- 1049 -

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM TEMEL
KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLÎ
EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KÂĞIT VE
İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI
HAKKINDA KANUN
(Resmi Gazete ile yayımı: 18.8.1997 Sayı:

Kanun No
4306

23084)

Kabul Tarihi
16.8.1997

MADDE 1 - 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9
uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İlköğretim kurumlan sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim
yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir.
MADDE 2 - 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 0 - İlköğretimin altı, yedi ve sekizinci sımf öğrenimini
ortaöğretim kurumlan bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim
merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlar. 1997-1998 ders
yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz.
Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okullann hazırlık sınıflarında
başanlı olanlar ile 1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu
eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar.
MADDE 3 - 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 nci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde
düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlanna, eğitim programlannın hedeflerine
uygun düşecek şekilde hazırlık sınıflan konulabilir.
MADDE 4 - 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 23
üncü maddesine aşağıdaki 3 nolu fıkra eklenmiştir.
3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yansında öğrencilere, ortaöğretimde devam
edilebilecek okul ve programlann hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu
mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler
vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.
MADDE 5.- 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Madde 24 - İlköğretim kurumlan sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda
kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir.
MADDE 6 - 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi
Kanununun 9 uncu maddesinde "eğitilirler" ibaresi "eğitilebilirler" ve 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen "onüç yaşım" ibaresi "ondört
yaşım"olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7.- 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
a) Zorunlu eğitim çağındaki çocuklann öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlanmn
eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek.
MADDE 8.- 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı,
5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı kanunlarda birlikte veya ayn ayn geçen "ilkokufile
"ortaokul" ibareleri "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 - 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri, 8 inci
maddesi, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki
"İlkokul ve ortaokulların birlikte veya ayn oluşlanna" ibaresi, geçici 9 uncu maddesi.
14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 inci maddesinin
birinci fıkrası ile geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldınlmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1.- A) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde
kullanılmak üzere, 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında aşağıda belirtilen işlemler
ve kâğıtlar için eğitim katkı payı ödenir.
1. Vergilerinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi
dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna
verilen sigorta prim bildirgelerinden 500 000 lira, gümrük idarelerine verilen
beyannamelerden ise 1 000 000 lira;
2. 1318 sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu
taşıtlann kayıt ve tescili ile devirlerinde 10 000 000 lira;
3. Spor-Toto, Spor-Loto ve Sayısal Loto oyunlannda her bir kolon için 10 000 lira.
at yanşlannda oynanan her bir bilet için 20 000 lira;
4. Silah taşıma ve bulundurma müsaade vesikalan için 20 000 000 lira, kara
avcılığı ruhsat tezkereleri için 10 000 000 lira;
5. Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen her bir bilet için 500 000
lira, dönüşlü biletler için 1 000 000 lira;
6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan
menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine
ödenecek borsa paylanmn ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve
kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin dörtte biri kadar aynca hesaplanacak tutarlar;
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7. Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar
yılda bir defa olmak üzere aynca hesaplanan tutar ile adlanna GSM aboneliği tesis
edilenlerden 2 000 000 lira;
8. 13.4.1994 tarih ve 3984 sayılı Kanun uyannca Radyo Televizyon Üst Kurulu
tarafından yayın kuruluşlanmn reklam gelirlerinden alman pay kadar aynca
hesaplanacak tutarlar;
9. 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin I numaralı bölümünde
belirtilen tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayılı Harçlar Kanunu ile
diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate alınmaksızın) her bir işlemin
taraftan için ayn ayn 5 000 000 lira;
10. Bu fıkranın 3, 5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan katkı paylan katma değer
vergisi matrahına dahil edilmez.
11. 1 numaralı bentte belirtilen eğitim katkı payı mükellef veya sorumlular
tarafından beyanname verme süresi içinde; 2 numaralı bentte belirtilen katkı payı taşıt
alım vergisi mükellefleri tarafından bu vergi ile birlikte; 3 numaralı bentte belirtilen
katkı payı kolon ve bilet bedeliyle birlikte; 4 numaralı bentte belirtilen katkı payı
vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi veya yenilenmesinden önce; 5
numaralı bentte belirtilen katkı payı bilet bedeliyle birlikte; 6 numaralı bentte belirtilen
katkı payı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte; 7 numaralı bentte belirtilen nispî pay
Türk Telekom AŞ.'ne yılda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi
takip eden ayda, diğerleri her yılın Ocak ayında), maktu pay ise abone tesis ücreti ile
birlikte; 8 numaralı bentte belirtilen katkı payı Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile
birlikte; 9 numaralı bentte belirtilen pay taraflarca işlemden önce ödenir.
12. Belediyeler, müşterek bahis ve talih oyunlannda bahis ve oyunu tertipleyenler,
Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası, Türk Telekom A.Ş., Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava taşımacılığı
yapanlar tarafından bu fıkraya göre bir ay içinde tahsil edilen eğitim katkı payları,
ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir.
13. Bakanlar Kurulu, bu fıkranın 1,2, 3,4, 5, 7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan
tutarlan ayn ayn beş katına kadar artırmaya yetkilidir. Eğitim katkı payının tarh,
tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve
6183 sayılı Amme Alacaklanmn Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
B) 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı
Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır.
Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin oram % 10'dur. Bakanlar
Kurulu, verginin kapsamına giren her bir mal veya mal grubu için bu oranı sıfıra kadar
indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.
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Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, tütün mamulleri ile her türlü
alkollü içkilerin (tabiî köpüren şarap ile vermut ve kına kına şarabı dahil, sair şarap ve
bira hariç) katma değer vergisi hesabına esas alınan perakende satış fiyatı; sair
şaraplar ve bira ile her türlü alkolsüz içeceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz
ve meyve sulan hariç) imalatçılarla ithalatçılarda oluşan katma değer vergisi matrahı
üzerinden hesaplanır. Alkolsüz içecekler hariç verginin hesaplanmasında 5 000 liraya
kadar olan kesirler 5 000 lira ve katlan olarak uygulanır. Bu vergi, katma değer vergisi
ve diğer vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrahına dahil edilmez.
C) Bu maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin
tamamım 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esaslan dikkate
alınmaksızın yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık
kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelinde Millî Eğitim
Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yemden açılacak tertiplere özel ödenek
kaydetmeye Maliye Bakam yetkilidir.
D) 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları
Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer
alan; reklam gelirlerinden alınacak paylar, yayın izni ve lisans ücretlerinden elde
edilen gelirler ile 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelirler ve
23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu
maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen gelirler ve aynca İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet
kotasyon ve tescil ücretlerinin, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa
paylanmn ve Sermaye Piyasası Kumlu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle
alınan ücretlerden halen birikmiş tutarlan üzerinden Maliye Bakanının teklifi üzerine
Başbakan tarafından belirlenecek kısmı sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde
kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Millî Eğitim Bakanlığı
bütçesine özel ödenek kaydedilir.
E) 22.9.1994 tarihli ve 4033 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen
tasfiye işlemleri; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanır.
Toplanan gelir ve bağışlardan arta kalan miktar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim
hizmetlerinde kullamlmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Millî
Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir.
F) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapılan her
türlü bağış ve yardımlar; Millî Eğitim Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası ve Halk Bankasında açılacak özel hesaba yatınlır ve özel tasarruf mevduatı
gibi nemalandınlır.
Hesapta toplanan tutarlar Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülen zamanlarda,
bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine mevcut
veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydolunmak üzere
aym Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplanna aktanlır.
Bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamalar her altı ayda bir Maliye ve
Millî Eğitim Bakanlığı denetim elemanlannca birlikte denetlenir.
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G) (Ç), (D), (E) ve (F) fıkralarına göre kaydolunan özel ödenekler, sekiz yıllık
kesintisiz ilköğretim ile ilgili carî, yatırım ve. transfer giderlerinde kullanılır.
Yapılacak harcamalardan yatırım niteliğinde olanlar yıllık programla ilişkisi kurulmak
üzere Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir.
Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek
kaydolunur.
Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda; 1050 sayılı
Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay
Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 sayılı
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usûl ve esaslar ile eğitime katkı paylarının
ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanlığınca; harcamalara ilişkin usûl ve esaslar
Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir.
MADDE 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

Sayfa

31
32
33

124
134
135
136

266
500
6: 154, 155: 156, 164: 182
188: 219, 221: 239, 240: 472,
473:533

I- Gerekçeli 376 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
135 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tali Milli Eğitim,
Kültür, Gençlik ve Spor, Esas Plan ve Bütçe Komisyonları
görüşmüştür.
III- Esas No. : 1/620

