
 

                      

CUMHURBAŞKANLIĞININ 2913 SAYILI KARARI İLE EĞİTİM-ÖĞRETİM 

HİZMETLERİNE YÖNELİK OLARAK BELİRLENEN KDV ORANLARI 

ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ TARAFINDAN 

GERÇEKLEŞTİRLEN KURS, SEMİNER VE BENZERİ FAALİYETLER İÇİN 

GEÇERLİ OLACAK MI? 

 

30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2913 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1 inci maddesi 1 inci fıkrasının 

(b) bendinde belirtilen KDV oranlarının üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen eğitim 

öğretim hizmetleri için de 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (Bu tarihler dahil) 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Devlet Üniversitelerinin döner sermaye işletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli 

Eğitim Merkezleri, Fakülte, YO, MYO ve Merkezler tarafından gerçekleştirilen; 

 Seminer, 

 Kurs, 

 Hizmetiçi eğitim, 

Faaliyetlerinde verilen hizmet KDV ye tabi olacak mı? KDV ye tabi olacaksa KDV oranları 

nasıl belirlenecektir? 

KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel 

idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek 

ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan 

veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer 

müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri KDV'ye tabidir. 

KDV Kanunun 17 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, üniversitelerin ilim, 

fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve 

hizmetleri, (b) bendinde ise 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 hizmetler, KDV den istisna edilmiştir. 

Ancak, döner sermaye kapsamında düzenlenen “kurs faaliyetleri Kanunun 17/1. 

maddesinde yer alan "Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar"  kapsamına 

girmemektedir.”1  

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 

30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, 

                                                           
1 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 20.06.2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.01.54/5401-3000 sayılı görüş yazısı. 



 

                      

II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi 

işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir. 

KDV Kanunu gereğince istisna kapsamı dışında kalan döner sermaye işletmesi 

“bünyesinde bedel karşılığı verilen ve devamlılık gösteren kurs hizmetleri, bu Kanunun (1/3-

g) maddesi çerçevesinde KDV' ye tabi tutulacaktır.”2 

Dolayısıyla, söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin (B) ‘‘Diğer Mal ve 

Hizmetler'' başlıklı bölümünün; 15 inci sırasında, "Üniversite ve yüksekokullar tarafından 

verilen eğitim ve öğretim hizmetleri  CB Kararı ile, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararnamesinin 1 inci maddesi 1 inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen KDV oranlarının 

üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen eğitim öğretim hizmetleri için de 1 Eylül 2020 

ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (Bu tarihler dahil) uygulanmasına karar verilmiş 

olmasından dolayı %1 KDV ye tabi bulunmaktadır. 

 Sonuç olarak;  

Devlet Üniversitelerinin döner sermaye işletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli 

Eğitim Merkezleri, Fakülte, YO, MYO ve Merkezler tarafından gerçekleştirilen; Seminer, 

Kurs, Hizmetiçi eğitim, faaliyetleri;  

 KDV Kanunun (1/3-g) maddesi çerçevesinde KDV' ye tabi tutulacaktır. 

 Eğitim hizmetleri 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı 

listenin (B) ‘‘Diğer Mal ve Hizmetler'' başlıklı bölümünün; 15 inci sırasında yer 

almaktadır. Üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen eğitim ve öğretim hizmetleri 

için,  CB Kararı ile 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (Bu tarihler 

dahil) 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1 inci maddesi 1 inci 

fıkrasının (b) bendinde belirtilen KDV oranlarının uygulanmasına karar verilmiş 

olmasından dolayı %1 KDV ye tabi olduğu, 

 İnternet üzerinden verilecek kurs hizmeti de 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararnamesinin 1 inci maddesi 1 inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen (%1) KDV ye 

tabi olduğu, 

 Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri 

arasında geçici bir süre uygulanacak bu KDV oranlarının, 01.07.2021 tarihinden 

itibaren tekrar (%8) olarak uygulanmaya devam edeceği, 

 

Değerlendirilmektedir. 

 

 

Suat AKSU 

İç Denetçi 

                                                           
2 Gelir İdaresi Başkanlığı Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı, 17.12.2012 tarih ve 13649056-2010-KDV-ÖZE-17-

334 sayılı görüş yazısı. 


