
 
 
 
 

 
 
 

GEÇİCİ MADDE 23 
 
MADDE METNİ   : 
 
 

“(5281 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle eklenen geçici madde; Yürürlük; 01.01.2005) Milli Eğitim 

Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, 

bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2015 (6111 Sayılı Kanun’un 86 ncı 

maddesi ile değiştirilen ibare) tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır.  

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle 

hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya 

ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

            

MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR   : 

 
Geçici 23 üncü madde ile getirilmiş olan yukarıdaki istisnayı konu alan KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/G-3 
no.lu bölümü aşağıda sunulmuştur :  
 
Tebliğ metni yeterli düzenleme ve açıklamayı içerdiği için ayrıca izahatta bulunmaya gerek görmüyoruz.  
 
Ancak şu hususları belirtmek isteriz ki,  
 
Milli Eğitim Bakanlığı, tüm idari birimleri ve bu Bakanlığa okullar dahil olmak üzere, KDV Kanununun 17/1 inci 
maddesinde sayılan kuruluşlardan biridir. Söz konusu kuruluşlara yapılan her türlü mal ve hizmet bağışları 17/2-b 
uyarınca KDV den zaten istisna edilmiş durumdadır. Dolayısıyla yukarıdaki maddenin Milli Eğitim Bakanlığına 
bilgisayar donanımı ve yazılım bağışlarında istisna uygulanacağı hakkındaki kısmı tekerrür niteliğini taşımaktadır.  
 
Ancak, 
 
-  Bu madde ile getirilen ek imkan, bilgisayar ve yazılım satıcılarının Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanmak üzere 
alımda bulunanlara KDV siz olarak bilgisayar donanımı ve yazılım verebilmesinin sağlanmış olmasıdır.  
 
-  17/2-b maddesi yerine geçici 23’üncü maddenin uygulanması, bağışta bulunanın KDV’siz olarak bağışa konu 
mal temin etmesine imkan vermesi veya alım KDV yüklenilerek yapılmışsa, bu KDV’nin indirilmesinin mümkün 
olması açılarından önemlidir. (17/2-b maddesi kapsamında KDV hesaplamaksızın bağış yapıldığında bu bağışla 
ilgili KDV yüklenimlerinin indirilmesi mümkün değildir.)  
 
Bu maddenin yürürlük süresi 31.12.2015 tarihinde sona erecektir. Maddenin niçin geçici şekilde (süre sınırlı 
olarak) düzenlendiğini anlayabilmiş değiliz. 
 

“3. Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve 

Hizmetleri 

 

3065 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile 

bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası, 31/12/2015 tarihine 

kadar KDV’den istisna edilmiş, bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergilerin vergiye tabi işlemler 

nedeniyle hesaplanan vergiden indirileceği, indirimle giderilemeyen vergilerin iade edilmeyeceği ve Maliye Bakanlığının 

istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 

 

Bu hüküm uyarınca söz konusu istisna aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir. 

 

 

 

 



3.1. İstisnanın Kapsamı 

 

Bu istisna; 

 

- Bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına bedelsiz olarak teslimi 

ve/veya ifası ile 

- Bu mal ve hizmetlerin bağışını yapacak olanlara teslim ve/veya ifasında 

geçerlidir. 

 

Bu kapsamda, bilgisayar donanımları (mouse, klavye, antivirüs programları, data kablosu-montaj kablosu gibi), internet ve 

network ürünleri (modem, switch, kablolama), tarayıcı gibi ürünler ile işletim sistemi ve güvenlik yazılımlarının Milli Eğitim 

Bakanlığına (okul aile birliği dahil) bedelsiz teslimi ve/veya ifası ile bedelsiz teslimi yapacak olanlara teslimi ve/veya ifasında 

Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında KDV uygulanmaz. 

 

Bilgisayar donanımı ve bunlara ilişkin yazılım dışında kalan çevre birimlerinin (akıllı tahta, bilgisayara bağlanarak kullanılma 

imkanı olsa dahi bilgisayar donanımı olarak kabul edilmesi mümkün olmayan projeksiyon cihazı ve aparatı, bilgisayar çantası, 

ses sistemi, yazıcı, notebook soğutucusu,  televizyon, barkod okuyucu, kesintisiz güç kaynağı, dijital video ve fotoğraf makinesi 

gibi ürünler) teslimi Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmez ve bunların tesliminde genel hükümlere göre 

KDV hesaplanır. 

 

Bilgisayar ve donanımlarının doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz tesliminde, Kanunun (17/2-b) maddesi hükmü uyarınca 

KDV istisnası uygulanır. Ancak, bu ürünlerin Milli Eğitim Bakanlığına bedeli mukabilinde tesliminde Kanunun (17/2-b) ve geçici 

23 üncü maddesine göre KDV istisnası uygulanması söz konusu değildir. 

 

3.2. İstisnanın Uygulanması 

 

3.2.1. İstisna Belgesinin Düzenlenmesi 

 

3065 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına bedelsiz bilgisayar ve 

donanımları ile bunlara ilişkin yazılımları teslim ve/veya ifa etmek isteyen kişi veya kuruluşlar, İl veya İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri nezdinde görevlendirilen koordinatörlüklere başvururlar. 

 

İl veya ilçe koordinatörlükleri bu başvuru üzerine bedelsiz olarak teslim ve/veya ifa edilmek istenen bilgisayarlar ve donanımları 

ile bunlara ilişkin yazılımların teknik açıdan uygun olup olmadığı hususunda gerekli değerlendirmeyi yapar ve uygun bulunması 

halinde, bedelsiz teslimde bulunacak kişi veya kuruluş adına örneği Tebliğ ekinde yer alan istisna belgesini (EK:17) düzenler. 

Düzenlenecek istisna belgesine bedelsiz teslim ve/veya ifa edilecek bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların 

nitelik ve adedini gösteren bir listede eklenir. 

 

3.2.2. KDV Mükelleflerince Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması 

 

İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki koordinatörlükler tarafından adlarına bedelsiz bilgisayar ve donanımları ile 

bunlara ilişkin yazılımların teslim ve/veya ifasında bulunmak amacıyla istisna belgesi düzenlenen KDV mükellefleri, söz konusu 

mal ve hizmetleri KDV ödeyerek ya da KDV ödemeksizin temin edebilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz teslim ve/veya ifa 

edecekleri bilgisayarlar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımları, KDV ödemeksizin temin etmek isteyen mükellefler, adlarına 

düzenlenmiş olan istisna belgesi ve ekli listeyi satıcılara ibraz ederek istisna kapsamında işlem yapılmasını talep ederler. Bu 

şekilde talepte bulunulmaması durumunda ise Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin 

yazılımların teslim ve/veya ifasında bulunacaklara yapılacak satışlarda istisna kapsamında işlem yapılmaz. 

 

Satıcılar istisna kapsamında işlem yapılmasının talep edilmesi üzerine belge sahibi adına düzenleyecekleri faturada KDV 

hesaplamazlar. Düzenlenen bu faturaya ".......... İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ..... tarih ve ........ sayılı belge 

uyarınca KDV uygulanmamıştır." ibaresi not olarak düşülür; ayrıca istisna belgesinin düzenleyen makamca onaylı bir örneği eki 

ile birlikte gerektiğinde yetkili makamlara Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde ibraz edilmek üzere 

karşı taraftan alınır. 

 

Yukarıda belirtilen şekillerde temin edilen bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımları Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz 

teslim ve/veya ifasında bulunacak mükellefler de düzenleyecekleri faturalarda adlarına düzenlenen istisna belgesine ait bilgilere 

yer vermek suretiyle KDV hesaplamazlar. Bu şekilde bedelsiz teslim ve/veya ifada bulunan mükelleflerin sahip oldukları istisna 

belgesini eki ile birlikte Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklayacakları da tabiidir. 



3.2.3. KDV Mükellefi Olmayanlarca Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması 

 

İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki koordinatörlükler tarafından adlarına bedelsiz bilgisayar ve donanımları ile 

bunlara ilişkin yazılımların teslim ve/veya ifası hususunda istisna belgesi düzenlenen KDV mükellefi olmayan kişi veya 

kuruluşlar, bedelsiz teslim ve/veya ifa edecekleri bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımları piyasadan KDV 

ödemeksizin temin ederler. 

 

Buna göre bedelsiz bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımları Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz teslim ve/veya ifa 

edecek istisna belgesine sahip KDV mükellefi olmayan kişi veya kuruluşlar, satıcılara istisna belgelerini ibraz ederek, kendilerine 

yapılacak teslim ve/veya ifalarda KDV uygulanmamasını talep ederler. 

 

Satıcılar, bu talep üzerine istisna belgesinde nitelik ve adedi gösterilen bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların 

teslim ve/veya ifalarına ilişkin düzenleyecekleri faturada Tebliğin (II/G-3.2.2.) bölümünde belirtilen notu düşmek suretiyle KDV 

hesaplamazlar. Ayrıca, istisna belgesinin düzenleyen makamca onaylı bir örneği, eki ile birlikte gerektiğinde yetkili makamlara 

Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde ibraz edilmek üzere karşı taraftan alınır. 

 

3.2.4. Nakdi Bağışlarla Alınacak Bilgisayarlarda İstisna Uygulaması 

 

Milli Eğitim Bakanlığına, bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların alımı şartı ile yapılan nakdi bağışların, Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından kullanımında da İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde görevlendirilen koordinatörlüklerin 

bağış sahibi adına istisna belgesi düzenlemek suretiyle Tebliğin (II/G-3.2.3.) bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda 

işlem yapmaları mümkündür. 

 

3.3. İndirim 

 

Kanunun geçici 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KDV ödeyerek satın aldıkları bilgisayar ve donanımlar ile bunlara 

ilişkin yazılımları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara bedelsiz teslim eden mükellefler ile bedelsiz teslim ve/veya ifada 

bulunacak bu kişi veya kuruluşlara istisna kapsamında satış yapan mükellefler, yüklendikleri vergileri 3065 sayılı Kanunun 29 ve 

34 üncü maddelerindeki genel esaslar dahilinde indirim konusu yaparlar. Ancak, KDV’den istisna edilen söz konusu teslim ve 

hizmetler nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılan verginin iadesini talep edemezler. 



EK 17:  

  

  

  

T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

... İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

  

  

  

Milli Eğitim Bakanlığına Bedelsiz Teslim ve/veya İfa Edilmek Üzere Yapılacak 

Bilgisayar ve Donanımları ile Bunlara İlişkin Yazılım Alımlarına Yönelik 

KDV İstisna Belgesi 

  

İstisnadan Yararlanacak Kişi/Kurumun    

Adı Soyadı (Unvanı)                                                               : 

Vergi Dairesi                                                                           : 

Vergi Kimlik Numarası                                                        : 

Faaliyet Konusu                                                                      : 

Adresi                                                                                        : 

  

  

Yukarıda kimlik ve faaliyet bilgileri gösterilen ............................................... tarafından "Eğitime %100 

Destek Projesi" kapsamında Müdürlüğümüze ekli listede sayılan bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin 

yazılımları bedelsiz teslim/ifa etmek talebinde bulunmuş ve bu talep Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.  

İş bu belge düzenlenme tarihinden itibaren üç ay süre ile geçerlidir. 

  

 İmza - Mühür 

 

 


