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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2015/52 

TARİH: 21/04/2015 

 

KONU 

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisnalara İlişkin Düzenlemeler Yapan 

“Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)” Resmi Gazete’de Yayımlandı. 

 

 21/4/2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurumlar Vergisi 

Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)”, sinai 

mülkiyet haklarında istisnalara ilişkin düzenlemelere yer vermektedir.  

Söz konusu Tebliğ uyarınca, 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’ne “5.13. Yabancı fon kazançlarının 

ve bu fonların portföy yöneticiliğini yapan şirketlerin vergisel durumu” başlıklı bölümden 

sonra gelmek üzere, “5.14. Sınai mülkiyet haklarında istisna” bölümü eklenmiş ve sonraki 

bölüm numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.  

Ayrıca, aynı Tebliğe ek-2’den sonra gelmek üzere “Kurumlar Vergisi Kanunu 5/B 

İstisnası Ön Değerleme Raporu” başlıklı ek-3 eklenmiştir. 

Tebliğ hükmünce eklenen bölüme ilişkin genel bilgi ve “Kurumlar Vergisi Kanunu 

5/B İstisnası Ön Değerleme Raporu”  başlıklı ek, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.  

5.14. Sınai mülkiyet haklarında istisna başlıklı bölüm, “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.” 

açıklamasına yer vermiştir. Söz konusu bölümün içeriği;  

 Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı, 

 İstisnadan yararlanacak olanlar, 

 İstisnadan yararlanma şartları, 

 İstisna uygulaması ve 

 Diğer hususlar  

alt başlıkları çerçevesinde düzenlenmiştir. 
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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 istisnanın uygulanmasında temel şart, kazanç 

ve iradın elde edildiği buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım 

faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi olup, istisna uygulamasından kurumlar vergisi 

mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. İstisna şartlarının sağlanması 

koşuluyla, gerçek ya da tüzel kişinin tam ya da dar mükellef olmasının istisnanın uygulanması 

açısından bir önemi yoktur.  

İstisna uygulamasına ilk defa konu edilecek patentli veya faydalı model belgeli 

buluşlarla ilgili olarak değerleme raporunun düzenlenmesi amacıyla, patent veya faydalı 

model belgesi sahipleri tarafından, Ek-3'te yer alan formata göre hazırlanacak ön değerleme 

raporuyla Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir. 

Mükellefler, patentli veya faydalı model belgeli buluşlarından 1/1/2015 tarihinden 

itibaren elde ettikleri kazanç ve iratları için, değerleme raporunun düzenlenmesinden ve 

istisnadan yararlanılacak azami tutarın kati olarak tespit edilmesinden sonra, istisnadan 

yararlanmaya başlayabilecekleri gibi, dileyen mükelleflerin, hazırladıkları söz konusu ön 

değerleme raporunda yer verdikleri tahmini değeri dikkate almak suretiyle Gelir İdaresi 

Başkanlığına başvuru yaptıkları tarihten itibaren istisnadan yararlanabilmeleri de mümkündür. 

Buluşun değer tespiti için, 

 Maliyet bazlı yöntemler, 

 Pazar (piyasa) yöntemi, 

 Gelir bazlı yöntemler ya da 

 Hesaplamaya dayalı diğer yöntemlerden biri değerlenecek buluşun içinde 

bulunduğu şartlar dahilinde kullanılabilecektir.  
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Değerleme aşamasından sonra mükellef başvuruları değerleme raporunun 

düzenlenmesi amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına iletilir. Düzenlenen değerleme 

raporu Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir. Gelir 

İdaresi Başkanlığı tarafından değerleme raporunun bir örneği mükellefe gönderilerek 

istisnadan yararlanılabilecek toplam tutar hakkında bilgi verilir.  

 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.  

Öte yandan; istisna uygulaması, patent veya faydalı model belgesi alınan buluş 

dolayısıyla elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden vergi kesintisi yapılmasına engel teşkil 

etmeyecektir. 

Son olarak mükellefler, istisnadan yararlanabilmek için tercih yapmak durumunda 

olacaktır. Hem 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci 

maddesinde hem de bu maddede yer alan şartları sağlasalar dahi söz konusu buluştan elde 

edilen kazançlarına bu istisnalardan sadece biri uygulanabilecektir.  

Bilindiği üzere, 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. Bu bağlamda, mükellefin söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için, 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. Sınai mülkiyet 

haklarından elde edilen kazanç ve iratlara ilişkin hususlara tam tasdik raporunda yer verilmiş 

olması durumundaysa bu istisnadan yararlanılması nedeniyle ayrıca tasdik raporu 

düzenlenmesine gerek bulunmayacaktır.  

Bahsi geçen Tebliğ’in eklenen bölümün detaylarını ve “Kurumlar Vergisi Kanunu 5/B 

İstisnası Ön Değerleme Raporu” başlıklı eki içeren orijinal metnine aşağıdaki bağlantı 

yardımıyla ulaşılabilecektir.  

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Seri No: 8) 

Saygılarımızla, 
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