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GENEL GEREKÇE 

Özel İletişim Vergisi -aynı zamanda “Dayanışma Vergisi” de denilmektedir-  17 

Ağustos 1999 Marmara depremi ile ortaya çıkmıştır. Deprem nedeniyle içinde bulunulan kaotik 

durumun yol açtığı ekonomik kayıpları bir nebze de olsa giderilmesi amaçlanmıştır ve bir 

defaya mahsus olarak alınması şeklinde duyurulmuştur.  

Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 4481 Sayılı Deprem Vergileri Kanunu ile yürürlüğe 

konuldu. Kanun maddesine göre 31 Aralık 2003 tarihinde son bulacak olan ÖİV, 18 Kasım 2005 

yayım tarihli Özel İletişim Vergisi genel Tebliği ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 

39. Maddesine eklenmiş ve kalıcı hale getirilmiştir. İlk düzenlemede %25 olan ÖİV oranı Gider 

Vergileri Kanunu’na eklenmesiyle birlikte oranlarda da değişiklikler meydana gelmiştir. 

Yapılan son değişikliklerle, ÖİV oranlarında %7,5 oranında sabitlenme olmuştur. Bu 

değişiklikle birlikte telefon ve televizyon için alınan ÖİV düşürülmüş olup, veri ve internet 

erişiminde ise %5 olan oranın %7,5’a yükselmesi vatandaşa zam olarak yansımaktadır. 

Amacının dışına çıkmış olan ÖİV’nin kaldırılması yapılması gerekendir. 

Bununla birlikte, 2000’li yıllarda yüzde 2’ler civarında olan özel okul/devlet okulu oranı 

günümüzde yüzde 15’lere yaklaşmış bulunmaktadır. Ayrıca özel okullardaki öğrencilerin oranı 

da yüzde 10’lar seviyesine gelmiş bulunmaktadır. 

Bu durum günümüz koşullarında her ne kadar makul ve normal olarak gözükse de ciddi 

sıkıntılar arz etmektedir. Devlet üç asli hizmet görevi olan eğitim, sağlık ve güvenlikten 

uzaklaşmamalı, ülkemizdeki eğitimin ileri seviyelere çıkarılmasında pay alan özel öğretim ve 

özel sağlık sektörünün destek olunmadan ayakta kalamayacağını unutmamalıdır. 

  Diğer yandan yeni açılan özel okulların büyük bölümünde yüksek kontenjanlar 

öngörülmüştür. Ayrıca yatırım ve kira bedellerinin yüksekliği özel okulların verdiği eğitimin 

daha kaliteli hale getirilmesi için ayrılan bütçeyi olumsuz etkilemektedir. Özel okullardaki 

öğrenci sayısı günümüzde 1 buçuk milyona yaklaşmaktadır. Özel okul sayısı ise 12 bine çıkmış 

ve 3 buçuk milyonun üzerinde kontenjana ulaşmıştır.  

Özel okulların git gide artan ücretleri eğitim kalitesini de olumsuz etkileyebilmektedir. 

Türk ailelerinin en büyük masraf kalemlerinden biri özel eğitim olmuştur. Özel okul ücretleri 

bir önceki yıl ilan edilen ücrete, yurtiçi ÜFE ve TÜFE ortalamasına 5 puan ilave edilerek 

hesaplanmaktadır. Günümüzde bu hesap yaklaşık yüzde 30’luk bir zam olarak ücretlere 

yansımaktadır. Ailelerin artan eğitim maliyetleri altında ezilmemeleri adına KDV indirimi 

olmalıdır. 

Bütün bu gerekçelerle kanun teklifi ile özel öğretim kurumlarında KDV’nin %1’e 

indirilmesi talep edilmektedir. 

Keza Covid-19 pandemisi, her ülkeyi, sektörü ve kişiyi doğrudan etkilemektedir. 

Pandemi dolayısıyla eğitim-öğretime 16 Mart 2020 tarihinde ara verilmiştir ve bu tarihten beri 

eğitim online olarak yapılmaktadır. Yüz yüze eğitim yerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 

üzerinden TRT-EBA TV ile dersler verilmektedir. 

Uzaktan eğitim öğrenciler arasında eğitim olanaklarına erişim açısından derin 

uçurumlar oluşmasına neden olmuştur. Öğrencilerin %50’si bu süreçte EBA’ya giriş dahi 
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yapamamıştır. Bunun yanında ekonomik, teknik pek çok sorun dolayısıyla eğitimin bu şekilde 

yürütülebilirliği takip edilememektedir.  

Buna ek olarak yüksekokul ve üniversitelerde ise bu süreç üniversitelerin inisiyatifi ile 

uzaktan eğitimle, çevrimiçi programlar ile yürütülmektedir. 

Bu nedenle, eğitimin her kademesindeki öğrenciler için masaüstü/ dizüstü bilgisayar ya 

da tablet sahibi olmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Ailelerinin gelir düzeyi nedeniyle evinde 

uzaktan eğitime erişebileceği hiçbir araç olmayan çocukların uzaktan eğitimden mahrum 

kalmaması için bu ürünlerden pandemi süresince KDV alınmaması gerekmektedir. Böylece 

ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamasında bir engel olan yüksek vergiler kalkacak, 

uzaktan eğitimin zorunlu araçlarına erişim kolaylaşacaktır.  

Vatandaşların eğitime erişim hakkı için uzaktan eğitim aracı olan söz konusu teknolojik 

cihazlardan KDV alınmaması, öğrenciler arasında var olan makasın açılmasına ve eğitimde 

eşitsizliklerin artmasına engel olacaktır. 

Bunlarla birlikte, vergilemede adalet ilkesine göre, aynı ya da benzer durumda olanların 

eşit vergilendirilmesi, benzer durumda olmayanların farklılıkları gözetilerek vergilendirilmesi 

gerekmektedir. Anayasa’nın 73. maddesine göre “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, 

mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, 

maliye politikasının sosyal amacıdır.” hükümleri, vergide adalet ilkesini belirlemiştir. 

Ülkemizde uygulanan vergi politikaları, vergilemede adalet ilkesini gözetmeyen, tüm 

vergiler içinde dolaylı vergilerin doğrudan vergilere oranının sürekli artış gösterdiği bir hal 

almıştır. Dolaylı vergiler, vergiyi ödeyenin geliri ve maddi durumuna göre farklılaşmayan, 

herkesten eşit şekilde alınan vergilerdir. Söz gelimi, katma değer vergisi alınan mal ve 

hizmetlerden yararlanan herkes aynı oranda vergi ödemektedir. Asgari ücretli, hatta geliri 

olmayan bir yurttaşın örneğin elektrik tüketimine ödediği katma değer vergisi oranı ile, geliri 

yüksek seviyede olanların oranı aynıdır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde vergide adaletin 

sağlanması için dolaylı vergilerden ziyade gelir veya kar üzerinden alınan dolaysız vergiler 

tercih edilmektedir. 

Dolaylı vergiler, vergi mükellefi ile vergi yüklenicisinin aynı olmadığı vergi türüdür. 

İmalatın tüm aşamaları üzerine uygulanan katma değer vergisi özelinde ise, tüm aşamalardaki 

vergilendirme nihai tüketiciye yüklenmektedir. Vergilemede adalet ilkesi gözetilmek 

isteniyorsa dolaylı vergilerin tüm vergilere oranının düşük tutulması gerekmektedir. 

2018 yılında dolaylı vergiler arasında bulunan Katma Değer Vergisi’nin tüm vergi 

gelirine oranı %33’tür. Bu oran 2017 yılında AB ülkelerinde %18,1 olmuştur. KDV’nin tüm 

vergi geliri içindeki payının düşürülmesi, işsizliğin arttığı, ekonomik daralmanın yaşandığı 

zamanlarda özellikle düşük gelirli yurttaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmelerine katkı 

sağlayacaktır. 

Kanun teklifi ile, temel gıda ve temizlik maddeleri ile elektrik, doğalgaz, su ve internet 

hizmetlerinde KDV’nin %1 oranında uygulanmasını düzenleyerek, özellikle yoksul 

vatandaşlarımızın yaşamın sürdürülmesi için zorunlu ihtiyaçlara daha kolay ulaşabilmesini 

sağlamak, vergilemede adalete ve sosyal refaha katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 



ADHOC DERNEĞİ MECLİS SİMÜLASYONU 
28 Şubat-7 Mart 2021 

4 
 

 

MADDE GEREKÇELERİ 

 

MADDE 1- Madde ile 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonucu deprem bölgelerinde hayatın 

mümkün olduğu kadar en kısa şekilde normalleştirilmesini sağlamak gerekçesiyle bir süreliğine 

alınacak olan Özel İletişim Vergisinin düzenlenme amacı ortadan kalktığından söz konusu vergi 

yükümlülüğünün kaldırılması amaçlanmaktadır. 

MADDE 2- Madde ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisinin 28. maddesinde değişikliğe 

gidilerek özel okulların öğrenim ücretlerinde uygulanan Katma Değer Vergisi oranının 

indirilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 3- Madde ile, televizyon, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tabletlerden 

alınan Katma Değer Vergisi kaldırılarak öğrencilerin uzaktan eğitime daha kolay ulaşabilmeleri 

hedeflenmektedir. 

MADDE 4- Bu madde ile bazı ürün ve hizmetler için KDV’nin %1 olduğu düzenlenerek, temel 

tüketim maddeleri ve hizmetlerde düşük gelirli yurttaşların sosyal refahının artması 

amaçlanmaktadır. 

MADDE 5- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 6- Yürütme maddesidir. 
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6802 SAYILI GİDER VERGİSİ KANUNU VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER 

VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

 

MADDE 1- 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu’nun “Özel İletişim 

Vergisi” başlıklı 39. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2- 25/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi 

1. fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Özel okulların öğrenim ücretlerine uygulanan Katma Değer Vergisi oranı %1’dir.” 

MADDE 3- 25/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 41- Televizyon, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet teslimleri 

30.06.2021 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.” 

MADDE 4- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesine 

“Katma değer vergisi oranı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ büyükbaş hayvanların eti, koyun 

ve keçi etleri, kuzu eti, horoz ve tavuklar, deniz balıkları, süt, yoğurt, tereyağı, tavuk 

yumurtaları, petek bal, süzme bal, buğday, bulgur, arpa, pirinç, kuru fasulye, nohut, mercimek, 

patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, siyah çay, ayçiçeği tohumu yağı, mısır yağı, 

sebzeler, meyveler, hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, sabun, deterjan, diş macunu, 

diş fırçası, çamaşır suyu, aşılar; serbest olmayan mesken aboneleri için elektrik, doğal gaz ve 

su, sabit ve mobil internet için %1” ibaresi, “vergiye tabi” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“diğer” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


