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ÖZET 

 

ÖZEL OKULLARA UYGULANAN VERGİ İNDİRİMİ VE TEŞVİKLERİN 

OKULLAŞMA ORANINA ETKİSİ HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ 

Metin Akça 

MBA 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şirin Karadeniz 

 

Mart 2016, 50 sayfa 

 

Bu çalışmanın amacı özel okullara uygulanan vergi indirimleri ve teşviklerin 

okullaşma oranına olan etkisini anket çalışması ile belirlemektir. Çalışma 2015 – 

2016 eğitim öğretim döneminde Uğur Okulları kurucu ve müdürleri arasından 

seçilen 52 kişilik cevaplayıcı grubuna uygulanmıştır. Çalışmada literatür taraması 

ve anket yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışma ile literatürde yer alan teşviklerin 

uygulamaya ne kadar yansıdığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde vergi kültürü vergi politikaları ve Türkiye’nin yakın 

geçmişinde uyguladığı vergi politikalarına dair bilgiler özet halinde sunulmuştur.  

Üçüncü bölümünde Likert tipi ankete ait veriler ve dördüncü bölümde ise ankete ait 

bulgulara yer verilmiştir. 

Günümüzde gelişmekte olan ya da gelişmiş devletlerin hepsi yatırımcının yatırım 

yapması için belirli indirimler ve teşvikler kullanmaktadır. Yatırımcının yatırım 

yapmasını cazip kılacak etkenler maliye politikası araçları ve para politikası 

araçlarıdır. Bu araçlardan en önemlisi de vergi ve uygulanan teşvik politikalarıdır. 

Yatırımcı, ülkenin vergi kültürünü vergi politikalarını inceleyerek anlamaya ve 

yatırımlarına yön vermeye çalışır. Türkiye’deki vergi indirimi ve teşviklerin okul 

yatırımcısının kararlarına olan etkisinin araştırıldığı bu çalışmada vergi indirimi ve 

teşviklerin, okullaşma oranını, olumlu yönde etkilediği ve okullaşma oranını 

artırdığı sonucu anket çalışması ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Politikaları, Vergi İndirimi ve Teşvikler, Okullaşma 

Oranı 
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ABSTRACTS 

 

THE İNCENTİVE EFFECTS OF TAX CUTS AND THE ENROLLMENT RATE 

APPLİED TO PRİVATE SCHOOLS 

 

Metin Akça 

MBA 

Thesis Supervisor: Doç. Dr. Şirin Karadeniz 

 

Mart 2016,  50 pages 

 

The aim of the study is to investigate the impact of the tax cuts and incentives applied to 

private schools by government. This survey has applied to 52 people from selected sample 

group who are founders and managers in Uğur Schools during 2015-2016 academic year. 

Literature search and survey methods were used in this study.  

By the help of this survey it is tried to be determined how much the incentives in literature 

reflect the application. 

In the second part of the study, tax culture and policy, and some information about the 

policy Turkey has applied recently has summarized. In the third part, statistics of Likert 

type of survey data and the fourth part, statics of this study have been mentioned. 

Today, all of the developing and developed countries use certain discounts and incentives 

for investors to make an investment. 

Fiscal policy and monetary policy are tools to make the investment desirable for 

inventors. The most important tool is the tax and incentives that applied. Investors try to 

understand and direct investments by searching the tax policy and tax culture of the 

country. 

In the study, it is promoted that the tax reductions and ıncentives in Turkey, has positive 

effects to the enrollment rate and it increase the number of schools. 

Keywords:   Tax Policy , Tax Reductions and Incentives, Enrolment Ratio
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1. GİRİŞ	

 
Kamu maliyesinin temel geliri olan vergi, devletin kamu yararına kullanmak adına 

aldığı paralardır. Vergi kavramının geçmişten günümüze önemi büyüktür. Öyle ki 

günümüzde ülkelerin ekonomi politikalarına, para ve maliye politikalarına yön verme 

aracı olarak kullanılan önemli araçlardan biri haline gelmiştir. İktisatın en önemli 

kavramlarından biri olan vergi, piyasayı, sektörleri ve sektörlerin yöneticilerinin alacağı 

kararları en fazla etkileyen değişkenlerden biridir. Tez boyunca özel okullara uygulanan 

vergi indirimi ve teşviklerin okullaşma oranına etkisi hakkında yönetici ve kurucuların 

görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Vergi ve yatırım kararları ya da teşvik ve yatırım kararları birbirleri ile doğrudan bir 

ilişki ile hareket etmezler. Birbirlerine bağlı olarak hareket ederler. Karar verici kararını 

yüzde yüz bu sonuca göre almaz fakat, karar alma sürecinde vergi, vergi teşvikleri, 

yatırım teşvikleri gibi değişkenleri kontrol ederek karar alır. 2008 yılında diğer sektörler 

için uygulanmaya başlanan ve tasarıları devam eden 2012 yılında ise Ekonomi 

Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar Tebliği ile uygulamaya konulan teşviklerde ilk kez eğitim sektörü 

öncelikli desteklenecek sektör ilan edilmiştir. Bu sebeple günümüzde de ilk kez 

öncelikli desteklenen eğitim sektöründe uygulanan teşvik ve vergi indirimleri paketleri 

hakkında yöneticilerin, yatırımcıların ve kurucuların okul açma isteklerini nasıl 

etkilediğinin ararştırılması, okullaşma oranına etkisi hakkındaki görüşlerinin alınması 

ihtiyacı duyulmuştur. 

Vergi ve teşviklerin yönetici kararlarında etkin rol almasına şöyle bir örnek verebiliriz. 

Diğer tüm değişkenlerin sabit kalması şartıyla, yatırımcı belli bir meblağ yatırımını A 

şehrine yapmayı planlıyor olsun, fakat yatırım kararını netleştirmeden önce yatırımcının 

A şehrinin teşvik uygulanan şehirlerin içerisinde yer almadığını tespit ettiğini 

varsayalım. Ayrıca yatırımcının A şehrine çok yakın B şehrinde, yatırım teşviklerinin 

var olduğu bilgisini edindiğini kabul edelim. Bu durumda, yatırımcının karlılık düzeyini 

artırmak amacı ile B şehrine yatırım yapmayı tercih etmesi beklenen bir sonuçtur.   

Tarihten bu yana devletler kurulmuş, devletler insanlardan vergiler toplamış, bu vergiler 

ile yatırım yapmış, aynı zamanda da yatırımcıyı belirli vergi kanunları, teşvikler ve 

indirimler ile desteklemiş ya da desteğini çekmiştir.  
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Tez boyunca yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak yönetici görüşlerine yer verilmiştir. 

Türkiye’de okullaşma oranı ile ilgili istatistikler değerlendirilmiş bu süreçteki kanunsal 

değişikliklere değinilmiştir. Ayrıca süreç boyunca Ekonomi Bakanlığı tarafından eğitim 

sektöründe hizmet veren firmalar adına düzenlenen teşvik belgesi sayıları tespit edilmiş 

ve değişim oranları incelenmiştir. Tüm bu istatistiklerden elde edilen bulgular yönetici 

ve kurucu görüşlerinin alınması için okullara uygulanan vergi indirimi ve teşvikler 

ölçeği sonuçları ile desteklenmeye çalışılmıştır. 

Vergi indirimi, teşvik ve yatırım kavramlarının somut ölçülebilir nesneler olmaması, 

örnek çalışmaların çok fazla olmaması tezin yönteminin belirlenmesinde etken olmuştur 

ve tez yazılırken kaynak araştırmaları tarama yöntemiyle desteklenmiştir. Tarama 

yönteminde kullanılan Likert tipi ölçek ile yönetici ve kurucuların teşvik ve vergi 

indirimlerinin okullaşma oranına olan etkisi hakkındaki görüşleri ve düşünceleri 

belirlenmiştir. 

Tezin yöntemi nitel ve nicel gözlemler yaparak, neden sonuç ilişkileri içerisinde 

bulguları değerlendirmek ve araştırma sonucuna ulaşmak olarak belirlenmiştir. Bu tez 

için, konu ile ilgili çalışma ve araştırma yapmış profesyonel kurum ya da kişilerin 

önceki deneyimlerinden faydalanarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca tez bir 

anket raporu ve rapor sonuçlarının değerleri ile desteklenmiştir. Ülkemizde bu tez 

çalışması ile ilgili örnek çalışmanın  çok fazla olmaması ve verilerin azlığı tezi 

kavramsal düzeyde değerlendirmeyi mecbur kılmıştır. Tez boyunca yapılan incelemeler 

yönetici görüşlerini almak üzere planlanmıştır. Okullaşma oranını etkileyebilecek diğer 

etkenler tez boyunca ayrıntıları ile incelenmeyip tez vergi indirimi ve teşviklerin 

okullaşma oranına etkisi hakkında yönetici görüşleri ile sınırlandırılmıştır. Bu yüzden 

tez boyunca vergi, vergi indirimi, teşvikler gibi kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. 

Vergi indirimi ve teşvikler hakkında genel bilgiler verilmiş, bu bilgiler ışığında anket 

uygulanmış, anket sonuçlarına istinaden yorumlar yapılmış ve çok yönlü 

araştırmalardan elde edilen bulgulara göre sonuçlar yazılarak tez tamamlanmıştır. 

 

 

 

 

 



	 3 

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

2.1 VERGİ KAVRAMI, VERGİ KÜLTÜRÜ VE VERGİ POLİTİKALARI 

 İLİŞKİSİ 

2.1.1 Vergi Kavramı 

Verginin ana işlevi kamu gereksinimlerini gidermektir. Kamu gereksinimleri ise, 

toplumdan topluma değişiklik gösterebilmektedir. Genelde toplumlar için teknolojik 

gelişmeler, dini inanışlar, sosyo ekonomik gelişmeler, kültür gibi değişkenlere bağlı 

olarak kamu gereksinimleri de değişmektedir. Vergi, mali açıdan bir anlam ifade 

etmesinin yanısıra vergi kültürü ve vergi politikaları, aynı zamanda bizlere toplumların 

sosyo ekonomik durumları hakkında da bilgiler sunmaktadır. Vergi ile ilgili birçok 

tanım karşımıza çıkmaktadır. İngiliz maliyeci Hugh Doltan vergiyi devlet tarafından 

kabul ettirilen zorunlu bir yükümlülük olarak tanımlamıştır. Fransız yazar Lucien Mehl 

ise vergi devletin ve kamu otoritelerinin, kamu hizmetlerini yerine getirebilmek 

amacıyla, gerçek ve tüzel kişilerden, bir yarar sağlanması amacı taşımadan aldığı 

herşeydir olarak tanımlamıştır. (Çakır diğ. 2005, s.3) 

Yukarıdaki tanımları dikkate alarak vergi; devletin kamu hizmetlerini karşılamak adına 

gerçek ve tüzel kişilerden bir yarar karşılığı olmaksızın, kişilerin mali güçlerine göre 

aldığı her türlü paradır diyebiliriz. Vergide taraf olan vergi idaresi ve vergiyi ödemekle 

yükümlü kişidir. 

Nötr vergiler ekonomide nispi fiyatları bozmayacak, ekonomik birimlerin kararlarını 

etkilemeyecek şekilde olan tarafsız vergilerdir. Bu vergiler yükümlü üzerinde gelir 

etkisi oluşturan ve ikame etkisinin sıfır olduğu vergilerdir. Uygulamada bu vergilere en 

uygun örnek Baş Vergisi’dir. Baş vergisi de mutlak olarak nötr olduğu öne 

sürülemeyecek bir vergi türüdür. Gelir ortalaması yüksek toplumlarda küçük 

miktarlarda uygulanan baş vergisinin ekonomik kararlarda bir etki yapmayacağı 

düşünülebilir fakat, baş vergisi gelir düzeyi düşük toplumlarda ekonomik kararları 

değiştirebilecek etki yapabilir. (Pınar ve diğ. 2013;  s.7) 

2.1.2 Vergi Kültürü ve Vergi Politikası 

Toplumlarda vergi kavramının aynı şekilde anlaşıldığını söylemek oldukça güçtür. 

Yapılan ararştırmalar her toplumdaki vergi anlayışının birbirinden çok farklı olduğunu 

ortaya koymaktadır. Toplumlarda dil, din tercihi, ırk, tarihsel gelişim, iktisadi anlayış 
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gibi değişkenler toplumların kültürlerini oluşturmaktadır. Toplumların kültüründeki 

yansımalar vergi kanunlarına da yansımaktadır. Sayılan bu özelliklerin tüm toplumlarda 

aynı olması beklenmeyeceği gibi, vergi kültürünün de aynı olmasını beklemek mümkün 

değildir.  (Tosuner ve Demir 2009, s.10) 

Bu durum toplumların vergi toplama yöntemlerini, vergi türlerini, vergi miktarlarını 

doğrudan etkilemektedir. 

Vergi kültürü, sosyoloji, tarih ve ekonomi bilimlerinin kesişiminden oluşmaktadır. 

Farklı vergi türlerinin ekonomik büyüme üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Bu 

nedenle vergilerin düzeyi kadar yapısının da ekonomik büyüme açısından önemli 

olabileceği söylenebilir. Vergiler dolaylı ve dolaysız veya saptırıcı-bozucu olan ve 

olmayan şeklinde sınıflandırılabilir. 

Kamu gelirlerinin en büyük kaynağı olan vergiler gelirin yeniden dağılımına da katkı 

yapabilecek mekanizmalardır. Kamu gelir kaynakları borçlanma yoluyla da yaratılabilir 

fakat bu durumda borçlanma geliri değiştirirken düzeltmez. Geliri bozucu etki yapar. Bu 

durumun sebebi; devlete borç veren yüksek gelirli bireylerin, verdikleri borçlara yüksek 

faiz uygulaması durumunda gelir dengensinin bozulmasıdır. Bu durum da geliri bozucu 

etki yapar. 

Nerre vergi kültürünün oluşumunu Şekil 2.1’deki gibi göstermiştir. Şekil 2.1’e göre 

Vergi hukukunun gelişimi ve oluşumunda uzmanlar, mükellefler, vergi idaresi, 

akademisyenler ve siyasetçiler etken olur.  

                    Şekil 2.1:  Vergi Kültürünü Oluşturan Etkenler 

 
Kaynak: Birgeir Nerre, “Tax Culture: A Basic Concept for Tax Politics” , Economic       
Analysis & Policy; Vol.38 No:1, March 2008, pp.156 
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Her toplumun kültürel özellikleri birbirinden farklılık göstermekte ve bu özellikler de 

vergi politikalarını etkilemektedir. Toplumların vergi kültürleri zamanla vergi 

politikaları olarak karşımıza çıkmaktadır. (Tosuner ve Demir 2009, s.10) 

2.2  KURUMLAR VERGİSİ, VERGİ İSTİSNASI, VERGİ MUAFİYETİ                 

  KAVRAMLARININ AÇIKLANMASI 

2.2.1 Kurumlar Vergisi Tanımı 

Kurumlar Vergisi gelir üzerinden vergileme amaçlı alınan bir vergi türüdür. Kurumlar 

vergisi objektif ve dolaysız bir vergi türüdür. Gelir vergisinden farklı olarak kurumlar 

vergisi tek tarife tipinde uygulanır. (Salih Turhan 1998, s.54) 

Kurumlar Vergisi, vergi mükelleflerinin veya vergi sorumlularının beyanı ile vergi 

daireleri tarafından beyanda belirtilen kalemler üzerinden tarh olunur. Kurumlar 

vergisinde vergilendirme dönemi hesap dönemidir. Mükellefler hesap dönemini takvim 

yılı olarak belirleyebilecekleri gibi, Maliye Bakanlığı’ndan izin almak koşuluyla özel 

hesap dönemlerini de seçebileceklerdir. Takvim yılını esas alan  mükelleflerin hesap 

dönemi oniki aylık devreyi kapsar. Özel hesap dönemi de oniki aylık dönemi 

kapsamaktadır. Kurumlar vergisinin ödenmesi vergilendirme dönemindeki farklılıklara 

göre değişebilir. (Mutluer ve diğ. 2005;  s.213) 

Türkiye’de özel öğretim kurumları kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar Vergisi batılı 

ülkelerde 1. Dünya savaşının ardından uygulanmaya başlamışken Türkiye’de Kurumlar 

Vergisi 1949 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Türkiye’de Kurumlar Vergisi 

esasları düzenlenirken Almanya Kurumlar Vergisi model olarak alınmıştır. 

Kurumlar vergisinde kısa dönemde, firmaların karını maksimize etmek amacıyla hızlı 

kararlar alıp uygulamasından ötürü rekabet ortamına uyum sağlayabilmeleri için vergiyi 

derhal yansıtma kapasiteleri ve istekleri oldukça yüksektir ve bu durumda kısa dönemde 

firmaların kurumlar vergisini derhal yansıtma kapasitesine sahip oldukları kabul edilir. 

Kurumlar vergisinin firmalar için yatırımların getirisini azaltıp azaltmamasına bağlı 

olarak nihai kararlarda etkisi ölçülür. Bu sebeple kurumlar vergisinin yatırımlarla ilgili 

kararlarda karar saptırıcı etkisi olduğu değerlendirilebilir. Bu nedenle de firmaların 

büyümesinde olumsuz etkilerde bulunabilir şeklinde değerlendirilmektedir. 

Uygulamada birçok firma kurumlar vergisinin büyümeyi olumsuz etkilediği kanaatine 

sahiptir. 

 



	 6 

2.2.2 Vergisi İstisnası 

İstisna: Vergi yükümlülüğünün, devletlerin hedefleri ve amaçları doğrultusunda, 

yatırımların artırılması, hedeflerin tutturulması, sektörlerin gelişiminin sağlanması gibi 

amaçlarla vergi yasalarında yer alan bir takım hükümlerle sınırlandırılmasıdır. (Çakır ve 

diğ. 2005;  s.3)  

Vergi istisnası ülkelerde değişiklikler göstermektedir. Her devlet vergi kültürüne göre 

bu istisnaları belirlemektedir. Bu istisnalar aynı zamanda belirli dönemlerde devletlerin 

kalkınma stratejilerini oluşturmasında teşvik ve indirimlerin belirlenmesinde ve 

ülkelerin ekonomik gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır. Vergi istisnası yatırımlara 

yön vermek gibi amaçlar için de kullanılabilir. 

2.2.3 Vergisi Muafiyeti 

Muafiyet: Vergi yükümlülüğünün başka bir deyişle sübjektif vergi yükümlülüğünün, 

vergi yasalarında yer alan bir takım hükümlerle sınırlandırılmasıdır. (Çakır ve diğ. 

2005;  s.3)  

Belirli projeleri veya yatırımları desteklemek, vergi adaletini sağlamak gibi amaçlar için 

devletler vergi kanunlarında belirtilen özel hususlar ile vergi muafiyetleri 

sağlamaktadır. Vergi muafiyetleri belirli şart ve esaslara bağlı olarak uygulanır. 

Muafiyetten yararlanmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine 

getirmeleri gerekir. 

2.2.4 Vergi Teşviği Kavramı 

Devletlerin belirli projeleri desteklemek, bazı sektörlerdeki yatırımları artırmak, 

girişimcilerin vergi yüklerini azaltmak gibi amaçlarla uyguladığı vergi yükümlülüğünü 

sınırlandıran ve yasalarda belirtilen özel istisnalara vergi teşviği denir. Vergi teşvikleri, 

vergi sisteminin bir muafiyeti olarakta tanımlanabilir.  

Vergi teşvikleri ülkelerin durumlarına göre değişilik göstermektedir. Gelişmekte olan 

ükelerde vergi teşvikleri daha çok ülkeye yatırım çekmek ve yatırımcı için ülkeyi cazibe 

merkezi haline getirmek gibi mali olmayan amaçlar için kullanılırken, gelişmiş 

ülkelerde  vergi teşvikleri daha çok Ar-Ge yatırımlarını artırmak, yatırım düzeyini 

artırmak, bölgeler arası yatırım dengesini sağlamak gibi amaçlar için uygulanmaktadır.  
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Vergi teşviklerinin amaçlarını; 

i. Yabancı sermaye yatırımlarını artırmak, 

ii. Ülkedeki bölgeler arası yatırım eşitliğini sağlamak amacıyla belirli bölgeleri 

teşvik etmek, 

iii. İstihdamı artırmak amacıyla yatırımcıyı teşvik etmek, 

iv. İthalat karşısında ihiracatı artırmak amacıyla yatırımcıyı teşvik etmek, 

v. İktisadi büyüme hedeflerini yakalamak amacıyla teşvik etmek,  

vi. Ar-ge yatırımları ve teknolojik gelişimin önünü açmak amacıyla yatırımcıyı 

teşvik etmek, 

vii. Bölgeler arası kalkınma oranlarını dengelemek amacıyla yatırımcıyı teşvik 

etmek, 

viii. İstihdam niteliğinin artırılması amacıyla yatırımcıyı teşvik etmek, 

ix. Yerli sanayi ve üretim gücünü artırmak amacıyla yatırımcıyı teşvik etmek, 

x. Özel sektör yatırımlarının artması amacıyla yatırımcıyı teşvik etmek, 

şeklinde	sıralayabiliriz 

2.3 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE ‘ DE VERGİ POLİTİKALARI 

Tablo 2.1:  1923 – 1960 Dönemi Türkiye’de Vergi Politikaları 
 

 

 

1923 – 1960 Dönemi Türkiye’de Vergi 

Politikaları 

i. 1925’de	aşar	vergisi	kaldırılmıştır.	
ii. Kazanç	Vergisi,	İkitisadi	Buhran	Vergisi,	

Muavezene	 Vergisi,	 Hava	 Kuvvetlerine	
Yardım	 Vergisi	 gibi	 vergiler	 alınmaya	
başlanmıştır.	

iii. Dönem	 boyunca	 mali	 amaçlı	 vergiler	
uygulanmış,	 fakat	 bu	 dönemde	
uygulanan,	 Kazanç	 Vergisi,	 İkitisadi	
Buhran	 Vergisi,	 Muavezene	 Vergisi	 ve		
Hava	 Kuvvetlerine	 Yardım	 Vergisi,	
hizmetlerin	 vergi	 yükünü	 ağırlaştırıcı	
bir	sonuç	doğurmuştur.	
(	DPT,1996:	95)	
	

 

1940 – 1950 dönemi incelendiğinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de İkinci 

Dünya Savaşı’nın etkileri hissedilmektedir. Ülkemiz İkinci Dünya Savaşı’na katılmamış 

olsa da ekonomimiz bu durumdan etkilenmiştir. Bu dönemde kamu harcamaları 

artmıştır. Kamu harcamalarındaki artış vergi yükünün artması sonucunu doğurmuştur. 

Türkiye’de 1923 – 1960 dönemleri incelendiğinde vergi kavramının ülkemizde 

şekillenmeye başladığını ağırlıklı olarak mali vergiler uygulandığını, vergi türlerinin 

arttığını ve insanlar üzerindeki vergi yükünün giderek arttığını gözlemleyebiliriz. Buna 
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karşılık, ilgili dönemde milli gelir ve devlet gelirlerinin vergi yükündeki artışa oranla 

çok daha az arttığını söyleyebiliriz. Ayrıca, dönem incelendiğinde verginin yatırımları 

ve teşvikleri yönlendirmek amacıyla kullanılmaktan çok devlete hızlı bir gelir yaratma 

amacıyla alındığını da söyleyebiliriz. (Tuncer ve Yüksel 2011, s.213) 

Tablo 2.2:  1961 – 1979 Dönemi Türkiye’de Vergi Politikaları 
 

 

 

 

 

 

 

 

1961 – 1979 Dönemi Türkiye’de Vergi 

Politikaları 

i. Vergilemede	 sektörlerin	 durumları	
ekonomik	 ve	 sosyol	 şartları	 göz	 önüne	
alınacaktır.	 Tarım	 üretkenliğini	 azaltıcı	
yönde	bir	etki	yapılmayacaktır.	
Sübvansiyon	 politikası	 istisnai	 haller	
dışında	 nihai	 ürün	 yerine,	 üretkenliğin	
artması	 amacıyla	 girdilere	 sübvansiyon	
verilmesi	 ilkesine	 uyulacaktır	 hedefleri	
belirlenmiştir.	(	DPT,1996:	95)	
Sosyal	 adaletin	 sağlanması;	 gelirlerin	
fertler	 arasında	 daha	 adil	 dağıtılması.	
Daha	 etken	 bir	 kaynak	 dağılımı	 hedef	
olarak	belirlenmiştir.	Planda	amaçlanan	
vergi	 politikası	 hem	 iktisadi	 bakımdan,	
hem	mali	 açıdan,	 hem	 de	 sosyal	 açıdan	
vergilemeyi	etkinleştirmektedir.					
(	DPT,1996:	95)	

ii. 1961	 –	 1979	 dönemi	 vergi	 politikaları	
ve	 kalkınma	 planları	 incelendiğinde	 bu	
dönemde	 vergi	 adaleti	 sağlama	
konusunda	 çalışmaların	 olduğunu	 fakat	
bu	 hedeflerin	 gerçekleştirilmesi	
konusunda	 yeterince	 başarılı	
olunamadığı	 gözlemlenmektedir.	 Bu	
dönem	 içerisinde	 vergi	 yükü	
yükselmemiştir	 fakat	 vergi	 adaleti	 de	
sağlanamamıştır.	(DPT,1990;	96)	

 

	

 

 

I . Beş Yıllık Kalkınma Planı ile II. Beş Yıllık Kalkınma Planının vergi politikası 

amaçları incelendiğinde planların ve politikaların birbirine çok yakın olduğu 

görülmektedir. Bu planlara göre vergi politikasında ana amaç; devlet gelirlerini artırmak 

ve özel kesimde kaynakları daha verimli alanlara kaydırmaktadır. 
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Tablo 2.3:  1980 Sonrası ve 2000 li Yıllarda Türkiye’de Vergi Politikaları 
 

 

 

 

 

 

1980 Sonrası ve 2000 li Yıllarda 

Türkiye’de Vergi Politikaları 

 

 

i. 24	Ocak	kararları	ile	Türkiye	dışa	kapalı	
bir	 ekonomi	 yerine	 serbest	 piyasa	
ekonomisine	 geçmiştir.	 24	 Ocak	
kararları	 ile	 yüzde	 otuz	 iki	 buçuk	
oranında	develüasyon	 yapılarak	 günlük	
kur	uygulamasına	geçilmiştir.	

ii. Dış	ticaret	serbestleştirilmiştir.	
iii. Yurt	 dışı	 müteahhitlik	 hizmetleri	

desteklenmiştir	
iv. Vergi	 yargısının	 etkinliğinin	 artırılması,	

vergi	 denetimine	 özellikle	 kapsam	 ve	
yöntem	yönünden	ağırlık	verilmesi	mali	
danışmanlık	kurullarının	kurulması	gibi	
denetim	 ve	 yönetimi	 iyileştirmeye	
yönelik	 hedefler	 konulmuştur.	 Ayrıca	
gelir	üzerinden	alınan	vergilerde	gelirin	
kazanıldığı	 yıl	 içinde	 ödenmesine	
yönelik	 düzenlemeler	 hedeflenmiştir.	
Dış	 alım	 vergileri	 düzenlenmiştir.	
Burada	 amaç	 sınaileşmeyi	
hızlandırmaktır.	 Mal	 ve	 hizmetlerden	
alınan	vergilerin	daha	çok	lüks	tüketimi	
kapsayacak	 şekilde	 düzenlenmesi	
hedeflenmiştir.	 Ölçü	 esasına	 göre	
vergilendirme	 yerine,	 değer	 esasına	
göre	 vergilendirme	 modeline	
geçilmiştir.	(DPT,	1979;	265)	

 

Bu dönemde, vergi politikası özellikle dışa açılmayı teşvik etmeye ayarlanmıştır. 

Kurumlar ve gelir vergilerine teşvikler getirilmiştir. 1985 yılında sisteme KDV (Katma 

Değer Vergisi) dahil edilmiştir. İhracatta vergi iadesi sistemi uygulanmıştır.  

Vergi yükünün azalması, anında kamu maliyesi dengeleri üzerine yansımıştır. Bunların 

başında kamu borçlanmasının, özellikle iç borç sarmalının Cumhuriyet Türkiye’sinde 

alışılmadık bir biçimde kamu maliyesi dengelerini altüst etmesi gelmektedir. 

2.4 2012 TÜRKİYE’DE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ, SİSTEMİN İNCELENMESİ 

Türkiye’de eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması, uygulamadaki güçlükler, 

bölgeler arasındaki farklılıkların değişmesi gibi hususlardan ötürü yeni bir teşvik 

sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığı tarafından yeni teşvik 

sistemi 2008 yılından başlanarak geliştirilmiş ve 2012 yılında Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkına Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Yeni sistemin amacı; devletin kalkınma planlarına uygun ve yılık planlarda öngörülen 

hedeflerine uygun olarak yatırımları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmektir. 

Ayrıca devlet bu teşvikler ile uluslararası rekabet gücünü artırmak, ar-ge yatırımlarını 
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desteklemek ve artırmak, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile bölgeler arasındaki 

eşitliği sağlamak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını minimize etmek, çevre koruyucu ve 

doğa koruyucu yatırımları desteklemektir. Tüm bu destek faaliyetleri yürütülürken 

ulusal esaslara uygun faaliyetlerde bulunmak amacıyla planı açıklamış ve resmi 

gazetede yayımlamıştır. (Ekonomi Bakanlığı, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Karar, 2012.) 

Yeni teşvik sisteminde verilecek destekler yatırımların bulunduğu bölgeye ve yatırım 

ölçeğine göre değişiklik göstermektedir. Yeni teşvik sisteminde Kalkınma Bakanlığı her 

il için ayrı ayrı 61 gelişmişlik kriteri belirlemiştir. Bu kriterlere göre illeri altı bölgeye 

ayırmıştır. Bu sistemdeki amaç teşvikler ile bölgesel gelişmişlik düzeylerindeki fakı  

minimize etmektir. Yeni teşvik paketine, uygulama alanları ve hedef sektörler baz 

alınarak bakıldığında diğer teşvik sistemlerine göre daha kapsamlı ve detaylı olduğu 

gözlemlenmektedir. 

2012 kararlarına göre teşvik sisteminde destek verilecek unsurlar aşağıdaki gibi 

düzenlenmiştir. 

Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki 

uygulamalarından oluşur. 

i. Genel	teşvik	uygulamaları	ile	gümrük	vergisi	muafiyeti,	katma	değer	vergisi	

istisnası,	gelir	vergisi	 stopajı	desteği,	 sigorta	pirimi	 işveren	hissesi	desteği	

sağlanmıştır.	

ii. Bölgesel	 teşvik	 uygulamaları	 kapsamında	 illerin	 karşılarında	 belirtilen	

numaraları	 kapsayan	 sektörlerde	 bulunun	 firmaların,	 bulundukları	

bölgelerde	 gerekli	 şartları	 sağlamaları	 durumunda,	 gümrük	 vergisi	

muafiyeti,	 KDV	 istinası,	 vergi	 indirimi,	 sigorta	 pirimi	 desteği,	 yatırım	 yeri	

tahsisi,	 faiz	 desteği,	 gelir	 vergisi	 stopajı	 desteği	 gibi	 teşviklerden	 ve	

desteklerden	yararlanabilecektir.	

iii. Yatırımcıların	gerçekleştireceği	büyük	ölçekli	yatırımlarda	yatırımcı	asgari	

tutarları	 sağlar	 ve	 ilgili	 konularda	 yatırım	 yapar	 ise;	 gümrük	 vergisi	

muafiyeti,	 KDV	 istinası,	 vergi	 İndirimi,	 sigorta	 pirimi	 desteği,	 yatırım	 yeri	

tahsisi,	 faiz	 desteği,	 gelir	 vergisi	 stopajı	 desteği	 gibi	 teşviklerden	 ve	

desteklerden	yararlanabilecektir.	
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iv. Stratejik	 yatırımlarda	 kriterleri	 sağlayan	 yatırımcılar,	 bölge	 farkı	

gözetilmeksizin,	 gümrük	 vergisi	 muafiyeti,	 KDV	 istisnası,	 vergi	 indirimi,	

sigorta	primi	 işveren	hissesi	desteği,	yatırım	yeri	 tahsisi,	 faiz	desteği,	KDV	

iadesi,	gelir	vergisi	stopajı	desteği,	sigorta	primi	desteği	gibi	yardımlardan	

yararlanabilecektir.	

v. Teşvik	belgesi	düzenlenebilecek	yatırımlar	için	talep	edilmesi	halinde	genel	

teşvik	 belgeleri	 düzenlenerek	 yatırımcılara	 sunulacaktır.	 (Ekonomi	

Bakanlığı,	Yatırımlarda	Devlet		Yardımları	Hakkında	Karar,	2012)		

Yeni teşvik paketinden faydalanabilmek için asgari yatırım tutarının; 1. ve 2. bölgelerde 

bir milyon Türk Lirası, 3. , 4. , 5. ve 6. bölgelerde beşyüzbin Türk Lirası olması 

gerekmektedir. Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak olan yatırımlarda makine ve 

teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk 

Lirası olması gerekir. Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen 

maddi olmayan duran varlıkların oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım 

tutarının yüzde ellisini aşamaz. (Ekonomi Bakanlığı, Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar, 2012) 

2.4.1 Yeni Teşvik Sistemine Göre Özel Öğretim Kurumlarına Uygulanan Vergi

  İndirimi ve Teşvikler 

2.4.1.1 Gelir ve kurumlar vergisi istisnası  

Özel okul işletmelerinin kazançları, 5 yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden 

istisnadır. Özel okul işletmesinin ikinci bir özel okul işletmesi açması durumunda açılan 

ikinci özel okul işletmesi de bu vergilerden yine 5 yıl istisna tutulacaktır. (Kurumlar 

Vergisi Kanunu, Md:5/1-ı; Gelir Vergisi Kanunu, Md:20) Özel okul işletmesi tarafından 

belirlenen toplam ücret içerisine yemek ve barınma hizmeti dahil edilirse, bu 

hizmetlerin toplam ücretine vergi istisnası uygulanır. (Gelir İdaresi Başkanlığı, 254 Seri 

Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 2004.) Eğer özel okul işletmesinin birden fazla okul 

işletmesi var ise bu istisnadan her bir okul ayrı ayrı yararlanabilir. (Gelir İdaresi 

Başkanlığı, 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 2007. s.23-24) 

Bir özel okul işletmesi 01.08.2015 hesap döneminde faaliyete girmiş ise, okula bu 

dönem istisnanın birinci yılı olmak üzere beş yıl Gelir veya Kurumlar Vergisi istisnası 

uygulanacaktır.  Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması istisna 

uygulamasının süresini değiştirmez.  
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1/1/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel okul işletmeleri bu istisnalardan 

faydalanabilir. 1/1/2004 – 31/12/2005 tarihleri arasında faaliyete geçen özel okul 

işletmeleri 5422 sayılı Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerine tabidir. İstisnadan 

yararlanmak isteyen kurumlar bsakanlığa başvurmalıdır. Okullar yeni şube açmadan 

mevcut okul kapasitelerini genişletme veya başka bir binaya taşınmaları durumunda 

istisnalardan faydalanamazlar. ( Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi 

Genel Tebliği, 2007. s. 23-24) 

2.4.1.2  Özel okullarda eğitim – öğretim desteği uygulaması 

Özel okul işletmelerinden hizmet alan, okuyan öğrencilerin eğitim bedellerine belirli 

miktarda destek verilmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile 

eğitim hizmeti almaya devam ettiği her yıl için eğitim hizmeti bedelinin belirli bir 

miktarı kadar destek verilmesi öngörülmüştür. 

Tablo 2.4:  Eğtim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri, Destek Tutarları     
ve Destek Verilecek Öğrenci Sayıları 

       Kaynak: MEB, “Eğitim Öğretim Destesği Uygulama e – Kılavuzu”, 2015 
 
Yukarıdaki destekleri alabilecek kurum türleri MEB’ca ( Milli Eğitim Bakanlığı ) Özel 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Ermeni lkokulu, Özel 

Ermeni Okul  Öncesi Kurumu, Özel Ermeni Ortaokulu, Özel Ermeni Ortaöğretim 

Okulu, Özel Fen Lisesi, Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Özel Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi, Özel Musevi İlkokulu, Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu, Özel 

Musevi Ortaokulu, Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu, Özel Rum lkokulu, Özel Rum 

Ortaokulu, Özel Rum Ortaöğretim Kurumu,  Özel Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Spor 

Lisesi, Özel Temel Lise, Özel Türk lkokulu, Özel Türk Okul Öncesi Kurumu, Özel 

Türk Ortaokulu, Özel Laboratuvar Lisesi, Özel Fen ve Teknoloji Lisesi olarak 

açıklanmıştır. (MEB, Eğitim Öğretim Desteği Uygulama e – Kılavuzu, 2015) 
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Başvuruda istenilen bazı belgeler; 

İkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, 

eğitim ve öğretim desteği için e-Okul üzerinden belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı 

bulunduğu resmi okul müdürlüklerine başvurabilecektir. 

Tablo 2.4’ de görüldüğü üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2014 – 2015 

döneminde okul öncesi gruplarına 2.680.000 Türk Lirası, ilkokul gruplarına 3.220 Türk 

Lirası, ortaokul gruplarına 3.750 Türk Lirası, ortaöğretim gruplarına 3.750 Türk Lirası 

ve temel lise 3.220 Türk Lirası olamak üzere toplamda 230.000 öğrenciye eğitim 

desteği verilmiştir. 

Bu teşviklerden, başvuruların sonucunda 6.778 özel okula teşvik verilmiştir. Bu özel 

okullarda 661.233 öğrenci eğitim öğrenci desteği için başvurmuştur. Başvuru 

sonucunda öğrencilerin esas puanları hesaplanarak sonuçlar ilan edilmiştir. Eğitim 

Öğretim Desteği Uygulamasına 109.065 ilkokul öğrencisi, 140.891 ortaokul öğrencisi 

ve ortaöğretimde 276.199 öğrenci teşvik için başvurmuştur. Tüm kurumlarda toplam 

594.674 öğrenci Eğitim Öğretim Desteği Uygulamasına teşvik almak amacıyla 

başvurmuştur. MEB 230.000 kontenjan için yerleştirme gerçekleştirmiştir. Yerleştirme 

sonuçlarına göre okul öncesinde 19.993 öğrenci, ilkokulda 49.446 öğrenci, ortaokulda 

49.845 öğrenci, ortaöğretimde 108.876 öğrenci ve toplamda 228.160 öğrenci teşvik 

almıştır ve özel okullara yerleştirilmiştir. 

 (MEB,Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/’15, s.17) 

2.4.1.3 Yatırım desteği 

Eğitim yatırımların da desteklerden faydalanabilmek için Teşvik Belgesi almak gerekir. 

Teşvikler bölgelere göre verilmektedir.  

            Şekil 2.2: Yeni Teşvik Bölgeler Haritası 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kaynak : T. C. Ekonomi Bakanlığı 
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   Tablo 2.5: Bölgesel Teşvik Unsurları 

   Kaynak : T. C. Ekonomi Bakanlığı 
 
Özel sektör tarafından özel okul işletmesi yatırımları arasında okul öncesi ilk ve orta 

okul yatırımları öncelikli desteklenecektir. Bu özel okul işletmesi yatırımları 5. Bölgede 

uygulanan desteklerden yararlanacaktır. Bu destekten faydalanacak özel okul işletmesi, 

5. Bölge desteklerden faydalanmak istiyor ise, yatırımını hangi ile yaptığının bir önemi 

yoktur. Yatırımcının, bölgesinde yapacağı özel okul işletmesi yatırımının destekten 

faydalanabilmesi için 1. ve 2. bölgelerde yatırımın bedeli bir milyon Türk Lirası, diğer 

bölgelerde ise yatırımın beşyüzbin Türk Lirası ve üzerinde olması gerekmektedir. 

(Ekonomi Bakanlığı, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 2012) 

Yatırımcı özel okul işletmesi yatırımına 31.12.2014 tarihinden önce başlanmış ise 

yatırıma katkı yatırımcının yatırım bedelinin yüzde kırkı kadardır. Vergi indirim oranı, 

yatırımcının Kurumlar Vergisi matrahının yüzde sekseni oranında uygulanır, ilk 5 yıl 

özel okul işletmesi Kurumlar Vergisi’nden muaf olduğundan ötürü bu indirim prensip 

olarak altıncı yıldan itibaren uygulanır. Ancak, istisnai durumlarda ve belli koşulların 

sağlanması halinde indirimli kurumlar vergisi, işletmenin diğer faaliyetlerinden elde 

ettiği kazanca da uygulanabilir. 

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre 2008 – 2016 yılları arasında 

düzenlenen eğitim sektörü bazlı teşvik belgeleri sayılarını gösteren tablo aşağıdaki 

gibidir. 
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Tablo 2.6: 2008 – 2016 Yılları Arasında Eğitim Sektöründe Düzenlenen Teşvik 

Belgesi  Sayıları 

Yıllar Düzenlenen Belge Sayısı Sabit Yatırım Miktarı Toplam istihdam 

2008 12 50.000.000 TL 939 

2009 7 38.000.000 TL 528 

2010 52 379.000.000 TL 4684 

2011 49 795.000.000 TL 5754 

2012 123 1.546.000.000 TL 11695 

2013 298 1.984.000.000 TL 20074 

2014 267 2.080.000.000 TL 18809 

2015 400 3.246.000.000 TL 26662 

2016 122 (30.04.2016) 993.000.000 TL 7690 

Toplam 1329 11.112.000.000 TL 96835 
Kaynak :Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 

01.01.2001 – 30.04.2016 Tarihleri Arasında Düzenlenen Teşvik Belgeleri Raporu, 2016. 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında eğitim 

sektörüne düzenlenen teşvik belgesi sayısının toplamda 120 adet olduğunu 

gözlemlemekteyiz. Teşvik sisteminin uygulamaya konulduğu 2012 yılından itibaren 

2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılının Nisan ayına kadar eğitim sektörüne düzenlenen 

toplam teşvik belgesi sayısının 1210 olduğu gözlemlenmektedir. Buradan teşvik 

sisteminin yayınlanmasının ardından düzenlenen teşvik belgesi sayısının hızlıca arttığı 

sonucunu çıkarabiliriz. 

2.4.1.4   Makine ve teçhizatlarda KDV ve gümrük vergisi istisnası 

i. Teşvik	 belgesi	 ile	 teşvikten	 yararlanmak	 isteyen	 kurumlar	 için	 yatırım	

malları,	 otomobil	 ve	 hafif	 ticari	 araçlarda	 yatırımın	 yatırım	 döneminde	

kalması	şartıyla	CKD	(Tamamen	sökülmüş	parçalar)	aksam	ve	parçaları	ile	

gemi	 ve	 50	metrenin	 altındaki	 yat	 inşaatlarını	 kapsayacak	 şekilde	 İthalat	

Rejimi	Kararı	uygulanarak	gümrük	vergisinden	muaf	tutulur.	

ii. İthal	 edilecek	 makineler	 ve	 teçhizatlar	 için	 bedellerinin	 yüzde	 beşini	

geçmemek	 kaydıyla	 yedek	 parçaların,	 otobüs,	 çekici,	 treyler,	mobilya,	 yat,	

kamyon,	 motor	 bot	 gibi	 araçların	 teşvik	 belgesi	 ile	 ithal	 edilmesi	
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durumunda	 İthalat	 Rejim	 Kararları’nda	 öngörülen	 bedeller	 üzerinden	

gümrük	vergisi	tahsil	olunacaktır.	

iii. 	Kurumlarda	 yatırım	 süresi	 içerisinde	 kalmak	 şartıyla	 kambiyo	

mevzuatında	 yer	 alan	 ödeme	 şekillerinden	 biri	 ile	 ithalat	 sürecine	

başlanmış,	 ithalat	 süreci	 tamamlanmamış	 ise	 yatırım	 süresi	 bittiği	 andan	

itibaren	 4	 ay	 içerisinde	 kalmak	 şartıyla,	 doğrudan	 gümrük	 idareleri	

tarafından	izin	verilir.	(Gümrük	ve	Ticaret	Bakanlığı,	Gümrük	Genel	Tebliği	

(Seri	No:9),	2013.)	

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalinde gümrük vergisi 

istisnası uygulanır. Aynı zamanda KDV istisnası da yine yatırım teşvik belgesi 

kapsamındaki makine teslimlerine uygulanr. 

i. Katma	 Değer	 Vergisi	 Kanunu	 gereğince	 kurumların,	 teşvik	 belgesi	

kapsamında	yapacakları	makine	ve	teçhizat	 ithali	KDV	istisnası	kapsamına	

girer.	CKD	kapsamında	kalan	makine	ve	teçhizatlarda	KDV	tahsil	edilir.	

ii. 	Teşvik	 belgesi	 kapsamında	makine	 ve	 teçhizatların	 devir	 işlemlerinde	 de	

KDV	istisnası	uygulanır.	

	Katma	değer	vergisi	istisnası;	

iii. Yatırım teşvik belgesinin yatırımın yararlanacağı destek unsurları bölümünde 

katma değer vergisi istisnasının öngörülmesi, 

iv. Yatırım teşvik belgesine bağlı yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat 

listesinde yer alan eşyadan, hangilerinin katma değer vergisi istisnasından 

yararlanacağı hususunun teşvik belgesini düzenleyen kurum tarafından sıra 

numarası belirtilmek kaydıyla, söz konusu listeye kaydedilerek imza ve mühür 

altına alınmış olması, 

v. KDV ile ilgili istisna işlemleri KDV sirkülerinde belirtilen formata uygun olarak 

vergi dairelerinden alınan yazının ibra edilmesi ile gümrük idareleri tarafından 

uygulanır. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Genel Tebliği (Seri No:9), 

2013. ) 
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2.4.1.5  Katma değer vergisi  istisnası 

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen 

eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin yüzde onunu, 24/3/1950 

tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna 

Ek Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından 

bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin yüzde onunu, 

üniversite ve yüksekokullarda ise yüzde ellisini 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 bedelsiz olarak 

yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda susul 

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

teslimi, konularında KDV istisnası uygulanır. (3065 Sayılı Kanun, Md. 17/2-b) 

Örneğin; bir Bir sanatoryumun bedeli karşılığında aldığı hizmet aracı KDV’ye tabidir. 

Ancak bu aracın vergi mükellefi olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından sanatoryuma 

bedelsiz olarak teslimi KDV’den istisnadır. 

2.5 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜKELERDE EĞİTİM ÖĞRETİM

 FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ 

Almanya, Slovakya, Fransa, Belçika, Danimarka, Malta, Polonya, Roma ve İsveç gibi 

bazı AB (Avrupa Birliği) üyesi ülkeler eğitim öğretim faaliyetlerine özel vergi teşvikleri 

uygulanmaktadır. 

AB üye ülkelerinde eğitimde bazı teşvik ve indirimler aşağıdaki tabloda 

örneklendirilmiştir. Bu indirim ve teşvikler ülkeler arasında farklılık göstermektedir. 

Aşağıda AB üye ülkelerinden Almanya, Slovakya, Fransa’nın eğitim öğretim alanında 

uyguladıkları vergi indirimi ve teşviklerin örnekleri yer almaktadır. (CEDEFOP, 2009: 

24-28) 
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Tablo 2.7:  AB Ülkelerinde Uygulanan Vergi Teşvikleri 

Ülke Uygulanan teşvikler 
 

 

 

 

Almanya 

i. Mesleki eğitim öğretim harcamaları bireylerin 
gelir vergisi matrahından düşülebilir. Alınan 
eğitim gelecekte mesleki veya geliri 
değiştirmesi  gibi durumlarda tüm bedel gelir 
vergisinden muaf tutulabilir.	

ii. Mesleki veya gelir ile bağlantılı olmayan 4000 
avroya kadar ilk mesleki eğitim öğretim için 
yapılan harcamalarda özel harcamalar olarak 
matrahtan düşülebilir.	

iii. Buradaki ilk eğitim, yetkili kuruluşların tanıdığı 
ve resmi bir sınav ile biten eğitim kurslarını 
belirtmektedir. Ayrıca özel okullara devam 
eden çocukları olan vergi mükellefleri, 
okulların eğitim ücretlerinin yüzde otuzunu özel 
harcamalar olarak gelir vergisi matrahından 
düşebilir.	

 

 

Slovakya 

i. 2004 yılından itibaren KDV, gelir ve kurumlar 
vergilerine yüzde ondokuz sabit oran 
uygulaması başlatılmıştır	

ii. Maksimum öğrenim masrafı için kredi, kredi 
1328 avroyu geçmemek koşulu ile uygulanacak 
indirim oranı yüzde onudur. Sadece doğrudan 
eğitim masrafları ile sertifikalı program 
eğitimlerini karşılamak için kullanılmalıdır.  
	

 

 

Fransa 

i. İşletmelere kuruluş aşamasında girişimcilere 
stajyerliği destekleyen eğitim harcamaları için 
vergi indirimleri ve teşvikler sunulmaktadır.	

ii. Orta ve küçük boy işletmeleri hedefleyen 
işletme, ekonomi ve finans alanındaki işçileri 
eğitmek amaçlı yapılan eğitim harcamaları için 
kuruluş teşvikleri vardır.	

iii. Fransa’da bakmakla yükümlü çocukları 
bulunan aileler için yüksek ve orta eğitim 
harcamalarında gelir vergisinden muaftır.	
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3. VERİ VE YÖNTEM 

 
3.1  AMAÇ 

Bu araştırmanın temel amacı; Türkiye’de özel okullara uygulanan vergi indirimleri, 

teşviklerin okullaşma oranına etkisi hakkında yönetici görüşlerinin neler olduğunu 

ortaya çıkarmak için bir araştırma yapmaktır.  

Bu amaç doğrultusunda iki soruya cevap aranmıştır: 

i. Yeni teşvik sisteminin uygulamasından önceki dönemlerde ve teşvik sisteminin 

uygulamaya konulmasından sonraki dönemlerde Türkiye’deki toplam özel okul 

sayıları, özel okullardaki toplam öğretmen sayıları, özel okullardaki toplam 

öğrenci sayıları nedir? 

ii. Özel okul kurucu ve müdürlerinin özel okullara uygulanan vergi indirimi ve 

teşvikler hakkındaki düşünceleri nelerdir? 

iii. Eğitim kurumlarına uygulanan vergi indirimi ve teşvikler ile okullaşma oranının 

artmasına ilişkin eğitim yöneticilerinin görüşleri arasında istatitiksel bir ilişki 

var mıdır? 

3.2  YÖNTEM 

Araştırma verileri tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Tez boyunca yalnızca bir 

değişkenin incelendiği tekil tarama modeli ile çalışmalar yürütülmüştür. 

Tarama yöntemi; geçmişte ya da halen var olan bir durumu varolduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. (Karasar, 2012; s.77) 

3.3  VARSAYIMLAR 

i. Araştırmanın kapsamına giren Özel Uğur Okulları müdür, kurucuları ve/veya 

kurucu temsilcileri ölçekteki soruları samimi olarak cevaplandırmıştır. 

3.4  SINIRLILIK 

Bu araştırma yalnız 2015, 2016 yılları ile sınırlıdır. Araştırmada yalnızca Özel Uğur 

Okulları müdür, kurucu ve yönetici görüşleri alınmıştır. 

3.5  VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmada kullanılan ölçek “Okullara Uygulanan Vergi İndirimi ve Teşvikler” 

ölçeğidir. Okullara Uygulanan Vergi İndirimi ve Teşvikler ölçeği bireylerin vergi 

indirimleri ve teşvikler konusundaki tutumunu belirlemek üzere geliştirilmiştir. Ölçeğin 

sorularının belirlenebilmesi için öncelikle bireylerin vergi indirimi ve teşvikler ile ilgili 
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görüşlerinin ne olabileceği tespit edilmiştir. Bu görüşlerin belirlenmesinden sonra farklı 

tutumları ifade eden cümleler yazılmıştır. Bu cümlelerden “kesinlikle katılmıyorum” 

“katılmıyorum” “kararsızım” “katılıyorum” “kesinlikle katılıyorum” şeklindeki 

seçeneklerden oluşan 25 soruluk Likert tipi bir ölçek oluşturulmuştur. Bir sonraki 

aşamada ölçekteki tutum ifadeleri iki olumsuz bir kararsız ve iki olumlu cevap olarak 

art arda sıralanmıştır. Ölçeğin oluşturulmasının ardından ölçekteki sorular olumlu ve 

olumsuz olarak etiketlenmiştir. Ölçekteki 17 soru olumlu, 8 soru olumsuz olarak 

gruplanmıştır. 

Tutum ifadelerinden sonra cevaplayıcıların özellikleri ile ilgili oniki kapalı uçlu soru 

eklendi. Bu sorular cavaplayıcıların “ad soyad” “yaş” “mezun olduğu üniversite 

(lisans)” “mezun olduğu fakülte/bölüm” “mezun olduğu yıl (lisans)” “mezun olduğu 

üniversite(yüksek lisans)” “mezun olduğu enstitü/bölüm” “mezun olduğu yıl (yüksek 

lisans)” “şu an çalıştığınız firma” “firmadaki pozisyon” “e-mail” “tel” gibi bilgilerinden 

oluşmuştur. 

Daha sonra cevaplayıcılara yardımcı olması için kısa bir yönerge hazırlanmıştır. Likert 

tipi ölçek, cevaplayıcılara Google Forms aracılığı ile uygulanmıştır, veriler tamemen 

dijital ortamda toplanmıştır. 

Hazırlanan tutum ölçeği Özel Uğur Okulları kurucu, müdür, kurucu temsilcilerinden 

seçilen 122 cevaplayıcıya uygulanmıştır.  122 cevaplayıcı içerisinden 52 yanıt alınmıştır 

ve 52 cavaplayıcının yanıtları değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

3.6  ARAŞTIRMA SÜRECİ 

Araştırma uygulamasına Aralık 2015 tarihinde başlanmıştır. Ocak 2016 tarihinde sona 

ermiştir. Araştırmada cevaplayıcılara hazırlanan Likert tipi “Okullara Uygulanan Vergi 

İndirimi ve Teşvikler”  ölçeği uygulanmıştır. 

3.7  ARAŞTIRMA ANALİZİ 

Araştırmada manidarlık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir ve tüm analizler SPSS 22.0 

(Statistical Programming for Social Sciences) programı kullanılarak hesaplanmış ve 

yorumlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasının ardından toplanan veriler SPSS 

programına aktarılmıştır ve program üzerine değişkenler tanımlanmıştır.  

Değişkenlerin tanımlanmasının ardından ölçeği yorumlamak adına cevaplayıcıların 

yanıtlarının programa aktarımı sağlanmıştır, ardından cevaplayıcıların yanıtlarının 
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üzerinde bazı istatistiksel testler uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliliğini test etmek adına “t 

testi”, “tek yönlü varyans testleri”, “korelasyon testi” uygulanmıştır. 

Ölçeğin halihazır geçerliliğinin değerlendirilebilmesi için bağımsız değişkenler vergi 

indirimi ve teşvikler ile bağımlı değişken okullaşma oranı, tabloların ortalamaları 

hesaplanmıştır ve sisteme tanımlanmıştır. 

Ölçeğin hali hazır geçerliliğinin saptanabilmesi için yapılan testler ve verilerin sağlıklı 

hale dönüştürülmesi için yapılan testlerin sonucunda ölçekte yer alan 25 sorudan 11 

adet soru çıkarılmıştır. 

Ankette uygulanan sorulara ait ortalama, varyans, standart sapma değerlerini gösteren 

tablo aşağıda verilmiştir. 

    Tablo 3.1: Ankete Ait Ölçekli İstatistikler Analizi Sonuçları 

Ortalama, Varyans, Standart Sapma 

Ortalama Varyans Std. Sapma Anketteki Soru Sayısı 

48,3269 72,617 8,52153 14 

 

Geçerlilik ve güvenirlik analizleri sonucu Tablo 3.2’ da verilmiştir. 

Tablo 3.2: Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Cronbach's Alpha 

Anketteki Soru 

Sayısı 

,798 14 

Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik anazlizi sonuçları Cronbach’s Alpha yöntemi ile 

belirlenmiştir ve bu test sonucuna göre, anketimizin geçerlilik ve güvenirlilik 

seviyelerinin yeter düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

Araştırma kapsamında incelenen rapor ve istatistik verilerinde, yeni teşvik sisteminin 

uygulanmaya konulmasından önceki dönemlerde, Türkiye’ deki toplam özel okul 

sayılarına, özel okullardaki toplam öğrenci sayılarına, özel okullarda istihdam edilen 

toplam öğretmen sayılarına ilişkin aşağıdaki bulgulara erişilmiştir. 

Tablo 4.1: Yıllara Göre  İlköğretim / İlkokul / Ortaokul Düzeyindeki Özel Okul 

Sayıları ,Özel Okul Toplam Öğrenci Sayıları,  Resmi Okul Sayıları,  Resmi Okul 

Toplam Öğrenci Sayıları 

İlköğretim / ilkokul / Ortaokul 
 Yıllar Özel Okul 

Sayısı 
Özel Okul 
Öğrenci 
Sayısı 

Resmi 
Okul Sayısı 

Resmi Okul 
Öğrenci 
Sayısı 

İlköğretim 2008 – 2009 907 239988 32862 10469932 
2009 - 2010 879 251967 32431 10664676 
2010 - 2011 898 267294 31899 10713806 
2011 - 2012 931 286972 31177 10692329 

İlkokul 2012 - 2013 992 167381 28177 5426529 
2013 - 2014 1071 184325 28461 5574916 
2014 - 2015 1205 203272 26339 5434150 
2015 - 2016 1389 232039 26522 5128664 

Ortaokul 2012 - 2013 904 164294 16083 5402692 
2013 - 2014 972 182019 16047 5296380 
2014 - 2015 1111 208424 15858 5069683 
2015 - 2016 1555 278089 15788 4933417 

 Kaynak : Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016, s.11 - 14 

Türkiye’de 2008 – 2012 yılları arasındaki ilköğretim okulları sayısı özel okul ve resmi 

okul sayısı tablosunu incelendiğinde 2012 yılından itibaren 4 + 4 + 4 sistemi ile 

ilköğretim okulları ilkokul ve ortaokul olarak ikiye ayrılmıştır. Bu yıllardan sonra 

Türkiye ‘deki bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına uygun özel okul sayılarındaki artış 

tablodaki bulgulardan görülmektedir. Tablo incelendiğinde teşvik uygulanan özel okul 

sayıları artarken eş zamanda resmi okul sayıları azalmaktadır. Okul sayılarındaki azalışı 

takiben resmi okullarda öğrenci sayıları azalmaktadır.  Aynı dönemde özel okullardaki 

öğrenci sayıları ise artmaktadır. Bu dönemde teşvik alan özel ortaokullarda 2012 

yılındaki toplam öğrenci sayısı 164294 iken 2016 yılında 278099 olmuştur. Dört yıl 

içerisinde bu düzeydeki özel okullar öğrenci sayılarını yaklaşık yüzde yetmiş oranında 

artırmıştır. Aynı yıllarda teşvik uygulanmayan resmi okullarda okuyan toplam öğrenci 
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sayıları incelendiğinde bu sayının dört yıl içerisinde yaklaşık yüzde on oranında azaldığı 

gözlemlenmektedir. 2012 – 2016 yılları arasında özel ilkokul sayıları ele alındığında  

2012 yılında toplam özel ilkokul sayısının 992 olduğu görülmektedir. Bu rakam 2016 

yılında 1387 olmuştur. Dört yıl içerisinde toplam 397 ilkokul düzeyinde özel okul 

açılmıştır. 2012 – 2016 yılları arasında bu düzeydeki özel okullarda okuyan öğrenci 

sayıları incelendiğinde dört yılda yaklaşık yüzde  yetmiş oranında artmıştır. Aynı yıllar 

arasıda  bu düzeydeki resmi okul öğrenci sayıları azalmaktadır. Resmi okullarda bu 

düzeyde okuyan toplam öğrenci sayısı ise yüzde on düzeyinde azalmıştır. 2008 ve 2016 

yılları ilköğretim yaş grubunda okuyan toplam öğrenci sayısı incelendiğinde  ( özel okul 

öğrenci sayısı +  resmi okul öğrenci sayısı ) 2008 yılında bu sayının 10709920 oldğu 

görülmektedir. Bu sayı 2016 yılında 10841074 olmuştur. Dört yıl içerisinde bu yaş 

grubundaki toplam öğrenci sayısı 131154 artmıştır. Bu yıllar arasında bu yaş grubunda 

eğitim veren özel okullarda okuyan toplam öğrenci sayısı artışı ise 241373 olmuştur. 

Özel okullarda okuyan toplam öğrenci sayısındaki artış dikkat çekici düzeyde olmuştur. 

Tablo 4.2: Yıllara Göre Genel Ortaöğretim Düzeyindeki Özel Okul Sayıları ,Özel 

Okul Toplam Öğrenci Sayıları,  Resmi Okul Sayıları,  Resmi Okul Toplam 

Öğrenci Sayıları 

Genel Ortaöğretim 
Yıllar Özel Okul 

Sayısı 
Özel Okul 
Öğrenci Sayısı 

Resmi Okul 
Sayısı 

Resmi Okul 
Öğrenci Sayısı 

2008 – 2009 783 110896 3270 2161004 
2009 - 2010 709 116619 3358 2304072 
2010 - 2011 774 128446 3328 2547677 
2011 - 2012 840 133816 3331 2532250 
2012 - 2013 907 138811 3307 2587161 
2013 - 2014 1007 140610 2737 2765681 
2014 - 2015 1174 164281 2781 2738673 
2015 - 2016 2504 373394 2807 2674109 
 Kaynak : Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016, s.15 

Genelortaöğretim düzeyinde 2008 – 2009 eğitim yılında toplam özel okul sayısı 783 

iken 2015 – 2016 eğitim yılına gelindiğinde  bu sayı 2504 olmuştur. Tablo 

incelendiğinde artışın 2012 yılı teşviklerinin açıklanmasının ardından ivmelendiği 

görülmektektedir. 2008 yılından 2012 yılına kadar geçen dört yıllık periyotta özel okul 

sayısı yalnızca 57 adet artmıştır. 2012 yılından itibaren 2016 yılına kadar  geçen dört 

yıllık sürede ise bu sayı 1664 artmıştır. 
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2015 – 2016 eğitim yılındaki büyük değişimde teşvikler kadar önemli bir değişkende 

etkili olmuştur. Bu dönemde bin beşyüzden fazla dershane dönüşerek özel okul statüsü 

kazanmıştır. Fakat bu dönemde dershane dönüşümü sırasında dersheneden özel okula 

dönüşen toplam okul sayısı hem genel orteöğretim düzeyini hem de ortaokul sayılarını 

etkilemiştir. Bu dershanelerde dönüşüm projesi kapsamında teşvik belgesi alarak 

dönüşümlerini gerçekleştirmişlerdir. Dershane sayısının ağırlıklı olarak fazla olduğu bu 

yaş grubundaki artışı dershanelerin dönüşümü projesi de büyük oranda etkilemiştir.  

2008 yılında bu yaş grubu için özel okullarda okuyan toplam öğrenci sayısı 110896 dır. 

2016 yılında ise bu rakam 373394 olmuştur. Bu yıllar arasında ortaöğretim yaş 

grubunda özel okullarda okuyan toplam öğrenci sayısı yaklaşık yüzde üçyüzotuzaltı 

oranında artmıştır. Aynı yıllar arası baz alındığında resmi okullarda ki oran yüzde yirmi 

yüzde yirmibeş oranlarında kalmıştır. Genel ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören 

toplam öğrenci sayısı ( özel okullardaki toplam öğrenci sayısı + resmi okullardaki 

toplam öğrenci sayısı ) 2008 yılında 2271900 dür. Bu sayı 2016 yılında 262498 artmış 

ve 3047503 olmuştur. Toplam sayı bu yıllarda 77503 artmıştır aynı yıllar arasında özel 

okullar toplam öğrenci sayılarını 262498 artırmıştır. 2015 – 2016 eğitim yılındaki 

büyük artışın bir sebebi de bu eğitim yılında uygulana MEB’ın eğitim öğretim desteği 

teşviği olmuştur. 

2014 – 2015 yılında Türkiye’de Tablo 4.1’ e göre toplam 1111 ortaokul düzeyinde özel 

okul bulunmaktadır. Bu sayı 2015 – 2016 yılına gelindiğinde ortaokullarda 444 artarak 

1555 olmuştur. Aynı dönemlerde 2014- 2015 yılında Genel Ortaöğretim düzeyinde 

1174 özel okul bulunmaktadır 2015 – 2016 dönemine gelindiğinde bu düzeyde toplam 

özel okul sayısı 1330 artarak 2504 olmuştur. 2014 – 2015 eğitim yılı ile 2015 – 2016 

eğitim yılında dershaneden özel okula dönüşen 1636 kurum bulunmaktadır. Bu 

dönemden dershaneden dönüşerek özel okul olan kurumlar özel okul sayısı artışının 

toplamda  yüzde doksanikisini oluşturmaktadır. 2014 – 2015 eğitim yılından 2015 – 

2016 eğitim yılına geçilirken tüm düzeylerde toplamda 1958 özel okul açılmıştır 

dershaneden dönüşen kurum sayısı 1636 dır toplam içerisinde açılan okul sayısısının 

yaklaşık yüzde seksen üçünü oluşturmaktadır. Bu dönemde eğitim sektörüne yoğun 

teşvik belgesi düzenlenmiştir bu dönemde düzenlenen teşvik belgesi sayısı toplamda 

791 dir. Bu sayı artışı dershaneden dönüşümde yoğun olara düzenlenen teşvik 

belgelerinden de kaynaklandığı düşünülmektedir. Eğitim sektörüne 2008 yılından 
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günümüze toplamda 1329 teşvik belgesi düzenlenmiştir bu dönem toplamın yaklaşık 

yüzde atmışı kadar belge düzenlenmiştir. 

Tablo 4.3:  Yıllara Göre Mesleki Teknik Ortaöğretim Düzeyindeki Özel Okul 

Sayıları ,Özel Okul Toplam Öğrenci Sayıları,  Resmi Okul Sayıları,  Resmi Okul 

Toplam Öğrenci Sayıları 

Mesleki Teknik Ortaöğretim 
Yıllar Özel Okul 

Sayısı 
Özel Okul 
Öğrenci Sayısı 

Resmi Okul 
Sayısı 

Resmi Okul 
Öğrenci Sayısı 

2008 – 2009 27 1379 4595 1563885 
2009 - 2010 22 1603 4824 1817845 
2010 - 2011 24 1951 5155 2070536 
2011 - 2012 45 4348 5456 2085872 
2012 - 2013 126 17854 6078 2251797 
2013 - 2014 426 56053 6785 2457834 
2014 - 2015 429 75890 4677 2712227 
2015 - 2016 419 99217 4820 2660923 
Kaynak : Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016, s.11 – 14 

Mesleki Teknik Ortaöğretim özel okul sayıları incelendiğinde 2008 yılında toplam özel 

okul sayısı 27 dir. Bu sayı 2012 yılına kadar 18 artmış ve 2012 yılında 45 adet özel okul 

olmuştur. 2012 yılından itibaren ivmelenen bir artış ile toplam özel okul sayısının 2016 

yılında 419 adet olduğunu görmekteyiz. 2008 yılında mesleki ve teknik ortaöğretim 

düzeyinde özel okullarda okuyan toplam öğrenci sayısı 1379 dur. Bu sayı 2016 yılına 

gelindiğinde 2012 den sonra ivmelenen bir atışla 99217 olmuştur. Aynı dönemlerde 

mesleki ve tenik ortaöğretim düzeyindeki resmi okul sayıları incelendiğinde resmi okul 

sayılarının 2014 ten itibaren ciddi oranda azaldığı dikkat çekmektedir. Aynı dönemde 

resmi okullarda okuyan toplam öğrenci sayıları artmıştır. 
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Tablo 4.4:  Yıllara Göre  İlköğretim / İlkokul / Ortaokul 

Düzeyindeki Özel Okullarda Toplam İstihdam Edilen 

Öğretmen Sayıları 

İlköğretim / ilkokul / Ortaokul Özel Okul 
Toplam Öğretmen Sayıları 

 Yıllar Özel Okul 
Toplam 
Öğretmen 
Sayısı 

İlköğretim 2008 – 2009 24889 
2009 - 2010 27631 
2010 - 2011 29242 
2011 - 2012 31691 

İlkokul 2012 - 2013 20546 
2013 - 2014 21273 
2014 - 2015 22194 
2015 - 2016 25908 

Ortaokul 2012 - 2013 18926 
2013 - 2014 21459 
2014 - 2015 23016 
2015 - 2016 31288 

              Kaynak : Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016, s.11 - 14 

İlköğretim düzeyinde istihdam edilen toplam öğretmen sayıları incelendiğinde 2008 

yılında istihdam edilen toplam öğretmen sayısının 24889 olduğunu görmekteyiz. 4 + 4 

+ 4 sistemine 2012 yılında geçilmiştir. Bu yıl ilköğretim düzeyindeki okullar ilkokul ve 

ortaokul olarak iki gruba ayrılmıştır. 2012 yılında ilkokul düzeyinde toplam istihdam 

edilen öğretmen sayısı 20546 dır. Aynı yıl ortaokul düzeyinde 18926 öğretmen 

toplamda 39472 öğretmen istihdam edilmiştir. Teşviklerin uygulandığı yılların ardından 

2016 yılında bu sayıların ilkokul düzeyinde 25908, ortaokul düzeyinde 31288 ve 

toplamda 57196 öğretmen istihdam edildiği gözlemlenmektedir. Artışın teşviklerin 

uygulandığı yıllarda ivmelenerek arttığı bulgusu saptanmıştır. 
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Tablo 4.5:  Yıllara Göre  Genel Ortaöğretim Düzeyindeki 

Özel Okullarda Toplam İstihdam Edilen Öğretmen 

Sayıları 

Genel Ortaöğretim Özel Okul 
Toplam Öğretmen Sayıları 

Yıllar Özel Okul 
Toplam 
Öğretmen 
Sayısı 

2008 – 2009 14716 
2009 - 2010 16112 
2010 - 2011 16905 
2011 - 2012 19386 
2012 - 2013 20197 
2013 - 2014 21568 
2014 - 2015 23453 
2015 - 2016 49898 

          Kaynak : Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016, s.11 – 14 

Genelortaöğretim düzeyinde özel okullarda istihdam edilen toplam öğretmen sayısı 

incelendiğinde 2008 yılında bu sayının 14716 olduğu görülmektedir. Bu sayı 2012 

yılında dört yılda 4670 artarak 19386 olmuştur. 2016 yılında ise 2012 yılından sonraki 

dört yılda  30512 artarak 49898 olmuştur. İstihdamdaki artışın teşvik paketlerinin 

uygulamaya konulduğu yıllarda ivmelendiği bulgusuna erişilmiştir. 2015 – 2016 eğitim 

yılındaki ani artışta dershanelerden ortaokula dönüşen özel okullardaki istihdamın da 

etkili olduğu bulgularına erişilmiştir. 

Tablo 4.6:  Yıllara Göre Mesleki Teknik Eğitim Düzeyindeki Özel    

Okullarda Toplam İstihdam Edilen Öğretmen Sayıları 

Mesleki Teknik Eğitim Özel Okul Toplam Öğretmen Sayıları 

Yıllar Özel Okul Toplam 
Öğretmen 
Sayısı 

2008 – 2009 309 
2009 - 2010 317 
2010 - 2011 324 
2011 - 2012 689 
2012 - 2013 2181 
2013 - 2014 7472 
2014 - 2015 7660 
2015 - 2016 8604 

     Kaynak : Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016, s.11 - 14 
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Genel ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim veren özel okullarda istihdam 

edilen toplam öğretmen sayısı incelendiğinde 2008 yılında bu sayının 309 olduğu 

görülmektedir. Bu sayı 2012 yılında dört yılda 380 artarak 689 olmuştur. 2016 yılında 

ise 2012 yılından sonraki dört yılda  7915 artarak 8604 olmuştur. İstihdamdaki artışın 

teşvik paketlerinin uygulamaya konulduğu yıllarda ivmlendiği bulgusuna erişilmiştir.  

 Özel öğretim kurumlarına uygulanan vergi indirimi ve teşvikler hakkında yönetici 

görüşlerinin tespit edilebilmesi için uygulana ölçekteki sorular bağımsız ve bağımlı 

değişkenlere göre gruplandırılmıştır. Bağımsız değişken vergi indirimi ve teşviklere 

ilişkin ölçeklere verilen yanıtlar SPSS tablolarında “vergi_indirimi_tesvik_ort” ve 

bağımlı değişkenimiz okullaşma oranına ait ölçeklerin cevaplayıcı yanıtlarını 

“okullasma_oranı_ort” olarak tablolara kaydedilmiştir. Grup ortalamaları kıyaslanarak 

eşleştirilmiş iki grup arasında analizler ve değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştır.  

Bu kapsamda Paired-Samples "t" testi okullara uygulanan vergi indirimi ve teşvikler 

ölçeği için uygulanmıştır. Bu test ile farklı iki grup arasındaki ilişki tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

Paired-Samples “t”  testi sonuçları aşağıda Tablo 4.7, Tablo 4.8 ve Tablo 4.9’ te 

verilmiştir. 

Tablo 4.7: Paired-Samples "t" Testi Analiz Sonuçları Ortlama, Standart 
Sapma, Standart Ortalama Hata 

 

Eşleştirilmiş Farklılıklar 

Ortalama Std. Sapma 

Std. Ortalama  

Hata 

Pair 1 okullasma_oranı_ort - 
vergi_indirimi_tesvik_ort ,32051 ,40566 ,05626 

 
Tablo 4.8: Paired-Samples "t" Testi Analiz Sonuçları Önt Test, Son Test  

 Sonuçları 
 
 Eşleştirilmiş Farklılıklar 

Fark % 95 Güven Aralığı 

Olarak belirenmiştir. 

  

Ön Test Son Test   

Pair 1 okullasma_oranı_ort - 

vergi_indirimi_tesvik_ort 

,20758 ,43345 5,697 51 
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Tablo 4.9: Paired-Samples "t" Testi Analiz Sonuçları 

 Sig. (2-tailed) 
Pair 1 okullasma_oranı_ort - 

vergi_indirimi_tesvik_ort ,000 

Tablo 4.9 incelendiğinde, Paired – Samples “t” testi analizi sonçları bağımlı ve 

bağımsız değişkenlerimizin test ortalaması sonucunda tablolarının birbirleriyle 

ilişkilendirilebilir tablolar olduğu görülmektedir.  

Tablo 4.10: Anket Soruları Ortalama, Standart Sapma, Varyans Analizi        

Sonuçları 

Nesne İstatistikleri 

 Ortalama Std. Sapma 

Cevaplayıcı 

Sayısı 

Okullara uygulanan vergi indirim politikalarını 

yapıcı buluyorum. 
3,5769 1,39109 52 

Okullara uygulanan vergi indirimi ve teşvikler 

yeterli düzeydedir. 
3,0000 1,22074 52 

Okullara uygulanan vergi  indirimler yatırımcıyı 

okullaşma yolunda teşvik eder. 
3,7500 1,26607 52 

Okullara uygulanan vergi indirimleri sayesinde 

okula açma kararım olumlu önde etkilenmiştir. 
3,4808 1,03829 52 

Okullara uygulanan teşvikler yeni okulların 

açılmasına katkı sağlamıştır. 
3,6346 1,10309 52 

Okullara uygulanan vergi indirimi ile okuların 

kar etmesi sağlanmıştır. 
3,4231 1,33352 52 

 Okullara uyglanan vergi indirimler ve 

teşvikler şirketlerin büyüme ya da küçülme 

kararlarını doğrudan etkiler. 

4,2692 ,76991 52 

 Okullara uygulanan vergi indirimleri ve 

teşvikler yalnızca bölgesel yatırımları destekler 2,9423 1,24323 52 

  Okullara uygulanan vergi 

indirimlerinden yalnızca büyük ölçekli okullar 

faydalanır. 

3,1154 1,19892 52 

 Okullara uygulanan teşvikler 

kurucuların ellerini güçlendirir. 
3,8846 1,14881 52 
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 Okullara uygulanan teşvikler okul kayıt 

oranlarına doğrudan yansır. 
3,7885 1,10855 52 

 Okullara uygulanan teşviklerin eğitim 

düzeyine katkısı bulunmaz. 
2,8654 1,10309 52 

 Okullara uygulanan vergi indirimi ve 

teşviklerin hiç bir olumlu etkisi 

bulunmamaktadır. 

2,4423 1,17846 52 

 Okullar vergiden tamamen muaf 

edilmelidir. 
4,1538 ,99773 52 

Vergi indirimi ve teşvikler ile okullaşma oranı arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığının anlaşılabilmesi için ölçekteki grup tablolarımıza tek yönlü varyans analizi 

tekniği ve korelasyon tekniği uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 4.11’ 

de verilmiştir. 

         Tablo 4.11: Korelasyon Analizi Sonuçları 

 
vergi_indirimi_te
svik_ort 

okullasma_oranı_
ort 

vergi_indirimi_tesvik_ort Pearson Correlation 1 ,801** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 52 52 

okullasma_oranı_ort Pearson Correlation ,801** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 52 52 

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-tailed). 

Korelasyon tekniği analizi uygulandığında yukarıdaki veriler elde edilmiştir. 

Vergi indirimi ve teşviklerin okullaşma oranına etkisine ilişkin görüşler arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığının anlaşılabilmesi için ölçekteki grup tablolarımıza tek 

yönlü varyans analizi tekniği ve korelasyon analizi tekniği uygulanmıştır. Bu sonuca 

göre, ölçekteki tabloların arasında olumlu ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 4.12’ de verilmiştir. 

       Tablo 4.12: Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

vergi_indirimi_tesvik_ort   

 

Karelerin 

Toplamı df Ortalama Kare F Sig. 

Between Groups 15,688 13 1,207 9,715 ,000 

Within Groups 4,720 38 ,124   

Total 20,408 51    

Tek yönlü varyans tekniği analizi uygulandığında yukarıdaki veriler elde edilmiştir. Bu 

sonuca göre, grupların arasında olumlu ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Kalabalıklaşan nüfus ve artan genç nüfus dikkate alındığında Türkiye’nin en önemli 

meselelerinden birinin de eğitim olduğu aşikardır. Eğitimin yapılabilmesi için gerekli 

olan fiziki şartları sağlamak ise ancak okullaşma yoluyla mümkündür. Tüm bunlar 

dikkate alındığında vergi indirimleri ve teşviklerin okullaşma oranını nasıl etkilediğinin 

tespit edilmesine yönelik bir çalışma yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

Bu araştırma sonucunda, özel okullara uygulanan vergi ve teşviklerin okullaşma ve 

yatırımlara olan etkisi hakkında yönetici görüşleri tespit edilmiştir. Okullara uygulanan 

vergi indirimi ve teşvikler ölçeği ile kurucu ve müdürlerin vergi indirimlerine olan bakış 

açısı, okullaşma oranına ilşkin fikir ve görüşleri, vergi ve teşvik politikalarından 

memnuniyet düzeyleri, vergi ve teşviklerin okullaşma oranına olan etkisi hakkındaki 

görüş ve düşünceleri tarama yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.  

Okullara uygulanan vergi indirimi ve teşvikler ölçeğinde bağımlı ve bağımsız değişken 

grupları ortlaması  tablolarında yapılan analizler sonucunda vergi indirimleri ve 

teşvikler ile okullaşma oranı arasında istatistiksel olarak vergi indirimi ve teşviklerin 

artmasının okullaşma oranını artırdığı yönünde bir görüş olduğu anlaşılmıştır. Okul 

yöneticileri ve kurucuları vergi indirimi ve teşviklerin okullaşma oranını olumlu yönde 

etkilediği beyanını sunmuşlardır. Özellikle 2008 yılından günümüze kadar gelişen 

süreçte öncelikli sektör olarak eğitim sektörünün desteklenmesi ve teşviklerin 

uygulanmaya konulması sektörde okullaşma oranının artırmıştır. Özel okul kurucu, 

müdür ve yöneticileri sektörün öncelikli desteklenmesinin okullaşma oranınn 

artmasında temel sebep olduğu  yönünde görüşler beyan etmiştir. ( p<0,000 tek yönlü 

varyans analizi sonucu) 

Araştırma boyunca elde edilen verileri toplama aracı olan, okullara uygulanan vergi 

indirimi ve teşvikler ölçeği, ölçme aracının güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha 

yöntemi ile hesaplanmış ve testin güvenirlik katsayısı .798 olarak bulunmuştur. 

Ölçeğimizin güvenirlik analizi sonuçları yeter düzeydedir. 

Tablo 4.11 incelendiğinde, araştırmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasında olumlu bir ilişki olduğunu ve bu ilişkinin pozitif yönlü kurulduğunu söylemek 

mümkündür. Bu analizin sonucuna göre vergi indirimi ve teşvikler arttığında okullaşma 
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oranı da artmaktadır görüşünün yöneticiler ve kurucular üzerinde hakim olduğunu 

araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak söyleyebiliriz. 

Tablo 4.12 (tek yönlü varyans analizi sonuçları) incelendiğinde grupların analiz sonucu 

p< .000 olduğundan vergi indirimi ve teşviklerdeki artışın okullaşma oranını artırdığı 

görüşünün yöneticiler üzerinde hakim olduğu sonucuna ulaşabilriz.  

Araştırmada elde edilen verilere göre, vergi indirimi ve teşvikler ile okullaşma oranı 

arasındaki ilişkinin pozitif yönlü bir ilişki olduğu görüşü yönetici ve kurucular üzerinde 

hakimdir sonucuna ulaşabiliriz. 

Yeni teşvik paketinin uygulanmaya başladığı yıllardan sonra (2012 – 2016 yılları 

arasında) verilerde gözlemlenen özel okul sayıları, özel okulların şube sayıları, özel 

okullarda istihdam edilen öğretmen sayılarınında geçmiş yıllara nazaran daha hızlı 

arttığı gözlemlenmiştir, fakat bu artışın yalnızca teşvik ve uygulanan vergi indirimlerine 

bağlı olarak gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. Verilerdeki hızlı artışın bir 

nedeni olarak uygulanan vergi indirimi ve teşviker etkili olmuştur diyebiliriz.  

Yapılan saha araştırmalarında elde edilen bulgulara göre 2013 – 2014 döneminde 

düzenlenmeye başlayan dershanelerin özel okullara dönüşmesi süreci ve bu süreçte 

dershanelere uygulanmaya başlayan teşviklerin de okullaşma oranını önemli ölçüde 

artırdığı tespit edilmiştir. Bu döneme kadar Türkiye’de faaliyet gösteren dört binin 

üzerindeki dershane kuruluşundan 2396 sı dönüşüm programına alınmıştır. Bu 

kurumlardan 2217 si dönüşüm programı kapsamında teşviklerden yararlanmıştır. 2015 – 

2016 eğitim sezonunun başında 1636 kurum teşviklerden yararlanarak özel okula 

dönüşmüştür. (Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016, s.11-16) 

Son dönemlerde devreye alınan bölgesel teşvik paketleri ile bölgesel olarakta okullaşma 

oranının daha dikkat çeken düzeyde arttığı sonucu araştırmadan elde edilen bulgulara 

göre belirlenmiştir. (Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016, s.11-16) 

Araştırma sonucuna göre, devletin uyguladığı vergi indirimi ve teşvikler okullaşma 

oranının artmasında yapıcı rol almaktadır. Vergi indirimi ve teşvikler yatırımcının okul 

yatırımı kararlarını doğrudan etkileyen bir faktör olarak önümüze çıkmaktadır. Devletin 

vergi indirimi ve teşvik paketlerinde sağladığı yardımların yatırımcının okul açma 

kararlarını olumlu yönde etkilediği yönünde yöneticileri olumlu görüş beyan ettikleri 

yine araştırma bulgularımıza göre çıkan sonuçlardan birisidir. 



	 34 

Araştırma neticesinde elde edilen bulgulara dayanarak devletin teşik politikalarının aynı 

zamanda özel okulların istihdam hacmini de artırdığını söylemek mümkündür. (Milli 

Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/2016, s.15) 

Günümüzde birçok sektörü desteklemek adına yapılan vergi indirimi ve teşvikler ile 

yatırımcının desteklenmesi politikalarının eğitim sektöründe okullaşma oranını da 

etkilediği ve bu teşviklerin okullaşma oranına olumlu katkı yaptığı görüşünün 

yöneticiler üzernde hakim olduğu araştırma bulgularımız neticesinde tespit edilmiştir.  

Araştırmamızdan elde edilen bulgulara göre, devletin vergi indirimi ve teşvik 

miktarlarında sağladığı kolaylıkları artırması, bu imkanlara erişilmesindeki bürokratik 

işlemlerin azaltılması, teşvik sağlanan kurumların şeffaflığının artırılması ve güven 

ortamının sağlanması, teşvik paketlerinden yararlanan kişi sayısının artırılmasına 

yönelik çalşmalar yapılması, özellikle öğrencilere verilen özel okul teşviklerinin 

miktarının artırılması okullaşma oranını ve okullardaki öğrenci sayılarını bağlı olarakta 

istihdam sayılarını artıracaktır. 

Bu çalışmanın sonuçları hakkında genelleme yapmadan önce sınırlılıkları da ele almak 

gerekmektedir. Öncelikle bu çalışma çalışmanın yapıldığı Özel Uğur Okulları kurucu ve 

müdürleri ile sınırlıdır. Bundan dolayı farklı bir çok kurucu ve müdür görüşü de 

alınarak yapılacak olan yeni araştırmalar bu çalışmanın sonucunun daha da 

genelleşmesini ve araştırma konusunun farklı boyutlara ulaşmasını sağlayacaktır. 

Yapılan araştırma ve analizlerde, yöneticilerin ve kurucuların eğitim yatırımcılarının 

vergi indirimi ve teşvik uygulamalarının okullaşma oranına etkisi ile ilgili görüşleri 

tespit edilmiştir. Okullaşma oranını etkileyebilecek diğer hususlar olan sosyo ekonomik 

gelişmeler, halkın refah durumu,  kişi başına gelir, özel okulların ücret politikalarındaki 

eğilim incelenerek çalışmanın devam ettirilmesi konunun genişlemesi ve farklı 

boyutlarda ele alınmasını sağlayacaktır. 
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EK A.1 TUTUM ÖLÇEĞİ ANKETİ 

Soru Etiketi Değişkenler SPSS Değişken Tanımı 

 
 
 

[soru1] 

 
 
 

Yaş? 
 

 
25-35 yaş            (1) 
35-45 yaş            (2) 
35 – 45 yaş         (3) 
55 – 65 yaş         (4) 
35 – 45 yaş         (5) 

 

 
[soru2] 

 
Eğitim durumu? 

 

 
Üniversite           (1) 
Yüksek Lisans    (2) 

 

 
[soru3] 

 

 
Şu an çalıştığınız firma? 

 
Uğur                   (1) 
Diğer                  (2) 

 

 
[soru4] 

 

 
Firmadaki pozisyon? 

 
Kurucu                 (1) 
Müdür                  (2) 

 

 
[soru5] 

 
Okullara uygulanan vergi indirim 
politikalarını yapıcı buluyorum. 

 
Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 

Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 
 
 
 
 
 
 

[soru6] 

 
 
 
 
 
 
 

Okullara uygulanan vergi indirimi ve 
teşvikler yeterli düzeydedir. 

 
 
 
 
 
 
 

Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 
Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 
[soru7] 

 
Okullara uygulanan vergi  indirimler 

yatırımcıyı okullaşma yolunda teşvik eder. 

 
Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 

Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 
 

[soru8] 

 
 

Okullara uygulanan vergi indirimleri 
sayesinde okula açma kararım olumlu önde 

etkilenmiştir. 

 
Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 

Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 
[soru9] 

 
Okullara uygulanan teşvikler yeni okulların 

açılmasına katkı sağlamıştır. 

 
Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 

Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 
[soru10] 

 
Okullara uygulanan vergi indirimi ile 

okuların kar etmesi sağlanmıştır. 

 
Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 

Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
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[soru11] 

 
Okullara uyglanan vergi indirimler ve 

teşvikler şirketlerin büyüme ya da küçülme 
kararlarını doğrudan etkiler. 

 
Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 

Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 
[soru12] 

 
Okullara uygulanan vergi indirimleri ve 
teşvikler yalnızca bölgesel yatırımları 

destekler 

 
Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 

Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 
[soru13] 

 
Okullara uygulanan vergi indirimlerinden 
yalnızca büyük ölçekli okullar faydalanır. 

Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 
Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 
[soru14] 

 
Okullara uygulanan teşvikler kurucuların 

ellerini güçlendirir. 

 
Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 

Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 
 

[soru15] 

 
 

Okullara uygulanan teşvikler okul kayıt 
oranlarına doğrudan yansır. 

 
 

Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 
Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 
 

 
 

[soru16] 

 
 

Okullara uygulanan teşviklerin eğitim 
düzeyine katkısı bulunmaz. 

 
 

Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 
Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 
[soru17] 

 
Okullara uygulanan vergi indirimi ve 

teşviklerin hiç bir olumlu etkisi 
bulunmamaktadır. 

Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 
Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 
[soru18] 

 
Okullar vergiden tamamen muaf edilmelidir. 

Kesinlikle Katılmıyorum    (1) 
Katılmıyorum    (2) 
Kararsızım         (3) 
Katılıyorum       (4) 

Kesinlikle Katılıyorum        (5) 
 

 

 

 

 

 

 

 


