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Konu : 10 Soruda Sınai Mülkiyet Haklarından Elde Edilen Kazanç Ve İratlarda İstisna 
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SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ VE 

İRATLARDA İSTİSNA 

 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesinde yer alan düzenlemeye göre; 

 

• Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 

• Türkiye’de gerçekleştirilen, 

• Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya 

çıkan buluşların; 

 

1- Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, 

2- Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, 

3- Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, 

4- 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 

gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

 

Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle 

alınan sigorta veya diğer tazminatlar da istisna kapsamındadır. 

 

Soru 1: İstisnadan kimler yaralanabilir? 

 

Tam ve dar mükellef olan kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri 

yararlanabilecektir. 

 

Soru 2: İstisnadan yararlanma şartları nelerdir? 

 

• Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin 

Türkiye’de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 

• İncelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model 

belgesi alınması gerekmektedir. 

 

Bu şarttan anlaşılması gereken ise buluşun, patent veya faydalı model belgesi verilerek 

koruma altına alınan buluşlar arasında olması ve buluşa ilişkin incelemeli sistemle patent veya 

olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması şarttır. 
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• İstisna uygulamasından yararlanacak kişiler arasında olunması gerekmektedir. 

 

Bu şart uyarınca 551 sayılı KHK’nın 2 nci maddesiyle sağlanan patent veya faydalı model 

belgesi korumasından; 

 

-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ya da sınai veya ticari faaliyette 

bulunan gerçek veya tüzel kişiler, 

 

-Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler, 

 

-Bu kapsam dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere 

kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin 

uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler karşılıklılık ilkesi uyarınca yararlanabilecektir. 

 

• Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip 

olunması gerekmektedir. 

 

• Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin aşılmaması gerekir. 

 

İncelemeli sistemle verilen patentlerde koruma süresi, TPE’ye başvuru tarihinden 

itibaren en fazla 20 yıl, araştırma raporu sonucunda alınan faydalı model belgelerinde ise 

koruma süresi TPE’ye başvuru tarihinden itibaren en fazla 10 yıldır.  

 

İncelemesiz sistem ile verilen patentlerde koruma süresi 7 yıl olup bu süre sona ermeden 

patent sahibinin talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda, incelemeli sistemle patent 

verilmesi halinde, incelemeli sistemle patent verildiği tarihten itibaren kalan koruma süresinin 

sonuna kadar elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir. 

 

Soru:3 İstisna kazancın hesaplaması nasıl yapılır? 

 

Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazançların %50'si kurumlar 

vergisinden müstesnadır. 

 

Örneğin;  

 

1-UP A.Ş.’nin 6/5/2013 tarihinde TPE’ye yapmış olduğu başvuruya istinaden, bu 

başvurusuna konu buluşuna ilişkin patent 6/7/2017 tarihinde tescil edilmiştir. UP A.Ş. söz 

konusu patentten doğan tüm haklarını 20/9/2018 tarihinde 10.000.000.- TL'ye MYA A.Ş.' ye 

satmış ve bu satıştan 6.000.000.- TL kâr elde etmiştir. 

 

Bu durumda; 

UP A.Ş.'nin satış kazancının yarısı; 

6.000.000.- TL x %50= 3.000.000.- TL istisnaya konu edilebilecektir. 
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2-MYA A.Ş. bu patentin kullanım haklarını, 2/1/2019 tarihinde iki yıl süre ile SND A.Ş.' 

ye inhisari lisans sözleşmesiyle vererek 2019 hesap döneminde 2.000.000.- TL, 2020 hesap 

döneminde ise 1.000.000.- TL kazanç elde etmiştir. 

 

Bu durumda; 

MYA A.Ş.  

2019 hesap dönemi için; 2.000.000.- TL x %50= 1.000.000.- TL, 

2020 hesap dönemi için; 1.000.000.- TL x %50= 500.000.- TL tutarında istisnadan 

faydalanabilecektir. 

 

3-SND A.Ş. de söz konusu patente konu buluşu seri üretime tabi tutarak 2019 hesap 

döneminde 2.000.000.- TL, 2020 hesap döneminde ise 1.000.000.- TL kazanç elde etmiştir. 

 

Bu durumda; 

SND A.Ş. 

2019 hesap dönemi için; 2.000.000.- TL x %50=1.000.000.- TL, 

2020 hesap dönemi için; 1.000.000.- TL x %50=500.000.- TL tutarında istisnadan 

faydalanabilecektir. 

 

Soru 4: Buluşun üretim sürecinde kullanılması halinde kazanç nasıl tespit edilir? 

 

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. 

 

Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen 

kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının maliyet unsurları 

dikkate alınarak ayrıştırılmasında, buluşla ilgili maliyetlerin buluşun üretim sürecinde 

kullanılması sonucu üretilen ürünlerin toplam maliyeti içerisindeki payı dikkate alınacaktır. 

 

Buluşla ilgili maliyetlerin buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen 

ürünlerin toplam maliyeti içerisindeki payının tespitinde, buluşun üretim sürecinde 

kullanılmasıyla ilgili olarak katlanılan tüm giderler dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, buluşla 

ilgili olarak aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları için ayrılan amortismanlar ile üretim sürecinde 

kullanılması nedeniyle buluşa ilişkin olarak katlanılan; 

 

- İlk madde ve malzeme giderleri, 

- İşçilik giderleri, 

- Genel üretim giderlerinden düşen pay, 

- Genel yönetim giderlerinden düşen pay 

 

gibi giderler dikkate alınmak suretiyle buluşla ilgili katlanılan maliyetler hesaplanacak ve 

buluşla ilgili maliyetlerin üretilen ürünlerin toplam maliyeti içerisindeki payı tespit edilecektir 
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Örneğin; 

 

UP A.Ş.’nin patentle korunan buluşunu üretim sürecinde kullanarak 2020 yılında ürettiği 

çamaşır makinelerinin toplam üretim maliyeti 30.000.000.- TL’dir. Söz konusu çamaşır 

makinelerinin toplam maliyetinin 3.000.000.- TL’lik kısmını patentle korunan buluşun üretim 

sürecinde kullanılması nedeniyle katlanılan maliyetler oluşturmaktadır. 

 

UP A.Ş. ürettiği bu çamaşır makinelerinin satışından 2020 yılında 5.000.000.- TL kazanç 

elde etmiştir. 

 

Bu durumda; 

 

UP A.Ş.’nin 2020 yılında bu çamaşır makinelerinin satışından elde ettiği kazancının, 

üretimde kullanılan ve patentle korunan buluşuna atfedilebilecek kısmı; 

 

 [5.000.000.- TL x (3.000.000.- TL / 30.000.000.- TL)=] 500.000.- TL olup, 

 

Bu kazancının %50’lik kısmı olan (500.000.- TL x %50) 250.000.- TL istisna 

uygulamasında dikkate alınabilecektir. 

 

Soru 5:Söz konusu kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılması gerekir mi? 

 

İstisna uygulaması, patent veya faydalı model belgesi alınan buluş dolayısıyla elde edilen 

kazanç ve iratlar üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır. 

 

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 

uygulanacaktır. 

 

Soru 6:1/1/2015 tarihinden önce tescil edilmiş patentli veya faydalı model belgeli 

buluşlar istisnadan yararlanabilir mi? 

 

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.  

 

Soru 7: Sınai mülkiyet hakkının devredilmesi, satılması veya kiralanması 

durumlarında ne yapılması gerekir? 

 

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. 
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Patent veya faydalı model belgesini devralanlar, satın alanlar veya inhisari lisans 

sahipleri, şartların sağlanması kaydıyla, bu işlemlerin Sicile tescil edildiği tarihten itibaren 

istisnadan yararlanabileceklerdir. 

 

Soru 8: Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir 

kısmının veya tamamının yurt dışında gerçekleştirilmesi durumda istisna uygulanır mı? 

 

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. 

 

Dolayısıyla, tamamı yurt dışında gerçekleştirilmiş olan araştırma, geliştirme ve yenilik 

faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan buluşlar için 551 sayılı KHK 

kapsamında Türkiye’de patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi bu istisnadan 

yararlanılması mümkün değildir. 

 

Soru 9: Patent veya faydalı model belgesinin mahkemeler tarafından hükümsüz 

sayılır ise müeyyide nedir? 

 

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. 

 

Soru 10: Söz konusu kazançlara hangi istisnalar uygulanabilir? 

  

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 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. 
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Diğer taraftan, sınai mülkiyet haklarında uygulanan bu istisnadan yararlanan mükellefler 

söz konusu kazançlarına ilişkin olarak diğer istisna uygulamalarından yararlanamayacaklardır. 
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gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 
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