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ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Hizmetleri Ltd. Şti. 
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Tel  :0.216.340 00 86 
Fax :0.216.340 00 87 
E-posta: info@erkymm.com 
 

  No: 2015/44 Tarih:27.04.2015 
 

 

Konu : 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ 21.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Özet : 21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri No.lu Kurumlar 
Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Kurumlar Vergisi 
Kanununun “Sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesi uygulanmasına dair usul ve 
esaslara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.  

 
Sınai mülkiyet haklarında istisna uygulaması ana başlıkları itibarı ile aşağıda yer almaktadır. 
 

 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 82 nci maddesiyle bu Kanuna 
eklenen "Sınai mülkiyet haklarında istisna" başlıklı 5/B maddesinde, Türkiye'de 
gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıkan buluşlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve 
iratlara yönelik istisna uygulaması düzenlenmiştir. 
 

 Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme 
ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; 
 Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, 
 Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, 
 Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, 
 Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin 

satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen 
kısmının, 

%50'si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden itibaren 
kurumlar vergisinden müstesnadır. 

 Bu istisna uygulamasından kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri 
yararlanabilecektir. İstisna şartlarının sağlanması kaydıyla, gerçek veya tüzel kişilerin tam 
veya dar mükellefiyete tabi olmasının istisna uygulanmasında bir önemi yoktur. Dar 
mükellef kurumların, Türkiye'de gerçekleştirdikleri araştırma, geliştirme ve yenilik 
faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşları için patent veya 
faydalı model belgesi almaları halinde, bu buluşlarından elde edecekleri kazanç ve iratları 
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için istisna hükümlerinden faydalanmaları mümkün olacaktır.  
 

 İstisnadan yararlanma şartları aşağıda yer almaktadır. 
 Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım 

faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi, 
 İncelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model 

belgesi alınması, 
 İstisna uygulamasından yararlanacak kişilerden olunması, 
 İstisnadan yararlanacak kişilerin 551 sayılı KHK'da belirtilen nitelikleri taşıması, 
 Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip 

olunması,  
 Değerleme raporu düzenlenmesi, 
 Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin aşılmamış 

olması. 
 

 İstisna kazancın tespiti 
Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda belirtilen 
bedelin %50'sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise 
değerleme raporunda belirtilen bedelin %100'ünü aşamayacaktır.  
 

 Buluşun üretim sürecinde kullanılması halinde kazancın tespiti 
Maddenin üçüncü fıkrası gereğince, buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen 
ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa 
atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit 
edilecektir. 
 
Öte yandan, maddenin yedinci fıkrası hükmüyle, üçüncü fıkrada yer alan transfer 
fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat, gider, harcama veya 
benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit 
etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda, patentli veya faydalı model 
belgeli buluşunu üretim sürecinde kullanan mükelleflerin tercih etmeleri halinde, ürettikleri 
ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarının patentli veya faydalı model belgeli buluşa 
atfedilen kısmını, maliyet unsurlarını dikkate alarak da ayrıştırmaları mümkündür. 
 

 Tevkifat uygulaması 
İstisna uygulaması, patent veya faydalı model belgesi alınan buluş dolayısıyla elde edilen 
kazanç ve iratlar üzerinden vergi kesintisi yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.  
 
Ancak, Kanunun 5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanılabilecek serbest meslek 
kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi %50 
indirimli olarak uygulanacaktır. Kazanç ve iratları kesinti yoluyla vergilenen ve 
beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl 
süre ile uygulanır. 
 

 1/1/2015 tarihinden önce tescil edilmiş patentli veya faydalı model belgeli buluşların 
durumu 
1/1/2015 tarihinden önce alınan ve koruma süresi henüz dolmamış olan patent veya faydalı 
model belgelerine ilişkin buluşlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren kalan koruma süresince 
elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir. Ancak, koruma süresi 
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1/1/2015 tarihinden önce dolmuş olan patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde 
edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılamayacaktır.  
 

 Sınai mülkiyet hakkının devredilmesi, satılması veya kiralanması işlemlerinin tescili  
Patent veya faydalı model belgesinin devredilmesi, satılması veya inhisari lisans verilmesi 
dahil kiralanması durumlarında bu istisnadan yararlanılabilmesi için devir, satış veya 
kiralama işlemlerinin TPE tarafından tutulan Sicile tescil edilmesi gerekmektedir.  
 
Patent veya faydalı model belgesini devralanlar, satın alanlar veya inhisari lisans sahipleri, 
şartların sağlanması kaydıyla, bu işlemlerin Sicile tescil edildiği tarihten itibaren istisnadan 
yararlanabileceklerdir. 
 

 Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir kısmının 
veya tamamının yurt dışında gerçekleştirilmesi  
Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir kısmının yurt 
dışında yapılması veya yurt dışındaki gerçek kişiler ile kurum ve kuruluşlardan mesleki 
veya teknik destek, danışmanlık hizmeti ve diğer hizmetler alınması veya bunlara analiz 
yaptırılması gibi hallerde, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım 
faaliyetlerinin sadece Türkiye'de gerçekleştirilen kısmına isabet eden tutarla sınırlı olmak 
üzere istisnadan yararlanılabilecektir.  
 

 Patent veya faydalı model belgesinin geriye dönük olarak hükümsüz sayılması  
Yetkili mahkemeler tarafından patent veya faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne 
karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili olacağından, bu patent veya 
faydalı model belgelerine konu buluşlardan elde edilen kazanç ve iratlar için uygulanan 
istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme 
faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 
 

 Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu 
2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin 
Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik" hükümleri uyarınca "Sınai mülkiyet haklarında istisna" ile ilgili işlemler 
yeminli mali müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmıştır.  
 
Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratlara ilişkin istisnadan yararlanan 
kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan istisna 
tutarının doğru hesaplandığına ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunu ilgili 
mevzuatta belirtilen süre içinde kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi 
dairesine vermeleri gerekmektedir. Vergi müfettişlerince düzenlenecek değerleme 
raporlarının vergi dairesine, YMM tasdik raporlarının verilmesi gereken ay içinde veya 
daha sonra gelmesi halinde de mükellefler bu istisnadan yararlanabileceklerdir. Bu 
durumda, değerleme raporunun ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 30 
gün içerisinde YMM tasdik raporunun ibraz edilmesi gerekecektir. Söz konusu raporun bu 
süreler içinde verilememesi halinde ise sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve 
iratlara ilişkin istisnadan yararlanılamayacağı tabiidir. 
 

 İstisna uygulamalarında tercih   
Mükellefler, hem 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci 
maddesinde hem de bu maddede yer alan şartları sağlasalar dahi söz konusu buluştan elde 
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edilen kazançlarına bu istisnalardan sadece biri uygulanabilecektir. Dolayısıyla, 
buluşlarından elde ettikleri kazançları için bu maddede yer alan istisnadan yararlanan 
mükellefler bu kazançları için ayrıca 4691 sayılı Kanun kapsamında kazanç istisnasından 
yararlanamayacaklardır. 
 
Öte yandan mükelleflerin, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım 
faaliyetlerine ilişkin harcamalarının bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında veya 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Ar-Ge 
indirimine konu edilmiş olması, bu faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşlarından sağlanan 
kazançlar nedeniyle Kanunun 5/B maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından 
yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir.  
 
Diğer taraftan, sınai mülkiyet haklarında uygulanan bu istisnadan yararlanan mükellefler 
söz konusu kazançlarına ilişkin olarak diğer istisna uygulamalarından 
yararlanamayacaklardır. 

 
 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 
başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


