerindeki KDV oranlarının 

düşürülmesi kitap, gazete, dergi okuma oranlarını yükseltebilir. Ülkenin eğitim 

düzeyinin yükselmesinde rol oynayabilir. Gelir düzeyi düşük olan insanlar da eğitim 

hizmetlerinden faydalanacağından eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilir. 
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Tablo 12: Yıllar Ġtibariyle Eğitim Yönelik Mal Ve Hizmetlerde KDV Oranları 

Yürürlük tarihi Gazete-Dergi Kitap Özel Okul ve Üniversite Baskı Kâğıdı 

01.01.1985     

01.07.1986 5 5   

01.12.1986 5 5   

16.09.1987 5 5   

01.01.1988 8 8 8  

25.06.1988 8 8 8  

01.11.1988     

02.07.1989 5 5   

15.10.1990 5 5   

01.12.1990 6 6   

01.06.1991 6 6   

01.01.1992 6 6   

29.02.1992 6 6   

16.05.1993 6 6 6  

01.11.1993 8 8 8  

01.05.1994 8 8 8 8 

27.06.1994 8 8 8 8 

01.03.1995 1 8 8 8 

01.01.1996 1 8 8 8 

13.12.1999 1 8 8 8 

10.07.2000 1 8 8 8 

15.05.2001 1 8 8 8 

01.08.2002 1 8 8 8 

22.05.2003 1 8 8 8 

01.03.2004 1 8 8 8 

2005* 1 8 8 8 

08.03.2006 1 8 8 8 

30.05.2007 1 8 8 8 

08.02.2008 1 8 8 8 

16.03.2009 1 8 8 8 

2010* 1 8 8 8 

28.04.2011 1 8 8 8 

24.03.2012 1 8 8 8 

*2005 ve 2010 yıllarında KDV oranlarında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

Kaynak: Oktar, (2007) 
 

 

Türkiye‟de eğitim hizmetleri % 8 oranında KDV‟ye tabi tutulurken, Avrupa 

ülkelerinin çoğunda eğitim hizmetleri KDV‟den istisnadır. AB ülkeleri eğitim alanında 

indirilmiş oran uygulamasını standart oran uygulamasına tercih etmişlerdir. Basılı 

materyallerde de indirilmiş oran uygulaması yaygın biçimde görülmektedir. İndirilmiş 

oranların yanı sıra eğitim alanlarında istisna uygulamasına da rastlanır. Özellikle eğitim 
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ve sağlık alanlarında istisna uygulaması indirilmiş oran uygulamasına göre daha ağır 

basmaktadır. Tüm üye ülkeler okul ve üniversite eğitiminin istisna kapsamında dâhil 

edilmesi konusunda ortak hareket etmişlerdir. Bunun yanı sıra Belçika ve Yunanistan 

gibi ülkeler mesleki ve meslek içi eğitim faaliyetlerini de istisna kapsamına dâhil 

etmişlerdir. Üye ülkelerde söz konusu alanlara yönelik istisnalar, sosyal devlet 

anlayışının bir göstergesidir (Karabacak, 2003).    

Vakıf üniversitelerine sağlanan vergisel avantajlar; kurumlar vergisi muafiyeti, 

bina ve arazi vergisi muafiyeti, üniversitelere ait araçların motorlu taşıtlar vergisinden 

muafiyeti, bazı harçlardan müstesna tutulmaları, gayrimenkullerini kiralamalarında 

katma değer vergisinden istisna tutulmaları, bağış ve yardımların veraset ve intikal 

vergisinden muafiyeti gibi uygulamalardır. 

24 bini Almanya, 15 bini ABD toplamda 50 binden fazla Türk öğrencisi 

yurtdışında öğrenim görmektedir. Yurtdışında yükseköğrenim gören öğrencilerin 

yurtiçindekilere oranı % 3,2‟dir. ABD‟de öğrenim gören öğrenciler ABD ekonomisine 

824 milyon dolar katkı sağlamaktadır. Bu yüzden vakıf üniversiteleri yaygınlaşmalıdır 

(Erdoğan, 2005: 141). 

Vakıf üniversitelerinin gelişimi devlete ve bütün topluma fayda sağlar. Söz 

konusu üniversitelerin gelişmesi ve güçlenmesi için devletten belli ölçülerde yardım 

alması gerekir. Devlet özel üniversitelere, bütün topluma olan faydalarını göz önünde 

bulundurarak doğrudan ya da dolaylı yardım edebilir. Kütüphane, sağlık, spor ve 

laboratuar gibi kamuya fayda sağlayan hizmetlerin sunumunu destekleyebilir. Bunun 

yanında vakıf üniversitelerinde öğrenim hizmetleri görmek herkes için mümkün 

olabilmelidir. Devlet vakıf üniversitelerinde okumak isteyen fakat ekonomik durumu 

müsait olmayan öğrencilere belli oranda destek sağlamalıdır. Kısa vadede devletin 

giderlerini arttırıyor gibi gözüken bu uygulama uzun vadede eğitimin maliyetlerini 

düşürebilmektedir. Devletin bu desteği eğitime olan talebin artmasına yol açabilir. 

Artan talep eğitim sektörüne daha fazla girişimcinin katılmasına yol açabilir. Artan talep 

eğitime yönelik arz artışını da beraberinde getirebilir  (Erdoğan, 2005: 141).  

Vakıf yükseköğretim kurumlarına devlet yükseköğretim kurumları ile aynı 

vergisel teşvikler sağlanması ile vakıflar yükseköğretim kurumu kurabilmekte ve 

buralarda sunulan eğitim niceliksel ve niteliksel olarak gelişmektedir. Ancak vakıf 
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üniversitelerinin gelirleri çok fazla olduğundan eğitimin kalitesi sürekli artmakta, 

buralarda çalışanların ücretleri kamuda çalışanların ücretlerinden yüksek olduğundan 

devlet üniversitelerinden kalifiye eleman transfer edebilmektedir. Vakıf üniversiteleri ve 

devlet üniversiteleri arasında rekabet eşitsizliği ortaya çıkmaktadır. Vakıf üniversiteleri 

ve devlet üniversiteleri arasında söz konusu olan ve devlet üniversitelerinin aleyhine 

olan bu durum mali düzenlemelerle tekrar ele alınmalıdır. Vakıf üniversitelerine tanınan 

vergi muafiyeti gibi bir uygulama yerine vergi ertelemesi gibi bir teşvik sağlanabilir. Bu 

uygulama adaletin sağlanması ve devlet üniversitelerine yeni kaynakların aktarılması 

açısından önemlidir. Vakıf üniversiteleri devlet üniversitelerinin kaynaklarından 

beslenmektedirler (Özden, 2000: 108). 

2005-2006 yıllarında 53 devlet, 26 vakıf üniversiteleri varken 2012 yılında 105 

devlet 62 vakıf üniversitelerinin olduğunu görmekteyiz. Altı yıllık bu sürede devlet 

üniversiteleri % 98 oranında artarken vakıf üniversiteleri % 138 oranında artış 

göstermiştir. Yüksek öğrenime olan talebe ülke içerisinde yeterli cevap verilebilmesi 

için vakıf üniversitelerinin sayısı arttırılmalıdır. Dolayısıyla daha çok vergisel teşvik 

sağlanmalıdır. 

Eğitim amaçlı bedelsiz teslim ve hizmetlere yönelik istisnalara baktığımızda ise 

5580 sayılı özel öğretim kanunun 13. Maddesine göre  “kurumlar, öğrenim gören 

öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla 

yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir”. Bu hüküm gereği özel 

öğretim kurumları bazen maddi gücü olmayan başarılı öğrencilere yardım etmek için 

bazen de reklâm için başarılı öğrencileri bedelsiz okutabilmektedirler. KDV Kanunun 

27. maddesinde bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, 

hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre 

emsal bedeli veya emsal ücretidir ifadesi yer almaktadır.  Bu maddeye göre bedelsiz 

okutulan öğrencilerden de emsalleri dikkate alınarak bir ücret alınmış gibi bu emsal 

bedeller üzerinden KDV hesaplanması gerekirdi (Bayraktar, 2005). 

Özel okul ve vakıf üniversiteleri gibi özel eğitim kuruluşlarının kamunun 

sunduğu hizmeti tamamlayıcı bir görevi vardır.  Özel okul ve vakıf üniversitelerinde 

ücretsiz okutulacak öğrencilerle ilgili asgari oranlar mevcuttur. Kamu özel okul ve vakıf 

üniversitelerinin burslu öğrenci okutmalarını teşvik etmelidir. Ancak KDV Kanununun 
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17/2-b maddesinde bulunan % 10‟luk sınır üniversite ve kurucu vakıfların burs vererek 

katlandığı fedakârlıkla bağdaşmamaktadır. (Tüfekçioğlu, 2004). 

KDV kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarının bedelsiz 

yaptıkları eğitim ve öğretim hizmetleri KDV‟ye tabi değildir. Dolayısıyla söz konusu 

hizmet bedel karşılığı yapılıyorsa KDV‟ye tabidir. Eğitim öğretim hizmetleri için alınan 

harçlar bir bedel olarak görülse de devletin parafiskal gelirleri arasında yer aldığından 

eğitim öğretim hizmetinin karşılığının bir bedeli değildir. Eğitim öğretim hizmetleri 

bedelsiz sunulduğu için KDV‟ye tabi tutulmamaktadır. Dolayısıyla özel üniversiteler 

bedel karşılığı eğitim öğretim hizmeti sundukları için ticari faaliyet kapsamında 

değerlendirilir ve KDV‟ye tabi tutulmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle vakıf üniversiteleri 

KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları arasında yer almadığı 

için KDV‟ye tabidirler (Balkan, 2000)  

Vakıflar eğitim ve sağlık hizmeti vermek için üniversite, üniversite hastanesi 

gibi bir takım tesisler kurarak faaliyette bulunmaları ve hizmetleri bedelsiz sunmaları 

halinde vakfa bağlı iktisadi işletme sayılmamaktadırlar. Eğitim ve sağlık hizmetlerini 

gerçekleştirmek için yapılan harcamaların finansmanı hizmet verilenlerden alınması 

halinde ya da çok küçük bir bedel alınması durumunda dernek ve vâkıfa ait iktisadi 

işletme olarak kabul edilirler. Söz konusu işletmelerdeki teslim ve hizmetler KDV‟ye 

tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla eğitim ve sağlık hizmetleri kar amacına bakılmaksızın 

KDV‟ye tabi tutulacaktır (Başak, 2003: 123).  

YÖK‟ün Ek 7 ve 56. maddelerinde belirtilen “genel bütçeye dâhil kamu kurum 

ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen 

yararlanırlar” hükmü vakfa ait üniversitelerin KDV mükellefiyeti açısından geçerli 

değildir. KDVK‟nın 19. Maddesine göre diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna 

hükümleri bu vergi bakımından geçerli değildir. KDV‟ye ilişkin istisna ve muafiyetler 

ancak bu kanuna hüküm eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak sureti ile 

düzenlenir (Başak, 2003:130). Vakıf üniversiteleri de devlet üniversitelerine sağlanan 

avantajlardan yararlanması gerekir. Ancak Maliye Bakanlığının görüşüne göre özel 

üniversitelerin teslim ve hizmetlerinin KDV‟ye tabidir (Ürel, 2003: 43). 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Çalışmada kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen destek, yardım ve 

özendirmeler olarak tanımlanan teşviklerin bir alt türü olan vergi teşviklerinin eğitim 

öğretim sektöründe oynadığı rol incelenmiştir. Vergi teşvikleri, belirli proje, sektör ve 

bölgelerdeki yatırımları harekete geçirmek için girişimcilerin üzerindeki vergi yükünü 

azaltan her türlü teşviklerdir. Vergi teşviklerinin sunulmasındaki amaçlar iktisadi 

büyümeyi sağlamak, istihdamı arttırmak, bölgesel kalkınmayı sağlamak, ihracatı 

geliştirmek, teknoloji transfer etmek, yabancı sermaye çekmek şeklinde özetlenebilir. 

Az gelişmiş bölgelere vergi teşvikleri sağlanarak bölgeler arası dengesizlikler 

giderilebilir. Kullanılan vergi teşvik türleri; vergi tatili, vergi cenneti, gelir ve kurumlar 

vergisi indirimi, hızlandırılmış amortisman, nitelikli bölge uygulamaları, Ar-Ge vergi 

teşvikleridir.   

İncelenen AB ülkelerinde teşebbüsleri ve bireyleri eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine özendirmek amacıyla vergi teşviklerinin sunulduğu görülmektedir. 

Eğitim-öğretim hizmetleri genel olarak KDV‟den muaf tutulmaktadır. Eğitim ve 

öğretim hizmetleri sunan özel kurumlar KV öderken kamu kurumları KV 

ödememektedir. Dolayısıyla eğitim-öğretim sunucularının hepsine eşit muamele 

edilmemektedir. Gelir elde etmek için yapılan giderler kazançtan düşülebildiği için 

vergi politikaları işverenlerin eğitim ve öğretimle ilgili giderlerini desteklemektedir.      

Gelir ve kurumsal kârların vergilendirilme şekli açısından ülkeler arasında eşitsizlikler 

söz konusudur. Teşebbüsler için sabit bir oran uygulanırken bireyler için artan oran söz 

konusudur. Dolayısıyla işverenlerin lehine bir durum söz konusudur. İncelenen 

ülkelerde bireylere yönelik vergi teşvikleri ile girişimcilere yönelik vergisel teşvikler 

karşılaştırıldığında bireylere yönelik vergisel teşviklerin daha sınırlı olduğu 

görülmektedir. Bireyler kişisel eğitim ve öğretim giderlerini vergilendirilebilir gelirden 

düşememektedir. Bu durum Almanya, Hollanda, Avusturya‟da ve bazı kısıtlamalarla 

İrlanda ve Finlandiya‟da uygulanmaktadır. 

Eğitim-öğretime yönelik vergi harcamaları kamu harcamalarının çok küçük bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretimdeki vergi harcamaları, kamu eğitim ve 

öğretim politikasının temeli değildir. Eğitim öğretime yönelik vergisel teşvikler eğitim 

arz ve talebini etkilemekte zayıf kalmaktadır. Dolayısıyla vergi politikaları ile eğitim-
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öğretim politikaları arasında bir kopukluk söz konusudur. Vergi politikaları genellikle 

kamu gelirinin artmasıyla ilgilenmiştir. Teşebbüs ve bireylere yönelik birçok vergisel 

teşvik sunulmasına rağmen vergi politikaları eğitim-öğretim politikalarından kopuktur. 

Vergi teşviklerinin tek başına kullanılmaktan ziyade diğer politika önlemleri ile uyumlu 

olarak kullanıldığında daha etkili olarak kabul edilmektedir. 

Ülkeler arasındaki farklılıklara rağmen vergi teşvikleri eğitim politikasını 

sürdürmede bir seçenektir. Vergi teşvikleri birey ve teşebbüslerin eğitim öğretime 

katılım oranını arttırabilir. Ülkelere bakıldığında genelinde eğitim öğretime yönelik 

vergisel teşvik prosedürlerinin basit olduğu görülmektedir. Bazı ülkeler güncel 

mesleklerin yanı sıra gelecekteki mesleki değişikliklere yönelik vergi teşvikleri 

sunmaktadır. Dolayısıyla uzun dönem istihdam edilebilirliği desteklemektedir.  

Vergi teşviklerinin bu pozitif yönlerinin yanı sıra zayıf yönleri de mevcuttur. 

Özel eğitim hizmeti sunan kurumlar KV‟ne tabi olurken kamu kurumları için böyle bir 

durum söz konusu değildir. Bu durum yatay eşitlik ilkesine aykırıdır. Bazı teşebbüs ve 

bireyler teşvikler olsa da olmasa da eğitim öğretim faaliyetlerine katılacağından dolayı 

teşvikler etkinlik kaybı yaratabilmektedir. Ayrıca vergi teşvikleri bütün grupların eğitim 

ve öğretime erişmesi için eşit teşvik sunmamaktadır. Örneğin eğitimli insanları, büyük 

teşebbüslerdeki çalışanları desteklemektedir. 

Vergi teşviklerinden daha az yararlanan grupların daha az katılmalarının nedeni 

sadece zayıf uyarıcı etkisi ile değil ayrıca bu teşviklerden haberdar olunmaması ile de 

açıklanmaktadır. Vergi teşviklerini yüksek gelirli gruplara anlatmak etkinlik kaybına 

neden olurken, düşük gelirli gruplar vergi teşviklerinin farkında değildir. Düşük gelir 

grupları genellikle eğitim düzeyleri düşük olduğundan vasıflarını arttırmalarının 

ekonomik faydalarına olacağının farkında olmamaktadırlar.  

Vergi teşvikleri idari masrafları arttırırken kamu gelirlerini azaltmaktadır. 

Teşviklerin düzgün kullanımı, kalite yönetimi ve denetlenmesi vergi idareleri ile 

hükümet açısından büyük bir sorun olmaktadır. Vergi teşvikleri vergi idaresinin 

giderlerini arttırırken, şeffaflığını azaltmaktadır. Örneğin Fransa‟da vergi teşviklerinin 

vergi sisteminin karmaşıklığını arttırdığına inanılmakta ve vergi teşvikleri yerine vergi 

oranlarında indirime gidilmesi savunulmaktadır. Ayrıca rekabet eşitsizliğine yol açtığı 

savunulmaktadır. Almanya ve Fransa‟da bazı eğitim giderlerinin vergi muamelesinde 
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belirsizlikler vardır. Bu belirsizlikler teşebbüslerin/bireylerin eğitim/öğretim 

faaliyetlerine katılma konusundaki düşüncelerini olumsuz etkileyebilir. Eğitim ve 

öğretime yatırımın yapıldığı zaman ile vergi teşviklerinin gelir üzerinde etkili oldukları 

zaman arasındaki süre farkı bu teşviklerin yararlanıcılar için etkililiğini azaltan 

unsurlardır. 

Türkiye‟de uygulanan vergisel teşvikler indirimli kurumlar vergisi, eğitim 

öğretim işletmelerinde kazanç istisnası, Ar-Ge kapsamındaki vergisel teşvikler, nitelikli 

bölge uygulamalarına yönelik vergisel teşvikler, gümrük vergisi istisnası, makine ve 

teçhizat alımında KDV istisnası uygulamalarıdır. Eğitim öğretime yönelik vergisel 

teşvikler gelir, kurumlar, katma değer vergisinde ve diğer vergi kanunlarında yer 

almaktadır.  

Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve 

ürünlerin üretiminin artırılması, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin 

artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, destek unsurlarının 

etkinliğinin artırılması, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, teknolojik dönüşümü 

sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi gibi 

amaçlarla 2012 teşvik reformu getirilmiştir. Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek 

ilk, orta ve lise eğitim yatırımları bir, iki, üç, dört ve beşinci bölgelerde yer alması 

durumunda beşinci bölge desteklerinden yararlanacaklardır 

Eğitim öğretime yönelik vergisel teşviklerin amacı iktisadi büyüme, yaşam 

kalitesi ve rekabet gücünü arttırmak olmalıdır.  Bu amaçla devlet özel sektörü eğitime 

teşvik edici rol üstlenmelidir. Vergisel teşviklerin yıllar itibariyle kapsamının 

genişletilmesi, daraltılması, gerekçe belirtilmeden yürürlükten kaldırılması, maliyet 

fayda analizlerinin yapılmaması eğitime yönelik vergisel teşviklerin plansız ve kısa 

vadeli amaçlarla uygulandığını göstermektedir.  

Vergi kanunlarının yanı sıra özel kanunlarda da eğitime yönelik vergisel teşvik 

uygulamaları yer almaktadır. Bu durum vergi teşvik uygulamalarında karışıklığa neden 

olabilmektedir. Sistem basitleştirilmeli, karışıklık giderilmelidir. Eğitimin niteliksel ve 

niceliksel sorunlarına çözüm bulabilmek için özel okulların teşvik edilerek sayılarının 

artırılması gerekmektedir. Eğitim öğretime yönelik vergisel teşviklerin özel okul 

sayılarını arttırmakta yetersizdir. Eğitimde özel sektör anlayışı toplum ve devlet için 
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faydalı olduğundan özel okulları teşvik etmek için istisna kapsamının genişletilmeli 

veya farklı teşvik uygulamalarına yer verilmelidir. Eğitim öğretime yönelik teşvikler 

dağınık haldedir. Bunlar paket olarak sunulabilir.  

Vergi teşviklerinin verimliliklerini arttırmak için bazı tavsiyelerde bulunulabilir: 

 Vergi teşvikleri tek başına yetersiz olduğundan dolayı diğer politikalarla 

birlikte yürütülmelidir.  

 Eğitim öğretime daha az katılan ve vergi teşviklerinden daha az 

faydalanan gruplar (dar gelirli insanlar, düşük vasıflı bireyler, küçük işletmeler) için 

özel ve belirli teşvikler getirmelidir. Bu durum idari karmaşıklıkları ve uyum 

masraflarını beraberinde getirebilir. Kamu kurumları söz konusu durumlara karşı 

tedbirli olmalıdır. 

 Kamu kurumları tarafından vergi teşviklerinin faydaları ve maliyetleri 

analiz edilmelidir. Teşviklerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı iyi değerlendirilmelidir.  

 Vergi teşviklerinin potansiyel kullanıcılar için çekici olması amacıyla 

belirli koşulları yerine getirmeleri zorunludur. Vergi teşvikleri teşebbüsler/bireyler için 

ilgili bir mali uyarıcı sağlamak ve aynı zamanda ilişkili bürokrasi açısından potansiyel 

lehtarlarca nispeten basit bir şekilde algılanmak zorundadır. Son olarak, vergi teşvikleri 

vergi mükelleflerine yönelik gelecekteki belirsizliklerden kaçınmak için desteklenen 

konsept ve birey türü ile ilgili özellikle açık olmak zorundadır. Vergi kurumlarının 

güncel planları iyileştirmek için yapabilecekleri her şey daha büyük bir alımla ve artan 

verimlilikle neticelenecektir; 

 Vergi mükellefleri arasında eğitim ve öğretime yönelik mevcut vergi 

teşvikleri ile ilgili farkındalığı artırmak gerekir. Vergi teşviklerinin etkin olabilmesi için 

mükelleflerin teşvikleri bilmesi ve kullanması gerekir. Eğitim/öğretimde daha az 

desteklenen gruplar bilgiden daha yoksun olduklarından dolayı (küçük teşebbüsler ve 

çalışanları, düşük gelirli/düşük eğitim sahibi insanlar) bu gruplar arasında farkındalığı 

arttırmak özellikle önemlidir.  

 Kamu kurumları düşük eğitimli kişiler gibi belirli grupları etkileyen bazı 

engelleri (zaman yokluğu, eğitime katılmak için kişisel teşviklerin yokluğu vb) ortadan 

kaldırmaya çalışmalıdır; 
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 Eğitim/öğretim hizmeti sunan kurumların kâr amacı güden ve gütmeyen 

özelliklerine göre vergi muamelesindeki farklılıkların etkileri ile ilgili, ülkeler içinde ve 

arasında ortaya çıkan yatay eşitsizliklere ve rekabet eşitsizliklerine yönelmesi 

gerekmektedir. 
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