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GEÇİCİ MADDE 38 
 
 
MADDE METNİ   :  
 
“GEÇİCİ MADDE 38 (7061 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle eklenen geçici madde.  Yürürlük: 05.12.2017 ) 
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet 
alımlarında uygulanmak üzere; 
 
a) Proje bileşenlerine ilişkin olarak; Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve 
hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır (Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle 
yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen 
vergiler bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade 
edilir. Maliye Bakanlığı istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.). 
 
b) Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımlarına mahsus olan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile Proje 
bileşenlerine ilişkin verilen elektronik haberleşme hizmetleri, 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre alınan özel 
iletişim vergisinden müstesnadır (Bu kapsamda verilen elektronik haberleşme hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergiler, 
vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler istisna 
kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. Maliye Bakanlığı istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir.). 
 
c) Proje bileşenlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak düzenlenen idare ve/veya proje yüklenicilerinin taraf 
olduğu kâğıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisinden müstesnadır. 
 
ç) Millî Eğitim Bakanlığı veya bu Bakanlık adına Proje yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından serbest dolaşıma 
sokulacak her türlü araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek parçaları, 4458 sayılı Kanuna göre alınan 
gümrük vergilerinden, fonlardan, bu ithalata ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler 
harçlardan müstesnadır (Proje yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak eşyanın bu 
Projeye uygunluğunu tevsik edici belgeleri düzenlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.). 
 
d) Proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Millî Eğitim Bakanlığına 
ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergisinden müstesnadır (Maliye Bakanlığı 
istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.). 
 
e) 406 sayılı Kanun uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak 
suretiyle veya 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması 
veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin Millî 
Eğitim Bakanlığı ya da proje yüklenicisi işletmelere yapmış oldukları mal teslimleri ve hizmet ifaları dolayısıyla elde 
ettikleri gelirler, bu işletmecilerden 406 sayılı Kanunun ek 37 nci maddesine göre alınan Hazine payının ve Kurum 
masraflarına katkı payının, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 6 ncı maddesine göre alınan 
evrensel hizmet gelirlerinin, 5809 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre alınan idari ücret ile aynı Kanunun 46 ncı 
maddesinin (7) numaralı fıkrasına göre alınan telsiz ücretinin hesaplanmasına dâhil edilmez. 
 
f) Proje bileşenlerine ilişkin olarak temin edilecek bilgisayar ve tablet bilgisayarlar ile etkileşimli tahtalar için 5/12/1951 
tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kesintiler 
yapılmaz (Millî Eğitim Bakanlığı bu kapsamda temin edilen mallardan kesinti yapılmamasını sağlayan belgeleri 
düzenlemeye yetkilidir.). 
 
g) Proje bileşenlerine ilişkin olarak temin edilecek bilgisayar ve tablet bilgisayarlar ile etkileşimli tahtalardan, 4/12/1984 
tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan 
bandrol ücreti alınmaz (Milli Eğitim Bakanlığı bu kapsamda temin edilen mallardan bandrol ücreti alınmamasını 
sağlayan belgeleri düzenlemeye yetkilidir.) 
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ğ) Proje bileşenlerine ilişkin olarak tesis edilen aboneliklere ait telsiz cihaz ve sistemlerinden, 5809 sayılı Kanunun 46 
ncı maddesinde yer alan telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri alınmaz. 
 
h) Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında Proje bileşenlerine ilişkin ihale yüklenicisinin bu Proje ile ilgili 
faaliyette bulunmak üzere özel amaçlı şirket kurması halinde bu şirket, yalnızca ilgili mevzuatına göre kendi ödemesi 
gereken vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olup, ihale yüklenicisinin ödemesi gereken Hazine payı, Kurum 
masraflarına katkı payı, evrensel hizmet katkı payı, idari ücret, özel iletişim vergisi ve telsiz ücretlerinden sorumlu 
tutulmaz.” 
 
 
MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR : 
 
 
7061 sayılı Torba Kanun’un 44. maddesi ile KDV Kanunu’na Geçici 38. madde ( yeni bir 
istisna hükmü ) eklenmiştir.  
 
Geçici 38. maddenin uygulama esasları 16 seri no.lu KDV Genel Tebliği’nin 1. maddesinde 
açıklanmıştır.  
 
Bu istisna kapsamında, fatura düzenleyen satıcılar, yüklendikleri KDV’leri indirebilirler.  
 
İndirimle gideremedikleri KDV’yi, ihracat istisnasına ilişkin usuller çerçevesinde  isterlerse 
iade alabilirler.  
 
Bu ve benzeri şekilde özel KDV istisnaları konulmasını çok hatalı buluyoruz. Bu gibi 
istisnalar KDV’nin sistematiğini bozmakta, vergi dairelerinin en ağır iş yükü olan KDV 
iadelerinin hacmini artırmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na destek verilmek isteniyorsa, 
bunu KDV istisnası getirmek yerine, bu Bakanlığın bütçesini KDV ödeyerek mal ve hizmet 
alabilecek durumda tutmak daha doğrudur.  
 
İstisna kapsamında işlem yapacak olanlara istisna belgesi verilecek ve bu kapsamda teslim 
edilebilecek mallar ve sunulabilecek hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
onaylanacak listelerle belirlenecektir. İstisna belgesi formatı ve liste formatı Tebliğin 
ekinde olup, aşağıdaki istisnayı açıklayan bölümün devamında yer almaktadır.  
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Tebliğin ilgili bölümü aşağıda sunulmuştur: 
 
“MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) kısmının 7 nci bölümünden sonra gelmek üzere 
başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 
 
“8. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi 
Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında 
İstisna  
 
3065 sayılı Kanunun geçici 38 inci maddesinin birinci fıkrasında; 
 
- Bu maddenin yürürlüğe girdiği 5/12/2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere 

istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve 
hizmet alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak; Milli Eğitim 
Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet 
ifalarının katma değer vergisinden müstesna olduğu, 

 
- Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin, 

vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirileceği, 
 
- İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmü 

uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edileceği, 
 
- Maliye Bakanlığının istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu 
 
hükme bağlanmıştır. 
 
Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir. 
 
8.1. Kapsam 
 
Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için; 
 
- Sözleşmenin Milli Eğitim Bakanlığı ile yükleniciler arasında 5/12/2017 tarihinden sonra 

düzenlenmiş olması, 
 
- Sözleşme konusu mal ve hizmetlerin FATİH projesi kapsamındaki bileşenlerden olması, 
 
- Proje kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifalarının Milli Eğitim Bakanlığına yapılmış 

olması veya bu kapsamdaki ithalatın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olması 
 
gerekmektedir. 
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8.2. İstisnanın Uygulaması 
 
FATİH projesine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığına istisna kapsamında yapılacak teslim 
ve hizmetler için Milli Eğitim Bakanlığınca Tebliğ eki (EK:25) istisna belgesi düzenlenerek 
satıcılara verilir. Satıcılar bu belgeye istinaden Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak FATİH 
projesi kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV hesaplamaz. Bu kapsamdaki 
malların ithalinde istisna belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gümrük müdürlüğüne 
hitaben düzenlenir. 
 
Düzenlenecek istisna belgesine, istisna kapsamındaki mal ve hizmetlerin nitelik, miktar ve 
tutarını gösteren bir liste de eklenir. 
 
Satıcı firma bu istisna belgesi ve eki listeyi 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz 
hükümlerine göre saklar. 
 
İstisna uygulanan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından 
indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV satıcılara talep edilmesi 
halinde iade edilir. 
 
8.3. İstisnanın Beyanı 
 
Bu istisna kapsamında satıcılar tarafından KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim 
ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade 
Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 
329 kod numaralı satırında beyan edilir. 
 
Beyan edilen satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslim ve 
hizmetlerin tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve 
giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen 
mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır. 
 
8.4. İade 
 
Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır: 
 
- Standart iade talep dilekçesi. 
 
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi. 
 
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi. 
 
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu. 
 
- Satış faturaları listesi. 
 
- İstisna belgesi ve eki listenin örneği. 
 
8.4.1. Mahsuben İade 
 
Mükelleflerin bu istisnadan kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin 
ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu 
ve teminat aranmadan yerine getirilir. 
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8.4.2. Nakden İade 
 
Mükelleflerin bu istisnadan kaynaklanan ve 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri 
vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 
10.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna 
göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve 
teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.” 
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İstisna Belgesi Örneği: 
 
 
 
 
 
“ EK 25: FATİH PROJESİ KAPSAMINDAKİ MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TARAFINDAN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 

T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Sayı : 

Konu: 

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesine ilişkin Bakanlığımız ile Şirketiniz arasında 
düzenlenen ... tarihli sözleşme çerçevesinde, FATİH projesi kapsamında olduğu tespit edilen ekli listede yer alan mal ve hizmetlerin 
Bakanlığımıza teslim ve ifası 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 38 inci maddesine göre KDV’den müstesnadır. 

Bu belge, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-8) bölümünde yapılan düzenlemelere dayanılarak ve 120.. tarihine 
kadar geçerli olmak üzere tanzim olunmuştur. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

İmza/Kaşe 

Ek: Fatih Projesine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığına İstisna Kapsamında Teslim Edilecek Mal ve Hizmet Listesi 
Ek: Fatih Projesine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığına İstisna Kapsamında Teslim Edilecek Mal ve Hizmet Listesi 

 
 
 
 
 
 
Liste Örneği: 
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Tarih/îmza” 
 
 
 

FATİH PROJESİNE İLİŞKİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA İSTİSNA 
KAPSAMINDA TESLİM EDİLECEK MAL VE HİZMET LİSTESİ 

Sıra No Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Tutarı 
     

     

     

     

     

     

     

     


