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ÖZET 

GAYRİMADDİ HAKLAR VE TÜRK VERGİ MEVZUATI KARŞISINDAKİ 

DURUMU 

Fikri ve sınai hakları içeren gayrimaddi hakların işletmeler açısından öneminin 

artması ve ekonomik değerinin büyük boyutlara ulaşmasıyla birlikte vergilendirilmeleri 

konusu da günümüzde önem kazanmıştır.  

Gayrimaddi hakların işletme bilançolarında gösterilmesi, amortismanı, 

değerlemesi, satışı veya kiralanması suretiyle elde edilen kazançların gerçek kişiler ve 

kurumlar açısından vergilendirilmesi ile söz konusu işlemlerin katma değer vergisi 

boyutu ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları karşısındaki durumunun incelendiği 

bu çalışmada genel vergilendirme esasları ile birlikte özellik arz eden hususlar da 

incelenmiş, son zamanlarda hızla yaygınlaşan franchising işlemlerinin vergilendirilmesi 

ise ayrı bir bölüm içerisinde ele alınmıştır. Ayrıca, telif hakları ve patent kazançlarına 

ilişkin istisna düzenlemesi ve istisnadan yararlanma koşulları incelenerek, istisnanın 

kapsamı ve koşullarıyla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.  

Çalışmamız kapsamında, gayrimaddi hakların vergilendirilmesi ile ilgili olarak 

uygulamada ortaya çıkan sorunlar ile vergi mevzuatında yapılması gerekli 

düzenlemelere de yer verilmiştir. 

 



 ii 

GENERAL KNOWLEDGE 

 
Name and Surname   : Musa Yıldırım 

Field       : Finance 
Programme     : Financial Law 

Supervisor     : Assistant Professor Erkan Aydın 
Degree Awarded and Date : Master - July 2010 

Keywords :Intangible Assets, Income Tax, Corporate Income Tax, 
Value Added Tax, International Tax Treaties 

 

ABSTRACT 

INTANGIBLE ASSETS AND THEIR STATUS ACCORDING TO TURKISH 

TAX LEGISLATION 

Intangible assets including intellectual property rights with their rising 

magnitude to the businesses and their economic value reaching to huge amounts also 

nowadays created magnitude to taxation issues of those rights. 

Presentation of intangible assets at the balance sheet, amortization and 

valuation of those assets and income taxes and consideration of tax treaties for persons 

and companies who make an income on selling or renting of those assets and value 

added tax aspect of such transactions and overall taxation principles with also special 

issues arising therefore have been studied in this reading; and taxation issues of rapidly 

pervading franchising transactions have been included in a stand alone chapter. Further, 

legislation on copyright and patent gains exemption and rules governing for benefiting 

from this exemption have been analyzed and extend and regulations of the exemption 

evaluated.  

Also, problems arising from application relevant to taxation of intangible assets 

commented and arrangements that shall be adopted on taxation legislation suggested in 

this study. 
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ÖNSÖZ 

 

Gayrimaddi haklar, fikir ve sanat eserlerinden, marka, patent, faydalı model, 

tasarım, ticaret ünvanı, işletme adı, franchising, arama, işletme ve imtiyaz haklarına 

kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Gayrimaddi hakların işletme bilançolarında 

yer alması ve devir ve lisans gibi hukuki işlemlere konu olmasıyla, gayrimaddi 

haklardan elde edilen kazançların vergilendirilmesi de önem kazanmaktadır. 

Gayrimaddi hakların aktifleştirilmesi, amortismanı ve değerlemesi ile gayrimaddi 

hakların gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumunu 

inceleyen bu çalışmada, vergilendirme açısından özellik arz eden hususlar da ele 

alınarak, uygulamada ortaya çıkan sorunlarla ilgili görüş ve önerilerimize yer 

verilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlandırılmasında görüş ve önerileri ile katkıda bulunan 

değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Erkan Aydın’a, desteklerini esirgemeyen aileme ve 

mensubu olmaktan onur duyduğum Gelirler Kontrolörleri camiasına teşekkür eder, 

çalışmanın tüm ilgililere yararlı olmasını dilerim. 
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1. GİRİŞ 

İşletmeler açısından gayrimaddi hakların önemi ekonomideki gelişmelere 

paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Uluslararası ticaretin ve rekabet ortamının 

gelişmesi, ar-ge faaliyetlerinin artması ve teknolojideki gelişmeler, işletmelerin fark 

yaratma ve rakiplerinden öne geçme çabaları ile yeni pazarlama tekniklerinin ortaya 

çıkması gayrimaddi hakların önemini ve ekonomik değerini artıran unsurlardır. 

Günümüzde gayrimaddi hakların ekonomik değerlerinin artmasıyla birlikte, 

gayrimaddi haklar işletme varlıkları içinde önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. 

Gayrimaddi haklardan özellikle marka, patent ve know-how bazı işletmeler için tüm 

varlık kalemlerinin toplamından daha değerli hale gelmiş bulunmaktadır. İşletmeler 

açısından öneminin artmasıyla birlikte gayrimaddi haklar, işletmeden bağımsız olarak 

lisans, kiralama, devir ve rehin gibi hukuki işlemlere de konu olabilmektedir. 

Gayrimaddi hakların büyük ekonomik değerlere sahip olması ve kazanç sağlayıcı çeşitli 

hukuki işlemlere konu olması, gayrimaddi hakları vergisel açıdan da önemli bir unsur 

haline getirmiştir. 

Yaratıcı faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan fikir ve sanat eserleri de günümüzde 

yasal korumaya sahip gayrimaddi haklardan olup, telif hakkı olarak da adlandırılan eser 

sahiplerinin maddi ve manevî hakları bu çerçevede değerlendirilmelidir. Telif 

kazançlarına ve patent kazançlarına ilişkin vergi kanunlarında yer alan istisna 

düzenlemeleri, eser sahipleri ve buluş yapanlar açısından önemli bir vergisel teşvik 

olarak değerlendirilmelidir. 

Gayrimaddi haklar ve Türk vergi mevzuatı karşısındaki durumunun tez konusu 

olarak seçilmesinin nedenleri olarak, gayrimaddi hakları vergilendirme açısından ele 

alan çok fazla çalışmanın olmaması, gayrimaddi hakların vergilendirilmesi konusunda 

çok fazla tereddüt doğuran hususun bulunması ile gayrimaddi hakların vergilendirilmesi 

konusuna ülkemizde yeterli düzeyde önem verilmediği yönündeki sahip olduğumuz 

görüş sayılabilir. Nitekim, Maliye Bakanlığı’ndan özelge talebine konu olan hususlar 

içinde gayrimaddi hakların vergilendirilmesi konusunun çok sık olarak yer alması, 

mükelleflerin bu konuda yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. 
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Daha dar kapsamlı ve sınırları belirli bir konu seçmek yerine gayrimaddi 

hakların tümünü incelemekteki amacımız ise gayrimaddi hakların genel olarak 

birbirleriyle benzer özellikler taşıması ve vergilendirilmelerinin de birbirine oldukça 

benzer olmasıdır. 

Gayrimaddi haklar ve Türk vergi mevzuatı karşısındaki durumunu inceleyen 

çalışmamız üç ana bölümden meydana gelmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde 

gayrimaddi haklar genel olarak ele alınmıştır. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde gayrimaddi haklar tek tek inceleme konusu 

yapılmış, bu çerçevede kavramsal olarak ve hukuki düzenlemeler de dikkate alınarak 

fikir ve sanat eserleri, marka, patent, know-how, endüstriyel tasarım, faydalı model, 

coğrafi işaret, ticaret ünvanı, işletme adı, arama, işletme ve imtiyaz hakları ile 

franchising konuları incelenmiştir. 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde gayrimaddi hakların Türk vergi mevzuatı 

karşısındaki durumu incelenmiştir. Bu kapsamda gayrimaddi hakların aktifleştirilmesi, 

değerlemesi ve amortismanı konuları ele alınmış, gayrimaddi hakların tam mükellef ve 

dar mükellef gerçek kişiler açısından vergilendirilmesi, tam mükellef ve dar mükellef 

kurumlar açısından vergilendirilmesi, katma değer vergisi yönünden vergilendirilmesi 

ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına göre vergilendirme ilkeleri ele alınmıştır. 

Gerçek kişilerin gelir vergisi yönünden vergilendirilmesi kapsamında telif hakkı ve 

patente ilişkin istisna düzenlemesi ve istisnadan yararlanma koşulları ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde, gayrimaddi hakların vergilendirilmesi konusunda 

uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve ihtilaflı konulara mümkün olduğunca değinilmeye 

çalışılmış, kendi görüş ve değerlendirmelerimize yer verilmiş, ancak çalışmamızın 

sınırları içinde doktrindeki tartışmalara fazlaca girilmemiştir. 

Gayrimaddi hakları ve vergi mevzuatı karşısındaki durumlarını inceleme 

konusu yapan çalışmamızda, bazı sınırlandırmaların yapılması zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle gayrimaddi hakların incelenmesinde vergilendirme konusuyla 

doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olmayan, örneğin ceza hükümleri gibi konulara 

çalışmamızda yer verilmemiş, gayrimaddi haklar arasında sayılan sınırlı ayni haklardan 
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irtifak hakkı, intifa hakkı ve gayrimenkul mükellefiyeti inceleme konumuza dahil 

edilmemiş, incelenen gayrimaddi hakların sadece Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi 

Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki 

durumları ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına göre gayrimaddi hakların 

vergilendirilme esasları incelenmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

2. GENEL OLARAK GAYRİMADDİ HAKLAR 

2.1. Gayrimaddi Haklarla İlgili Genel Bilgiler 

İşletmelerin mal varlıkları sadece maddi mallardan oluşmamakta, gayrimaddi 

mallar da işletmelerin varlıkları arasında yer almakta ve işletmelerin ekonomik değerini 

artırmaktadır. İşletmelerin mal varlığına dahil gayrimaddi mallar, fikir ve sanat eserleri, 

marka, patent, faydalı model, tasarım, ticaret ünvanı, işletme adı gibi unsurlardır. Söz 

konusu gayrimaddi mallar üzerindeki haklar, işletmeye rekabet avantajı sağlamak ve 

katma değer yaratmak yanında, alım satıma, kiralamaya veya lisansa konu olmak 

suretiyle işletmeye önemli miktarlarda gelir sağlayan bir kaynak da olabilmektedir. 

Gayrimaddi haklar kavramı, maddi varlığı olmayan mallar üzerindeki mutlak 

haklar için kullanılan bir terimdir. Diğer bir ifadeyle gayrimaddi haklar, gayrimaddi 

mallar üzerindeki mutlak haklardır. 

Gayrimaddi haklardan fikrî ve sınai haklar ise, fikrî ürün temelinde fikir ve 

sanat eserleri ile marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret, know-how vb. 

içine alan bir kavramdır. Ekonomide ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu fikrî ve 

sınai hakların kapsamı her geçen gün genişlemektedir. Örneğin bilgisayar yazılımları, 

veri tabanları, yarı iletken topografyalar bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Gayrimaddi haklardan olan fikrî ve sınai haklar kavramı yerine fikrî mülkiyet 

hakları kavramı veya fikrî ve sınai mülkiyet hakları kavramı kullanılması gerektiği 

doktrinde bazı yazarlar tarafından savunulmakla birlikte1, fikrî ve sınai hakları, bir çeşit 

mülkiyet hakkı olarak nitelendirmek tarafımızca doğru bulunmamaktadır. Nitekim, 

Türk hukuk sistemine göre mülkiyet hakkından bahsedebilmek için mülkiyete konu bir 

eşya olmalıdır. Fikrî ve sınai haklar Medeni Kanun hükümlerine göre eşya 

olmadığından, bu haklar için mülkiyet hakkı kavramının kullanılması doğru 

                                                
1 Bkz. Ünal Tekinalp, Fikrî Mülkiyet Hukuku, 4.Baskı, İstanbul: Arıkan Yayınları, 2005, s.3; B.Bahadır 

Erdem, “Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk”, 2.Baskı, 
İstanbul: Beta Basım Yayım, 2002, s.10. 
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olmayacaktır2. Bu nedenle çalışmamızda fikrî ve sınai mülkiyet hakları kavramı yerine 

fikrî ve sınai haklar kavramının kullanılması tercih edilmiştir. 

2.2. Hak Kavramı ve Hakların Sınıflandırılması 

Gayrimaddi hakları incelemeye başlamadan önce hak kavramını tanımlamak 

gerekmektedir. Hak, hukuken korunan ve ayrıca sahibine bu korumadan yararlanma 

konusunda yetki tanınan menfaattir3. Diğer bir tanıma göre hak, “kişinin hukukça 

tanınıp korunmasını sağlamaya muktedir sayıldığı menfaattir”4. Hak sahibi ise, 

hukuken menfaati korunan varlıktır. Bu varlıklar gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir5. 

Haklar değişik ölçütlere göre sınıflandırılmaktadır. Haklar, etki alanına göre 

yani herkese karşı ileri sürülüp sürülememe durumuna göre, mutlak haklar ve nisbî 

haklar şeklinde ikiye ayrılır. Mutlak haklarda, hak sahibinin herkese karşı ileri 

sürebileceği bir yasaklama ve engelleme hakkı vardır. Herkes mutlak hakka uymak ve 

ihlal etmemek zorundadır6. Mutlak haklara mülkiyet hakkı ve fikrî haklar örnek olarak 

verilebilir. 

Nisbî haklar ise belirli bir kişiye veya belirli bir takım kişilere karşı ileri 

sürülebilen haklardır7. Nisbî haklar mutlak haklardan daha dar kapsamlıdır ve herkese 

karşı ileri sürülemez. Nisbî haklara örnek olarak alacak hakkı verilebilir. Burada hak 

sadece borçluya karşı ileri sürülebilir. 

Mutlak hakların konusu şahıslar veya mallar olabilir. Bu durumda şahıslar 

üzerindeki mutlak haklardan veya mallar üzerindeki mutlak haklardan söz edilir. Mallar 

üzerindeki mutlak haklar söz konusu olduğunda maddi mallar üzerindeki mutlak haklar 

ve gayrimaddi mallar üzerindeki mutlak haklar ayrımı yapılabilir. 

                                                
2 Aynı yönde görüş için bkz. Nûşin Ayiter, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara: S Yayınları, 

1981, s.5. 
3 M. Kemal Oğuzman ve Nami Barlas, Medeni Hukuk, 15.Baskı, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008, 

s.121. 
4 Rona Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm, 2.Baskı, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008, s.164.  
5 Oğuzman ve Barlas, s.151. 
6 Serozan, s.233. 
7 Oğuzman ve Barlas, s.139. 
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Maddi mallardan eşya üzerindeki mutlak haklar, ayni hak olarak ortaya 

çıkarlar8. Ayni haklar, gayrimaddi mallar üzerinde değil eşya üzerindeki haklardan olup, 

herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Ayni haklar, mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni 

haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Sınırlı ayni haklar ise irtifak hakları, rehin hakları ve 

gayrimenkul mükellefiyeti şeklinde gruplandırılmaktadır9. 

2.3. Gayrimaddi Hak Kavramı 

Gayrimaddi haklar, gayrimaddi mallar üzerindeki mutlak haklardır. 

Gayrimaddi hakların konusu gayrimaddi mallar olduğundan, öncelikle gayrimaddi 

malların tanımının yapılması gerekmektedir. 

Gayrimaddi mallar, yaratıcı insan zekasının ürünü olarak ortaya çıkarılan ve 

üzerinde cisimlendiği maddi mallardan ayrı bir hukuki varlığa sahip, iktisadi değeri olan 

mallardır10. Diğer bir tanıma göre gayrimaddi mallar, insan zekasının ürünü olan 

ekonomik değerler olup, her zaman ve her yerde varlıklarını sürdürebilme ve 

algılanabilme özelliğine sahiptirler11. Yapılan tanımlara göre gayrimaddi maldan söz 

edebilmek için, ortaya çıkarılan ürün yaratıcı insan zekasının ürünü olmalı, hukuki bir 

varlığa ve iktisadi açıdan bir değere sahip olmalı ve algılanabilir özellikte olmalıdır. 

Gayrimaddi mallar, gayrimaddi haklardan daha geniş kapsama sahiptir. Nitekim, 

gayrimaddi malların bir kısmının üzerinde hukuken korunan gayrimaddi haklar 

kurulduğu halde, üzerinde hak kurulmamış gayrimaddi mallar da mevcuttur12. 

Gayrimaddi mallar, üzerinde somutlaştıkları ve cisimlendikleri maddi 

mallardan farklı bir hukuki varlığa sahiptir. Örneğin marka ile markalı bir mal, buluş ile 

buluşun bir makineye uygulanmış hali, tasarım ile tasarımın uygulandığı mal, telif hakkı 

ile telif hakkı bulunan kitap farklı hukuki varlığa sahiptir. Burada sözü edilen marka, 

patent, tasarım ile fikir ve sanat eserleri gayrimaddi mal olup, bunlar üzerindeki mutlak 

haklar ise gayrimaddi haklardır. 

                                                
8 Oğuzman ve Barlas, s.139. 
9 Oğuzman ve Barlas, s.126-131. 
10 Şafak N. Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 2.Baskı, Ankara: İmaj Yayınevi, 1998, s.4. 
11 Osman Berat Gürzumar, Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan 

Sistemlerin Hukuken Korunması, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1995, s.37. 
12 Funda Başaran, Alman ve Türk Vergi Bilançosu Hukuklarında Gayrimaddi İktisadi Kıymetleri 

Aktifleştirme Şartları, 1.Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1999, s.126. 



 7 

Gayrimaddi haklarla yakın ilişki içinde bulunan ve birbiriyle sıklıkla 

karıştırılan diğer kavramlar entelektüel sermaye ve şerefiye kavramlarıdır. 

Şerefiye, işletmenin sahip olduğu tüm varlıkların değeri ile işletmenin piyasa 

değeri arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Entelektüel sermaye kavramını ise 

işletmenin tüm varlıklarının değeri ile piyasa değeri arasındaki fark olarak tanımlamak 

ve şerefiye kavramıyla örtüştürmek yetersiz kalır ve yanıltıcı olur.  

Entelektüel sermaye kavramı ise oluşum, yönetim ve bileşenleri itibariyle çok 

daha geniş bir kavram olup, insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesinin 

birlikte oluşturduğu sinerji ile ortaya çıkmaktadır13. Dolayısıyla gayrimaddi haklar, 

şerefiye ve entelektüel sermaye kavramları birbirinden farklı içeriklere sahip ancak 

birbiriyle ilişkili kavramlardır. 

Gayrimaddi haklar kavramı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun14 (VUK) 

269’uncu maddesinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun15 (KVK) 26 ve 

30’uncu maddelerinde geçmekte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun16 (GVK) 70’inci 

maddesinde gayrimaddi haklardan bazıları tek tek sayılmakta, 1 seri no’lu Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de17 (TFGT) 

ise gayrimaddi haklar kavramının, fikir ve sanat eserleri ile bunlar üzerindeki telif 

haklarını, marka, patent, ticaret ünvanı, endüstriyel tasarım ve faydalı model gibi fikrî 

ve sınai hakları, ayrıca know-how ve ticari sırlar ile bunlar üzerindeki hakları kapsadığı 

belirtilmektedir. 

1 seri no’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde18 (MSUGT) ise 

gayrimaddi hakların, marka, patent, lisans, imtiyaz ve ticaret ünvanı gibi bir bedel 

                                                
13 Osman Öztürk, “Entellektel Sermaye-I”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.192 (Eylül 2004), s.94. 
14 10.01.1961 T. ve 10703-10705 sayılı R.G.’de yayınlanmıstır. 
15 21.06.2006 T. ve 26205 sayılı R.G.’de yayınlanmıstır. 
16 06.01.1961 T. ve 10700 sayılı R.G.’de yayınlanmıstır. 
17 18.11.2007 T. ve 26704 sayılı R.G.’de yayınlanan 1 seri no’lu TFGT’ye göre, gayrimaddi haklar 

kavramı: “Sinema filmleri, radyo-televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, 
artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli 
formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, 
kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkını ifade 
etmektedir. Başka bir ifadeyle, gayrimaddi haklar patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım ya da model gibi sınai 
varlıkların kullanım hakkı ile edebi, sanatsal eserlerin mülkiyet hakları ile ticari bilgi birikimi (know how) ve ticari 
sırlar gibi fikrî hakları kapsamaktadır.”  

18 26.12.1992 T. ve 21447M sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
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ödenerek elde edilen hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli 

alanlarda tanıdığı kullanma veya yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan 

harcamaları içerdiği belirtilmektedir. 

Gayrimaddi haklar, işletmeler için maddi olmayan duran varlık19 niteliğindedir. 

İşletme bilançolarında da, “26 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar” grubu içinde “260 -

Haklar” hesabında yer alırlar. Maddi olmayan duran varlıklar grubu içinde yer alan 

haklar dışındaki diğer hesaplar ise şerefiye, kuruluş ve örgütlenme giderleri, araştırma 

ve geliştirme giderleri ile özel maliyetlerdir. 

2.4. Gayrimaddi Hakların Özellikleri 

Gayrimaddi mal sayılan soyut fikrî ürünler eşya olmadığından dolayı Medeni 

Kanun’un zilyetliğe ilişkin hükümleri ve eşya hukuku hükümleri bunlar için 

uygulanamaz20. Fikrî ve sınai haklar için fikir ve sanat eserleri hukuku, patent hukuku, 

marka hukuku vb. uygulanır. 

Gayrimaddi mallar üzerindeki haklar mutlak haklardan olup, inhisari nitelikteki 

haklardır. Bu haklar herkese karşı ileri sürülebilir ve hak sahibine, üçüncü şahsın bu 

hakkı kullanmasını menetme ve yasaklama yetkisi verir21. Böylece, bir anlamda 

sahibine tekel hakkı tanınmaktadır. Gayrimaddi hakların koruma altında olması bir 

taraftan yaratıcı fikirleri, yeni buluşları ve teknolojik yenilikleri teşvik etmekte, diğer 

taraftan bu haklar inhisari nitelik taşıdığından rekabeti engelleyici sonuçlara ve tekel 

hakkına yol açabilmektedir. Tekel hakkına yol açan gayrimaddi mallar üzerindeki 

haklar rekabeti engelleyici nitelikte olabilir. Gayrimaddi hakların kullanımı bu açıdan 

rekabet hukukunu da yakından ilgilendirmektedir. 

Gayrimaddi haklar sahibine parayla ifade edilen mali haklar yanında bir takım 

manevî haklar da sağlar. Bu haklar izleyen bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

                                                
19 1 seri no’lu MSUGT’ye göre, maddi olmayan duran varlıklar: “Herhangi bir fiziksel varlığı 

bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli 
koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.” 

20 Tekinalp, s.6. 
21 Ayiter, s.4. 
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2.5. Gayrimaddi Hakların Sınıflandırılması 

Gayrimaddi haklar çeşitli eserlerde değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. 

Fikrî, sınai ve ticari haklar şeklinde yapılan üçlü sınıflandırmaya göre, fikrî haklar 

kavramı sadece fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları kapsamakta, marka, patent ve 

know-how sınai haklar grubuna, imtiyaz hakkı, işletme hakkı ve ticaret ünvanı ise ticari 

haklar grubuna dahil edilmektedir22. Fikrî haklar ve sınai haklar şeklinde yapılan ikili 

sınıflandırmaya göre, fikrî haklar dışında kalan hakların tamamı sınai haklar başlığı 

altında incelenmektedir23. 

Fikrî haklar esas alınarak yapılan sınıflandırmada ise fikrî haklar kavramı, fikrî, 

sınai ve ticari hakların tamamını kapsayan bir anlam taşımaktadır. Bu görüşe göre, fikir 

ve sanat eserlerini fikrî, diğerlerini sınai veya ticari hak olarak kabul etmek, bu hakların 

niteliklerine ve teoriye aykırı olup, bu şekilde yapılan sınıflandırma yanıltıcıdır24. Buna 

göre marka, patent ve tasarımı fikrî değil sınai hak olarak sınıflandırmak yanlıştır. 

Nitekim marka, patent ve tasarımlar da fikrî ürüne dayanmakta olup insan zihninin ve 

yaratıcı düşüncenin ürünleridir25. 

Fikrî haklar kavramı dar anlamda kullanıldığında sadece fikir ve sanat eserleri 

üzerindeki hakları ifade etmekte, geniş anlamda kullanıldığında ise fikir ve sanat 

eserleri üzerindeki haklarla birlikte marka, patent, faydalı model, tasarım gibi sınai 

hakları da kapsamaktadır. Geniş anlamda fikrî haklar, kişinin her türlü fikrî ve zihni 

çaba ve emeği sonucunda ortaya çıkardığı ürünler üzerinde hukuken korunan ve hak 

sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren menfaatler olarak tanımlanabilir26. 

Çalışmamızda fikrî haklar kavramı, geniş anlamda değil, dar anlamda sadece 

fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar için kullanılacak, fikrî ve sınai haklar kavramı 

ise fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklarla birlikte marka, patent, know-how vb. 

hakları da kapsayacak anlamda kullanılacaktır. 

                                                
22 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2008, İstanbul, 2008, s.952. 
23 Sami Karahan ve Diğerleri, Fikrî Mülkiyet Hukukunun Esasları, 1.Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları, 

2007, s.3. 
24 Tekinalp, s.2. 
25 Tekinalp, s.2. 
26 Mustafa Ateş, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Ankara: 

Seçkin Yayınları, 2003, s.93-96. 
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2.6. Gayrimaddi Haklarla İlgili Türkiye’deki Yasal Düzenlemelerin 

Gelişim Süreci 

Türkiye’de telif hakları konusunda ilk mevzuat 1857 tarihli Telif 

Nizamnamesi’dir. Telif hakları konusunu düzenleyen ilk kanun ise 8 Mayıs 1326 (1910) 

tarihli Hakkı Telif Kanunu’dur.  Fikir ve sanat eserleriyle ilgili bugünkü 5846 sayılı 

FSEK27, Ernst E. HIRSCH’ın hazırladığı kanun tasarısına dayanmakta olup, 01.01.1952 

tarihinde yürürlüğe girmiştir28. 5846 sayılı FSEK’da, 2936 sayılı ve 4110 sayılı 

Kanun’larla önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Ülkemizde marka haklarıyla ilgili ilk düzenleme, 1871 tarihli Alamet-i Farika 

Nizamnamesi’dir. 1965 yılında 551 sayılı Markalar Kanunu kabul edilmiş, 1995 yılında 

ise 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname29 (556 

sayılı KHK) kabul edilmiştir30. Ayrıca 2005 yılında 556 sayılı KHK’nın Uygulamasına 

Dair Yönetmelik31 çıkarılmıştır. 

Ülkemizde patent konusundaki düzenlemelerin ilki Fransız İhtira Beratı 

Kanunu’ndan tercüme edilen 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu’dur. 1995 yılında 551 

sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname32 (551 

sayılı KHK) yayımlanmış ve 551 sayılı KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmelik33 

çıkarılmıştır. 

Fikrî ve sınai haklarla ilgili diğer düzenlemeler arasında; 554 sayılı Endüstriyel 

Tasarımların Korunması Hakkında KHK34 (554 sayılı KHK), 555 sayılı Coğrafi 

İşaretlerin Korunması Hakkında KHK35 (555 sayılı KHK), 5147 sayılı Entegre Devre 

Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun36 ve bunların uygulamasına dair 

çıkarılan yönetmelikler sayılabilir. 

                                                
27 13.12.1951 T. ve 7981 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
28 Ayiter, s.29-31. 
29 27.06.1995 T. ve 22326 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
30 Yahya Deryal, Ticaret Hukuku, 7.Baskı, Trabzon: Derya Kitabevi, 2004, s.103. 
31 09.04.2005 T. ve 25781 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
32 27.06.1995 T. ve 22326 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
33 05.11.1995 T. ve 22454 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
34 27.06.1995 T. ve 22326 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
35 27.06.1995 T. ve 22326 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
36 30.04.2004 T. ve 25448 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
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Gayrimaddi haklardan ticaret ünvanı ve işletme adına ilişkin düzenlemeler ise 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda37 (TTK) yer almaktadır. Ticaret ünvanı ve işletme 

adının tescili zorunlu olup, tescil ve ilan edilmemiş ticaret ünvanı ve işletme adının 

korunması, TTK’nın 41-55’inci maddelerine göre değil, haksız rekabet hükümlerinin 

uygulanması suretiyle mümkün olacaktır. 

2.7. Gayrimaddi Haklarla İlgili Tükiye’deki Yetkili Kurumlar 

Ülkemizde fikir ve sanat eserleri konusunda yetkili kurum Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’dür. Marka, patent, faydalı 

model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret konusunda yetkili kurum Türk Patent 

Enstitüsü (TPE) olup, 1994 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak, 544 

sayılı TPE Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ile kurulmuştur. 2003 yılında ise 5000 

sayılı TPE Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun38 çıkarılmıştır. 

TPE nezdinde vekillik yapmak üzere marka, patent ve tasarım vekilleri ihdas 

edilerek, bunlara TPE nezdinde başvuru sahipleri adına tescil ve diğer işlemleri yapma 

yetkisi verilmiştir. TPE nezdinde marka sicili, patent sicili, endüstriyel tasarım sicili ve 

coğrafi işaret sicili tutulmaktadır. Ülkemizde fikrî ve sınai haklar konusundaki davaların 

ihtisas mahkemelerince görülmesi esası benimsenmiş ve bu husus yasal düzenlemelerde 

de yer almıştır39. Buna istinaden, Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ile Fikrî ve 

Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri kurulmuştur. 

Ticaret ünvanı ve işletme adının tescil işlemleri ise Ticaret Sicil Memurlukları 

tarafından yapılmakta ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmaktadır. 

Ülkemizde fikrî ve sınai haklarla ilgili düzenlemelerin gelişmiş ülkeler 

seviyesinde olduğu söylenebilir. Ancak, yasal düzenlemelerin uygulanmasında birtakım 

sorunlar mevcuttur. Nitekim, 2009 yılı Avrupa Birliği (AB) İlerleme Raporu’nun fikrî 

ve sınai haklarla ilgili bölümünde yer alan değerlendirmeler de bu doğrultudadır. Söz 

konusu raporda, AB müktesebatına uyumun göreceli olarak ileri seviyede olduğu, ancak 

                                                
37 09.07.1956 T. ve 9353 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
38 19.11.2003 T. ve 25294 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
39 Bkz. FSEK md. 76, 556 sayılı KHK. md. 71, 551 sayılı KHK md. 146, 554 sayılı KHK md. 58, 555 

sayılı KHK md. 30. 
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uygulama kapasitesinin yetersiz olduğu ve sınai haklar alanında uygulamaya ilişkin 

ciddi sorunların devam ettiği belirtilmiştir.40 Fikrî ve sınai haklar, AB müzakere 

başlıklarından 7’nci fasılda yer almakta olup, fikrî mülkiyet hukuku başlıklı 7’nci fasıl 

açılmış ve geçici olarak kapatılmıştır. 

Çalışmamız kapsamı içerisine fikri ve sınai haklarla ilgili uluslararası 

sözleşmeler, ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlar41 ile Avrupa Patenti42, Topluluk 

Markası43 ve Topluluk Tasarımı44 gibi uluslararası düzeyde koruma sağlayan 

düzenlemeler dahil edilmemiş, sadece ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve ülkemizdeki 

yetkili kurumlar ele alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, “2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu”, 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2009.pdf 
(28.03.2010).  

41 Fikrî ve sınai haklarla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Dilek 
Karakuzu Baytan, Fikir Mülkiyeti Hukuku Kavramlar, 1.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2005, s.283-287. 

42 Avrupa Patent Ofisi’ne (European Patent Office-EPO) yapılan tek bir başvuru ile üye devletlerin 
tamamında geçerli olan bir “Avrupa Patenti” alınabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Can Mindek, Küresel Boyutta 
Sınai Mülkiyet Hakları ve Türkiye’nin AB ye Uyumu, İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, 2007, s.12. 

43 Topluluk Markası ile tek bir başvuru yapılarak AB üyesi ülkelerinin tamamında koruma sağlanır. Türk 
vatandaşlarının da Topluluk Markası için başvuru hakları bulunmaktadır. Topluluk Markasının (Community Trade 
Mark-CTM) tescil işlemleri, İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (Office for Harmonization in the Internal Market-OHIM) 
tarafından yürütülmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mindek, s.39. 

44 Topluluk Tasarımı ile tek bir başvuru yapılarak AB üyesi tüm ülkelerde tasarımın korunması 
sağlanmaktadır. Topluluk Tasarımı tescil işlemleri İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi tarafından yürütülmektedir. 
Türkiye’den de Topluluk Tasarımı olarak tescil başvurusunda bulunulması mümkündür. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Mindek, s.49. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

3. GAYRİMADDİ HAKLARIN İNCELENMESİ 

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklarla, marka, patent, faydalı model, 

endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı ve işletme adı gibi gayrimaddi haklar, FSEK, 556 

sayılı KHK, 551 sayılı KHK, 554 sayılı KHK ve TTK hükümlerine göre korunmaktadır. 

Gayrimaddi hakların bazıları için söz konusu korumadan yararlanabilmek tescil şartına 

bağlanmıştır. Buna göre, tescile tabi olduğu halde tescil edilmemiş haklar koruma 

hükümlerinden yararlanamayacaktır. Örneğin, patent belgesi alınmamış buluşların 551 

sayılı KHK’daki koruma hükümlerinden yararlanması mümkün değildir. Çalışmamızın 

izleyen bölümlerinde tescile tabi olan ve olmayan gayrimaddi haklar yasal düzenlemeler 

çerçevesinde incelenecek, devir ve lisans gibi hukuki işlemlere konu olma durumları ele 

alınarak özellik arz eden hususlara değinilecektir. 

3.1. Fikrî Haklar (Telif Hakları) 

3.1.1. Fikrî Hak ve Fikrî Haklarla İlgili Temel Kavramlar 

Eser sahibinin hakları ilk olarak 1709’da İngiliz Kanunu’yla tanınmıştır. 

Fransız ihtilali sonrası çıkarılan 1791 tarihli Fransız Kanunu ile eser üzerinde eser 

sahibinin mülkiyet hakkının olduğu kabul edilmiş ve benzer düzenlemeler diğer Avrupa 

ülkelerinde de yapılmıştır45. 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’yle eser sahiplerinin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat 

eserlerinden doğan maddi ve manevî çıkarlarının korunmasını isteme haklarının 

bulunduğu kabul edilmiştir. Böylece fikrî hakların bir insan hakkı olduğu teyit 

edilmiştir46. 

Fikrî haklar, kişilerin zeka, düşünce ve yaratıcılık sonucu ortaya çıkardıkları 

fikir ürünleri üzerindeki haklarıdır47. Fikrî hakların konusu fikrî ürünlerdir. Fikrî haklar, 

fikir ürünleri üzerinde sahibine sağlanan mali ve manevî hakları içerir. 

                                                
45 Tekinalp, s.83. 
46 Ateş, s.41. 
47 Oğuzman ve Barlas, s.136. 
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Fikrî haklar terimi bazen marka, patent gibi sınai hakları da kapsayan geniş 

anlamda kullanılabilmektedir. Önceki bölümde de bahsedildiği üzere, bu konuda 

doktrindeki tartışmalara çalışmamız kapsamında girilmeyecektir. Çalışmamızda fikrî 

haklar terimi dar anlamda sadece fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar için 

kullanılacaktır. 

Fikrî haklar teriminin yaygın kullanımı fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları 

tanımlamak için kullanılmasıdır. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar için telif hakkı 

terimi de sıkça kullanılmaktadır. Her iki terimde aynı anlamı ifade etmekte ve fikir ve 

sanat eserleri üzerindeki mali ve manevî hakların bütünü için kullanılmaktadır. 

Fikrî haklar ayni hak olmayıp, mutlak haklardandır48. Fikrî haklar inhisari 

nitelikte haklardır. Üçüncü kişilerin bu hakkı kullanmasını sınırlandırır. Fikrî hakları 

açıklamak üzere doktrinde çeşitli teoriler ortaya atılmış olup, bunların başlıcaları; fikrî 

mülkiyet teorisi, tekelci hak teorisi, şahsiyet hakkı teorisi, malvarlığı hakkı teorisi ve 

eser sahipliği teorisidir. FSEK’ya egemen olan ise eser sahipliği teorisidir. Bu teoriye 

göre fikrî hak, eserin yaratıcısı ile yaratılmış eser arasında meydana gelen objektif bir 

hukuki durum olup, eser sahipliği olarak adlandırılan bu durum malvarlığına ve 

şahsiyete ilişkin çeşitli hak ve yetkiler doğurur49. Eser sahibi, eseri üzerindeki 

malvarlığına ve şahsiyete ilişkin mali ve manevî hak ve yetkilerin de sahibidir. 

FSEK’da eser sahibi, eseri meydana getiren kişi şeklinde tanımlanmak 

suretiyle, eser sahipliği teorisi kabul edilmiştir. Nitekim eser sahipliği statüsünün devri 

mümkün değildir. 

3.1.1.1. Fikrî Ürün Kavramı 

Fikrî ürünler, insan zihninin ve yaratıcı düşüncenin ortaya çıkardığı ürünlerdir. 

Fikrî ürünler maddi bir varlığa sahip olmayıp soyut özellik taşırlar ve somutlaştıkları 

eşyadan bağımsız ve farklı bir hukuki varlığa ve statüye sahiptirler50. Fikrî ürünleri, 

fikrî ürünün üzerinde somutlaştığı cisimlerden ayırt etmek gereklidir. Örneğin tıbbi bir 

                                                
48 Tekinalp, s.7.  
49 Erel, s.14. 
50 Ateş, s.99.  
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ilaç, fikrî ürünün üzerinde somutlaştığı bir üründür. Oysa gerçek fikrî ürün ilaç değil, bu 

ilacın özel formülüdür. 

Eser ile fikrî ürün kavramları da fikrî hukuk açısından birbirinden farklı 

kavramlardır. Bir fikrî ürünün fikrî hukuk çerçevesinde korunabilmesi için eser 

niteliğini taşıması gerekir51. Oysa fikrî ürünlerin tamamı eser niteliği taşımamakta ve 

fikrî hukuk çerçevesinde korunmamaktadır. Eser niteliği taşımayan fikrî ürünler fikrî 

hukuk çerçevesinde koruma hükümlerinden yararlanamazlar. 

Fikir ve sanat eserleri yanında patent, faydalı modeller ve endüstriyel 

tasarımların temeli de fikrî ürüne dayanır. Fikrî ürünler yaratıcı aklın yani fikrîn 

ürünleridir. Marka, coğrafi işaret, ticaret ünvanı ve işletme adı ise fikrî ürün olmayıp, 

işletme ile ilgili ayırt ettirici özelliğe sahiptirler52. 

3.1.1.2. Eser Kavramı 

Eser kavramı, fikrî hukukun temel kavramlarından olup, yaratılan fikrî ürünün 

FSEK’daki koruma hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağını belirleyen kritik 

öneme sahiptir. 

Eser kelimesi sözlük anlamı olarak, emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt, 

yayın, kitap anlamlarına gelmektedir53. Fikrî hukuk açısından eser, kişinin fikrî faaliyeti 

sonucu ortaya koyduğu, hukuki açıdan değer taşıyan neticeler olarak tanımlanabilir54. 

FSEK’nın 1/B maddesine göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim, edebiyat, 

musiki, güzel sanatlar ve sinema eseri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünleridir. 

Fikrî ürünlerin eser sayılabilmesi ve fikrî hukuk çerçevesinde korumadan 

yararlanabilmesi için kanuni tanımda belirtilen unsurları taşıması gereklidir. Tanımda 

belirtilen esasa ve şekle ilişkin olmak üzere iki ana unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar, 

eserin sahibinin hususiyetini taşıması ve dört kategoride sayılan eser türlerinden birine 

uymasıdır. 

                                                
51 Ateş, s.56. 
52 Tekinalp, s.4.  
53 Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=eser&ayn=tam (29.09.2009). 
54 Ateş, s.55.  
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Eserin sahibinin hususiyetini taşıması unsurunu geniş ve dar kapsamlı 

tanımlayan yazarlar bulunmaktadır. Eser kavramını, mutlak anlamda yaratılmış bir fikrî 

çabanın sonucu ortaya çıkan orijinal fikrî ürünler olarak değerlendirmemek gerekir. 

Bilinen olayları farklı bir şekle sokarak ve kendine özgü özellikleri de katan çalışmaları 

da eser olarak değerlendirmek gerekir55. Nitekim, FSEK’da yaratılmış orijinal eser 

niteliğini taşımayan işlenme eserler de eser olarak sayılmış ve koruma hükümlerinden 

yararlandırılmıştır. Bizce de kabul edilen görüşe göre, sahibinin hususiyetini taşımak, 

bağımsız bir fikrî çalışma olması ve sahibinin yaratıcı gücünün özelliğini yansıtması 

şeklinde anlaşılmalıdır56. 

Eser üzerindeki eser sahibinin hakları yani fikrî haklar FSEK ile 

korunmaktadır. Eser üzerindeki fikrî haklar mutlak haklardandır. Herkes buna uymak ve 

ihlal etmemek zorundadır. 

Eser kavramı ve eser türleri gelir vergisi istisnası uygulaması açısından önem 

taşımaktadır. GVK’nın 18’inci maddesinde yer alan telif kazançları ve ihtira beratına 

ilişkin istisna düzenlemesinde eserin tanımı yapılmamış, bunun yerine istisnadan 

yararlanabilecek eser türleri ve eseri yaratan meslek grupları sayılmıştır. Söz konusu 

maddede gibi edatı kullanılarak istisnadan yararlanacak eser türleri sınırlandırılmamış 

ancak eseri yaratanlar açısından meslek grupları sayılmak suretiyle sınırlandırma 

yapılmıştır. 

3.1.1.3. Eser Sahipliği Kavramı 

Eser sahibi, eseri meydana getiren, eserin yaratıcısı olan ve esere hususiyetini 

yansıtan kişidir57. İşleme ve derleme eserde ise eseri işleyen eser sahibidir. Ancak asıl 

eser sahibinin hakları mahfuzdur (FSEK md. 8/II). Eser sahibi olmak için, herhangi bir 

hukuki işleme veya kayıt ve tescil işlemi yapılmasına gerek yoktur. Eser üzerindeki 

hakların devredilmesiyle eser sahipliği değişmez. Burada devredilen, sadece eser 

üzerindeki haklar ve yetkiler olup, eser sahipliğinin devri değildir. 

                                                
55 Ramazan Uslu, Türk Fikir ve Sanat Hukukunda Eser Kavramı, 1.Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları, 

2003, s.47. 
56 Erel, s.33. 
57 Ayiter, s.90.  
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Eseri bir veya birden fazla kişi meydana getirebilir. Bu durumda eser sahibi 

eseri meydana getiren kişiler olacaktır. Örneğin bir heykel birden fazla heykeltıraş 

tarafından yapılmış olabilir veya eser niteliğindeki bir kitabın farklı bölümleri bağımsız 

olarak ayrı ayrı kişilerce yazılmış olabilir. 

Birden fazla kimsenin birlikte meydana getirdiği eserin bölümlere ayrılması 

mümkünse, bunlardan her biri kendi meydana getirdiği bölümün sahibi sayılır (FSEK 

md. 9/I). Söz konusu müşterek eser sahipliğinde, birden fazla kimsenin meydana 

getirdiği bağımsız eserler birleştirilerek tek bir eser haline getirilmektedir. Ancak 

istenildiğinde bu eserin tekrar kısımlara ayrılarak bağımsız eserlere dönüştürülebilmesi 

mümkündür. 

Müşterek eser sahipliğinde, eserin tümünü ilgilendiren mali ve manevî hakların 

kullanılmasında bütün eser sahiplerinin oybirliği aranmaktadır. Ancak eserin her bir 

bağımsız bölümünü meydana getiren kişiler, o bölümün sahibi sayılır ve o bölüm 

üzerindeki mali ve manevî haklara sahip olur (FSEK md. 9/I). 

Birden fazla kimsenin iştirakiyle meydana getirilen eser ayrılmaz bir bütün 

teşkil ediyorsa, bu durumda eserin sahibi onu meydana getirenlerin birliğidir (FSEK 

md. 10/I). Söz konusu iştirak halinde eser sahipliğinde, eserin kısımlara ayrılması 

mümkün olmayıp, eser ayrılmaz bir bütündür. Bu durumda eser üzerindeki haklara eseri 

meydana getirenler birlikte sahip olacaklardır. 

İştirak halindeki eser sahipliğinde, eser üzerindeki mali hakların 

kullanılmasında bütün eser sahiplerinin oybirliği ile alacağı kararlar geçerli olacaktır. 

manevî hakların kullanılmasında ise bazı durumlarda bağımsız, bazı durumlarda 

oybirliğiyle alınan kararlar geçerli olacaktır58. İştirak halindeki eser sahipliğinin 

oluşturduğu birlik hakkında, Borçlar Kanunu’nun59 (BK) adi şirket hakkındaki 

hükümleri uygulanacaktır (FSEK md. 10/II). 

Sinema eserlerinin sahipliği ise FSEK’nın 8’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında 

özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre sinema eserlerinde, yönetmen, özgün müzik 

                                                
58 Erel, s.74. 
59 29.04.1926 T. ve 359 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 



 18 

bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı birlikte eserin sahibidir. Ticari amaçlı sinema 

eserlerinde uygulamada karşılaşılan durum, eserden iktisaden yararlananın yapımcı 

olduğudur. Yapımcı, düzenlenen sözleşmelerle fiilen eser üzerindeki tasarruf yetkisine 

sahip olmaktadır60. 

Eser sahipliği kavramı, GVK’nın 18’inci maddesinin uygulanması açısından 

önemlidir. Belirtilen maddede gelir vergisi istisnasından yararlanabilecek eser sahipleri 

gerçek kişiler olarak, müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar 

programcısı ve mucitler şeklinde tek tek sayılmıştır. Bu gruplardan birine girmeyen 

meslek sahiplerinin söz konusu istisnadan yararlanması mümkün değildir. 

 FSEK’ya göre de eser sahipliği gerçek kişiler için tanımlanmıştır. Ancak 

eserden kaynaklanan mali hakların tüzel kişiliğe ait olduğu durumlar da söz konusu 

olabilir61. Örneğin, memur, hizmetli veya işçilerin işlerini görürken meydana 

getirdikleri eserler üzerindeki mali haklar, bu kimseleri çalıştıranlar veya tayin edenler 

tarafından kullanılır (FSEK md. 18/II). 

3.1.2. Eser Türleri 

FSEK’da eser türleri; ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat 

eserleri ve sinema eserleri olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca bu eserlerden meydana 

getirilmiş ancak bağımsız olmayan ve işleyenin özelliğini taşıyan eserler, işlenme eser 

olarak adlandırılmıştır. İşlenme eserlerin de FSEK’ya göre eser sayılacağı ve hukuki 

korumadan yararlanacağı kanunda düzenlenmiştir. 

Kanunda eser türleri, dört ana kategori olarak sınırlandırılmıştır. Fikir ve sanat 

ürünü bu kategorilerden birine girmiyorsa, onu eser saymak ve korumak mümkün 

değildir62. Ancak kanunda ismen sayılmamakla birlikte bu dört gruba yakın özellik 

taşıyan fikir ve sanat ürünleri de eser olarak kabul edilmelidir. Nitekim, eser türlerini 

kanunda tek tek saymak mümkün olmadığından dolayı kanundaki sınırlandırma eser 

kategorileri bakımından yapılmış, her bir kategoriye giren eserler ise 

                                                
60 Erel, s.79. 
61 Ayrıntılı bilgi için bkz. Tekinalp, s.135-138. 
62 Erel, s.36. 
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sınırlandırılmamıştır63. Her bir kategori altında örnek olarak eser türleri belirtilmiş olup, 

eser türleri kanunda sayılanlarla sınırlandırılmış değildir. 

 FSEK’da düzenlenen eser kategorileri ve belirtilen eser türleri GVK’nın 

18’inci maddesinin uygulanması açısından belirleyici olmaktadır. Nitekim, söz konusu 

istisnadan yararlanabilmek için, eserlerin FSEK hükümlerine göre eser niteliğinde 

olması şartı aranmaktadır. Buna göre, FSEK’ya göre eser sayılmayan fikir ürünlerinin 

söz konusu istisnadan yararlanması mümkün değildir. 

3.1.2.1. İlim ve Edebiyat Eserleri 

FSEK’nın 2’nci maddesinde ilim ve edebiyat eserleri 3 bent halinde 

sayılmıştır. Bunlar; 

1-Dil ve yazı ile ifade olunan eserler, bilgisayar programları ve bir sonraki 

aşamada program doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, 

2-Rakıslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve benzeri sözsüz sahne 

eserleri, 

3-Bedii vasfı (estetik niteliği) bulunmayan teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf 

eserleri, haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait 

maket ve benzerleri, mimarlık ve şehircilik tasarımları, projeleri, mimari maketler, 

endüstri, çevre ve sahne tasarımları ve projeleri, 

Yukarıda belirtildiği üzere bilgisayar programları da ilim ve edebiyat eserleri 

kategorisinde eser sayılarak FSEK’ya göre korunmaktadır. 

3.1.2.2. Musiki Eserleri 

Musiki eserleri, FSEK’nın 3’üncü maddesinde ana kategori olarak sayılmış 

olup, her türlü sözlü ve sözsüz besteler olarak tanımlanmıştır. Musiki eserlerin alt türleri 

ise FSEK’da sayılmamıştır. 

 
                                                

63 Tekinalp, s.107. 
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3.1.2.3. Güzel Sanat Eserleri 

Güzel sanat eserleri görme duyusuna hitap ederek estetik haz uyandıran bir 

yüzey üzerinde veya cisim halinde oluşan eserlerdir64. FSEK’nın 4’üncü maddesinde 

güzel sanat eserleri aşağıdaki gibi maddeler halinde sayılmış olup, bunların çoğaltılması 

mümkündür. 

1- Yağlı ve sulu boya tablolar, resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel 

yazı ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma vb. usullerle maden, taş, ağaç ve diğer 

maddelerle çizilen veya üzerinde tespit edilen eserler, kaligrafi ve serigrafi, 

2- Heykeller, kabartmalar, oymalar, 

3- Mimarlık eserleri, 

4- El işleri, küçük sanat eserleri, minyatürler, süsleme sanatı ürünleri, tekstil ve 

moda tasarımları, 

5- Fotoğrafik eserler, slaytlar, 

6- Grafik eserler, 

7- Karikatür eserleri, 

8- Tiplemelerdir. 

3.1.2.4. Sinema Eserleri 

Sinema eserleri, bediî, ilmî, öğretici, teknik mahiyetteki filmler ile günlük 

olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi elektronik, mekanik vb. araçlarla 

gösterilebilen, sesli veya sessiz olabilen, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir 

(FSEK md. 5). 

                                                
64Erel, s.47. 
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Sinema eserleri konusunda, FSEK dışında diğer bir yasal düzenleme de 5224 

sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi 

Hakkında Kanun’dur (5224 sayılı Kanun) 65. 

3.1.2.5. İşlenme eserler 

İşlenme eser, mevcut bir fikir ve sanat ürününden yararlanılarak meydana 

getirilen, asıl eserden farklı ancak asıl eserden bağımsız olmayan ve eseri işleyenin de 

hususiyetlerini taşıyan fikir ve sanat ürünleridir66. İşlenme eserde bir anlamda asıl eserin 

şekli ve formatı değiştirilmektedir. İşlenme eserde, asıl eserin kopya edilmesi değil, asıl 

eserden yararlanılarak başka bir şekle sokulması söz konusudur. Ayrıca işlenme eser, 

bağımsız bir eser niteliğinde olmamalı ve sahibinin hususiyetlerini taşımalıdır. İşlenme 

esere, bir romanın sinemaya uyarlanması veya bir eserin yabancı dilden tercüme 

edilmesi örnek olarak verilebilir. 

İşlenme eserler de FSEK’nın 6’ncı maddesine göre eser sayılmakta67 ve fikir 

ve sanat eserleri gibi hukuki korumadan yararlanmaktadır. FSEK’nın 6’ncı maddesinde 

bazı işlenme eser türleri örnek olarak sayılmış olup, bunlardan bazıları aşağıdaki 

gibidir: 

Tercümeler; Roman, hikaye, şiir, tiyatro piyesi gibi eserlerin bu türlerden bir 

başkasına çevrilmesi; Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline 

getirilmesidir. 

3.1.3. Eser Sahibinin Hakları 

Eser sahibinin eser üzerindeki hakları mali haklar ve manevî haklardan 

oluşmakta olup, buna telif hakkı da denilmektedir. Telif hakkı (copyright) kavramı, fikir 

ve sanat eserleri üzerindeki eser sahibinin mali ve manevî hak ve yetkilerinin tümünü 

                                                
65 21.07.2004 T. ve 25529 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
66 Ateş, s.72. 
67 FSEK’nın 6’ncı maddesinin son fıkrası şöyledir: 
“İstifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek şartıyla oluşturulan ve işleyenin 

hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu kanuna göre eser sayılır.” 
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belirtmek için kullanılmaktadır68. Eser sahibinin mali hakları parayla ölçülebildiği halde 

manevî haklar parayla ölçülemez ve manevî değeri vardır. 

Telif hakkının konusu fikir ve sanat eserleridir. Ancak, fikir ve sanat eseri ile 

fikir ve sanat eserinin üzerinde yansıtıldığı maddi cismi birbirinden ayırmak gerekir. 

Telif hakkının konusu maddi cisimler değil, eser üzerindeki gayrimaddi haktır. Yani 

fikrî ürünler üzerindeki haklardır. Maddi cisimler ise mülkiyet hakkının konusuna girer. 

Örneğin, bir kitabın çalınması olayında telif hakkı ihlalinden değil mülkiyet hakkı 

ihlalinden söz edilebilir. Telif hakkı ihlali ise kitabın değil, kitaptaki fikrî ürünlerin 

kendisine mal edilmesi halinde söz konusu olacaktır69. 

Telif hakkı mutlak haklardan olup, herkese karşı ileri sürülebilir. Telif hakkını 

ifade eden © sembolü, eser sahibinin telif haklarının korunduğunu gösterir70. Telif 

hakkı eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden kazanılır. Kural olarak telif hakkına 

sahip olmak için tescil şartı aranmaz. Ancak, FSEK’da bunun bazı istisnaları da 

düzenlenmiştir71. 

3.1.3.1. Manevî haklar 

Manevî haklar FSEK’da; eseri kamuya sunma hakkı, eserde sahibinin adını 

belirtme hakkı, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı ve eser sahibinin zilyed 

ve malike karşı hakları şeklinde sınıflandırılmıştır. 

Eserin kamuya sunulması, eserin yayımı veya başka bir şekilde aleniyete 

kavuşturulması şeklinde olur72. Eser sahibi, eseri nerede, ne zaman ve ne şekilde 

kamuya sunacağına kendisi karar verir. Eseri kamuya sunma hakkı kapsamında tanıtım 

amacıyla, eserin içeriği hakkında bilgi verme yetkisi de eser sahibine aittir (FSEK md. 

                                                
68 K.Emre Gökyayla, Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, 2.Baskı, Yetkin Yayınları, 2001, 

s.142. 
69 Gökyayla, s.123.  
70 Veli Kargı, “Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı.55 (Temmuz 

2009), s.1368. 
71 FSEK’nın 13, 44 ve 81’inci maddelerinde film eserleri ve süreli olmayan yayınlarla ilgili olarak bir 

takım şekil şartları ve düzenlemeleri getirilmiş, ayrıca Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında 
Yönetmelik çıkarılarak 17.05.2006 T. ve 26171 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. İlhami Güneş, 
Son Yasal Düzenlemelerle Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, 1.Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları, 
2008, s.93-95.   

72 Erel, s.115. 
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14/II). Ancak eser sahibi eserinin kamuya sunulması hak ve yetkisini başkasına 

devredebilir. 

Fikir ve sanat eserlerinin alenileşmesi, eserin hak sahibinin rızasıyla umuma 

arz edilmesiyle gerçekleşir. FSEK’da eserin aleniyet kazanması şartına bağlanan birçok 

sonuç düzenlenmiştir. Bunlardan en önemlileri koruma hükümlerine ilişkindir. 

Eserde eser sahibinin adının belirtilmesi, eser sahibinin manevî haklarındandır. 

Bu şekilde eser ile eser sahibi arasında bağlantı kurulmuş olur. Ayrıca eser sahibinin 

izni olmadıkça eserde, eserin adında veyahut eser sahibinin adında değiştirmeler 

yapılamaz. 

Eser sahibinin zilyed ve malike karşı da hakları vardır. Nitekim, eserin 

üzerinde cisimlendiği maddi malın devri, aksi kararlaştırılmadıkça fikrî hakların da 

devrini içermez (FSEK md. 57/I). Bu nedenle malik veya zilyed eser sahibinin haklarına 

zarar veremez. 

Eser sahibi eserden kaynaklanan manevî hakları hayatı boyunca kullanabilir. 

Eser sahibinin ölümünden sonra manevî haklar FSEK’nın 19’ncu maddesinin 1’inci 

fıkrasında sayılanlara geçer ve bunların yaşamları süresince de devam eder. 

3.1.3.2. Mali haklar 

Eser sahibi, eserinden kaynaklanan mali haklara yani eserinden ekonomik 

olarak her türlü yararlanma ve kazanç sağlama hakkına sahiptir. Eser sahibinin izni 

olmaksızın üçüncü kişilerin eserle ilgili bu hakları kullanmaları mümkün değildir73. 

Mali haklarla eser sahibine eseriyle ilgili olarak bir takım tekel niteliğinde hak ve 

yetkiler tanınmaktadır. Eser sahibinin mali hakları FSEK’da; işleme hakkı, çoğaltma 

hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı, pay ve takip hakkı olarak 

düzenlenmiştir. 

Asıl eseri işleme suretiyle işlenme eserler meydana getirme hakkı asıl eser 

sahibine aittir. Asıl eserden olduğu gibi kendi işlediği işlenme eserden faydalanma 

                                                
73 Ateş, s.157. 
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hakkı da yine eser sahibinindir. İşlenme eserler FSEK’nın 6’ncı maddesinde 

düzenlenmiştir. Eseri işleme hakkının eser sahibince başkasına devri mümkündür. Bu 

durumda eserin işleme hakkını devralan kişi, kendi işlediği eserle ilgili olarak eser 

sahipliğinden doğan mali ve manevî haklara da sahip olur74. Örneğin asıl eserin tercüme 

yoluyla işleme hakkını devralan kişi, tercüme sonucu ortaya çıkan işlenmiş eser 

üzerindeki mali ve manevî haklara sahip olur. 

Eseri çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Bu kapsamda, eserin 

aslının ve kopyalarının, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, 

doğrudan veya dolaylı olarak, geçici veya sürekli bir şekilde çoğaltılması hakkı eser 

sahibine aittir (FSEK md. 22/I). Çoğaltma hakkına, bir edebi eserin baskı suretiyle 

çoğaltılması örnek olarak verilebilir. 

Eseri yayma hakkı75 kapsamında, eserin aslını ve çoğaltılmış nüshalarını, 

kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak ve diğer şekillerde dağıtmak hakkı 

münhasıran eser sahibine ait olan mali haklardandır (FSEK md. 23/I). Yayma hakkına 

bir edebi eserin basılmış nüshalarının satışa çıkarılması örnek olarak verilebilir. 

Temsil hakkı kapsamında, bir eserden doğrudan doğruya veya işaret, ses ve 

resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak, 

göstermek suretiyle faydalanma hakkı, münhasıran eser sahibine ait olan mali 

haklarındandır (FSEK md. 24/I). Temsil hakkına, bir müzik eserinin konserde veya 

televizyonda icrası örnek olarak verilebilir. 

Bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının, radyo, televizyon, uydu veya 

kablo aracılığıyla yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya işaret, ses ve görüntü nakline 

yarayan araçlarla yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser 

sahibine aittir. Söz konusu hak yayınlanan eserin başka yayın kurulularınca tekrar 

yayınlanmasını da kapsar (FSEK md. 25/I). 

Mali haklardan olan pay ve takip hakkı, bir eserin satılmasından sonra büyük 

ölçüde değer kazanması ve yüksek bedellerle tekrar satılması halinde eser sahibine veya 
                                                

74 Gökyayla, s.163. 
75 Eseri yayma hakkı, eseri yayımlamaktan farklı anlamda olup, birincisinde eseri dağıtma iradesi ve 

yetkisi, diğerinde ise eserin kamuya sunulması ve alenileştirilmesi ifade edilmektedir. Bkz. Ateş, s.170.  
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mirasçılarına bu değer artışından dolayı pay verilmesidir76. Pay ve takip hakkı 

FSEK’nın 45’inci maddesinde düzenlenmiş olup, uygulanması Bakanlar Kurulu’nca 

Kararname çıkarılması koşuluna bağlanmış, ancak bugüne kadar böyle bir Kararname 

çıkarılmadığından uygulama alanı bulamamıştır. 

Mali haklar devredilebilir, rehin edilebilir, haciz edilebilir, lisansa konu 

olabilir, üzerlerinde hapis hakkı tanınabilir. Ayrıca mali haklar miras yoluyla da 

kazanılabilirler77. Mali haklarda koruma süresi eserin aleniyet veya yayım tarihinden 

başlar ve eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl süre ile devam eder (FSEK md. 27). 

3.1.3.3. Mali ve Manevî hakların Devri 

Mali ve manevî hakların (telif hakkı) devrinden eser üzerindeki mali hakların 

devri anlaşılmalıdır. Nitekim devre konu olabilen sadece mali haklardır78. FSEK’nın 

48’inci maddesine göre, eser sahibi veya mirasçıları eser üzerindeki mali haklarını, süre, 

yer ve muhteva itibariyle sınırlı veya sınırsız olarak başkalarına devredebilirler. Bu 

hükümden manevî hakların devredilemeyeceği sonucu ortaya çıkmaktadır. manevî 

haklar devredilemez, ancak bazı durumlarda manevî hakları kullanma yetkisinin devri 

mümkündür. Örneğin, manevî haklardan olan eserin kamuya sunulması için eser sahibi 

dışında birine yetki vermek mümkündür. 

Mali hakların devri ile kullanma yetkisinin devri birbirinden farklıdır. Mali 

hakların sadece kullanma yetkisinin devri düzenlenecek lisans sözleşmesi79 ile yapılır. 

Lisans sözleşmesinde mali hakların kullanma yetkisi içerik, süre ve yer bakımından 

sınırlandırılabilir veya bu haklar ayrı ayrı kişilere de devredilebilir80. Böylece mali 

hakları kullanma ve bundan yararlanma yetkisi devredilmiş olur. Mali hakların bir 

bütün olarak başkasına devrinde ise sahiplik hakları devredilmekte ve lisans sözleşmesi 

değil telif hakkının devri sözleşmesi düzenlenmektedir81. 

                                                
76 Erel, s.160. 
77 Tekinalp, s.10. 
78 İlhami Güneş, s.171. 
79 FSEK’da ruhsat olarak adlandırılmaktadır. Bkz. FSEK md. 48/II. 
80 Gökyayla, s.49. 
81 Fikrî haklara ilişkin lisans sözleşmeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Tüysüz, Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Fikrî Haklar Üzerindeki Sözleşmeler, Ankara: Yetkin Yayınları, 2007, 
s.96-125; Ayrıca bkz. Gökyayla, s.28. 



 26 

Eser sahibinin ölümü halinde eser üzerindeki mali haklar miras yoluyla 

mirasçılara geçer. Eser üzerindeki manevî haklar ise mirasla intikal etmez. Sadece 

manevî hakları kullanma yetkisi mirasçılara geçer82. 

3.1.4. Bağlantılı Haklar  

FSEK’nın 1/B maddesinde bağlantılı haklar, komşu hak sahipleri ile filmlerin 

ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının hakları olarak tanımlanmıştır. FSEK’ya 

göre bağlantılı haklar, film yapımcılarının haklarını ve komşu hakları da kapsayan bir 

üst kavramdır83. 

Yine aynı maddede komşu hakların, bir eseri özgün olarak yorumlayan, 

tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan veya çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, sesleri ilk 

defa tespit eden fonogram84 yapımcılarının ve radyo televizyon kuruluşlarının sahip 

oldukları haklar olduğu belirtilmiştir. Buna göre komşu hak sahiplerini üç grupta 

toplamak mümkündür. Bunlar; icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo 

televizyon kuruluşlarıdır. Örneğin, kendisine ait olmayan bir müzik eserini icra eden ses 

sanatçısı bu icradan dolayı komşu hak sahibidir ve hakları FSEK çerçevesinde 

korunmaktadır. İcracı sanatçılar eser niteliğinde bir ürün ortaya koymadıklarından 

dolayı, eser sahibi olarak değil ancak komşu hak sahibi olarak korumadan yararlanırlar. 

Bağlantılı haklar ve komşu haklar FSEK’nın 80’inci maddesinde ayrıntılı 

şekilde düzenlenmiş olup, çalışmamızın amacını aşacağından dolayı söz konusu 

hakların ayrıntısına girilmemiştir. 

3.2. Marka 

3.2.1. Marka Kavramı 

Marka haklarının korunmasına ilişkin olarak ilk düzenlemeler, 1800’lü yılların 

ortalarında İngiltere, ABD ve Fransa’da yapılmış olup, bu düzenlemelerle sahte 

                                                
82 Karahan ve Diğerleri, s.97-98. 
83 Bağlantılı haklar, komşu haklar ve tali haklar kavramları eser sahibinin haklarıyla bağlantılı olan 

hakları ifade etmek için kullanılmakta olup, içerik olarak aralarında bir farklılık bulunmamaktadır. Bkz. Ateş, s.212.  
84 FSEK’nın 1/B maddesine göre fonogram; “Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses 

tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses 
taşıyıcı fiziki ortamlardır.” 
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markalara karşı tüketicileri korumak amaçlanmıştır85. Günümüzde ise markalar 

işletmeler açısından en önemli tanıtım ve reklam aracı haline gelmiş ve çok büyük 

ekonomik değerlere ulaşmıştır. 

Marka kavramı (alameti farika) bilinen sözlük anlamıyla; bir ticari malı veya 

herhangi bir nesneyi tanıtmaya ve benzerlerinden ayırt etmeye yarayan özel ad veya 

işareti ifade etmektedir86. 556 sayılı KHK’nın 5’inci maddesinde marka87; bir işletmenin 

mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmesi 

koşuluyla, kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya 

ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı 

yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak tanımlanmıştır. 

Marka olarak tescil edilecek işaretin ayırt edici özellikte olması, yani bir 

işletmenin mal ve hizmetini diğer işletmelerin mal ve hizmetinden ayırt etmesi 

gereklidir88. Marka olarak tescil edilemeyecek işaretler ise 556 sayılı KHK’nın 7’nci 

maddesinde sayılmıştır. 

Markalar tescil edilerek veya tescil edilmeksizin kullanılabilir. Markanın 

tescilli olması marka sahibine koruma hükümlerinden yararlanmayı sağlar. Nitekim, 

556 sayılı KHK’da yer alan markanın korunması hükümleri sadece tescilli markalar için 

geçerlidir. Markanın tescili için tescil başvurusu yapılmalıdır. Marka tescili için 

başvurular, “Marka Tescil Başvuru Formu” ile TPE’ye yapılır89. Tescil edilen markalar 

için “Marka Tescil Belgesi” verilir ve “Resmi Marka Gazetesi” nde yayınlanır. 

556 sayılı KHK’ya göre, korumanın sınırlarını belirleme açısından 

sınıflandırma esası uygulanmaktadır. Buna göre, markaların kullanılacağı mal ve 

hizmetler, markaların tescili amacı için mal ve hizmetlerin uluslararası 
                                                

85 Alkan Soyak, “Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları: Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Gelişmekte Olan Ülkeler 
Açısından Önemi, Legal Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı.1 (Mayıs 2005), s.16. 

86 Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=marka&ayn=tam (14.04.2010). 
87 556 sayılı KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde yer alan marka tanımı şu 

şekildedir: “Marka: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka 
işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ticaret ve/veya hizmet markası olarak da 
nitelendirilebilen işaret…”  

88 Mücahit Ünal, Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Ankara: Seçkin 
Yayıncılık, 2007, s.18. 

89 Marka başvuruları hakkında bkz. Türk Patent Enstitüsü, “Marka ve Coğrafi İşaret Başvurularının 
Hazırlanması Marka ve Coğrafi İşaret İşlemleri İle İlgili Bilgiler ve Gerekli Belgeler”, 2010, 
http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/basvuru_kilavuz/MARKA_BK.pdf  (27.03.2010). 
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sınıflandırılmasına ilişkin belirlenen esaslar çerçevesinde sınıflandırılır90 (556 sayılı 

KHK md. 24). 

3.2.2. Markanın Fonksiyonları 

Markanın en önemli fonksiyonu işletmenin mal ve hizmetlerini başka 

işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek olmakla beraber, bunun dışında 

markanın tanıtım, reklam, garanti, mal ve hizmetin kaynağını gösterme gibi 

fonksiyonları da bulunmaktadır91. 

3.2.3. Marka Çeşitleri92 

3.2.3.1. Ferdi marka 

Ferdi markaya ilişkin olarak 556 sayılı KHK’da herhangi bir tanımlama 

yapılmamıştır. Ferdi markayı, gerçek veya tüzel kişilerce tek başına kullanılan markalar 

şeklinde tanımlamak mümkündür93. 

3.2.3.2. Ortak Marka 

556 sayılı KHK’nın 55’inci maddesine göre ortak marka, üretim, ticaret veya 

hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından ortak olarak kullanılan işarettir. Ortak 

marka, gruptaki işletmelerin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve 

hizmetlerinden ayırt etmektedir. 

Holding markalarının sahibi holding olduğundan, bunlar ortak marka değil 

ferdi marka niteliğindedir94. Ortak markanın temel amacı, tüzel kişiliği bulunmayan 

belli bir gruba üye olunduğunu göstermektir95. 

 

                                                
90 Bu konuda, BİK/TPE:2007/2 no’lu “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin 

Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” 08.01.2007 T. ve 26397 sayılı R.G.’de yayımlanmış ve mal ve hizmetlerin 
sınıflandırması yapılmıştır. 

91 Rıza Ayhan, Ticari İşletme Hukuku, 2.Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 2007, s.341. 
92 Marka çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sabih Arkan, Marka Hukuku, C.I, Ankara: Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1997, s.40-54. 
93 Feyzan Hayal Şehirali, Patent Hakkının Korunması, 1.Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 1998, s.25. 
94 Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.46. 
95 Mücahit Ünal, s.34. 
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3.2.3.3. Garanti Markası 

556 sayılı KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin (556 sayılı KHKY) 

4’üncü maddesine göre garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında olan ve bu 

markayı kullanmaya yetkili kılınmış işletmelerce üretilen mal ve hizmetlerin ortak 

özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan 

işarettir. Garanti markası, marka sahibinin veya marka sahibine bağlı olan bir işletmenin 

mal ve hizmetlerinde kullanılamaz (556 sayılı KHK md. 54). 

Garanti markaları da 556 sayılı KHK hükümlerine tabi olup, garanti markasına 

TSE, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002 işaretleri örnek olarak verilebilir96. 

3.2.3.4. Ticaret Markası 

Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin 

mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir (556 sayılı KHKY md. 4). 

3.2.3.5. Hizmet Markası 

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye 

yarayan işarettir (556 sayılı KHKY md. 4). Örneğin, otelcilik alanında sunulan 

hizmetlere ilişkin markalar hizmet markasıdır. 

3.2.4. Marka Hakkının Kapsamı 

Marka hakkı tabirinden marka sahibine tanınan marka üzerindeki haklar 

anlaşılmalıdır. Marka hakkı mutlak hak niteliğinde olup, sahibine inhisari yetkilerin 

yanında maddi menfaatler ve sınırlı manevî haklar sağlar97. Marka hakkı mutlak 

haklardan olup, taşıdığı ekonomik değerden ötürü şirket malvarlığına dahildir98. 

Markanın işletmeye dahil bir unsur olduğu TTK’nın 11/II’inci maddesinde açıkça 

belirtilmiştir. 

                                                
96 Deryal, s.104.  
97 Tekinalp, s.21. 
98 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 09.04.2001 T., 2001/844 E., 2001/3429 sayılı Kararı, 

http://emsal.yargitay.gov.tr/ VeriBankasiIstemciWeb (06.09.2009). 
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Tescilli marka sahibi, markasıyla aynı olan bir işaretin başkalarınca 

kullanılması halinde veya markasıyla karıştırılma ihtimali bulunan bir işaretin 

başkalarınca kullanılması halinde bunun önlenmesini talep edebilir. Bu gibi durumlarda, 

söz konusu işaretin kullanılması, işareti taşıyan ürünlerin piyasaya sürülmesi, 

stoklanması, gümrük bölgesine girmesi ve reklamlarda kullanılması yasaklanabilir (556 

sayılı KHK md. 9). 

3.2.5. Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması 

Günümüz artan rekabet koşullarında, mal ve hizmetlerin tanıtımı ve reklamı 

açısından markalar önemli bir işleve sahip olmakta, buna paralel olarak markaların 

değerleri çok büyük rakamlara ulaşmaktadır. İşletmeler açısından öneminin artmasıyla 

birlikte markalar, işletmeden bağımsız olarak devir, rehin, haciz, lisans gibi hukuki 

işlemlere de konu olabilmektedir. 

Markanın bir takım hukuki işlemlere konu olması durumunda, markanın 

parasal olarak değerinin tespit edilmesi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Markanın ekonomik ve ticari değerinin ne olduğunu tespit etmek ise kolay değildir. 

Günümüzde markalar çok büyük ekonomik değerlere ulaşmış olup, bazen işletmelerin 

makine ve teçhizatlarından daha yüksek değerler taşıyabilmektedir. Marka değerlemesi, 

ayrı bir çalışmada ele alınabilecek kapsamlı bir konu olduğundan çalışmamız içerisinde 

incelenmemiştir99. 

556 sayılı KHK’nın 15’inci maddesine göre, tescilli bir marka, devir edilebilir, 

miras yolu ile intikal edebilir, lisansa konu olabilir. Ayrıca, işletmeden bağımsız olarak 

teminat olarak gösterilebilir, rehin edilebilir ve haczedilebilir. Ayrıca 556 sayılı 

KHK’nın 22’nci maddesinde, devir, lisans, haciz, rehin, intikal ve marka sahibi 

hakkındaki değişikliklere ilişkin hukuki işlemlerin marka başvurularına da uygulanacağı 

belirtilmiştir. 

 

                                                
99 Marka değerlemesinde genel kabul görmüş üç ana yöntemden bahsedilebilir. Bunlar; piyasa yaklaşımı 

yöntemi, maliyet yaklaşımı yöntemi ve gelir yaklaşımı yöntemidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. İur Mevci Ergün, “Marka 
Değerlemesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.184 (Ocak 2004), s.119; Ayrıca bkz. Özhan Ünal, “Markanın 
Ekonomik Değeri ve Değerleme Metotları”, TPE (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), Ankara, 2005. 
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3.2.5.1. Markanın Lisansı 

Marka hakkının başkasına kullandırılması anlamına gelen marka lisans hakkı 

nisbî nitelikte bir haktır100. Marka lisans sözleşmesi101 ile tescilli bir markanın kullanım 

hakkı başkasına verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmadıkça lisans sahipleri, 

lisanstan doğan haklarını başkalarına devredemez ve alt lisans veremez (556 sayılı KHK 

md. 20, 21). 

Marka lisansı, inhisari veya inhisari olmayan lisans (basit lisans) şeklinde 

verilebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça lisansın inhisari olmadığı kabul edilir. İnhisari 

lisansta ise lisans veren tekrar başkasına lisans veremez ve kendisi de o markayı 

kullanamaz102. 

3.2.5.2. Markanın Devri 

556 sayılı KHK’nın 16’ncı maddesine göre, tescilli bir marka başkalarına 

devredilebilir. Markanın devriyle marka hakkı da devredilmiş olur ve devir alana geçer. 

Bir işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte devri halinde, aksi kararlaştırılmamışsa 

işletmenin sahip olduğu markalar da devredilmiş olur. Ancak, markanın işletmeden 

bağımsız olarak müstakilen devri de mümkündür103. 

556 sayılı KHK’nın 60’ıncı maddesine göre, ferdi marka gibi garanti 

markasının ve ortak markanın devri de mümkündür. İşletmenin devri veya işletmelerin 

birleşmesi halinde işletme mal varlığına dahil olan ferdi marka ayrıca bir şekil şartı 

aranmaksızın devralana geçmektedir. Oysa ortak marka ve garanti markasının devrinde 

tescil şartı aranmaktadır104. 

556 sayılı KHK’nın 16’ncı maddesine göre, markanın devri kural olarak yazılı 

şekilde yapılır ve sicile kaydedilir. Markanın devri sicile kayıt edilmezse, taraflar 

markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremezler. 

                                                
100 Mücahit Ünal, s.155. 
101 Marka lisans sözleşmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İhsan Berkhan, “Marka Lisans Sözleşmesi”, 

Legal Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı.13 (2008), s.73. 
102 Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku, 13.Baskıya Ek, Konya: Mimoza Yayınları, 2005, s.182-183. 
103 Mücahit Ünal, s.44. 
104 Mücahit Ünal, s.51. 
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3.2.5.3. Markanın Haczi 

556 sayılı KHK’nın 19’uncu maddesine göre, tescilli bir markanın işletmeden 

bağımsız olarak haczi mümkündür. Markanın haczi de sicile kaydedilir ve yayınlanır. 

Ferdi markalar gibi garanti markaları ve ortak markaların da haczi mümkündür105. 

3.2.5.4. Markanın Rehni 

556 sayılı KHK’nın 18’inci maddesine göre, tescilli bir markanın işletmeden 

bağımsız olarak, teminat gösterilmesi mümkündür. Bu durum talep üzerine sicile kayıt 

edilir ve yayınlanır. Buna göre, markanın işletmeyle birlikte106 veya işletmeden 

bağımsız olarak rehni mümkündür. 

Markanın rehni mutlak bir hak olup, markanın rehni ile teminat altına alınan 

alacak zamanında ödenmemişse, rehin sahibi markayı cebri icra yoluyla paraya 

çevirterek bu bedelden alacağının ödenmesini talep edebilir107. 

3.2.6. Marka Hakkının Sona Ermesi 

556 sayılı KHK’nın 45’inci maddesine göre marka hakkı, koruma süresinin 

dolmasına rağmen yenilenmemesi halinde veya marka sahibinin hakkından vazgeçmesi 

halinde sona erer. 

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıl olup, süresi 

dolan markalarda onar yıllık dönemler halinde süre yenilenebilir. Yenileme yapılmadığı 

takdirde sürenin dolmasından altı ay sonra marka hükümsüz sayılır (556 sayılı KHK 

md. 40, 41). 556 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesine göre marka, tescil tarihinden 

itibaren beş yıl içinde kullanılmazsa veya markanın kullanımına kesintisiz beş yıl 

boyunca ara verilirse marka iptal edilir. Bu nedenle, marka sahibinin tescil ettirdiği 

                                                
105 Sabih Arkan, Marka Hukuku, C.II, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1998, 

s.207. 
106 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu çerçevesinde ticari işletmenin rehni kapsamında markanın da 

rehni söz konusu olabilir. 
107 Mücahit Ünal, s.79. 
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markasını kullanması hususu, marka sahibinin temel yükümlülüğü olarak kabul 

edilmektedir108. 

3.3. Patent 

3.3.1. Buluş ve Patent Kavramı 

Patent (ihtira beratı) kelimesi sözlük anlamı olarak, bir buluşun veya o buluşu 

kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge anlamına gelmektedir109. 

Diğer bir tanıma göre patent, endüstri alanında yapılan bir buluşun sahibine, yetkili bir 

organ tarafından verilen ve bu buluşun belirli bir süre için başkaları tarafından izinsiz 

olarak kullanılmasını engelleme yetkisi veren belgedir110. 

Patentin konusu buluşlardır. Buluş, insan fikrinin ürünü olan, tekniğin ve 

teknolojinin bilinen durumunu aşan, yeni ve orijinal bir yöntem veya usul olabilir. Bu 

haliyle buluş soyut özellik taşır. Buluşun tanımı 551 sayılı KHK’da yapılmamıştır. 

Ancak Kararname’nin 5’inci maddesinde, buluşların patent verilerek korunabilmesi 

için, sanayiye uygulanabilir olması111, yeni olması112 ve tekniğin bilinen durumunu 

aşması113 gerektiği belirtilmiştir. Tekniğin bilinen durumu ise, dünyanın herhangi bir 

yerinde buluş konusunda açıklanan ve erişilebilir nitelikteki bilgilerdir (FSEK md. 7/II). 

Buluşlar genel olarak ürün buluşu ve usul buluşu şeklinde ikiye ayrılmakla 

birlikte, kombine buluşlar, fonksiyon buluşlar ve aktarıcı buluşlar da buluş olarak kabul 

edilmekte ve şartları taşıyorsa patent verilmektedir114. 

Tarihi bilgiler buluşların ilk olarak, Kraliyet tarafından mucite buluşunu 

inhisari olarak kullanmak üzere verilen imtiyazlar ile korunduğunu göstermektedir115. 

                                                
108 Hasan Dursun, Marka Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008, s.112-113. 
109 Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=patent&ayn=tam (14.04.2010). 
110 Ayhan, s.281. 
111 FSEK’nın 10’uncu maddesi şöyledir: “Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir 

veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.” 
112 FSEK’nın 7’nci maddesinin 1’inci fıkrası şöyledir: “Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan 

buluşlar yenidir.”  
113 FSEK’nın 9’uncu maddesi şöyledir: “Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, 

tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen 
durumunun aşıldığı kabul edilir.” 

114 Şaziye Yurtsever, Patentin Hukuki Koruması ve İlgili Mevzuat, Ankara: Adalet Yayınevi, 1999, 
s.15. 

115 Erdem, s.48. 
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Patentin ilk olarak ortaya çıkışı ise, İngiltere’de 14’üncü yüzyılda kabul edilen ve 

sahibine münhasıran kullanma hakkı sağlayan patent belgelerine (Letters Patent) 

dayanmaktadır116. 

Günümüzde buluşlar yasal düzenlemeler çerçevesinde verilen patent belgesi ile 

korunmaktadır. Patent koruması günümüzde çeşitli uluslararası sözleşmelerle sadece 

ülkesel düzeyde değil, uluslararası düzeyde de sağlanmaktadır. Buluşların patent ile 

korunması, buluşların izinsiz olarak başkaları tarafından kullanılmasını engellemekte ve 

yeni buluşları teşvik etmektedir. Patent sistemi ile buluş sahiplerinin hakları korunarak 

yeni buluşlar ve araştırma geliştirme faaliyetleri teşvik edilmekte, yeni üretim 

tekniklerinin sanayide kullanılması ile birlikte ülkenin ekonomik gelişmesine de önemli 

katkılar sağlanmaktadır. Ayrıca, patent alınan buluşun, patent lisansı verilmek suretiyle 

başkalarının kullanımına sunulması yoluyla, işletmeler arasında veya ülkeler arasında 

teknoloji transferi gerçekleşmekte, bu da yine ülke ekonomisine önemli katkılar 

sağlamaktadır117. 

3.3.2. Patentin Özellikleri 

Patentin en önemli özelliği sadece sanayiye uygulanabilir nitelikte olan 

buluşlara patent verilebilmesidir. Sanayiye uygulanabilir nitelikte olmayan buluşlar ise 

patente konu olamaz. Örneğin, sanayide kullanılabilir nitelikte olmayan matematik 

metotları, bilimsel teoriler, bilgisayar yazılımları patente konu olamaz (FSEK md. 6). 

Patent verilebilmesi için buluşun ayrıca yeni olması ve tekniğin bilinen durumunu 

aşması gerekmektedir. Bu üç şartı birlikte taşımayan buluşlar için patent verilmez ve 

patent ile korunmaz. 

Buluş niteliği taşıdığı halde patent korumasından yararlanamayacak haller de 

vardır. Örneğin, konusu kamu düzenine aykırı olan buluşlar, bitki veya hayvan 

türlerinin yetiştirilmesine ilişkin yöntemler patent korumasından yararlanamazlar. 

                                                
116 Soyak, s.14. 
117 Şehirali, s.45.  
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Ayrıca, insan ve hayvan vücuduna uygulanan teşhis ve tedavi yöntemleri ile cerrahi 

yöntemlerin de patent ile korunması mümkün değildir118. 

Buluş için patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun hukuki haleflerine 

aittir. Ancak bu hakkın devri de mümkündür (551 sayılı KHK md. 11). Buluşlara patent 

verilmesi için başvuruda bulunulmalıdır. Patent başvuruları ise “Patent Başvuru 

Formu”119 ile TPE’ye yapılmaktadır. 

Patent, inceleme sonucu veya incelemesiz olarak iki sisteme göre verilebilir. 

İnceleme sonucu verilen patentte buluşun yeni olduğu ve tekniğin bilinen durumu aştığı 

konuları incelenir. İncelemesiz patentte ise bu hususlar araştırılmaz. İnceleme sonucu 

verilen patentte koruma süresi yirmi yıl, incelemesiz verilen patentte ise koruma süresi 

yedi yıldır. İncelemesiz patent alındığında istenirse, yedi yıllık süre içinde inceleme 

yaptırılarak koruma süresinin yirmi yıla çıkarılması mümkündür (551 sayılı KHK md. 

72). Koruma süresinin sona ermesiyle patent hakkı da sona ermektedir. 

İşletmeler kendi buluşları için patent almak yerine, bu buluşları işletme sırrı 

olarak kendilerinde saklamayı ve üretimde kullanmayı da tercih edebilirler. Buluşu 

patent almayarak işletme sırrı olarak saklamak, buluşun alenileşmesini önleyecektir. 

Ancak bu durumda buluş, patent korumasından yararlanamayacaktır120. Buluş için 

patent almak veya almamak fayda ve maliyetleri de dikkate alınarak işletmelerin 

kendilerinin karar verecekleri bir husustur. 

3.3.3. Patentten Doğan Haklar 

Ülkemizde patent üzerindeki haklar 551 sayılı KHK ile korunmaktadır. Patent, 

sahibine buluşu başkalarının izinsiz kullanmasını engelleme ve buluşu ekonomik açıdan 

                                                
118 Patent verilemeyecek konular ve buluşlar hakkında bkz. 551 sayılı KHK md. 6. 
119 Patent ve faydalı model başvuruları hakkında bkz. Türk Patent Enstitüsü, “Patent/Faydalı Model 

Belgesi Başvuru Kılavuzu”, 2010, http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/basvuru_kilavuz/PATENT_BK.pdf 
(27.03.2010). 

120 Bu durumda buluş sahibi, BK md. 41, 48, 49 (haksız fiil, haksız rekabet ve kişilik haklarına ilişkin 
hükümler),  MK md. 24 (kişiliğin korunmasına ilişkin hükümler), TTK md. 57 (haksız rekabete ilişkin hükümler) 
çerçevesinde korunur. Bkz. Şehrali, s.54.  
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değerlendirme hakkını sağlar121. Patent ile sahibine inhisari yetkiler sağlanmakta, bir 

anlamda buluşla ilgili olarak tekel hakkı tanınmaktadır. 

Patent hakkı, patent sahibine maddi ve manevî menfaatler sağladığı gibi 

sınırsız ve mutlak hakimiyet sağlayan mutlak bir haktır122. Patentli bir buluşun izinsiz 

olarak kullanılması, üretilmesi, satılması, ithali ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi 

mümkün değildir. Patent sahibinin bunları önleme hakkı vardır (551 sayılı KHK md. 

73). Patent başvuruları ve patentten doğan hakların üçüncü kişilere karşı ileri 

sürülebilmesi için Patent Sicili’ne kaydedilmesi gereklidir. (551 sayılı KHK md. 92). 

Markalar gibi patentler de TTK’ya göre ticari işletmeye dahil unsurlar arasındadır (TTK 

md. 11). 

551 sayılı KHK de işçi buluşları, hizmet buluşları ve serbest işçi buluşları 

olmak üzere iki kategoriye ayrılmış ve KHK’nın 16-31’inci maddelerinde ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir123. 551 sayılı KHK hükümlerine göre, işçi buluşları için de patent 

veya faydalı model belgesi alınarak koruma hükümlerinden yararlanılabilecektir. 

Patent başvurusu ve patent, devir edilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, 

lisansa konu olabilir ve rehin edilebilir (551 sayılı KHK md. 86). Yine patentten doğan 

haklar haczedilebilir, hapis hakkına ve zilyetliğe konu olabilir124. 

3.3.4. Patent Lisansı 

Lisans sözleşmesi, gayrimaddi bir malın, bir patentin veya bir eserin, bir bedel 

karşılığında belli bir süre kullanmak üzere bir başkasına devredildiği sözleşme olarak 

tanımlanmaktadır125. Buna göre patent lisansının konusu, patentten doğan hakların 

başkasına kullandırılmasıdır126. Patentini elinden çıkarmak istemeyen ancak ekonomik 

olarak değerlendirmek isteyen buluş sahibi, belirli bir ödeme karşılığı üretim amaçlı 

                                                
121 Tekinalp, s.13. 
122 Erdem, s.47. 
123 551 sayılı KHK’nın 17’nci maddesi şöyledir: “Hizmet buluşları, işçinin bir işletme veya kamu 

idaresine yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde 
deneyim ve çalışmalarına dayanan, işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşlardır.  

…hizmet buluşlarının dışında kalan buluşlar, serbest işçi buluşları olarak kabul edilir…” 
124 Tekinalp, s.15. 
125 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, 4.Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 1992, s.540. 
126 Mehmet Enes Bakırcı, Teknoloji Transferinde Patent ve Know-How Lisansı Sözleşmeleri, 

İstanbul: Fakülteler Matbaası, 2001, s.63. 
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olarak sözleşme ile patentin kullanımını üçüncü kişiye verebilmektedir. Bu ise 

yapılacak patent lisansı sözleşmesi ile gerçekleştirilmektedir127. 

Patent lisansı, isteğe bağlı lisans ve zorunlu lisans olmak üzere iki grupta 

incelenebilir. İsteğe bağlı patent lisansı sözleşme ile yapılır. Zorunlu lisans ise mahkeme 

kararına dayanır. Patent lisansı, Patent Sicili’ne kayıt edilmek suretiyle üçüncü kişilere 

karşı da ileri sürülebilir (551 sayılı KHK md. 92). 

İsteğe bağlı lisans, inhisari veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir128. 

İnhisari lisansta, lisans veren başkasına ayrıca lisans veremez ve kendisi de patente 

konu buluşu kullanamaz. Ayrıca aksi kararlaştırılmadıkça lisans sahibi lisanstan doğan 

hakkını devredemez veya alt lisans veremez (551 sayılı KHK md. 88). 

551 sayılı KHK’da zorunlu lisans verilme halleri düzenlenmiştir. Bunlar; 

patent konusu buluşun kullanılmaması, patent konularının bağımsızlığı ve kamu yararı 

halleridir (551 sayılı KHK md. 99). 

3.4. Faydalı Model 

Faydalı model, teknik bir buluşla ilgili olarak sahibine münhasır koruma 

sağlayan tescil edilmiş bir hak olarak tanımlanabilir129. Faydalı modelin konusu da 

patentte olduğu gibi buluşlardır. Ancak, faydalı modelde sadece buluşun yeni olması ve 

sanayiye uygulanabilir olması şartları aranmakta, tekniğin bilinen durumu aşması şartı 

ise aranmamaktadır. Faydalı model ürüne dayalıdır ve küçük buluş olarak da 

nitelendirilmektedir. 

Buluşlar, 551 sayılı KHK kapsamında patent belgesi veya faydalı model 

belgesi alınarak korunmaktadır. Patent alabilecek niteliğe sahip olmayan küçük 

buluşların sahipleri, faydalı model belgesi alarak hukuki korumadan 

yararlanmaktadırlar130. 

                                                
127 Ali Necip Ortan, Patent Lisansı Sözleşmesi, Ankara: Doğan Basımevi, 1979, s.2-3. 
128 Ayrıntılı bilgi içn bkz. Ortan, s.151-154. 
129 Erdem, s.22. 
130 Erdem, s.23. 
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Aynı buluşa hem patent hem faydalı model belgesi verilmesi mümkün değildir. 

Ancak faydalı model belgesi aynı zamanda endüstriyel tasarım olarak da tescil 

ettirilebilir (551 sayılı KHK md. 169, 170). Faydalı modeller, faydalı model belgesi 

verilerek korunurlar. Faydalı model belgesi alabilmek için “Faydalı Model Başvuru 

Formu” ile TPE’ye başvuru yapılmalıdır. 

Patentler gibi faydalı modeller de 551 sayılı KHK kapsamında korunmaktadır. 

Patent ile sağlanan haklar faydalı model için de aynen geçerlidir. Faydalı modelde 

koruma süresi başvuru tarihinde itibaren on yıl olup, bu sürenin uzatılması mümkün 

değildir (551 sayılı KHK md. 164). Patentte olduğu gibi faydalı model belgesi de, 

devredilebilir, haczedilebilir, rehin edilebilir, hapis hakkına konu olabilir ve miras 

yoluyla intikal edebilir131. 

3.5. Endüstriyel Tasarımlar 

Endüstriyel tasarımlar üzerindeki haklar 554 sayılı KHK ile korunmaktadır. 

Söz konusu korumadan sadece tescilli tasarımlar yararlanabilmektedir. 554 sayılı 

KHK’nın 3’üncü maddesinde tasarım, “bir ürünün tümü veya bir parçası veya 

üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan 

duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün” olarak 

tanımlanmıştır. 

Endüstriyel tasarımların tescili için, tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahip 

olmalıdır (554 sayılı KHK md. 5). Yeni ve ayırt edici tasarımların korunması ile yeni ve 

özgün tasarımların taklit edilmesi ve ticari amaçla kullanılması engellenmiş olmaktadır. 

Tasarım üzerindeki haklar mutlak hak niteliğinde olup, sahibine maddi ve 

manevî inhisar hakkı verir132. Tasarımın kullanılması hak ve yetkisi, münhasıran 

tasarımı yapana veya onun hukuki haleflerine aittir. Üçüncü kişilerce, izinsiz olarak 

koruma kapsamındaki tasarlanan ürün veya tasarımın uygulandığı ürün üretilemez, 

piyasaya sunulamaz, satılamaz, ithal edilemez, ticari amaçlı olarak kullanılamaz ve bu 

amaçlarla elde bulundurulamaz (554 sayılı KHK md. 17). 

                                                
131 Tekinalp, s.15. 
132 Tekinalp, s.18. 
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554 sayılı KHK’ya göre, tasarımın sahibi her zaman tasarımı yapan kişi 

olmayabilir. Hizmet ilişkisi çerçevesinde tasarım yapılıyorsa, tasarımın sahibi tasarımı 

yapan kişi değil tasarımcıyı çalıştıran olmaktadır. Aksi kararlaştırılmadıkça, işyerindeki 

bilgileri ve araçları kullanarak çalışan ve tasarım yapan memur, hizmetli ve işçilerin 

yaptıkları tasarımların sahibi bunları çalıştıranlardır. Ancak çalışanların, yaptıkları 

tasarımın önemine göre belirlenecek bir bedeli isteme hakları bulunmaktadır (554 sayılı 

KHK md. 14). 

Tasarımların taklit edilmeleri çok kolay olduğundan tasarımlar için en etkin 

koruma tescil ettirmekle sağlanabilir. Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru 

tarihinden itibaren beş yıl olup, bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenerek yirmi 

beş yıla kadar uzatılabilmektedir (554 sayılı KHK md. 12). Tasarımların tescil 

başvurusu, “Endüstriyel Tasarım Tescili Başvuru Formu” ile TPE’ye yapılmakta ve 

yapılan tesciller “Endüstriyel Tasarım Sicili” ne kaydedilmektedir133.  

Tasarım hakkı devredilebilir, haczedilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, 

üzerinde rehin ve hapis hakkı kurulabilir134. Ayrıca tasarımı kullanma yetkisi lisans 

sözleşmelerine konu olabilir. Tasarım lisans sözleşmesi yazılı olarak yapılır ve talep 

halinde sicile kaydedilir (554 sayılı KHK md. 41). 

Tasarımlar 554 sayılı KHK hükümlerine göre korunmakla birlikte gerekli 

şartları taşıması halinde, eser olarak FSEK kapsamında korunması veya marka olması 

durumunda 556 sayılı KHK hükümlerine göre de korunması mümkündür135. Bunlar 

birbirlerine alternatif olmayıp birden fazla yasal korumadan yararlanmak mümkündür. 

3.6. Coğrafi İşaretler 

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya başkaca bir özelliği nedeniyle 

kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş olan bir ürünü gösteren 

                                                
133 Endüstriyel tasarımların tescil başvurusu hakkında bkz. Türk Patent Enstitüsü, “Endüstriyel Tasarımlar 

Tescili Kullanıcı Rehberi ve Başvuru Kılavuzu”, 2010, http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/ 
basvuru_kilavuz/TASARIM_BK.pdf (28.05.2010). 

134 Tekinalp, s.19. 
135 Tekinalp, s.17. 
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işaretler olarak tanımlanabilir (555 sayılı KHK md. 3). Coğrafi işaretler, söz konusu 

ürünün kalitesi, üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasında sıkı bir bağı simgelerler136. 

Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Menşe adında, o coğrafyaya özgü ve orada üretilen bir ürün söz konusu olup, ürünün 

nitelikleri ve özellikleri ilgili coğrafi kökeninden kaynaklanmaktadır. Mahreç işaretinde 

ise ürünün belli bir özelliği coğrafi kökenine atfedilmekte olup, ürünün o coğrafya 

dışında da üretilmesi mümkündür137. 

Coğrafi işaretler 555 sayılı KHK hükümlerine göre ve TPE tarafından tescil 

edilerek korunur. Coğrafi işarete, Kütahya çinisi, Gemlik zeytini, Antep fıstığı, Adana 

kebabı örnek olarak verilebilir. Coğrafi işaretle tek bir kişi veya firma değil o bölgede 

üretim yapan herkes korunur. 555 sayılı KHK’nın 7’nci maddesine göre, coğrafi işaret 

başvurusunda bulunabilecekler, söz konusu ürünün üreticisi olan gerçek ve tüzel kişiler, 

tüketici dernekleri ve ilgili kamu kuruluşlarıdır138.  

3.7. Teknik Bilgi (Know-How) 

3.7.1. Know-How Kavramı ve Unsurları 

Know-how kelime olarak, teknik bilgi anlamına gelmekte olup, bir kişi veya 

kurumun kendine özgü üretim ve işletme biçimini başkasına satması veya kiralaması 

anlamında da kullanılmaktadır139. Know-how kavramıyla ilgili olarak doktrinde, 

üzerinde uzlaşılmış bir tanım olmamakla birlikte know-how, sınai alandaki, teknik, 

ticari, işletme, yönetim ve organize karakterli, gizli veya gizli olmayan, sahibine 

ekonomik yarar sağlayan, özel bir düzenleme ile hukuken korunmayan bilgi, deneyim 

ve tecrübeler şeklinde tanımlanabilir140. Know-how kavramı, teknik bilgilerin yanında 

teknik alana ilişkin olmayan bilgi, deneyim ve tecrübeleri de kapsamaktadır141. Teknik 

                                                
136 Ayhan, s.282. 
137 Gökmen Gündoğdu, “Kavramsal Boyutu ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK İle 

İlişkisi Açısından Coğrafi İşaretler”, İstanbul Barosu Dergisi, Fikrî ve Sınai Haklar Özel Sayısı 4 (Temmuz 2007), 
s.56. 

138 Coğrafi işaret başvuruları hakkında bkz. Türk Patent Enstitüsü, “Marka ve Coğrafi İşaret 
Başvurularının Hazırlanması Marka ve Coğrafi İşaret İşlemleri İle İlgili Bilgiler ve Gerekli Belgeler”, 2010,  
http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/basvuru_kilavuz/MARKA_BK.pdf (29.05.2010). 

139 Yılmaz, s.512. 
140 İsmail Erbay, Know-How Sözleşmesi, Ankara: Yetkin Yayınları, 2002, s. 78. 
141 Tufan Öğüz, Know-How Sözleşmesi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2001, s.20. 
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alana ilişkin olmayan bilgi, deneyim ve tecrübeler için ticari know-how nitelendirmesi 

de yapılmaktadır142. Know-how, elde edilmiş deneyim ve tecrübeler şeklinde 

olabileceği gibi, bazen bir bilgisayar programı şeklinde de olabilir. 

Know-how oluşturan bilgi, deneyim ve tecrübelerin korunması için fikrî ve 

sınai haklarda olduğu gibi özel bir yasal düzenleme mevcut değildir. Know-how 

üzerinde, marka veya patent gibi hukuken korunan ve herkese karşı ileri sürülebilen 

mutlak bir hak da mevcut değildir143. Bu nedenle know-how, ancak gizli tutulduğu 

sürece değeri olan bilgidir144. Know-how, genel hukuki düzenlemelere göre ve haksız 

rekabet hükümlerine göre korunur145. Ancak bu bilgi ve deneyimler gerekli koşulları 

taşıyorlarsa patent alınmak suretiyle patent korumasından da yararlanabilir. Bu durumda 

551 sayılı KHK hükümlerine tabi olur ve inhisari yetkiler sağlayan mutlak hak niteliği 

kazanır. 

Vergi kanunlarında gayrimaddi haklar arasında know-how kavramı 

kullanılmamakla birlikte, know-how anlamına gelen tanımlamalar yapılmıştır. Örneğin, 

GVK’nın 70’inci maddesinde, sanayi, ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş 

tecrübelere ait bilgiler ile gizli bir formül veya imalat usulü üzerindeki kullanma 

haklarından bahsedilmekle, esasında know-how’un içeriği anlatılmak istenmiştir. 

Uluslararası rekabet koşulları günümüzde know-how’ın önemini artırmıştır. 

Know-how’ı oluşturan bilgi, deneyim ve tecrübeler işletmeler açısından büyük öneme 

sahip olup, ekonomik açıdan da büyük değer taşımaktadır. Know-how’ın devir ve lisans 

gibi hukuki işlemlere konu edilmesi sonucu, know-how alan işletmelerin rekabet gücü 

artmakta, işletmeler arasında olduğu gibi ülkeler arasında da teknoloji transferi 

gerçekleşmekte ve ülkelerin ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. 

 

                                                
142 İrfan Çetin ve Batuhan Odak, “Gelişen Know-How Tanımı ve Uluslararası Firmalar Tarafından 

Yapılan Know-How Aktarımlarının Vergilendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.264 (Ağustos 2003), s.133. 
143 Know-how’un hukuki niteliği ve bir hak olup olmadığı konusunda doktrindeki tartışmalar için bkz. 

Erbay, s.92-101. 
144 Deniz Ilgaz, “Know-how ve Ticari sırlar (Teknoloji Transferi ve Fikrî Haklarla İlgili Lisans 

Anlaşmaları)”, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, C.8, Sayı.1-2, 2000, s.171. 
145 TTK md. 57/7,8, BK md. 41, 49, MK md. 24 hükümleri bunlar arasında sayılabilir. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Mustafa Baş, Teknik Bilgi (Know-How) Lisans Sözleşmesi,  Yetkin Yayınları: Ankara, 2000, s. 49-53. 
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3.7.2. Know-How Devri 

Know-how’ı oluşturan bilgi, deneyim ve tecrübeler gayrimaddi niteliktedir. 

Ancak, başkalarına devredilebilir ve ticareti yapılabilir146. Know-how devir sözleşmesi, 

sözleşmeye konu bilgi, deneyim ve tecrübelerin tek aşamada karşı tarafa naklini 

içermekte ve satım sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir147. Know-how devir 

sözleşmesi ile söz konusu bilgi, deneyim ve tecrübeler bir bedel karşılığında karşı tarafa 

verilmektedir. Burada know-how sözleşmesi ile kastedilen lisans sözleşmesi değil devir 

sözleşmesidir. 

Know-how sözleşmesi, BK’da düzenlenen tipik sözleşmeler içinde yer 

almamaktadır. Kanunda düzenlenmiş olan sözleşme türlerinden farklılık arz etmekte148, 

kendine özgü yapısı olan bir sözleşme niteliği taşımaktadır149. 

3.7.3. Know-How Lisansı 

Gayrimaddi haklara ilişkin düzenlenen lisans sözleşmeleriyle gayrimaddi 

haklar devredilmemekte, sadece gayrimaddi hakların kullanımı devredilmekte, böylece 

gayrimaddi hakların başkalarınca kullanılmasına imkan tanınmaktadır150. Know-how 

lisans sözleşmesinde de, know-how devir sözleşmesinden farklı olarak know-how 

devredilmemekte, sözleşmeye konu olan bilgi, deneyim ve tecrübelerin kullanım hakkı 

bir bedel karşılığında süreli veya süresiz olarak karşı tarafa verilmektedir. Süresiz lisans 

verilmesiyle devir arasındaki fark ise, know-how lisansı verenin münhasır haklarını 

kaybetmemesi ve fiili hakimiyeti altında bulundurmaya devam etmesidir151. Oysa 

know-how devrinde sahiplik hakları da devredilmiş olmaktadır. 

                                                
146 Erbay, s.59. 
147 Çetin ve Odak, s.136. 
148 Know-how sözleşmesinin diğer sözleşme türlerinden farklı yönleri için bkz. Öğüz, s.32-41. 
149 Öğüz, s.41. 
150 Saibe Oktay Özdemir, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku 

Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması, İstanbul: Beta Yayınları, 2002, s.23-25. 
151 Gürzumar, s.100. 
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Know-how lisans sözleşmesinde lisans bedeli sabit ve tek bir bedel olarak 

belirlenebileceği gibi, satılan ürün sayısına ya da satış hacmine göre belirli bir yüzde 

şeklinde de belirlenebilir152. 

3.8. Franchising 

3.8.1. Franchising Tanımı ve İlgili Kavramlar 

Franchising kelimesi İngilizce’den gelmekte olup, Türkçe’de kelime olarak 

tam karşılığı bulunmadığından, Türkçe’de de aynı şekilde kullanılmaktadır153. 

Franchising’in genel olarak sözlük anlamı ise “isim hakkı sözleşmesi” şeklindedir154. 

Franchising kısaca, tanınmış bir markanın ve oluşmuş bir imajın, belirli 

standartlar içinde ve belirlenen bir ücret karşılığında bağımsız yatırımcılara 

kullandırılması şeklinde tanımlanabilir155. 

Franchising’de franchise veren taraf, sahip olduğu marka, patent, ticaret 

ünvanı, işletme adı, know-how vb. gayrimaddi hakları franchise alan tarafa 

kullandırmakta ve franchisor olarak da adlandırılmaktadır. Franchise alan taraf ise 

franchisee olarak adlandırılmakta ve söz konusu gayrimaddi hakların kullanım hakkını 

alarak karşılığında çeşitli adlar altında franchise verene ücret ödemektedir. Franchising 

sözleşmesiyle, franchise verenin sahip olduğu sözleşme kapsamına giren gayrimaddi 

hakların kullanım hakkı franchise alana devredilmektedir. 

3.8.2. Franchising’in Gelişimi 

Franchising uygulamaları gerçek anlamda ilk olarak İngiltere’de alkollü içki 

satışı alanında, ABD’de ise dikiş makinaları, benzin istasyonları ve otomobil sektöründe 

18. yüzyılda ortaya çıkmıştır156. 1950’li yıllarda ve sonrasında ise franchising 

uygulamaları hızla yaygınlaşmıştır. İlk ortaya çıktığı yıllarda daha çok bayilik, acentelik 

                                                
152 Bakırcı, s.57. 
153 Selahattin Tuncer, “Franchise ve Vergi Sorunları”, Mükellefin Dergisi, Sayı.37 (Ocak 1996), s.89. 
154 Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=franchasing&ayn=tam 

(03.06.2010). 
155 Dilber Ulaş, Franchising Sistemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999, s.5. 
156 Macide Şoğur, İşletme Sitemi Olarak Franchising, 2.Baskı, İstanbul: Der Yayınları, 1993, s.68-69; 

Franchising sisteminin tarihi gelişimi hakkında bkz. Ulaş, s.10-15. 
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ve tek satıcılık sözleşmeleriyle aynı anlamda kullanılan franchising, günümüzde yerini 

işletme sistemi franchising’i olarak adlandırılan modern franchising sistemine 

bırakmıştır157. Türkiye’de ilk yerli franchising uygulaması 1985 yılında TURYAP ile 

yabancı franchising uygulaması ise 1986 yılında Mc Donald’s ile gerçekleşmiştir158. 

Franchising’in günümüzde bütün dünyada tanınması ve yaygınlaşmasında, 

1960 yılında kurulan Uluslararası Franchising Birliği’nin (International Franchise 

Association- IFA) önemli katkıları olmuştur159. Ülkemizde Franchising’in tanıtımı ve 

yaygınlaşmasında ise 1991 yılında kurulan ve franchise veren firma temsilcilerinin üye 

olduğu Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) önemli rol oynamıştır160. 

Günümüzde franchising, hemen hemen her sektörde uygulama alanı bulabilen 

ve çok yaygın olarak kullanılan bir pazarlama ve dağıtım yöntemi haline gelmiştir. 

3.8.3. Franchising Sisteminin İşleyişi 

Franchising’de, franchise alan ve franchise veren olmak üzere iki taraf 

bulunmakta ve bu iki taraf arasında franchising sözleşmesi yapılmaktadır. Franchise 

verenler, marka, patent, telif hakkı, ticaret ünvanı, işletme adı, know-how gibi 

gayrimaddi haklara sahip olup, bunları düzenlenen franchising sözleşmesi hükümlerine 

göre, bir bedel karşılığında franchise alan tarafa kullandırmaktadırlar. Bu şekilde 

franchise veren tarafından franchise alan tarafa sürekli olarak bir know-how aktarımı 

gerçekleşmektedir. Bu ise satış sözleşmesinden farklı bir durum olup161, daha çok 

kiralamaya benzemektedir. 

Franchising’de, franchise veren ve franchise alan tarafın birbirlerine karşı bir 

takım yükümlülükleri bulunmaktadır. Franchise verenin başlıca yükümlülüğü, üretim, 

işletme ve pazarlama sistemini karşı tarafa kullandırmak ve franchise alanı 

desteklemektir. Franchise alanın yükümlülükleri ise; mal ve hizmetlerin sürümünü 
                                                

157 Cihat Kartal, Tülin Durukan ve Naz Varlı, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Franchising 
Sistemi ve Türkiye Uygulaması, 1.Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2006, s.188. 

158 Rüknettin Kumkale, “Franchising”, 13.02.2006, 
http://www.alomaliye.com/subat_06/ruknettin_kumkale_franchising.htm (27.03.2010), s.2. 

159 Yasemin Köse ve Sedat Erdoğan, “Franchising Sistemi, Türleri, Vergilendirilmesi ve Franchising 
İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Mali Pusula Dergisi, Sayı.42 (Haziran 2008), s.90. 

160 Ulusal Franchising Derneği’ne üye olan kuruluşlar için bkz., 
http://www.franchisedunyasi.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=67 (28.05.2010). 

161 Çetin ve Odak, s.134. 
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kendi nam ve hesabına yapmak, mal ve hizmetlerin sürümünü desteklemek, 

franchising’e konu olan fikrî ve sınai unsurları kullanmak, franchise verenin üretim, 

işletme ve pazarlama ilkelerine uygun hareket etmek ve franchise verene belirlenen 

ücreti ödemektir162. 

Franchising’de, franchise alan tarafından başlangıç ücreti veya sisteme giriş 

ücreti, franchise verene sözleşmenin başlangıcında bir kez ödenir. Bu, sabit bir ücret 

olup transfer ücreti gibidir. Franchise verene gayrimaddi hak bedeli olarak yapılan 

royalty ödemeleri ise, genelde yıllık ciro üzerinden belli bir oranda ve her yıl düzenli 

olarak ödenir. Bu ödemeler, gayrimaddi hakların kullanımı karşılığı yapılan bir tür kira 

ödemesine benzetilebilir. 

3.8.4. Franchising Sözleşmesi 

Franchising sözleşmesi, franchise verenin kendi üretim, işletme ve pazarlama 

sistemini oluşturan fikrî ve sınai unsurlar üzerinde, franchise alana kullanma hakkı 

tanıyarak, onu kendi işletmeler zincirine entegre etmesi ve devamlı şekilde 

desteklemesi; franchise alanın ise buna karşılık, sisteme dahil mal veya hizmetlerin 

kendi nam ve hesabına sürümünü yapması ve franchise verene belli bir ücret ödemesi 

şeklinde işleyen, iki taraf arasında sürekli bir borç ilişkisi kuran, kanunda 

düzenlenmemiş bir çerçeve sözleşme olarak tanımlanabilir163. 

Tanımda da belirtildiği üzere franchising sözleşmesi, BK’da düzenlenmemiş 

olup bayilik, temsilcilik, distribütörlük, aracılık, iş ortaklığı, acentalık sözleşmelerinden 

farklı özelliklere sahip164, karma nitelikte ve isimsiz bir sözleşmedir165. 

Franchising sözleşmesinin unsurları arasında; taraflar arasında sürekli bir borç 

ilişkisi içermesi, çerçeve bir sözleşme olması, taraflarının kendi nam ve hesabına 

çalışmaları, franchise verenin gayrimaddi haklarla pazarlama anlayışı ve organizasyon 

                                                
162 Gürzumar, s.10-15. 
163 Gürzumar, s.10. 
164 Franchising’in bayilik, distribütörlük ve acentelikten farklı yönleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

Naz Varlı, “Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejilerinden Franchising Sistemi ve Türkiye Uygulaması”, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi SBE, 2005), s.37-42. 

165 Tuncer, s.97. 
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yapısından oluşan bir sistemi franchise alanın kullanımına sunması, franchise alanla 

dikey işbirliği içermesi ve franchise alanın ücret ödeme yükümlülüğü sayılabilir166. 

Franchising sözleşmesiyle, franchise alan taraf sözleşme kapsamındaki 

gayrimaddi hakların kullanım hakkını süreli olarak ve belli bir bedel karşılığı elde 

etmektedir. Franchising sözleşmesinde, franchise alan ve franchise veren tarafın 

karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile franchise verene ödenecek olan sisteme giriş ücreti, 

gayrimaddi hak bedeli, ek hizmet ücreti, bölge tekeli ücreti, reklam fonu katkı payı 

ödemesi gibi konular düzenlenmekte167, ayrıca franchise verenin sunacağı eğitim, 

danışmanlık vb. hizmetler, franchise verenin belirlediği satış, fiyatlandırma, işyeri 

düzeni, muhasebe düzeni vb. koşullar ve franchising sözleşmesinin süresi yer 

almaktadır168. 

Franchising sözleşmesinin konusuna giren gayrimaddi haklar ise, franchise 

veren tarafın işletmesinin unsurlarından olan, telif hakları, marka, patent, ticaret unvanı, 

işletme adı, üretim işletme ve pazarlama sırları ile elde edilmiş bilgi, tecrübe ve 

deneyimler gibi gayrimaddi haklardır169. 

3.8.5. Franchising Çeşitleri 

Franchising, ulusal franchising veya uluslararası franchising şeklinde olabilir. 

Ulusal franchising’de, franchise veren ve franchise alan aynı ülkededir. Ülke içinde 

franchising, bölgeler arasında veya şehirler arasında olabilir. Uluslararası franchising’de 

ise franchise veren veya franchise alandan biri farklı ülkededir. 

Franchising ayrıca, ürün ve marka franchising’i, master franchising ve işletme 

sistemi franchising’i şeklinde de olabilir. Ürün ve marka franchising’inde franchise 

verenin sahip olduğu tanınmış bir marka ve ticaret ünvanı kullanılarak kendi ürünleri 

franchise alan tarafından satılmaktadır. Ürüne dayalı franchising’de franchise alan 

                                                
166 Çiğdem Kırca, Franchise Sözleşmesi, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 

Yayınları, 1997, s.20. 
167 Nihal Saban, Franchising ve Vergilendirme, 1.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 1997, s.46-51. 
168 Erkan Aydın, “Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmeler Çerçevesinde Sağlanan Gelirlerin Gelir 

Vergisi ve Kurumlar Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.249 (Haziran 2009), 
s.151. 

169 Varlı, s.187; Ayrıca bkz. Kırca, s.114-135. 
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sadece franchise verenin sağladığı ürünlerin satışını yapılabilmekte, başka firmaların 

başka marka ürünlerini satamamaktadır170. 

Master franchising ise ana franchise vericisinden franchise alan taraf, aynı 

zamanda belirli bir bölgede franchise verme yetkisine de sahip olmakta ve o bölgede 

franchise vericisi gibi başkasına alt franchise vermektedir. Buna sub franchising de 

denilmektedir171. 

Ancak, günümüzde en fazla kullanılan franchising türü, taraflar arasında geniş 

kapsamlı ve sürekli bir ilişki sağlayan işletme sistemi franchising’idir. Buna modern 

anlamda franchising de denilmektedir172. Çalışmamızda esas olarak incelenen 

franchising türü de işletme sistemi franchising’idir. Bu franchising türünde franchise 

veren franchise alana, kendi üretim tekniği ve üretim formülünü vermekle birlikte, 

franchise alana yer seçimi, pazar araştırması, yönetim ve organizasyon, personel 

eğitimi, muhasebe sistemi ve diğer konularda katkı ve destek sağlamakta, aynı zamanda 

franchise alanı denetlemektedir173. 

Franchising sisteminin franchise veren ve franchise alan tarafa sağladığı 

avantajları ve bazı dezavantajları bulunmaktadır174. Bunun yanında franchising 

sisteminin ülke ekonomisi açısından da önemli faydaları bulunmaktadır. Bu hususlar 

ayrı bir çalışma konusu olarak incelenebilecek kapsamda olduğundan çalışmamız 

içerisinde ele alınmamıştır. 

3.9. Diğer Gayrimaddi Haklar 

3.9.1. Şerefiye 

Şerefiye (peştemallık), bir işletmenin devir alınması halinde devir alma bedeli 

ile işletmenin devir tarihindeki rayiç bedele göre hesaplanan değeri arasındaki fark 

                                                
170 Kartal, Durukan ve Varlı, s.79. 
171 Şoğur, s.42. 
172 Ferrah Sefer, “Franchising İşlemleri ve Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.107 

(Ağustos 1997), s.130. 
173 Şoğur, s.13-14. 
174 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Kahraman Arslan, KOBİ’lerde Yönetim ve Pazarlama Aracı 

Olarak Franchising, İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, 2006, s.24-40; Ayrıca bkz. Şoğur, s.19-33. 
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olarak tanımlanabilir175. Şerefiye, vergi uygulaması bakımından VUK’ta peştemallık 

olarak adlandırılmaktadır176. Şerefiye esasen gayrimaddi hak tanımı içerisine 

girmemektedir177. Ancak şerefiye değeri, işletme varlıkları arasında gözükmeyen ve 

aktifleştirilmemiş gayrimaddi hakların değerini de içermektedir. 

1 seri no’lu MSUGT’nde, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz 

konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu 

farkların şerefiye hesabında izleneceği belirtilmiştir. 

Şerefiyenin en önemli özelliği, tek başına alınıp satılmasının mümkün 

olmaması, diğer varlık kalemlerine bağlı olarak ortaya çıkmasıdır178. İşletmelerde 

şerefiyenin değerini etkileyen unsurlar arasında, işletmenin bulunduğu yer ve konumu, 

piyasadaki itibarı, tanınmışlığı, müşteri potansiyeli gibi unsurlar sayılabilir179. 

Şerefiyenin değerlemesi ve amortisman ayrılması konuları VUK’ta 

düzenlenmiş olup, alınan şerefiye bedellerinin arızi kazanç olarak vergilendirilmesine 

ilişkin düzenlemeler ise GVK’da yer almaktadır. 

3.9.2. Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı 

Ticaret ünvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı 

tescili zorunlu olan ünvandır (TTK md. 41). Tacirlerin ticaret ünvanı kullanması 

zorunlu olup, ticaret ünvanı ticaret siciline tescil ettirilmelidir. TTK’nın 52’nci 

maddesine göre, tescil edilmiş ticaret ünvanını kullanma hakkı münhasıran sahibine 

aittir. Bu anlamda ticaret ünvanı mutlak haklardandır ve herkese karşı ileri sürülebilir180. 

Tescilli ticaret ünvanı ve tescilli işletme adı sahibine bunu kullanma konusunda tekelci 

nitelikte bir hak sağlar181. 

                                                
175 Muzaffer Küçük ve Sema Küçük, Dönem Sonu İşlemleri ve Değerleme, Yaklaşım Dergisi Eki, 

Sayı.109 (Ocak 2002), s.96. 
176 Erkan Aydın, Türk Vergi Sisteminde İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme, 1.Baskı, 

Ankara: Seçkin Yayınları, 2002, s.155. 
177 Bkz. Başaran, s.127. 
178 Feriştah Sönmez, “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, 

http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/fer_maddi.doc (27.03.2010), s.7. 
179 Bünyamin Öztürk, Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Dönem Sonu Envanter ve 

Değerleme İşlemleri, 4.Baskı, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006, s. 352. 
180 Ayhan, s.286. 
181 Şehirali, s.26. 
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Ticaret ünvanının kendiliğinden bir ekonomik değeri olmayıp, şirketin çevresel 

koşulları sebebiyle ekonomik değere haizdir. Nitekim şirketler çoğunlukla ticaret 

ünvanları ile tanınırlar. Bu nedenle ticaret ünvanları işletmeden ayrı olarak 

devredilemez182. Ancak işletmenin devri halinde aksi kararlaştırılmadıkça ticaret 

ünvanının da devredildiği kabul edilir (TTK md. 51). 

Ticaret ünvanı gerçek kişilerde aynı sicil dairesi içinde, tüzel kişilerde ise183 

Türkiye genelinde koruma sağlar (TTK md. 43, 47). Yani daha önceden tescil edilmiş 

ticaret ünvanını koruma alanı içinde başkası tescil ettiremez ve kullanamaz. Tescil 

edilmemiş ticaret ünvanında ise koruma TTK’nın 54’üncü maddesine göre değil, 

TTK’nın 58’inci maddesine göre ve haksız rekabet hükümleri çerçevesinde mümkün 

olacaktır184. 

İşletme adı, işletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi 

tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan ve tescili zorunlu olan 

adlardır (TTK md. 55). İşletme adı kullanmak zorunlu değildir, ancak kullanılıyorsa 

ticaret siciline tescil ettirilmelidir. Tescil ve ilan edilmiş işletme adını kullanma hakkı 

sicil bölgesi içinde münhasıran sahibine aittir185. 

Ticaret ünvanı ve işletme adı ticari işletmeye dahil unsurlardandır (TTK md. 

11). 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu’na186 göre, ticari işletmenin rehni, ticaret 

ünvanı ve işletme adını da kapsar. İşletmenin devri halinde aksi kararlaştırılmadıkça 

işletme adının da devredildiği kabul edilir. Ayrıca, ticaret ünvanından farklı olarak, 

işletme adının işletmeden ayrı olarak devredilmesi mümkündür187. 

 

 

                                                
182 Mustafa Alpaslan, “Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı.37 

(Ocak 2007), s.184. 
183 Tüzel kişilerin ticaret unvanında, gerçek kişinin ad veya soyadı yer almışsa bu durumda koruma sicil 

dairesi içinde geçerli olur (TTK md. 47). 
184 Deryal, s.101. 
185 Ayhan, s.322. 
186 28.07.1971 T. ve 13909 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
187 Reha Poroy ve Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, 9.Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayın, 2001, 

s.298. 
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3.9.3. Arama, İşletme ve İmtiyaz Hakları 

Arama, işletme ve imtiyaz hakları gayrimaddi hak niteliğindeki haklardandır. 

3213 sayılı Maden Kanunu’na188 göre, maden aramak için arama ruhsatı almak şarttır. 

Arama ruhsatı, belirli bir alanda maden arama faaliyetinde bulunabilmek için gerçek 

veya tüzel kişilere verilen bir yetki belgesidir. Arama ruhsatı alınmasıyla maden arama 

hakkı kazanılmış olur189. 

İşletme hakkı, maden, liman, belediye tesisi, turistik tesisler gibi tesisler için 

söz konusu olabilir. Maden Kanunu’na göre, madeni bulan kişinin ruhsat alarak belli bir 

süre alanda maden cevheri aramak, madeni çıkarmak, çıkardığı madenden faydalanmak 

ve maden için gerekli olan tesisleri inşa etmek gibi sahip olacağı haklara işletme hakkı 

denilmektedir190. İşletme ruhsatı alınmasıyla maden işletme hakkı kazanılmış olur. 

İmtiyaz hakkı, belli bir kamu hizmetinin, kar ve zararı kendilerine ait olmak ve 

idarenin gözetim ve denetimi altında yürütülmek üzere, özel hukuk gerçek ve tüzel 

kişileriyle yapılan imtiyaz sözleşmeleri uyarınca bu kişilerin sahip olduğu haklardır191. 

Köprü, otoyol, maden, petrol, elektrik üretim ve dağıtımı vb. alanlarda verilen imtiyaz 

hakları buna örnek olarak verilebilir. 

Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, GVK’nın gayrimenkul 

sermaye iratlarını düzenleyen 70’inci maddesinde gayrimaddi haklar arasında 

sayılmıştır. 

 

 

 

 

                                                
188 15.06.1985 T. ve 18785 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
189 Maden arama ve işletme hakkıyla ilgili olarak bkz. 3213 sayılı Maden Kanunu, md. 3, 5-7, 17. 
190 Mehmet Tahir Ufuk, “Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi”, Lebib Yalkın Mevzuat 

Dergisi, Sayı.60 (Aralık 2008), s.43. 
191 Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2008, s.958. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

4. GAYRİMADDİ HAKLARIN TÜRK VERGİ MEVZUATI 

KARŞISINDAKİ DURUMU 

Gayrimaddi haklardan elde edilen kazançların vergilendirilmesiyle ilgili olarak 

amortisman ayırma ve değerleme konuları VUK’ta, tam ve dar mükellef gerçek kişilerin 

vergilendirilmesi esasları GVK’da, tam ve dar mükellef kurumların vergilendirilmesi 

esasları KVK’da düzenlenmiştir. Gayrimaddi hakların satışı veya kiralanması halinde 

doğacak KDV mükellefiyetine ilişkin düzenlemeler ise Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nda192 (KDVK) yer almaktadır. Bu düzenlemeler haricinde dar mükellef gerçek 

kişi ve kurumların vergilendirilmesinde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 

hükümlerinin de ayrıca dikkate alınması gerekmektedir. Belirtilen söz konusu 

düzenlemeler izleyen bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecek ve karşılaşılan sorunlara 

ilişkin görüş ve değerlendirmelerimize yer verilecektir. 

4.1. Gayrimaddi Hakların Aktife Alınması, Değerlemesi ve Amortismanı 

4.1.1. Gayrimaddi Hakların Aktife Alınması 

Vergi kanunlarında gayrimaddi hakların hangi durumlarda aktife alınması 

gerektiği ve aktifleştirme şartlarının neler olduğu açık olarak düzenlenmiş değildir. 

MSUGT’lerde de bu konuya ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Türkiye Muhasebe 

Standartları (TMS) ve Uluslararası Muhasebe Standartları’nda (UMS) ise gayrimaddi 

duran varlıkların aktifleştirilme şartlarına ilişkin bir takım belirlemeler yapılmıştır. 

TMS 38,193 gayrimaddi duran varlıkların muhasebeleştirme yöntemlerini 

belirleyen standarttır. Bu standart ile gayrimaddi duran varlıkların neler olduğu, 

bunların ne zaman ve hangi değerle aktife alınacağı, değerleme işleminin nasıl 

yapılacağı hususları açıklanmaktadır194. TMS 38’e göre bir kalemin maddi olmayan 

duran varlık olarak muhasebeleştirilmesi için, söz konusu kalem belirlenebilir olmalı, 

                                                
192 02.11.1984 T. ve 18563 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
193 17.03.2006 T. ve 26111 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
194 Ayrıntılı bilgi için bkz. Remzi Örten, Hasan Kaval ve Aydın Karapınar, Türkiye Muhasebe-Finansal 

Raporlama Standartları (TMS-TFRS), Ankara: Gazi Kitabevi, 2007, s.573-589. 
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kontrol edilebilir olmalı, işletme için gelecekte beklenen ekonomik yararların 

gerçekleşmesi muhtemel olmalı ve varlığın maliyeti güvenilir bir şekilde ölçülebilir 

olmalıdır (TMS 38, par. 8-18, 21). TMS 38’de ayrıca, işletme içi yaratılan markaların, 

ticari başlıkların, yayın haklarının, müşteri listelerinin ve benzer nitelikteki kalemlerin 

gayrimaddi duran varlık olarak muhasebeleştirilmeyeceği belirtilmiştir. 

UMS 38’de de (International Accounting Standard-IAS), gayrimaddi 

varlıkların aktifleştirilmesi için aranacak genel ve özel koşullar açıklanmıştır. Bunlardan 

genel koşullar, varlığın işletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlamasının muhtemel 

olması ve varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olmasıdır. Gayrimaddi 

varlıkların aktifleştirilmesi için aranacak özel koşullar ise, gayrimaddi varlığın 

tanımlanabilir ve belirlenebilir olması, kontrol edilebilir olması ve gelecek için 

ekonomik fayda sağlama potansiyelinin bulunmasıdır195. Belirtilen genel ve özel 

koşulların sağlanması halinde gayrimaddi varlıklar aktifleştirilmeli ve bilançoda yer 

almalıdır. 

Gayrimaddi duran varlık kalemlerinden biri olan gayrimaddi haklar, işletme 

tarafından yaratılabileceği gibi, bir bedel ödenerek de satın alınabilirler. Kural olarak, 

işletme tarafından yaratılan gayrimaddi haklar aktifleştirilmez ve bilançoda 

gösterilmezler. Çünkü yaratılan değerin parasal olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

olanaksızdır196. Gayrimaddi haklar bir bedel ödenerek işletme tarafından satın 

alındığında ise aktifleştirilmekte ve bilançoda gösterilmektedir. Bu durumda satın alma 

karşılığı ödenen bedel ve yapılan diğer giderler, gayrimaddi hakkın maliyeti olarak 

dikkate alınacak ve bu bedel üzerinden aktifleştirilecektir. Genel olarak bu belirlemeyi 

yapmakla birlikte, her bir gayrimaddi hak için özel durumlara göre ayrı ayrı 

değerlendirme yapmak ve aktifleştirme koşullarının sağlanıp sağlanmadığını belirlemek 

gerekmektedir. 

Örneğin, işletme tarafından yeni bir marka yaratıldığında bu markanın parasal 

olarak değerinin belirlenmesi her zaman mümkün değildir. Bu nedenle işletmeler 

                                                
195 Ayrıntılı bilgi için bkz. Örten, Kaval ve Karapınar, s.575-576. 
196 Sönmez, s.2. 
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tarafından yaratılan markalar aktifleştirilmez ve bilançoda gösterilmezler197. Benzer 

şekilde işletmelerin birleşmesi suretiyle marka elde edilmişse ve markanın değerini 

belirlemek mümkün değilse, bu durumda da marka aktifleştirilmez ve şerefiyenin bir 

parçası olarak görünür198. Ancak, işletmenin bir bedel ödeyerek satın aldığı marka alış 

bedeliyle aktifleştirilecektir. Markanın alınmasından sonra markanın tanıtımı için 

yapılan reklam giderlerinin ise markanın maliyetine eklenmeksizin ilgili dönemde 

doğrudan gider yazılması gerekmektedir. Çünkü söz konusu reklam giderinin markanın 

değerini ne kadar artırdığını tespit etmek mümkün değildir199. 

Maliye Bakanlığı’nın bir özelgesinde de, markanın satılması halinde alıcının 

mahkeme kararıyla tespit edilmiş marka değerini, markanın maliyeti içinde 

gösterebileceği, ancak işletme tarafından yaratılan markanın, rayiç değeri mahkemeye 

tespit ettirilse dahi, aktifleştirmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir200. 

Yine aynı şekilde işletme içinde yaratılan, her türlü bilgi, tecrübe ve 

deneyimleri ifade eden know-how aktifleştirilmez ve bilançoda haklar hesabında 

gösterilmez. Know-how, ancak bir bedel ödenerek satın alındığında satın alma bedeli 

üzerinden aktifleştirilebilir201. 

İşletme tarafından yaratılan şerefiyenin de değerlenerek bilançoda gösterilmesi 

mümkün değildir. Bu husus TMS 38’de de belirtilmiştir. Çünkü işletme tarafından 

yaratılan şerefiyenin maliyeti güvenilir bir şekilde ölçülemez ve işletme tarafından 

kontrol edilebilen tanımlanabilir bir kaynak değildir202. Ancak, maddi varlıkların 

değerinin üzerinde bir bedelle şerefiye değerini de ödeyerek satın alan başka bir işletme, 

bu ilave değeri, peştemallık olarak değerleyebilir ve bilançoda gösterebilir203. Buna 

göre, şerefiyenin aktifte gösterilebilmesi ancak, bir işletmenin devralınması halinde 

mümkün olabilecektir. 

                                                
197 Örten, Kaval ve Karapınar, s.577. 
198 Zeynullah Gider, “Marka Değerlemesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.321 (Mayıs 2008), s.116. 
199 Gider, s.116. 
200 Bursa Defterdarlığı’nın 09.06.2003 T. ve 190.03.23 sayılı Özelgesi, 

http://www.bursavdb.gov.tr/Img/Uploads/mukteza/vuk/vuk_007.doc (29.04.2010). 
201 Bünyamin Öztürk, s.350. 
202 Salim Şengel, “TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, Necdet Sağlam, Salim Şengel ve 

Bünyamin Öztürk (Ed.), UFRS/UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması içinde (977-1040), 
1.Baskı, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2007, s.1005. 

203 Sönmez, s.6. 
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İmtiyaz haklarında ise imtiyaz hakkının elde edilmesi için yapılan tüm 

ödemeler ve giderler geçici bir hesapta izlenir ve imtiyaz hakkının elde edilmesiyle 

birlikte gayrimaddi hak olarak aktifleştirilir204. İmtiyaz hakkının elde edilmesi için 

yapılan giderler kapsamında, başvuru, keşif, inceleme, proje çizimi, teknik raporlar 

hazırlanması vb. yapılan tüm giderler imtiyaz hakkı olarak aktifleştirilecektir205. Üretim 

veya satışa ilişkin alınan imtiyazların da imtiyaz hakkı kapsamında değerlendirmesi 

gerekir. 

Örneğin, bir ilaca ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan alınan üretim izni ile izin 

alınması için ilacın geliştirilmesine yönelik yapılan harcamalar aktifleştirilebilir206. 

Ancak, ruhsatlı olarak satışı yapılan ilaçlara ilişkin ruhsat kapsamına girmeyen ve 

gayrimaddi hak niteliğinde olmayan klinik ve laboratuvar çalışmaları, analiz sonuçları 

ve raporlar için yapılan harcamalar aktifleştirilmeksizin ilgili dönemde doğrudan gider 

yazılacaktır. Yapılan harcamanın ruhsatlandırma işleminin ayrılmaz bir parçası olması 

halinde ise yapılan harcamalar ruhsatın maliyeti kapsamında aktifleştirilerek 

amortismana tabi tutulacaktır207. 

Benzer şekilde, akaryakıt dağıtım lisansı alabilmek için Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na yapılan ödemelerin gayrimaddi hak olarak aktifleştirmesi ve 

amortismana tabi tutulması gerektiği hususu Maliye Bakanlığı’nca verilen bir özelgede 

belirtilmiştir208. Akaryakıt dağıtım lisansında, lisans teriminin kullanılması bir 

gayrimaddi hakkın kiralanması anlamında değildir. Burada kullanılan lisans, 

kiralamayla ilgili olmayıp bir gayrimaddi hak iktisabı söz konusudur. 

İşletme bünyesinde yapılan buluşlar için alınan patentlerde ise farklı bir durum 

söz konusudur. İşletme bünyesinde yapılan buluşlar için alınan patentler 

aktifleştirilebilir. İşletme bünyesinde sahip olunan patentin maliyeti ise buluş 

gerçekleştikten sonra patent almak için yapılan harcamalar ve buluşu geliştirmek için 

                                                
204 Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2008, s.958. 
205 M. Emin Akyol, “Vergi Kanunları Yönünden Sınai, Ticari ve Fikrî Haklar”, Yaklaşım Dergisi, 

Sayı.194 (Şubat 2009), s.69. 
206 Bünyamin Öztürk, s.351. 
207 Danıştay 4. D.’nin 09.02.2006 T. ve E.2005/1121, K.2006/118 sayılı Kararı, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (08.09.2008). 
208 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 13.03.2007 T. ve 32315 sayılı Özelgesi, 

http://www.avdb.gov.tr/y/mukteza/muktezadetay.asp?id=105096 (14.04.2010). 
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yapılan harcamalardan oluşur. Patent bu maliyet bedeliyle aktifleştirilebilir. Ancak 

buluş gerçekleşmeden, henüz araştırma safhasında yapılan giderlerin aktifleştirilmesi 

mümkün değildir209. Bu nedenle buluşu gerçekleştirmek için araştırma safhasında 

yapılan giderlerle, buluş gerçekleştikten sonra yapılan giderleri ayırmak gereklidir. 

Patentin başka bir işletmeden bedel ödeyerek satın alınması durumunda ise alış 

bedeliyle aktifleştirilecektir. Maliye Bakanlığı’nın bir özelgesinde de210, patent hakkının 

başka işletmeden satın alınması halinde, ödenen bedel üzerinden aktifleştirilmesi 

gerektiği belirtilmiştir211. 

Yukarıda patent için yapılan açıklamalar belirtilen koşullar altında, faydalı 

model ve endüstriyel tasarımlar için de aynen geçerli olacaktır. Yine benzer şekilde bir 

bedel karşılığı satın alınan telif hakları vb. haklar satın alma bedeli üzerinden 

aktifleştirilmeli ve amortismana tabi tutulmalıdır. 

Gayrimaddi hakları aktifleştirmek ve bilançoda gösterebilmek için lisansını 

almak veya kiralamak yeterli olmayıp, sahipliğinin satın alınması yani bir gayrimaddi 

hak iktisabının söz konusu olması gerekir. Örneğin, Know-how, marka, patent veya telif 

hakkının lisansı alındığında, bunların asıl sahibine ödenen lisans bedelleri (royalty) ilgili 

yıllarda doğrudan gider yazılacağından dolayı aktifleştirilmezler ve muhasebe 

kayıtlarında hak olarak görünmezler. Aynı durum belli süreye bağlı olarak yapılan 

gayrimaddi hakların kiralanması işleminde de söz konusudur. Bu durumda da ödenen 

kira bedelleri için aktifleştirme söz konusu olmayıp, ödenen kiralar dönemsellik ilkesi 

gözetilerek ilgili dönemlerde doğrudan gider yazılacaktır212. 

Gayrimaddi hakların vergilendirilmesi konusunda GVK, KVK ve KDVK’da 

yer alan düzenlemeler, gayrimaddi hakların satışa veya kiralamaya konu olması 

durumunda elde edilen kazançların ne şekilde vergilendirileceği konusuna 

                                                
209 Örten, Kaval ve Karapınar, s.577. 
210 Şükrü Kızılot, Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C.3, 

Ankara: Yaklaşım Yayınları, 1996, s.510. 
211 Satın alınan patent haklarının muhasebeleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tuna Akgül, 

“Maddi Olmayan Duran Varlıkların Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre İncelenmesi ve Muhasebe Kayıtları”, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2003), s.54-55.    

212 Bünyamin Öztürk, s.351. 
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odaklanmıştır213. VUK’da ise gayrimaddi haklarla ilgili olarak değerleme ve 

amortisman gibi konular düzenlenmiştir. Oysa gayrimaddi hakların vergisel açıdan tam 

olarak kavranabilmesi için, gayrimaddi hakların bilançoya alınma ve aktifleştirilme 

şartları kanunda açık şekilde düzenlenmelidir. Bu çerçevede, vergilendirmeyle ilgili 

usul kanunu olan VUK’da gayrimaddi hakların tanımının yapılması ve hangi koşullarda 

aktifleştirilme yapılacağının açık olarak düzenlenmesi gereklidir. Söz konusu 

düzenlemelerin yapılması halinde, gayrimaddi hakların vergilendirilmesi konusundaki 

birçok ihtilaf da ortadan kalkacaktır. 

4.1.2. Gayrimaddi Hakların Değerlemesi 

4.1.2.1. İktisadi İşletmeye Dahil Gayrimaddi Hakların Değerlemesi 

VUK’un 258’inci maddesinde değerleme, vergi matrahının hesaplanmasıyla 

ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmış ve aynı kanunun 261’inci 

maddesinde sekiz adet değerleme ölçüsü belirlenmiştir. Söz konusu değerleme ölçüleri; 

maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, vergi değeri, 

rayiç bedel, emsal bedeli ve ücretidir. Aynı Kanun’un 269’uncu maddesinde, iktisadi 

işletmelere dahil gayrimenkullerin maliyet bedeli ile değerleneceği, ayrıca gayrimaddi 

hakların da gayrimenkuller gibi değerleneceği belirtilmiştir. 

Buna göre, iktisadi işletmeye dahil olan yani envanterde kayıtlı bulunan telif 

hakları, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ile arama, işletme ve imtiyaz 

hakları vb. gayrimaddi hakların değerlemesinde, gayrimenkulleri değerleme esasları 

geçerli olacak ve değerlemede maliyet bedeli esas alınacaktır. Peştemallıklar ise 

VUK’un 282’nci maddesine göre, gerçek ve tüzel kişilerde mukayyet değerle yani 

kayıtlı değerle değerlenir. Buna göre ferdi işletme, şahıs şirketi ve kurumlar dahil tüm 

mükellefler için peştemallıkların değerlemesinde kayıtlı değer esas alınacaktır214. 

VUK’un 262’nci maddesinde maliyet bedelinin, bir iktisadi kıymetin iktisap 

edilmesi veya değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlarla ilişkili 

tüm giderlerin toplamını ifade ettiği belirtilmiştir. Bu durumda, gayrimaddi hakların 
                                                

213 Soner Yavaş, “Türkiye’de Gayrimaddi Hakların İrdelenmesi ve Vergi Mevzuatı Karşısındaki 
Durumu”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi SBE, 2006), s.81. 

214 Erkan Aydın, Türk Vergi Sisteminde İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme, s.157. 
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iktisap edilmesi, değerinin artırılması ve buna ilişkin olarak yapılan diğer giderler de 

gayrimaddi hakkın maliyet bedeline dahil edilmelidir.  

VUK’un 270’inci maddesinde yer alan düzenleme ile noter, mahkeme, kıymet 

takdiri, komisyon, tellaliye giderleri ile emlak alım ve özel tüketim vergilerinin genel 

gider olarak yazılması veya maliyet bedeline ilave edilmesi mükelleflerin ihtiyarına 

bırakılmıştır. Bu durum, gayrimaddi haklarla ilgili olarak yapılacak olan söz konusu 

giderler için de geçerlidir. 

Gayrimenkullerde olduğu gibi gayrimaddi haklarda da, aktifleştirildiği hesap 

dönemi sonuna kadar ortaya çıkan kur farkı ve faizlerin maliyet bedeline dahil edilmesi 

zorunlu olup, sonraki dönemlerde ortaya çıkan kur farkı ve faizler maliyete dahil 

edilebileceği gibi doğrudan gider de yazılabilecektir215. 

Gayrimaddi haklar gayrimenkuller gibi değerlenmekle birlikte gayrimenkuller 

için geçerli olan bazı düzenlemeler gayrimaddi haklar için uygulanmamaktadır. Bu 

kapsamda VUK’un 328’inci maddesinde amortismana tabi iktisadi kıymetler için 

yenileme fonu uygulaması düzenlenmiştir. Gayrimaddi haklar da amortismana tabi 

olmakla birlikte yenileme fonu uygulamasına konu edilmesi mümkün değildir216. Yine 

VUK’un 272’nci maddesinde düzenlenen özel maliyet bedeli uygulaması da gayrimaddi 

haklar için geçerli değildir217. 

Gayrimaddi haklar maliyet bedeliyle değerlenmekle birlikte, satışa konu olması 

durumunda emsal bedelle218 değerlenmesini gerektiren bazı durumlar da söz konusu 

olabilmektedir. KDVK’nın 27’nci maddesinde yer alan, emsal bedelle değerlemeye 

ilişkin düzenleme belli şartlarda gayrimaddi hakların satışı veya kiralanması işlemlerini 

de kapsamaktadır219. Buna göre, bedelsiz veya bedeli bilinmeyen işlemlerde veya 

bedelin mal, menfaat, hizmet gibi değerler olması halinde KDV matrahı, VUK 

                                                
215 Bkz. 27.01.1985 T. ve 18648 sayılı R.G.’de yayınlanan 163 seri no’lu VUKGT; Ayrıca bkz. 

03.08.1995 T. ve 22363 sayılı R.G’de yayınlanan 187 seri no’lu GVGT. 
216 N.Kemal Gündüz ve Necati Perçin, Amortismanlar ve Yeniden Değerleme, 2.Baskı, Ankara: 

Yaklaşım Yayınları, 1999, s.341. 
217 Gündüz ve Perçin, s.299. 
218 VUK’un 267’nci maddesine göre emsal bedel; “Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut 

doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı 
değerdir.” 

219 Gider, s.111. 
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hükümlerine göre tespit edilecek emsal bedeli veya emsal ücreti olacaktır. Bedelin 

emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu durumun 

mükellefçe izah edilemediği hallerde de yine, emsal bedeli veya emsal ücreti KDV 

matrahı olarak dikkate alınacaktır (KDVK md. 27). 

VUK’un 267’nci maddesinde emsal bedel, bir malın değerleme gününde 

satılması durumunda emsaline göre haiz olacağı değer olarak tanımlanmıştır. Buna göre 

emsal bedel, bir iktisadi kıymetin değerinin benzerlerinin satış bedeliyle karşılaştırılarak 

belirlenmesi şeklinde ifade edilebilir220. Emsal bedelin tespitinde sıralı olarak 

uygulanacak yöntemler 267’nci maddede, ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası ve 

takdir esası olarak belirlenmiştir. 

4.1.2.2. Şahsi Servete Dahil Gayrimaddi Hakların Değerlemesi 

İktisadi işletmeye dahil olmayıp, şahsi servete dahil gayrimaddi hakların 

değerlemesinde VUK’un 296’ncı maddesi hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, tescile 

tabi hakların değeri, tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen bedeldir. Diğer haklar ve 

tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklar ise emsal bedelleriyle değerlenecektir. Şahsi 

servete dahil fikrî ve sınai haklarla imtiyazlar da aynı şekilde emsal bedeliyle 

değerlenecektir. 

4.1.3. Gayrimaddi Hakların Amortismanı 

4.1.3.1. Genel Esaslar 

VUK’un 313’üncü maddesine göre; işletmede bir yıldan uzun süreli kullanılan 

ve yıpranmaya, aşınmaya, kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerin, 

gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve 

sinema filmlerinin tespit edilen değerinin yok edilmesi amortisman konusunu oluşturur. 

VUK’un 269’uncu maddesinde gayrimaddi hakların gayrimenkuller gibi değerleneceği 

kabul edilmiştir. Buna göre, gayrimaddi haklar da amortisman konusuna girmekte olup, 

işletme aktifinde kayıtlı olan telif hakkı, marka, patent, faydalı model, endüstriyel 

                                                
220 Hakan Narin, “Vergi Usul Kanununda Gayrimenkullerin Değerlemesi”, (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 1998), s.61. 
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tasarım, arama, işletme ve imtiyaz hakları vb. gayrimaddi haklar için maliyet bedeli 

üzerinden amortisman ayrılacaktır. 

VUK’un 315’inci maddesinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin Maliye 

Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilecek oranlar üzerinden itfa edileceği belirtilmiştir. Söz 

konusu amortisman oranları en son 365 seri no’lu VUKGT221 ekinde yer alan listede 

belirlenmiştir. Buna göre; imtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek 

kalıp, teknik bilgi (know-how), format, telif hakkı vb. kalemler, lisans, kullanım hakkı 

ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (işletme hakkı 

gibi) vb. için öngörülen faydalı ömür 15 yıl olup, amortisman oranı % 6,66’dır. 

Peştemallıklar için öngörülen faydalı ömür ise 5 yıl olup, amortisman oranı % 20’dir. 

İşletmelerin gayrimaddi haklar üzerinden amortisman ayırabilmesi için 

gayrimaddi hakların işletme aktifinde kayıtlı olması gereklidir. İşletme aktifinde kayıtlı 

olmayan ve sahip olunmayan gayrimaddi haklar için amortisman ayrılamaz. Örneğin, 

marka, patent, faydalı model, tasarım, know-how, telif hakkı vb. gayrimaddi hakların 

lisansı alındığında, ödenen lisans bedelleri aktifleştirilmez ve amortismana tabi 

tutulmazlar. Çünkü bu durumda bir gayrimaddi hak iktisabı söz konusu olmayıp, belli 

bir süre için kiralama işlemi yapılmaktadır. Yapılan kiralama karşılığı ödenen söz 

konusu lisans bedelleri amortismana tabi tutulmaksızın doğrudan gider yazılır. Ancak 

sonraki dönemlere ilişkin olarak peşin ödenen bedeller varsa, dönemsellik ilkesi gereği 

bunlar ilgili oldukları dönemin gider hesaplarına intikal ettirilmelidir. 

VUK’un Mük. 315’inci maddesinde bilanço esasına göre defter tutan 

mükelleflerin, azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayırabilecekleri belirtilmiştir. 

Buna göre bilanço esasına göre defter tutulması halinde gayrimaddi haklar için de 

azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılması mümkündür. Ayrıca VUK’un 

317’nci maddesinde düzenlenen fevkalade amortisman uygulaması, maddede aranan 

koşulların oluşması şartıyla gayrimaddi haklar için de uygulanabilecektir. Buna örnek 

olarak, yeni icatlar dolayısıyla işletmenin sahip olduğu patentler, faydalı modeller veya 

tasarımlar tamamen veya kısmen kullanılmaz hale gelebilir. Bu durumda Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenecek fevkalade amortisman oranları uygulanabilecektir. 
                                                

221 30.12.2006 T. ve 26392 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
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VUK’un 313’üncü maddesinde yer alan, değeri 680 Türk Lirasını222 aşmayan 

peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortisman ayrılmadan 

doğrudan gider yazılabilmesini içeren hüküm, maddede gayrimaddi haklar 

sayılmadığından dolayı, gayrimaddi haklar için geçerli değildir223. Bu durumda 

gayrimaddi hakların değeri bu tutarların altında olsa dahi, ancak amortisman ayrılarak 

giderleştirilebilecektir. 

4.1.3.2. Özel Durumlar 

Gayrimaddi hakların amortismanı kapsamında, bilgisayar programlarının durumu 

özellik arz etmektedir. Bilgisayar programları bazı durumlarda gayrimaddi hak sayılmakta 

ve gayrimaddi haklara ilişkin düzenlemeler çerçevesinde amortismana tabi tutulmaktadır. 

Bilgisayar programları, işletim sistemleri ve uygulama programları şeklinde iki kısma 

ayrılabilir. Uygulama programlarının tüm haklarıyla birlikte satın alınması halinde, bir çeşit 

gayrimaddi hak edinilmiş olduğundan, bu durumda uygulama programı üzerinden 

gayrimaddi haklar için geçerli olan % 6,66 oranında amortisman ayrılması 

gerekmektedir224. 

Madenlerde amortisman konusu ise VUK’un 316’ncı maddesinde özel olarak 

düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, madenlerin maliyet bedeli veya imtiyaz 

bedeli üzerinden amortisman ayrılabilmesi için ilgililerin Maliye Bakanlığı’na 

başvurarak uygulanacak amortisman oranını tespit ettirmeleri gerekmektedir. Buna 

göre, madenlerde üzerinden amortisman ayrılacak değer, işletme hakkının devletten 

alınması durumunda imtiyaz bedeli, başka birisinden satın alınması halinde ise maliyet 

bedeli olacaktır. İmtiyaz bedeli, arama ve işletme hakkının elde edilmesi için yapılan 

giderleri, maliyet bedeli ise imtiyaz hakkı ve ruhsatının satın alınması için ödenen bedel ve 

imtiyaz hakkının satın alınmasından sonra yapılan giderleri kapsamaktadır225. 

 
                                                

222 29.12.2009 T. ve 27447 sayılı R.G.’de yayınlanan 393 seri no’lu VUKGT ile belirlenen ve 01.01.2010 
tarihinden itibaren geçerli olan tutar. 

223 Mehmet Ali Çetin, “Gayrimaddi Haklar ve Amortismanı”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.109 (Ekim 
1997), s.62. 

224 Recep Bıyık ve Aydın Kıratlı, Son Değişiklikler Çerçevesinde Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Matrahlarının Tespitinde Giderler ve İndirimler, 2.Baskı, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2005, s.122. 

225 Ali Tuğlu, “Amortismanlarda Özellik Arzeden Durumlar”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.169 (Ocak 2007), 
s.85. 
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4.2. Gelir Vergisi Açısından Gayrimaddi Haklar 

GVK’nın 1’inci maddesine göre, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde 

ettiği kazanç ve iratların safi tutarı gelir vergisine tabidir. Tam mükellef gerçek 

kişilerin226 Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı vergiye 

tabiyken, dar mükellef gerçek kişilerin sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar 

vergiye tabidir. 

Gelir vergisi kapsamında vergilendirilen kazanç ve iratlar; ticari kazançlar, 

zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, 

menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlardan oluşmaktadır (GVK md. 2). 

İzleyen bölümlerde gayrimaddi hakların gelir vergisi açısından vergilendirme esasları 

ayrıntılı olarak incelenecektir. 

4.2.1 İktisadi İşletmeye Dahil Gayrimaddi Hakların Vergilendirilmesi 

Gayrimaddi haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil olabilir. Gayrimaddi 

hakların ticari işletmeye227 dahil olması durumunda kazancın tespiti ve vergilendirmede 

GVK’nın ticari kazanç hükümleri uygulanacak, zirai işletmeye dahil olması durumunda 

ise kazancın tespiti ve vergilendirmede GVK’nın zirai kazanç hükümleri 

uygulanacaktır. 

GVK’nın 37’nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan 

kazancın ticari kazanç olduğu belirtilmiş ve ticari kazancın tespiti ve vergilendirme 

esasları GVK’nın 37-51’inci maddelerinde düzenlenmiştir. 

GVK’nın 52’nci maddesinde ise, zirai faaliyetten228 doğan kazançların zirai 

kazanç sayılacağı belirtilmiş, zirai faaliyetin içinde yapıldığı işletmeler zirai işletme 

                                                
226 Gelir vergisi uygulaması açısından, Türkiye’de yerleşmiş olanlar (ikametgahı Türkiye’de bulunanlar 

veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar) ile resmi daire ve müesseselere veya 
merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin 
işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları tam mükellef sayılmaktadır. Bkz. GVK md. 3-5. 

227 TTK’nın 11’inci maddesine göre; “Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer 
müesseseler, ticari işletme sayılır.” 

228 GVK’nın 52’nci maddesine göre; “Zirai faaliyet, arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, 
üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, 
hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, 
taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.” 
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olarak tanımlanmış ve zirai kazancın tespiti ve vergilendirme esasları GVK’nın 52-

60’ıncı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, marka, patent, faydalı model, 

endüstriyel tasarım, telif hakkı, arama, işletme ve imtiyaz hakları vb. gayrimaddi haklar 

ticari işletmeye dahilse, söz konusu gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki, 

kiralanması vb. işlemlerden doğan kazançlar ticari kazanç hükümleri çerçevesinde 

vergilendirilecektir. Gayrimaddi hakların zirai işletmeye dahil olması durumunda ise 

elde edilen kazanç, zirai kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirilecektir. Örneğin, 

ticari işletmeye dahil olan marka veya patentin devri veya lisansının verilmesi suretiyle 

elde edilecek kazanç ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. Aynı şekilde zirai 

işletmeye dahil olan marka veya patentin devri veya lisansının verilmesi suretiyle elde 

edilecek kazanç da zirai kazanç olarak vergilendirilecektir. 

Gayrimaddi hakların kullanılması karşılığında yapılan kira ödemeleri (lisans 

bedeli), ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi için yapılıyorsa, GVK’nın 

40’ıncı maddesinin 1 no’lu bendine göre ilgili dönemlerde doğrudan gider 

yazılabilecektir.229 Gayrimaddi hakların sahiplik haklarının satın alınması halinde ise 

doğrudan gider yazmak mümkün değildir. Bu durumda gayrimaddi haklar maliyet 

bedeli üzerinden aktifleştirilerek amortismana tabi tutulmalıdır. 

Ticari veya zirai işletmeye dahil olan ve ticari veya zirai kazanç sayılan 

gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki, kiralanması vb. işlemler nedeniyle elde 

edilen gelirler gelir vergisi tevkifatı kapsamına girmediğinden, vergilendirme 

beyanname üzerinden yapılmaktadır. Bu durumda, ticari veya zirai kazanç elde edenler 

tarafından verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden vergilendirme 

yapılacaktır. 

Ticari ve zirai kazançlarda, ilgili takvim yılında kazanç elde edilmemiş olsa 

dahi, GVK’nın 85’inci maddesi uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi 

zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca ticari kazanç sahipleri için, GVK’nın Mük. 120’nci 

maddesi uyarınca geçici vergi mükellefiyeti bulunmaktadır. 

                                                
229 Volkan Aksoyoğlu, “Royalty Ödemelerinin Vergilendirilmesi”, Mali Pusula Dergisi, Sayı. 50 (Şubat 

2009), s.64. 
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4.2.2. Serbest Meslek Erbabı Açısından Gayrimaddi Hakların 

Vergilendirilmesi 

4.2.2.1. Süreklilik Taşıyan Serbest Meslek Faaliyetinde Vergilendirme 

GVK’nın 65’inci maddesinde, serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların 

serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiş ve aynı maddede serbest meslek faaliyeti; 

“sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve 

ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi 

nam ve hesabına yapılması” olarak tanımlanmıştır. 

GVK’nın 66’ncı maddesinde, serbest meslek faaliyetini mutad meslek olarak 

yapanların serbest meslek erbabı sayılacağı, serbest meslek faaliyetinin yanında başka 

bir iş veya görev ile devamlı şekilde uğraşılmasının bu durumu değiştirmeyeceği 

belirtilmiştir. Yukarıda yapılan tanımlar çerçevesinde, serbest meslek erbabının yaptığı 

her türlü serbest meslek faaliyetinden elde ettiği kazanç serbest meslek kazancı 

sayılacaktır. Buna göre, örneğin yazarların, ressamların, heykeltraşların vb. serbest 

meslek erbabının ticari mahiyette olmamak şartıyla, işverene tabi olmaksızın şahsi 

sorumluluk altında kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyetinde bulunmaları 

halinde elde etikleri kazançlar serbest meslek kazancı olarak vergilendirilecektir. 

GVK’nın 67’nci maddesinde serbest meslek kazancının, serbest meslek 

faaliyeti karşılığında tahsil edilen para, ayın ve para ile temsil edilebilen menfaatler 

toplamından, bu faaliyetle ilgili giderlerin indirilmesinden sonra kalan fark olduğu 

belirtilmiştir. Buna göre serbest meslek kazançlarında kazancın elde edilmesi tahsilat 

esasına bağlanmıştır. 

Serbest meslek faaliyetini mutad meslek olarak yapanlar, gerçek usulde gelir 

vergisi ve katma değer vergisi mükellefi olacaklar ve serbest meslek kazanç defteri 

tutacaklardır. Ayrıca yaptıkları teslim ve hizmetler için serbest meslek makbuzu 

düzenleyeceklerdir230. Serbest meslek faaliyetini mutad meslek olarak yapan serbest 

                                                
230 Özgür Bora, “Sürekli veya Arızi Olarak Yapılan Serbest Meslek Faaliyeti Ayrımı ve Vergisel 

Sonuçları”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, sayı.72 (Aralık 2009), s.167. 
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meslek erbabı, ilgili takvim yılında hiç kazanç elde etmemiş olsa dahi, GVK’nın 85’inci 

maddesi uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadır. 

Serbest meslek kazançları üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin 

düzenleme GVK’nın 94’üncü maddesinde yer almaktadır. Söz konusu tevkifat 

uygulamasına göre, 94’ncü maddede belirtilen tevkifat yapmak zorunda olan kişi ve 

kurumlar231; GVK’nın 18’inci maddesi kapsamına giren serbest meslek işleri 

dolayısıyla yaptıkları ödemelerden % 17 oranında232, diğer serbest meslek işleri 

dolayısıyla bu işleri icra edenlere yaptıkları ödemelerden (noterlere ödenenler hariç) % 

20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklardır.  

GVK’nın 94’üncü maddesine göre yapılacak gelir vergisi tevkifatı, avans 

olarak yapılan ödenenler dahil olmak üzere nakden veya hesaben233 yapılan tüm 

ödemeler için geçerlidir. Söz konusu vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde 

gayrisafi tutarlar üzerinden yapılacaktır. Buna göre, kesilmesi gereken vergiyi ödemeyi 

yapan üstlenmişse, ödenen miktar ile ödemeyi yapanın üstlendiği verginin toplamı 

üzerinden vergi hesaplanacaktır (GVK md. 96). 

Maliye Bakanlığı’nca verilen çeşitli özelgelerde, telif kazançlarıyla ilgili olarak 

aynı yılda veya birbirini izleyen yıllarda birden fazla eser meydana getirilmesi halinde 

faaliyetin devamlılık unsuru taşıdığının kabul edileceği belirtilmiştir234. 221 seri no’lu 

GVGT’de ise devamlılık için faaliyetin mutad meslek olarak yapılması gerektiği 

şeklinde örnekler verilmiş, ancak devamlılığın hangi koşullarda gerçekleşmiş sayılacağı 

açıkça belirlenmemiştir. Danıştay tarafından verilen bir kararda ise, serbest meslek 

faaliyetinin devamlılık unsuru taşıması için, serbest meslek faaliyetinin mutad meslek 

                                                
231 GVK’nın 94’üncü maddesine göre tevkifat yapmak zorunda olanlar şunlardır: 
“Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, 

dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini 
beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı 
esasına göre tespit eden çiftçiler.” 

232 Tevkifat oranı en son 2009/14592 sayılı BKK ile belirlenmiş orandır. 
233 GVK’nın 96’ncı maddesine göre hesaben ödeme deyimi, “vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları 

ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.” 
234 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 03.07.1985 T. ve 44425 sayılı Özelgesi; Aktaran: 

Muhittin Bekler, “Gelir Vergisi Kanunu’nda Düzenlenen Telif Kazancı İstisnası ve Serbest Meslek Kazancı 
Müesseselerinin Uygulamada Ortaya Çıkardığı Sorunlar”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.315 (Kasım 2007), s.112; 
Ayrıca bkz. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 15.05.2006 T. ve 3854 sayılı Özelgesi, 
http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/kdv2006/3854.htm (10.04.2010). 
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halinde yapılması ve VUK’a göre işe başlama belirtilerinin olması gerektiği 

belirtilmiştir235. 

Bize göre serbest meslek faaliyetinin devamlılığını belirlemek için işyeri açma 

şartını aramak veya faaliyetin esas faaliyet konusu olması şeklinde belirleme yapmak 

yanıltıcı olabilir. Çünkü birçok durumda serbest meslek faaliyetini sürekli şekilde icra 

edebilmek için işyeri açmak gerekmediği gibi, bir kişinin aynı anda ticari faaliyeti, zirai 

faaliyeti, ücret geliri ve serbest meslek faaliyetinin olması da mümkündür. Bu nedenle, 

serbest meslek faaliyetinin birden fazla yapılması ve yıl içinde tekrarlanması halinde 

faaliyetin devamlılık taşıdığı kabul edilmelidir236. Ancak bu konuda Maliye 

Bakanlığı’nca bir belirleme yapılarak devamlılık ölçütlerinin net olarak ortaya 

konulması gerekmektedir. 

4.2.2.2. Arızi Serbest Meslek Faaliyetinde Vergilendirme 

Serbest meslek faaliyetini arızi olarak yapan mükellefler serbest meslek erbabı 

sayılmamakta ve elde ettikleri kazançlar serbest meslek kazancı kapsamına 

girmemektedir. Ayrıca, arızi serbest meslek faaliyeti yapan mükelleflerin katma değer 

vergisi yükümlülüğü bulunmadığı gibi defter tutma, serbest meslek makbuzu düzenleme 

gibi yükümlülükleri de yoktur237. 

GVK’nın 82’nci maddesinde, arızi serbest meslek faaliyeti dolayısıyla tahsil 

edilen hasılat arızi kazanç olarak sayılmış ve bu kazançların bir takvim yılındaki 

toplamının 18.000 TL’lik238 kısmının gelir vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir. Söz 

konusu istisna hükmü, GVK’nın 18’inci maddesindeki istisnadan yararlanamayan arızi 

serbest meslek kazançları için uygulanabilecektir. Dolayısıyla iki istisnanın aynı anda 

uygulanması mümkün değildir239. 

                                                
235 Danıştay 3. D.’nin 23.05.1992 T. ve E.1991/2435, K.1992/2043 sayılı Kararı, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (12.05.2010). 
236 Aksi yönde görüş için bkz. Muhiddin Altuntaş, Telif Kazançlarının Vergilendirilmesinin Mevzuat 

ve Uygulama Açısından Analizi, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 1996, s.79. 
237 Bkz. 19.02.1999 T. ve 23616 sayılı R.G.’de yayınlanan 221 seri no’lu GVGT. 
238 29.12.2009 T. ve 27447 sayılı R.G.’de yayınlanan 273 seri no’lu GVGT ile belirlenen 2010 takvim yılı 

gelirlerine uygulanacak olan tutar. 
239 Altuntaş, s.55.  
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GVK’nın 86’ncı maddesine göre, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde 

kalan kısmı için beyanname verilmez. Bu durumda belirtilen istisnayı aşan tutarda 

kazanç elde edildiğinde, sadece aşan kısım için yıllık gelir vergisi beyannamesi 

verilmesi gerekecektir. 

Serbest meslek faaliyetinin arızi veya sürekli olarak yapılıyor olmasının 

GVK’nın 94’üncü maddesine göre yapılacak olan gelir vergisi tevkifatına bir etkisi 

yoktur240. Bu durumda, arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetinde de GVK’nın 

94’üncü maddesine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.  

4.2.2.3. Telif Hakkı ve İhtira Beratına İlişkin İstisna 

GVK’nın 18’inci maddesinde serbest meslek kazançlarında istisna başlığı 

altında telif ve ihtira beratı kazançlarına ilişkin istisna düzenlemesi yer almaktadır. Söz 

konusu istisna düzenlemesiyle, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile patent konusuna giren 

yaratıcı faaliyetlerde bulunanların mali yönden korunması amaçlanmıştır241. GVK’nın 

18’inci maddesindeki istisnadan yararlanacak eserlerde ve istisnanın kapsamında çeşitli 

tarihlerde değişiklikler yapılmış ve zamanla istisnanın kapsamı genişletilmiştir242. 

Yapılan son değişiklikle243, bu kapsamda elde edilen gelirlerin tamamı herhangi bir 

miktar sınırı olmaksızın istisna edilmiştir. 

GVK’nın telif ve ihtira beratı kazançları istisnasını düzenleyen 18’inci 

maddesine göre; 

 “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar 

programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, 

makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, 

fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, 

dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, 

                                                
240 Mesut Uçak, “Telif ve İhtira Beratı Kazançlarının Gelir ve Katma Değer Vergisi Açısından 

Vergilendirilmesi ile Kayıt Nizamı”, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, sayı.539 (Ocak 2010), s.127. 
241 Serkan Elidolu, “Gayrimaddi Hakların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi”, T.C. Maliye 

Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü (Yayınlanmamış Yeterlik Etüt Raporu), Ankara, 2002, s.99. 
242 İstisnanın tarihsel gelişimi için bkz. Sami Süzer, Telif Haklarının Vergilendirilmesi, Ankara, 1992, 

s.23-28. 
243 14.08.1999 T. ve 23786 sayılı R.G.’de yayınlanan ve 01.01.2000 tarihinden geçerli olmak üzere 4444 

sayılı Kanunla yapılan değişiklik.  
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CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya 

bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde 

ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır.” 

Yine aynı maddeye göre, eserlerin neşir, temsil, icra, teşhir suretiyle 

değerlendirilmesi karşılığı alınan bedel ve ücretler de istisna kapsamına girmektedir. 

Ayrıca, istisna kapsamına giren kazançların arızi olarak elde ediliyor olması, istisnanın 

uygulanmasını engellemediği gibi tam mükellef veya dar mükellef olunması da 

istisnanın uygulanmasını etkilemez. Örneğin, üniversitede görev yapan bir öğretim 

üyesi hizmet sözleşmesi olmaksızın yazdığı makaleyi aylık olarak yayınlanan bir 

dergide yayınlatıyor ve bunun karşılığında telif ücreti alıyorsa, bu arızi serbest meslek 

kazancı olup, GVK’nın 18’inci maddesi kapsamında istisnadır. Ancak GVK’nın 

94’üncü maddesinin 2/a bendine göre gelir vergisi tevkifatına tabidir. 

Söz konusu istisna düzenlemesi, GVK’nın 94’üncü maddesi uyarınca yapılacak 

olan gelir vergisi tevkifatını kapsamamaktadır. Yani istisna hükmünden yararlanılması 

94’üncü madde uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. 

GVK’nın 18’inci maddesi kapsamındaki teslim ve hizmetler GVK’nın 94’üncü 

maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlara yapılıyorsa % 17 oranında gelir vergisi 

tevkifatına tabi tutulacak, bunlar dışındakilere teslim ve hizmet yapılıyorsa tevkifat 

yapılmayacak ve tam istisna niteliğinde olacaktır244. 

GVK’nın 18’inci maddesindeki istisnadan sadece müellif, mütercim, 

heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı, mucit ve bunların kanuni 

mirasçıları yararlanabilir. Maddede eserleri yaratanlar tek tek sayılmış olup, sayılanlar 

dışındakilerin istisnadan yararlanması mümkün değildir. Yine aynı maddede kanuni 

mirasçılar245 terimi kullanıldığından mansup mirasçıların bu istisnadan yararlanması 

mümkün değildir. Eseri birden fazla kişinin müştereken veya iştirak halinde meydana 

                                                
244 Ahmet Bumin Doğrusöz, Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme, İstanbul: İstanbul Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları-3, 1992, s.101. 
245 Kanuni mirasçılar, birinci derece füruu, ikinci derece ana ve babası ile bunların füruu, üçüncü derece 

büyükbabalar ve annelerle bunların füruları ayrıca sağ kalan eştir.    
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getirmesi halinde ise eseri meydana getirenlerin tamamı istisnadan 

yararlanabilecektir246. 

GVK’nın 18’inci maddesindeki istisnadan yararlanacak olan eserler, kitap, CD, 

disket, resim, heykel ve nota halindeki eserler, ihtira beratları, şiir, hikaye, roman, 

makale, bilimsel araştırma ve incelemeler, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, 

fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerdir. 

Maddede eser türleri sayılırken gibi edatı kullanılarak istisnadan yararlanabilecek eser 

türleri açısından herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır. 149 seri no’lu GVGT’de247 

istisnadan yararlanabilmek için, eserlerin FSEK hükümlerine göre eser niteliğinde 

olması ve ihtira beratlarının tescil edilmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre, eser 

sahiplerinin Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’ne 

başvurmaları ve yaptıkları çalışmaların FSEK’ya göre eser niteliği taşıdığını 

belgelendirmeleri gerekmektedir248. Ancak, FSEK’da belirtilen tüm eserlerin gelir 

vergisi istisnasından yararlanması gibi bir durum da söz konusu değildir. İstisnadan 

yaralanabilmek için eser sahibinin GVK’nın 18’nci maddesinde sayılan meslek grupları 

arasında yer alması ve maddede sayılan eser türleri içinde yer alması gereklidir. 

Maliye Bakanlığı’nın bir özelgesinde, el işçiliğine dayalı hediyelik eşya, çanta 

vb. eşya yapımının FSEK’ya göre eser niteliğinde olsa dahi, GVK’nın 18’inci maddesi 

kapsamında istisnadan yararlanamayacağı, çünkü bunların GVK’nın 18’inci 

maddesinde sayılan eser grupları içerisinde yer almadığı belirtilmiştir249. Konuyla ilgili 

bir Danıştay kararında ise, öğretim üyesinin bir banka için düzenlediği ülkenin 

ekonomik durumuna ilişkin raporların eser sayılamayacağı ve bu nedenle alınan telif 

ücretinin GVK’nın 18’inci maddesi kapsamında istisnadan yararlanamayacağı 

belirtilmiştir250. Yine Danıştay’ın başka bir kararında, televizyon kanalında 

yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendikleri programlardan kazanç elde edenlerin 

                                                
246 Ömer Duman, “Yeni Düzenlemeler Işığında Telif Haklarından Elde Edilen Kazançlar ve 

Vergilendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.214 (Haziran 1999), s.73. 
247 18.03.1986 T. ve 19015 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır.  
248 İmdat Türkay, Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 

2007, s.74. 
249 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 20.06.2007 T. ve 5432 sayılı Özelgesi, 

http://ozelge.izmirvdb.gov.tr/OzelgeRead.aspx?OzgId=1128 (16.04.2010). 
250 Danıştay 4. D.’nin 28.12.1999 T. ve E.1999/1346, K.1999/5194 sayılı Kararı, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (10.05.2010). 
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herhangi bir eser meydana getirmedikleri gerekçesiyle GVK’nın 18’inci maddesi 

kapsamında istisnadan yararlanamayacakları belirtilmiştir251.   

Söz konusu istisnadan yararlanabilmek için elde edilen gelir serbest meslek 

kazancı olmalıdır. Ticari veya zirai işletmeye dahil olan telif hakları ve patentin satışı, 

devir ve temliki veya kiralanması halinde elde edilen kazanç serbest meslek kazancı 

olmayıp, ticari veya zirai kazanç olacağından bu durumda GVK’nın 18’inci maddesi 

kapsamında istisnadan yararlanılması mümkün değildir252. 

Ayrıca, bir işverene bağlı olarak çalışan kişilere, GVK’nın 18’inci maddesinde 

belirtilen faaliyetlerinden dolayı işverenler tarafından yapılan ödemeler ücret geliri 

olacağından, bu durumda da söz konusu istisna uygulanmayacaktır253. Örneğin bir 

gazetede hizmet sözleşmesi ile işverene bağlı olarak günlük köşe yazısı yazan bir 

yazarın elde ettiği gelir ücret geliri olacağından, söz konusu istisnadan yararlanması 

mümkün değildir. Ancak ücretli olarak çalışan bir öğretim üyesinin roman yazarak veya 

makale yazarak telif hakkını yayınevine veya dergiye devretmesi karşılığında elde ettiği 

gelir arızi serbest meslek kazancı sayılacağından söz konusu istisnadan 

yararlanabilecektir. 

Bir gazetede işverene tabi olmaksızın köşe yazıları yazmak suretiyle elde 

edilen kazanç ise serbest meslek kazancı olup, tamamı GVK’nın 18’inci maddesine 

göre gelir vergisinden istisnadır. Ancak, gazete tarafından yazara yapılan ödemelerden 

sorumlu sıfatıyla gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Yine benzer şekilde, bir işverene 

tabi olmaksızın kendi nam ve hesabına haftalık dergilerde yazılar yazan yazarın elde 

ettiği gelir serbest meslek kazancı olarak vergilendirilecek ve GVK’nın 18’inci 

maddesindeki istisnadan yararlanabilecektir. 

Söz konusu istisna serbest meslek kazançlarına yönelik olarak düzenlenmiş 

olmakla birlikte, serbest meslek kazancı kapsamına girmeyen bazı kazançlar da 

                                                
251 Danıştay 4. D.’nin 18.11.1998 T. ve E.1998/2246, K.1998/4348 sayılı Kararı, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (05.05.2010). 
252 Gülsen Güneş, Türk Hukukunda Entelektüel Sınai Haklar ve Vergilendirilmesi, 1.Baskı, İstanbul: 

Alfa Yayınları, 1997, s.81. 
253 Bkz. 149 seri no’lu GVGT. 
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istisnadan yararlandırılmaktadır. Örneğin, kanuni mirasçıların telif kazancı serbest 

meslek kazancı olmadığı halde istisnadan yararlanabilmektedir254. 

GVK’nın 18’inci maddesinde düzenlenen istisnanın kapsamına tasarımlar 

girmemektedir. Nitekim, Maliye Bakanlığı’nın bir özelgesinde, tekstil tasarımı 

(desinatörlük) faaliyetinin, GVK’nın 18’inci maddesinde sayılan meslek grupları içinde 

ve çalışma türleri içinde yer almaması nedeniyle istisna kapsamına girmeyeceği 

belirtilmiştir255. Danıştay’ın bir kararında ise aksi yönde görüş belirtilmiştir. Söz konusu 

Danıştay kararında256, tekstil tasarımı faaliyetinde bulunan desinatörlerin ilgili maddede 

sayılmadığı gerekçesiyle istisnadan yararlandırılmaması uygun bulunmamış ve tekstil 

tasarımı faaliyetinin de istisnadan yararlanabileceği yönünde karar verilmiştir. Bize 

göre, mevcut yasal düzenleme çerçevesinde tasarımlar için istisna uygulanması 

mümkün değildir. Bu nedenle Danıştay’ın kararına katılmıyoruz. Ancak yasal 

düzenlemenin tasarımları da kapsayacak şekilde değiştirilmesi halinde, tasarımların 

istisnadan yararlanması mümkün olacaktır.  

GVK’nın 18’inci maddesinde düzenlenen istisnadan faydalı modeller de 

yararlanamamaktadır. GVK’nın 18’inci maddesinde mucit denildiği halde, istisna 

sadece patent kazançları için düzenlenmiştir. Oysa faydalı modeller de küçük buluşlar 

olarak nitelendirilmektedir. Bu durumda, faydalı modelin söz konusu istisnadan 

yararlandırılmaması maddenin düzenleniş amacına ters düşmektedir. Bizim de 

katıldığımız görüşe göre, faydalı modeller madde kapsamına dahil edilmeli ve 

istisnadan yararlandırılmalıdır257. 

GVK’nın 86/1-a maddesinde kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan 

kısmı için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi 

halinde ise bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir. Buna göre, 

GVK’nın 18’inci maddesi kapsamında istisnadan yararlanan kazançlar için yıllık gelir 

                                                
254 Kanuni mirasçıların serbest meslek kazancı elde etmediği gerekçesiyle telif kazancı istisnasından 

yararlanamayacakları savını ileri süren yazarlar da bulunmaktadır. Bkz. Ali Çakmakcı, “Kanuni Mirasçılar Telif 
Kazançları İstisnasından Yararlanabilirler mi?”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.191 (Kasım 2008), s.121. 

255 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 28.03.2006 T. ve 1203 sayılı Özelgesi, 
http://www.bursavdb.gov.tr/Img/Uploads/mukteza/gvk/gvk_195.doc (14.04.2010). 

256 Danıştay 3. D.’nin 13.02.1998 T. ve E.1997/798, K.1998/407 sayılı Kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (12.05.2010). 

257 Gülsen Güneş, s.81-82. 
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vergisi beyannamesi verilmeyecek, 94’üncü maddeye göre yapılan gelir vergisi tevkifatı 

nihai vergilendirme olacaktır. 

4.2.3. Ücretliler Açısından Gayrimaddi Hakların Vergilendirilmesi 

GVK’nın 61’inci maddesinde ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı 

olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para, ayın veya para ile temsil edilebilen diğer 

menfaatler olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bir işletme bünyesinde ücretli olarak 

çalışanlar tarafından işyerinde ve çalışma esnasında, fikir ve sanat eseri meydana 

getirilmesi, buluş yapılması, faydalı model veya tasarım yapılması durumunda, çalışana 

yapılacak ek ödemeler, GVK’nın ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemelerin 

yer aldığı 61-64’üncü maddelerine göre ücret olarak vergilendirilecektir. Bu durumda 

ücret geliri elde edilmesi nedeniyle, GVK’nın 18’inci maddesi kapsamında istisnadan 

da yararlanılamayacaktır. 

Örneğin, işverene tabi olarak bir gazetede makale yazan yazarın elde ettiği 

gelir ücret olarak vergilendirilecek ve GVK’nın 18’inci maddesindeki istisnadan 

yararlanamayacaktır. Bir devlet memurunun makale yazarak dergide yayınlanması 

karşılığı aldığı telif ücreti ise serbest meslek kazancı olup, GVK’nın 18’inci maddesi 

kapsamında istisnadır258. 

Yine aynı şekilde, serbest meslek faaliyetinin hizmet akdine dayalı olarak, bir 

işverene tabi ve bir işyerine bağlı olarak yapılması halinde elde edilen kazanç serbest 

meslek kazancı olarak değil, ücret olarak vergilendirilecektir259. Örneğin, ses ve sahne 

sanatçıları, film artistleri, yönetmenler, yazarlar, ressam ve bestekarlar serbest meslek 

erbabı olmakla birlikte, bu kişiler bir işyerine bağlı ve işverene tabi olarak çalışıyorlarsa 

elde ettikleri gelir serbest meslek kazancı değil, ücret olarak vergilendirilecektir260. 

Ücret veya serbest meslek kazancı ayrımının mükellefler açısından önemi, GVK’nın 

18’inci maddesinde düzenlenen istisnanın sadece serbest meslek kazançları için 

uygulanması, ücret gelirlerine söz konusu istisnanın uygulanmamasıdır. 

                                                
258 Farklı örnekler için bkz. 221 seri no’lu GVGT. 
259 Bkz. 221 seri no’lu GVGT. 
260 Türkay, s.4. 
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FSEK’nın 18’inci maddesine göre, bir işletmede ücretli olarak çalışan kişilerin 

hizmet sözleşmesi kapsamında meydana getirdikleri eserler üzerindeki mali haklar 

işverene aittir. Bu durumda ücretli olarak çalışanların meydana getirdiği eserlerin 

işletme tarafından yayınlanması, satılması, kiralanması vb. şekillerde elde edilecek 

kazanç, işletme bünyesinde ticari kazanç olarak vergilendirilecektir261. Çalışanlara bu 

nedenle ödenecek ek ücretler ise ücret geliri olarak vergilendirilecektir. 

551 sayılı KHK’nın 22 ve 23’üncü maddelerine göre, hizmet buluşu 

niteliğindeki işçi buluşlarında işçinin, buluşu nedeniyle kendisine uygun bir bedel 

ödenmesini işverenden isteme hakkı vardır. İşçiye yapılan söz konusu ek ödeme 

nedeniyle işçinin GVK’nın 18’inci maddesi kapsamında istisnadan yararlanması 

mümkün olmayıp, işçiye ödenen bedelin tamamı ücret olarak vergilendirilecektir.  

554 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesine göre, hizmet ilişkisi çerçevesinde 

tasarım yapılıyorsa, tasarımın sahibi tasarımcıyı çalıştıran işletme olmaktadır. Bu 

durumda da tasarımı yapana tasarım nedeniyle ödenecek ek ücretlerin 

vergilendirilmesinde ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin esaslar geçerli olacaktır. 

Ücretlerin vergilendirilmesi esas olarak tevkifat usulüne dayanmaktadır. Buna 

göre GVK’nın 94’üncü maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlar, hizmet erbabına 

ödenen ücretlerden GVK’nın 103 ve 104’üncü maddelerine göre tevkifat yapacaklardır. 

Ücretlilerin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi ise tevkifat yapılmamış ücretlerle, 

birden fazla işverenden ücret alınması ve bunun gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir 

diliminde yer alan tutarı (2010 yılı için 22.000 TL) aşması halinde söz konusudur. 

4.2.4. Gayrimaddi Hakların Kiralanması Halinde Vergilendirme 

Gayrimaddi hakların kullanım hakkının belli bir süre için devri, lisans olarak 

adlandırılmakta ve bunun için lisans sözleşmeleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 

marka lisansı, patent lisansı, know-how lisansı vb. söz konusu olabilir. Lisans 

verilmekle, gayrimaddi hakkın sahipliği değil kullanım hakkı devredilmektedir. 

Dolayısıyla, lisans verme bir nevi kiralamadır. GVK açısından da kullanım hakkının 

devrine ilişkin verilen lisanslar kiralama olarak kabul edilmekte ve bu suretle elde 
                                                

261 Bekler, s.110. 



 73 

edilen kira geliri belli şartlar dahilinde gayrimenkul sermaye iradı sayılarak 

vergilendirilmektedir. 

GVK’nın 70’inci maddesinde, maddede belirtilen mal ve hakların sahipleri, 

mutasarrıfları, zilyetleri, kiracıları, irtifak hakkı veya intifa hakkı sahipleri tarafından 

kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilerek 

5 ve 6 no’lu bentlerde, söz konusu gayrimaddi haklar aşağıdaki şekilde sayılmıştır262: 

Arama, işletme ve imtiyaz hakları ile ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, 

marka, ticaret unvanı, teknik resim, desen, model, plan, sinema ve televizyon filmleri, 

ses ve görüntü bantları, sanayi ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait 

bilgiler, gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma 

imtiyazı gibi haklar ve telif hakları. 

GVK’nın 70’inci maddesinde ayrıca, ihtira beratının mucit veya kanuni 

mirasçısı tarafından, telif haklarının ise müellif veya kanuni mirasçısı tarafından 

kiralanmasından sağlanan kazançların gayrimenkul sermaye iradı değil, serbest meslek 

kazancı olduğu belirtilmiştir. 

Yukarıda belirtilen haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahilse, bunların 

iratları hakkında, ticari veya zirai kazanç hükümleri uygulanacaktır (GVK md. 70). 

Örneğin, ticari işletmeye dahil olan patent, know-how veya markanın kiralanması 

halinde elde edilen gelir ticari kazanca dahil edilecek ve ticari kazanç hükümlerine göre 

vergilendirme yapılacaktır. 

Gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası geçerli olup gayrisafi hasılat, bir 

takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kira 

bedellerinden oluşmaktadır (GVK md. 72). Ayrıca gayrimenkul sermaye iratlarında % 

25 oranında uygulanan götürü gider usulü, hakların kiralanmasında uygulanmamaktadır 

(GVK md. 74). 

                                                
262 GVK’nın 70’inci maddesinin 1’inci fıkrasının 4 no’lu bendinde belirtilen gayrimenkul olarak tescil 

edilen haklar; irtifak hakkı (MK md. 726-826), intifa hakkı (MK md. 794-822) ve gayrimenkul mükellefiyeti (MK 
md. 839)’dir. 
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GVK’nın 73’üncü maddesinde emsal kira bedeli esası düzenlenmiş olup, bu 

düzenleme gayrimaddi hakların kiralanmasını da kapsamaktadır. Buna göre, kiraya 

verilen gayrimaddi hakların kira bedeli emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz 

olarak başkalarının kullanımına bırakılan hakların emsal kira bedeli, bu hakların kirası 

sayılacaktır. Emsal kira bedeli, hakların maliyet bedelinin % 10’udur. Maliyet bedeli 

bilinmiyorsa, bu durumda VUK’un servetleri değerleme hükümlerine göre belirlenen 

değerinin % 10’udur. 

Gayrimenkul sermaye iratlarında tevkifat uygulaması vardır. Buna göre, 

GVK’nın 94’üncü maddesine göre tevkifat yapmak zorunda olan kişi ve kurumlar, 

GVK’nın 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan 

ödemelerden % 20 oranında263 gelir vergisi tevkifatı yapacaklardır. Ancak söz konusu 

mal ve hakların ticari bir işletmeye dahil olması durumunda elde edilen kazanç ticari 

kazanç olacak264 ve GVK’nın 94’üncü maddesine göre tevkifat yapılmayacaktır. 

GVK’nın 86’ncı maddesine göre, gelir vergisi tarifesinin265 ikinci gelir 

diliminde yer alan tutarı (2010 yılı için 22.000 TL) aşmayan ve Türkiye’de tevkifata 

tabi tutulmuş olan gayrimenkul sermaye iratları için yıllık gelir vergisi beyannamesi 

verilmeyecektir. Ayrıca, bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 1.090 TL’yi266 

aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iratları 

için de yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. 

4.2.5. Gayrimaddi Hakların Satışı Halinde Vergilendirme 

GVK’nın Mük. 80’inci maddesinde değer artış kazançları düzenlenmiş olup, 

altı bent halinde sayılan kazançların değer artış kazancı olduğu belirtilmiştir. Söz 

konusu düzenlemeye göre; arama, işletme ve imtiyaz hakları ile ruhsatları, alameti 

farika, marka, ticaret unvanı, teknik resim, desen, model, plan, sinema ve televizyon 

filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir 
                                                

263 Tevkifat oranı en son 2009/14592 sayılı BKK ile belirlenmiş orandır. 
264 Elidolu, s.123. 
265 2010 takvim yılı için geçerli olan gelir vergisi tarifesi şöyledir: 
“8.800 TL'ye kadar……………………………………………………………...%  15 
22.000  TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası……………………………%  20 
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası……………………………% 27 
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, fazlası……………..% 35” 
266 273 seri no’lu GVGT ile belirlenen 2010 takvim yılı gelirlerine uygulanacak olan tutar. 
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tecrübeye ait bilgiler, gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı 

veya kullanma imtiyazı gibi hakların elden çıkarılmasından267 doğan kazançlar değer 

artış kazancı olarak vergilendirilecektir.  

Yukarıda belirtilen gayrimaddi hakların kiralanmasından elde edilen gelir ise 

gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilmektedir. Telif hakları ve ihtira 

beratlarında ise sadece müellif, mucit ve kanuni mirasçılar dışında kalan kimseler 

tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı sayılmaktadır. 

Değer artış kazancı sayılan bu kazançların GVK’nın 18’inci maddesinde düzenlenen 

istisnadan yararlanması mümkün değildir. 

Yukarıda belirtilen gayrimaddi haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahilse 

veya alım satımı ticari bir organizasyon çerçevesinde yapılıyorsa, bunların satışından 

elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak değil, ticari veya zirai kazanç olarak 

vergilendirilecektir268. 

GVK’nın Mük. 80’inci maddesinde, bir takvim yılında elde edilen değer artışı 

kazancının 7.700 TL’sinin269 gelir vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir. GVK’nın 

86’ncı maddesine göre, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı için 

beyanname verilmeyeceğinden, istisnayı aşan tutarda kazanç elde edildiğinde, sadece 

aşan kısım için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekecektir. 

4.2.6. Dar Mükellef Gerçek Kişilerde Vergilendirme 

4.2.6.1. Genel Esaslar 

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler gelir vergisi uygulaması açısından 

dar mükellef sayılmakta ve sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden 

vergilendirilmektedir. Dar mükellef gerçek kişilerin gayrimaddi haklarla ilgili olarak 

vergilendirilmesi, tam mükelleflerin vergilendirilmesinden birçok konuda farklılık arz 

etmektedir. 

                                                
267 GVK’nın Mük. 80’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre elden çıkarma deyimi; “mal ve hakların 

satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret 
şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.” 

268 Altuntaş, s.64. 
269 273 seri no’lu GVGT ile belirlenen 2010 takvim yılı gelirlerine uygulanacak olan tutar. 
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Dar mükellef gerçek kişilerin Türkiye’de ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, 

serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer 

kazanç ve iratları elde etmesi mümkündür. 

Dar mükellef gerçek kişiler Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla 

ticari kazanç elde edebilirler. Bu durumda ticari işletmeye dahil olan gayrimaddi 

hakların satışı veya kiralanması suretiyle elde ettikleri kazançlar ticari kazanç olacaktır. 

Yine aynı şekilde, zirai işletmeye dahil olan gayrimaddi hakların satışı veya kiralanması 

suretiyle zirai kazanç elde etmiş sayılacaklardır. Dar mükellef gerçek kişilerin 

gayrimaddi hakları konu alan serbest meslek faaliyeti icra etmeleri halinde serbest 

meslek kazancı, gayrimaddi hakları kiralamaları halinde gayrimenkul sermaye iradı, 

satmaları halinde ise değer artış kazancı elde etmeleri mümkündür. 

Dar mükellef gerçek kişiler, gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki veya 

kiralanması işlemleri nedeniyle sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirler üzerinden 

vergilendirileceklerdir. Dar mükelleflerin Türkiye’de kazanç ve irat elde etmiş 

sayılması için öngörülen şartlar ise her bir gelir unsuru için ayrı ayrı olmak üzere 

GVK’nın 7’nci maddesinde düzenlenmiştir270. 

GVK’nın 18’inci maddesinde düzenlenen istisna hükmü, tam mükelleflerde 

olduğu gibi aynı şartlarla dar mükellefler için de uygulanacaktır. Buna göre, dar 

mükellef gerçek kişilerin GVK’nın 18’inci maddesi kapsamında elde ettikleri serbest 

meslek kazançları için de istisna hükmü uygulanacaktır. Ayrıca, GVK’nın 70’inci 

maddesinde belirtilen, ihtira beratının mucit ve kanuni mirasçısı tarafından, telif 

haklarının ise müellif ve kanuni mirasçısı tarafından kiralanmasından doğan kazançların 

serbest meslek kazancı olduğuna dair hüküm dar mükellefler için de geçerlidir. 

 
                                                

270 Aşağıda belirtilen durumlarda kazanç ve iradın Türkiye’de elde edildiği kabul edilecektir: 
Ticari kazançlarda, kazancın Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla sağlanması; Zirai 

kazançlarda, zirai faaliyetlerin Türkiye’de icra edilmesi; Ücretlerde, hizmetin Türkiye’de ifa edilmiş veya edilmekte 
olması veya Türkiye’de değerlendirilmesi; Serbest meslek kazançlarında, serbest meslek faaliyetinin Türkiye’de icra 
edilmesi veya Türkiye’de değerlendirilmesi; Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrimenkulün Türkiye’de bulunması 
ve bu mahiyetteki mal ve hakların Türkiye’de kullanılması veya Türkiye’de değerlendirilmesi; Diğer kazanç ve 
iratlarda, bu kazanç ve iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye’de ifa edilmesi veya Türkiye’de 
değerlendirilmesi. (Değerlendirme, ödemenin Türkiye’de yapılmasını veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, 
Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesini veya kârından 
ayrılmasını ifade etmektedir. Bkz. GVK md. 7). 
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4.2.6.2. Beyanname Verilmesi Gereken Durumlar 

Dar mükellef gerçek kişiler, işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla 

gayrimaddi hakların satışı veya kiralanmasından dolayı Türkiye’de ticari kazanç veya 

gerçek usulde tespit edilen zirai kazanç elde ediyorlarsa veya gayrimaddi hakları konu 

alan serbest meslek faaliyetinden dolayı tevkifata tabi tutulmamış serbest meslek 

kazancı elde ediyorlarsa, bu gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri 

gerekmektedir. 

GVK’nın 86’ncı maddesine göre dar mükellefler, tamamı üzerinden 

Türkiye’de tevkifat yapılmış olan ücret, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, 

gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar için yıllık gelir vergisi 

beyannamesi vermeyeceklerdir. Ayrıca, GVK’nın 18’inci maddesi kapsamında 

istisnadan yararlanan kazançlar için de yıllık gelir vergisi beyannamesi 

vermeyeceklerdir. 

Dar mükellef gerçek kişiler, yıllık beyanname ile bildirmek zorunda 

olmadıkları kazanç ve iratlardan, üzerinden tevkifat yapılmamış olanları münferit 

beyannameyle beyan ederler (GVK md. 84). Bu kapsamda, dar mükellef gerçek kişiler, 

üzerinden tevkifat yapılmamış olan, gayrimaddi hakların satışından dolayı elde ettikleri 

değer artış kazançları ile arızi serbest meslek kazançları için 15 gün içinde münferit 

beyanname vermek zorundadırlar. Geliri telif ve patent haklarının satışından ibaret olan 

ve bunlar üzerinden tevkifat yapılmış olan dar mükelleflerin bu gelirleri için münferit 

beyanname vermeleri ise ihtiyaridir (GVK md. 101). 

Dar mükellef gerçek kişilerce, yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi 

durumunda GVK’nın 92’nci, münferit beyanname verilmesi durumunda ise GVK’nın 

101’inci maddesinde belirtilen esaslara uyulacaktır. 

4.2.6.3. Gelir Vergisi Tevkifatı ve Sorumluluk Uygulaması 

Dar mükellef gerçek kişilerin GVK’nın 18’inci maddesindeki istisnadan 

yararlanan serbest meslek kazançları için GVK’nın 94’üncü maddesinin 2/a bendine 
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göre % 17 oranında, istisnadan yararlanamayan serbest meslek kazançları içinse yine 

aynı maddenin 2/b bendine göre  % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

GVK’nın 94’üncü maddesinin 5/a bendine göre, dar mükellef gerçek kişilere 

GVK’nın 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan 

ödemelerden % 20 oranında, yine GVK’nın 94’üncü maddesinin 4’üncü bendine göre, 

dar mükellef gerçek kişilere telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan 

ödemelerden % 20 oranında271 gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Yukarıda yer alan hükümlere göre, dar mükellef gerçek kişilerin gayrimaddi 

hakları konu alan serbest meslek faaliyetinden elde ettikleri serbest meslek kazançları 

ile gayrimaddi hakları kiralamaları suretiyle elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradı 

gelirleri ve telif ve patent haklarının satışından elde ettikleri gelirler gelir vergisi 

tevkifatına tabi bulunmaktadır. 

GVK’nın 94’üncü maddesine göre yapılacak olan gelir vergisi tevkifatı, 

ücretler haricinde ödemelerin gayrisafi tutarı üzerinden yapılmaktadır. Buna göre, 

kesilmesi gereken vergi ödemeyi yapan tarafından üstlenilmişse, ödenen miktar ile 

ödemeyi yapanın üstlendiği verginin toplamı üzerinden vergi hesaplanacaktır (GVK 

md. 96). 

Ayrıca, dar mükellef gerçek kişilerden GVK’ya göre gelir vergisi tevkifatı 

yapılırken, ilgili ülkeyle yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümleri de 

dikkate alınacak ve tevkifat oranının anlaşmayla sınırlandırıldığı durumlarda, anlaşmada 

öngörülen tevkifat oranı uygulanacaktır. 

4.3. Kurumlar Vergisi Açısından Gayrimaddi Haklar 

4.3.1. Tam Mükellef Kurumlarda Vergilendirme 

KVK’nın 1’inci maddesinde sayılan kurumlardan272 kanuni merkezi veya iş 

merkezi Türkiye’de bulunanlar, tam mükellef sayılmakta ve Türkiye içinde ve dışında 

                                                
271 Tevkifat oranı en son 2009/14592 sayılı BKK ile belirlenmiş orandır. 
272 KVK’nın 1’inci maddesine göre, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek 

veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir. 
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elde ettikleri tüm kazançları üzerinden vergilendirilmektedir273. Vergilendirilecek 

kurum kazancı ise gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır 

(KVK md. 1, 3). KVK’nın 6’ncı maddesine göre kurumlar vergisi, hesap dönemi 

itibariyle elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanmakta, safi kurum 

kazancının tespitinde ise GVK’nın ticari kazanca ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. 

Safi kurum kazancının tespitinde KVK’nın 8’inci ve izleyen maddeleri ile birlikte 

GVK’nın 40’ıncı maddesi de dikkate alınmaktadır274. Tam mükellef kurumlar için 

vergilendirme esas olarak mükellefler tarafından verilen yıllık kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinden yapılmaktadır. 

KVK’nın 1’inci maddesinde sayılan kurumların bilançosuna dahil olan 

gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki, kiralanması vb. elde edilen kazançların 

tamamı kurum kazancı sayılarak % 20 oranında kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. 

Buna göre, kurum bilançosuna dahil olan telif hakları, marka, patent, faydalı model, 

endüstriyel tasarım ile arama, işletme ve imtiyaz haklarının satışı, devir ve temliki ile 

kiralanması suretiyle elde edilen kazançların tamamı kurum kazancı olarak kurumlar 

vergisine tabidir.  

Gayrimaddi hakların satışı, devri, temliki veya kiralanması suretiyle kurumun 

kazanç elde etmiş sayılması için tahsilatın yapılması şartı aranmayacak, söz konusu 

işlemlerin karşılığı olan bedellerin tahakkuk etmesi yeterli sayılacaktır. Nitekim ticari 

kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olup, kurum kazancının tespitinde de aynı 

şekilde tahakkuk esası geçerlidir. Danıştay’ın bir kararında da, sözleşme ile yapılan 

marka lisansı devrinde, tahsil edilmemiş ancak mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş 

olan, yani tahakkuk etmiş olan sözleşmede yazılı bedellerin kurumlar vergisi 

beyannamesine dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir275. 

Gayrimaddi haklar kurum tarafından satın alınmışsa, maliyet bedeli üzerinden 

aktifleştirilerek üzerinden amortisman ayrılacak, gayrimaddi hakların lisansı alınmışsa 
                                                

273 KVK’nın 3’üncü maddesinin 5 ve 6’ncı bent hükümleri şöyledir: 
“Kanuni merkez: Vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya 

sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. 
 İş merkezi: İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.” 
274 Bkz. 03.04.2007 T. ve 26482 sayılı R.G.’de yayınlanan 1 seri no’lu KVGT. 
275 Danıştay 4. D.’nin 23.06.2004 T. ve E.2003/1774, K.2004/1490 sayılı Kararı, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (10.05.2010). 
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ve kullanılması karşılığında kira ödemesi yapılıyorsa, bu durumda ödenen kira bedelleri 

dönemsellik ilkesi gözetilmek suretiyle doğrudan gider yazılabilecektir. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin GVK’nın 18’inci maddesinde düzenlenen 

telif hakkı ve ihtira beratına ilişkin istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Çünkü, 

söz konusu istisnadan yararlanmak için aranan şartlardan müellif, mütercim, heykeltraş, 

hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı veya mucit olma şartının sağlanması 

kurumlar için mümkün değildir276. Söz konusu eser sahiplerinin ve mucitlerin, eserleri 

ve buluşları meydana getirmeleri için gerekli olan yaratıcılık ve zihinsel faaliyet 

kurumlar için söz konusu olamayacağından, faaliyetin doğası ve yapısı gereği kurumlar 

eser sahibi ve mucit olamazlar277. Kurumlar ancak, çalışanları vasıtasıyla eser meydana 

getirilmesi, telif hakkının satın alınması veya kiralanması suretiyle eserlerin telif 

hakkına sahip olabilirler278. Oysa söz konusu istisnadan yararlanabilmek için telif 

hakkına sahip olmak yeterli olmayıp, müellif, mütercim vb. eser sahibi olmak 

gerekmektedir. 

Gayrimaddi hakların vergilendirilmesinde önem taşıyan diğer bir konu, 

gayrimaddi haklarda bedel tespitidir. Gayrimaddi haklarda bedel tespiti konusunda 

uygulamada bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle ilişkili kişilere gayrimaddi 

hakların satışı veya kiralanması işlemlerinde bedelin emsallere uygunluk ilkesine göre 

tespit edilmesi gerekmektedir279. Transfer fiyatlandırması açısından önem arz eden 

gayrimaddi haklarda bedel tespiti ile ilgili olarak 1 seri no’lu TFGT’nde ayrıntılı 

açıklamalar yapılmış ve emsallere uygun bedelin tespitinde kullanılabilecek yöntemler 

açıklanmıştır. Konuyla ilgili düzenlemenin yapıldığı KVK’nın 13’üncü maddesinde, 

kurumların emsallere uygunluk ilkesine280 aykırı olarak tespit edilen bedeller üzerinden, 

ilişkili kişilerle mal ve hizmet alım satımında bulunması halinde (bazı durumlarda 

hazine zararı şartına bağlı olarak) kazancın transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılmış sayılacağı, KVK’nın 11’inci maddesinde ise transfer fiyatlandırması yoluyla 
                                                

276 Mehmet Yüce, “Fikrî Haklar ve Bunların Telif Kazancı İstisnası Karşısındaki durumu”, Mali Çözüm 
Dergisi, Sayı.53 (Ekim, Kasım, Aralık 2000), s.82. 

277 Gülsen Güneş, s.112; Altuntaş, s.68. 
278 Yavaş, 85. 
279 Gider, s.115. 
280 KVK’nın 13’üncü maddesine göre emsallere uygunluk ilkesi; “İlişkili kişilerle yapılan mal veya 

hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda 
oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder.” 
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örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının tespitinde indirim konusu 

yapılamayacağı belirtilmiştir281. 

4.3.2. Dar Mükellef Kurumlarda Vergilendirme 

4.3.2.1. Genel Esaslar 

KVK’nın 3’üncü maddesine göre, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de 

Türkiye’de bulunmayan kurumlar, dar mükellef kurum olarak sadece Türkiye’de elde 

ettikleri282 kazançları üzerinden vergilendirileceklerdir. 

Yine aynı maddeye göre dar mükelleflerin kurum kazancı; Türkiye’deki iş yeri 

veya daimi temsilci vasıtasıyla elde ettikleri ticari kazançlardan, Türkiye’deki zirai 

işletmeden elde ettikleri kazançlardan, Türkiye’de elde ettikleri serbest meslek 

kazançlarından, mal ve hakların Türkiye’de kiralanmasından elde ettikleri iratlardan, 

Türkiye’de elde ettikleri menkul sermaye iratlarından ve Türkiye’de elde ettikleri diğer 

kazanç ve iratlardan oluşmaktadır. Dar mükelleflerin her bir gelir unsurunu elde etmiş 

sayılması için aranan şartlar GVK’nın 7’nci maddesinde düzenlenmiş olup, bu şartlar 

dar mükellef kurumlar için de aynen geçerlidir. 

Dar mükellef kurumların vergilendirilmesinde yıllık beyanname, özel 

beyanname ve tevkifat usulü olmak üzere üç yöntem bulunmaktadır283. 

 

                                                
281 Gayrimaddi haklarda emsallere uygun bedelin tespitinde kullanılabilecek yöntemlerle ilgili olarak 1 

seri no’lu TFGT’de yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir: 
“Bir gayrimaddi hakkın satışı ya da lisanslanması işlemlerine yönelik olarak emsallere uygun bedel 

tespit edilirken karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılabilir. Bu yönteme göre, aynı gayrimaddi hakkın sahibi, benzer 
bir gayrimaddi hakkın karşılaştırılabilir şartlarda ilişkisiz kuruluşlara hangi fiyattan transfer edildiğini veya lisans 
hakkının verildiğini belirleyebiliyorsa, bu fiyat ya da bedel emsallere uygun fiyat/bedel olarak kullanılabilecektir. 

Gayrimaddi haklar içeren ürünlerin satışında da karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uygulanabilecektir. 
Gayrimaddi hakların (örneğin bir ticari markanın) pazarlanması söz konusu olduğunda, uygulanacak olan 
karşılaştırılabilirlik analizinde, müşteri tarafından kabul edilebilirlik, coğrafi önem, pazar payı, satış hacmi ve ilgili 
diğer unsurların dikkate alınması gerekir. Ticari gayrimaddi haklar söz konusu olduğunda ise karşılaştırılabilirlik 
analizinde ayrıca ilgili gayrimaddi haklar (koruma altındaki patent ya da diğer tür münhasırlık içeren gayrimaddi 
haklar) ve Ar-Ge işlevlerinin taşıdıkları önemin de dikkate alınması gerekmektedir. 

Ancak karşılaştırılabilir kontrol dışı işlemlerin bulunamadığı yüksek düzeyde değerli gayrimaddi hakların 
yer aldığı işlemlerde, emsallere uygun bedelin tespitinde karşılaştırılabilir fiyat yönteminin dışındaki diğer 
yöntemlerin kullanılabilmesi mümkündür.” 

282 KVK’nın 3’üncü maddesinin 4’üncü bendine göre, kazanç ve iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye’de 
elde edilmesi ve Türkiye’de daimi temsilci bulundurulması konularında, GVK’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

283 Ali Uysal ve Nurettin Eroğlu, Açıklamalı ve Örnekli Kurumlar Vergisi Kanunu, 2.Baskı, Ankara: 
Sözkesen Matbaacılık, 2008, s.917. 
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4.3.2.2. Yıllık Beyanname Verilmesi Gereken Durumlar 

KVK’nın 22’nci maddesine göre, dar mükellef kurumların Türkiye’de işyeri 

veya daimi temsilci aracılığıyla elde ettikleri kazançlar için kural olarak tam mükellef 

kurumlara ilişkin hükümler uygulanır. Dar mükellef kurumların Türkiye’deki ticari ve 

zirai faaliyetten elde ettikleri kazançlar ticari kazanç sayılır ve yıllık kurumlar vergisi 

beyannamesi ile kurum kazancı olarak beyan edilir284. Dar mükellef kurumların ticari ve 

zirai kazanç dışındaki kazanç ve iratları için, GVK’nın ilgili kazancın tespitine ilişkin 

hükümleri uygulanır. Ancak bu kazançlar, Türkiye’deki ticari veya zirai faaliyet 

kapsamında elde ediliyorsa, bu durumda yine tam mükellef kurumlara ilişkin hükümler 

uygulanacaktır (KVK md. 22).  

Buna göre, dar mükellef kurum Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci 

vasıtasıyla ticari kazanç elde ediyor ve aktifine kayıtlı telif hakkı, marka, patent, faydalı 

model, tasarım, arama, işletme ve imtiyaz hakkı vb. gayrimaddi hakları varsa, bu 

gayrimaddi hakların satışı veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar ticari kazanç 

olacak ve tam mükellef kurumlara ilişkin hükümler uygulanacaktır285. Bu durumda 

verilecek olan yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden vergilendirme 

yapılacaktır. 

Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumdan telif 

hakkı, marka, patent, faydalı model, tasarım, arama, işletme ve imtiyaz hakkı vb. 

gayrimaddi hakların kiralanması nedeniyle yurtdışına yapılan ödemeler gayrimenkul 

sermaye iradı olarak, söz konusu gayrimaddi hakların satışı nedeniyle yurtdışına yapılan 

ödemeler ise değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir. 

Dar mükellef kurumların ticari ve zirai kazançlar dışında, KVK’nın 30’uncu 

maddesine göre tevkifata tabi tutulmuş kazanç ve iratları için yıllık veya özel 

                                                
284 Cem Tekin, Kurumlar Vergisi Rehberi, Vergi Sorunları Dergisi Özel Eki, Sayı.259 (Nisan 2010), 

s.153. 
285 Ramazan Yakışıklı, “Telif Haklarının Vergilendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.160 (Aralık 

1994), s.90. 
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beyanname vermesi veya tevkifata tabi olmayan başka kazançlar için vereceği yıllık 

veya özel beyannameye bu gelirleri dahil etmesi ihtiyaridir286. 

4.3.2.3. Özel Beyanname Verilmesi Gereken Durumlar 

Dar mükellef kurumların kazancı GVK’da belirtilen diğer kazanç ve iratlardan 

ibaretse (telif hakkı, marka, patent, imtiyaz hakkı, işletme hakkı, ticaret unvanı vb. 

gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç), bu 

kazançların elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde özel beyanname ile vergi 

dairesine beyan edilmesi gereklidir (KVK md. 26). 

Ancak, dar mükellef kurumların kazancı sadece telif hakkı, marka, patent, 

imtiyaz hakkı, işletme hakkı, ticaret unvanı vb. gayrimaddi hakların satışı, devir ve 

temliki karşılığında alınan bedellerden ibaretse, bu durumda özel beyanname 

vermeyeceklerdir. Başka gelirler nedeniyle verilecek beyannameye bu gelirlerin dahil 

edilmesi konusunda ise mükelleflerin ihtiyarilik hakkı bulunmaktadır. 

Dar mükellef kurumların, özel beyanname vermesini gerektiren durumlarda 

vergilendirme yapılırken, vergilendirme dönemi yerine kazancın elde edilme tarihi 

dikkate alınmaktadır287. 

4.3.2.4. Kurumlar Vergisi Tevkifatı ve Sorumluluk Uygulaması 

KVK’nın 30’uncu maddesinde, dar mükellef kurumların serbest meslek 

kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden % 20 oranında288 kurumlar vergisi 

tevkifatı yapılacağına dair düzenleme yer almaktadır. Söz konusu düzenlemeye göre 

tevkifat, avanslar da dahil olmak üzere bu kazanç ve iratları nakden veya hesaben 

ödeyen289 veya tahakkuk ettirenler tarafından yapılacaktır. 

Yine aynı maddeye göre, ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına 

bakılmaksızın telif hakkı, marka, patent, ticaret ünvanı, imtiyaz ve işletme hakkı vb. 

                                                
286 Tekin, s.163. 
287 Bkz. 1 seri no’lu KVGT.  
288 Tevkifat oranı en son 2009/14593 sayılı BKK ile belirlenmiş orandır. 
289 KVK’nın 30/10’uncu maddesine göre hesaben ödeme: “... kesintiye tabi kazanç ve iratları ödeyenleri 

hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.” 
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gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen 

veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden, nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk 

ettirenler tarafından % 20 oranında290 kurumlar vergisi tevkifatı yapılacaktır.  

Buna göre, dar mükellef kurumların; arama, işletme, imtiyaz hakkı ve ruhsatı, 

marka, patent, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan, sinema ve 

televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ticaret ve bilim alanlarında elde 

edilmiş bir tecrübeye ait bilgiler, gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki 

kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi hakları ile telif haklarını kiraya vermeleri 

suretiyle elde ettikleri ve gayrimenkul sermaye iradı sayılan tutarlar üzerinden % 20 

oranında kurumlar vergisi tevkifatı yapılacaktır. Örneğin, yurtdışından patent lisansı 

alınması halinde yurt dışındaki dar mükellef kuruma yapılan lisans bedeli ödemeleri 

gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilecek ve üzerinden % 20 oranında 

kurumlar vergisi tevkifatı yapılacaktır. Patent lisansı bedelinin dar mükellef kuruma tek 

seferde veya satışa göre parça başına değişen tutarlarda ödenmesi durumu kurumlar 

vergisi tevkifatını etkilememektedir291. 

Ayrıca, ticari veya zirai kazanca dahil olsun veya olmasın dar mükellef 

kurumların; telif hakkı, marka, patent, ticaret ünvanı, imtiyaz ve işletme hakkı vb. 

gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında elde ettikleri gelirler üzerinden 

% 20 oranında kurumlar vergisi tevkifatı yapılacaktır. Söz konusu maddede ‘ve benzeri’ 

denilmek suretiyle üzerinden tevkifat yapılacak gayrimaddi haklar sayılanlarla 

sınırlandırılmamış, benzer nitelikteki gayrimaddi hakların tamamı tevkifat kapsamına 

dahil edilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın bir özelgesinde292, kitapların telif hakkını satın 

almak için yurtdışındaki firmaya yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında kurumlar 

vergisi tevkifatı yapılması ve ayrıca sorumlu sıfatıyla % 18 oranında KDV 

hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. 

                                                
290 Tevkifat oranı en son 2009/14593 sayılı BKK ile belirlenmiş orandır. 
291 Levent Başak, “Patent Müessesesinin Hukuki Niteliği ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlara Patent 

Haklarının Kullanılması Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi Esasları”, Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı.205 (Ekim 2005), s.82. 

292 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 15.05.2008 T. ve 9976 sayılı özelgesi, 
http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2008/kurumlarvergisi2008/9976.htm (17.04.2010). 
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Yukarıda belirtilen, ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına 

bakılmaksızın ibaresinin bir sonucu olarak, gayrimaddi hakların satışı ile devir ve 

temliki karşılığında ödenen ve elde eden dar mükellef kurum açısından ticari veya zirai 

kazanç sayılan gayrimaddi hak bedelleri, ödeme yapan açısından ilgili gelir unsuru 

sayılarak tevkifata tabi tutulacaktır293. Ancak, gayrimaddi hakların kiraya verilmesinden 

elde edilen gelir ticari faaliyet kapsamına giriyorsa, ticari kazanç hükümleri geçerli 

olacağından tevkifat yapılmayacaktır. Dar mükellef kurumlardan tevkifat, söz konusu 

kazanç ve iratları nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından 

yapılacağından, bunların gerçek kişi veya kurum olması tevkifat yapılmasını 

etkilememektedir. 

KVK’nın 30’uncu maddesinde know-how devrinin tevkifata tabi olduğu 

belirtilmemiştir. Ancak GVK’nın 70/5’inci maddesinde know-how kapsamındaki bilgi, 

deneyim ve tecrübeler belirtildiği için dar mükellef kurumlara ödenen know-how 

bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı olarak KVK’nın 30’uncu maddesine göre 

kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır294. Konuyla ilgili olarak 173 sayılı Hesap 

Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu’nun bir kararı’nda, işletmenin aktifine 

girmeyen yurtdışına yapılan know-how ödemelerinin, gayrimenkul sermaye iradı 

kapsamında kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutulması gerektiği ve ödenen know-how 

bedellerinin Türkiye’deki kurum tarafından doğrudan gider yazılabileceği 

belirtilmiştir295. 

KVK’nın 30’uncu maddesine göre yapılacak olan vergi tevkifatında kazanç ve 

iratlar gayrisafi tutarları üzerinden dikkate alınacak, şayet kesilmesi gereken vergiyi 

ödemeyi yapan üstlenmişse, fiilen ödenen tutar ile ödemeyi yapanın üstlendiği verginin 

toplamı üzerinden vergi hesaplanacaktır. Tevkifata esas olacak gayrisafi tutarın 

hesaplanmasına örnek vermek gerekirse, yurtdışına ödenecek gayrimaddi hak bedeli 

olarak üzerinde anlaşılan net ödeme tutarı 100.000 TL’dir. Bu durumda kurumlar 

vergisi tevkifat matrahı 100.000 TL değil, bu tutarın brütü olan 125.000 TL olacaktır. 

Yani 125.000 TL üzerinden tevkifat oranının % 20 olduğu varsayımıyla 25.000 TL 
                                                

293 Erdoğan Öcal, “Gayrimaddi Hak Bedelleri ve Dar Mükellefler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.256 
(Ocak 2010), s.10. 

294 Ayrıntılı bilgi için bkz. Çetin ve Odak, s.137. 
295 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, HUK Danışma Komisyonu Kararları, Ankara, 2007, s.239-242. 
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tutarında kurumlar vergisi tevkifatı yapılacaktır. Yapılan ödemenin KDV’ye tabi olması 

ve sorumluluk uygulaması kapsamına girmesi durumunda, 125.000 TL KDV matrahı 

üzerinden % 18 oranında 22.500 TL tutarında KDV tevkifatının ayrıca yapılması 

gerekecektir. Yapılan kurumlar vergisi tevkifatının muhtasar beyanname ile KDV’nin 

ise 2 no’lu KDV beyannamesiyle vergi dairesine beyan edilmesi ve ödenmesi 

gerekmektedir. 

Dar mükellef kurumlardan kurumlar vergisi tevkifatı yapılırken ödeme yapılan 

işletmenin mukimi olduğu ülke ile yapılmış olan çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşması varsa, bu anlaşma hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir296. 

4.3.2.5. Kurumlar Vergisi Tevkifatında Özellikli Durumlar 

4.3.2.5.1. Kur Farklarının Kurumlar Vergisi Tevkifatı Karşısındaki Durumu 

Dar mükellef kurumlara ödemenin döviz cinsinden yapılması halinde, döviz 

tutarı T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek tevkifat 

yapılacaktır297. Yurtdışındaki dar mükellef kurumlara yapılan gayrimaddi hak bedeli 

ödemelerinde ortaya çıkacak kur farkları üzerinden de ayrıca tevkifat yapılmalıdır298. 

Bu konuda Maliye Bakanlığı’nca verilen bir özelgede, gayrimaddi hak bedelinin 

tahakkuk tarihi ile döviz transferinin yapıldığı tarihin farklı olması nedeniyle kur farkı 

ortaya çıkması durumunda, kur farkı üzerinden de ayrıca tevkifat yapılması gerektiği 

belirtilmiştir299. 

Gayrimaddi hak bedelinin geç ödenmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farkını 

gayrimaddi hak bedeli olarak değil de, bir çeşit finansman gideri olarak kabul etmek 

                                                
296 Şibli Güneş, “Know-How ve Patent Haklarının Vergilendirilmesi”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 

Sayı.56 (Ağustos 2008), s.187. 
297 D. Erkan Ateşli, “Dar Mükellef Kurumlardan Satın Alınan Gayrimaddi Haklar ve Kurumlar Vergisi 

Tevkifatı”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı.149 (Eylül 2000), s.40. 
298 Aksoyoğlu, s.65. 
299 İstanbul Defterdarlığı’nın B.07.4.DEF.0.34.ll/KVK-24 sayılı Özelgesi, 

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/KV/ornek21.htm (05.04.2010). 
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hatalıdır. Bizimde katıldığımız görüşe göre, sonradan ortaya çıkan kur farkları da 

gayrimaddi hak bedelinin bir parçası olup ayrıca tevkifata tabi tutulmalıdır300. 

4.3.2.5.2. Bilgisayar Programı İthalinin Kurumlar Vergisi Tevkifatı 

Karşısındaki Durumu 

İşletmeler yurtdışından şirket içinde kullanım amacıyla veya nihai tüketicilere 

satmak amacıyla bilgisayar programı satın alabilirler. Ayrıca bilgisayar programının 

kullanım hakkı yanında tasarruf hakkını da tamamen satın alabilirler. Bu son durumda 

bilgisayar programının ithali, gayrimaddi hak ithali olarak değerlendirilmelidir. 

Maliye Bakanlığı’nın bir özelgesinde301, yurt dışından bilgisayar programı ithal 

ederek üzerinde değişiklik ve çoğaltma yapmadan şirket içinde kullanılması veya nihai 

tüketicilere satılması durumunda, işletmenin yurtdışındaki firmaya yapacağı ticari 

kazanç niteliği taşıyan bu ödemeleri üzerinden tevkifat yapmayacağı, ancak 

yurtdışındaki firmadan bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, 

gösterme vb. tasarruf hakkının satın alınması durumunda, ödenecek bedeller gayrimaddi 

hak bedeli niteliğinde olacağından KVK’nın 30’uncu maddesi uyarınca tevkifat 

yapılması gerektiği, söz konusu hakkın kiralanması durumunda da tevkifat yapılacağı 

belirtilmiştir. 

Bunun aksi yönünde görüşler de mevcut olmakla birlikte302, bizim katıldığımız 

görüş, özelgede belirtilen görüş doğrultusundadır. Nitekim, yurtdışından bilgisayar 

programının tasarruf hakkının satın alınması halinde ödenen bedeller, gayrimaddi hak 

bedeli niteliği taşıyacağından tevkifat kapsamına girecektir303. 

 

                                                
300 Mürsel Ali Kaplan ve Özkan Atila, “Döviz Cinsinden Ödenen Gayrimaddi Hak Bedellerinde Ortaya 

Çıkan Kur Farkları ve Stopaj”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.258 (Şubat 2003), s.83.; Ayrıca bkz. Selçuk Yücel ve 
Hayrettin Turan, Dar Mükellef Kurumlar, İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 1999, s.260. 

301 Maliye Bakanlığı’nın 30.07.2004 T. ve B.07.0.GEL.0.50./5022-58 sayılı Özelgesi; Aktaran: Ahmet 
Ozan Erdoğan, “Yazılım İthalatında Stopaj Uygulaması”, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı.52 (Kasım 2007), 
http://www.burhaneray.com/guncel_detay.asp?id=498 (17.04.2010). 

302 Aksi yönde görüşler için bkz. Gökhan Belge, “Dar Mükellef Kurumlardan Satın Alınan Bilgisayar 
Yazılım Lisanslarında Kurumlar Vergisi Kesintisi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.338 (Ekim 2009), s.106. 

303 Bkz. Zekai Özcan, “Türkiye’den Yurtdışına Gönderilen ve Yurtdışından Türkiye’ye Getirilen 
Bilgisayar Yazılımlarının Kurumlar Vergisi Kesintisi ve Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu”, Vergi 
Sorunları Dergisi, Sayı.252 (Eylül 2009), s.232; Ayrıca bkz. Erdoğan Öcal, “Dar Mükelleflere Ödenen Bilgisayar 
Yazılım Bedellerinin Tevkifat Sorunu”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.197 (Mayıs 2009), s.27-35. 
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4.4. Katma Değer Vergisi Açısından Gayrimaddi Haklar 

4.4.1. KDV Mükellefiyeti 

KDVK’nın 1’inci maddesi uyarınca, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest 

meslek faaliyeti304 çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal 

ve hizmet ithalatı katma değer vergisine tabidir. 

Ticari, sınai veya zirai işletmeye dahil olan telif hakkı, marka, patent, faydalı 

model, tasarım, arama, işletme ve imtiyaz hakları vb. gayrimaddi hakların satışı ve 

kiralanması işlemleri KDV’ye tabidir. Aynı şekilde serbest meslek faaliyeti 

çerçevesinde gayrimaddi hakların satışı ve kiralanması işlemleri de KDV’ye tabidir. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarına dahil olan gayrimaddi hakların satışı ve 

kiralanması işlemleri de KDV’ye tabi bulunmaktadır. Söz konusu işlemlerde % 18 olan 

genel KDV oranı uygulanacaktır. 

KDVK’nın 1’inci maddesinin 3/f bendine göre, GVK’nın 70’inci maddesinde 

belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV’ye tabi olup, KDV mükellefi 

bunları kiraya verenlerdir (KDVK md. 8). Bu kapsamda GVK’nın 70’inci maddesinde 

belirtilen gayrimaddi hakların kiralanması işlemi ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest 

meslek faaliyeti çerçevesinde olsun veya olmasın, kiralama işlemi süreklilik taşısın veya 

taşımasın her halükarda KDV’ye tabi olacaktır305. Bu durumda, ticari, sınai, zirai 

faaliyet ve serbest meslek faaliyeti dışında gayrimaddi hakların kiralanması işlemi 

KDV’ye tabi iken, satışı işlemi KDV’ye tabi değildir306. 

KDVK’nın 4’üncü maddesinde hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal 

ithalatı dışındaki işlemler olarak tanımlanmış ve hizmetin, bir şeyi yapmak, işlemek, 

meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, 

değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde 

gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, kiralama işlemi KDV 

                                                
304 KDVK’nın 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek 

faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği GVK’ya göre tespit edilecek, burada açık hüküm bulunmuyorsa TTK ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

305 Gülsen Güneş, s. 131-132. 
306 Doğu Sever, “KDV Açısından Patent Hakkının Elden Çıkarılması ve Kiralanması”, Yaklaşım 

Dergisi, Sayı.195 (Mart 2009), s.100; Ayrıca bkz. Gülsen Güneş, s.133. 
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açısından hizmet ifası olarak değerlendirilmektedir307. Yurtdışından satın alınan veya 

kiralanan gayrimaddi hakların KDV’ye tabi tutulması da, yine hizmet ithali 

hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre, gayrimaddi hakların yurtdışından satın 

alınması veya kiralanması durumunda söz konusu hizmetten Türkiye’de 

faydalanılıyorsa KDV’ye tabi olacaktır. 

KDVK’nın 6’ncı maddesine göre, hizmetin Türkiye’de yapılması veya 

hizmetten Türkiye’de faydalanılması halinde, işlem Türkiye’de yapılmış kabul edilecek 

ve KDV’ye tabi tutulacaktır. Bu iki şartın sadece birisinin gerçekleşmesi halinde 

Türkiye’de vergilendirme yapılabilecektir. Hizmet Türkiye’de yapılmış ancak başka bir 

ülkede faydalanılmışsa veya hizmet başka bir ülkede yapılmış ve hizmetten Türkiye’de 

faydalanılmışsa yine Türkiye’de vergilendirilebilecektir308. Örneğin, know-how 

hizmetinden Türkiye’de faydalanılıyorsa yurtdışına yapılan know-how ödemeleri 

KDVK’nın 1-3/f maddesine göre KDV’ye tabi olacak ve sorumlu sıfatıyla KDV 

tevkifatı yapılacaktır309. 

Hizmet ifasında KDV açısından vergiyi doğuran olay, KDVK’nın 10’uncu 

maddesine göre hizmetin yapılmasıdır. Ancak hizmetin yapılmasından önce fatura vb. 

belgelerin düzenlenmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere 

fatura vb. belgelerin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacaktır. 

Buna göre gayrimaddi hakların kiralanması işleminde, kira bedelinin peşin olarak 

tahsiliyle vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş sayılmaz. Ancak fatura vb. belgelerin 

düzenlenmesi halinde, bu belgelerde gösterilen tutarla sınırlı olarak vergiyi doğuran 

olay gerçekleşmiş sayılacak ve KDV mükellefiyeti doğacaktır. 

Serbest meslek faaliyetinde KDV mükellefiyeti, faaliyetin sürekli veya arızi 

olarak yapılması durumuna göre değişmektedir. Buna göre, serbest meslek faaliyetini 

mutad ve sürekli şekilde yapan serbest meslek erbabı gerçek usulde gelir vergisi ve 

katma değer vergisine tabi olacak, gelir vergisi ve KDV beyannamesi verecek, defter 

tutacak ve belge düzenleyecektir. Serbest meslek faaliyetinin arızi olarak yapılması 
                                                

307 S.Selman Tünal, “Franchise Bedeli Ödemelerinin KDV Kanunu’nun Vergiyi Doğuran Olay Hükmü 
Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.263 (Temmuz 2003), s.42. 

308 Mahmut Vural, “Katma Değer Vergisinde Hizmetin Verildiği Yer-II”, Vergi Dünyası Dergisi, 
Sayı.231 (Kasım 2000), s.17. 

309 Çetin ve Odak, s.142. 
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halinde ise KDV mükellefiyeti doğmayacaktır310. Yine aynı şekilde GVK’nın 18’inci 

maddesi kapsamına giren serbest meslek faaliyeti arızi olarak yapılıyorsa KDV’ye tabi 

olmayacak, sürekli şekilde yapılıyorsa KDV’ye tabi olacaktır311. KDVK’da, GVK’nın 

18’inci maddesi benzeri bir istisna düzenlemesi yer almamaktadır312. Bu nedenle 18’inci 

madde kapsamına giren ve gelir vergisinden istisna olan kazançlar KDV’ye tabi 

tutulabilmektedir. 

4.4.2. Katma Değer Vergisinde Sorumluluk Uygulamaları 

KDVK’nın 9’uncu maddesi ile Türkiye içinde ikametgahı, işyeri, kanuni 

merkezi ve iş merkezi bulunmayan mükelleflerle ilgili olarak, vergiye tabi işlemlere 

taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na 

yetki verilmiştir. Bu yetkiye dayanarak katma değer vergisinde çeşitli sorumluluk 

uygulamaları düzenlenmiştir. Bunlardan gayrimaddi haklarla ilgili olanlar aşağıda 

incelenecektir. 

4.4.2.1. Telif ve İhtira Beratı Kazançlarında Sorumluluk Uygulaması 

GVK’nın 18’inci maddesi kapsamındaki kazançlar için KDV açısından 

sorumluluk uygulaması mevcuttur. Buna göre, GVK’nın 18’inci maddesinde belirtilen 

faaliyetleri mutad olarak yapanlardan telife konu olan eseri veya ihtira beratını satın 

alan GVK’nın 94’üncü maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşların, gelir vergisi 

tevkifatına esas tutar üzerinden ayrıca KDV tevkifatı yapması ve 2 no’lu KDV 

beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir313. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen314 söz 

konusu KDV, aynı dönemde 1 no’lu KDV beyannamesinde indirim konusu 

yapılacaktır315. 

                                                
310 Danıştay 7. D.’nin 17.12.1991 T. ve E.1987/3528, K.1991/3087 sayılı Kararı, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (12.05.2010); Ayrıca bkz. 21.03.1986 T. ve 19054 sayılı R.G.’de 
yayınlanan 19 seri no’lu KDVGT. 

311 Yakışıklı, s.91-92. 
312 Altuntaş, s.77. 
313 Erkan Aydın, Katma Değer Vergisinde Sorumluluk, 1.Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 

2009, s.131. 
314 Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin 1 no’lu KDV beyannamesinde indirimi için, 2 no’lu KDV 

beyannamesinin vergi dairesine verilmesi yeterlidir. Beyan edilen tutarın vergi dairesine ödenmemesi KDV 
indirimini engellemez. Bkz. 30.03.1996 T. ve 22596 sayılı R.G.’de yayınlanan 53 seri no’lu KDVGT. 

315 Ayrıntılı bilgi için bkz. 20.07.1995 T. ve 22349 sayılı R.G.’de yayınlanan 49 seri no’lu KDVGT. 



 91 

Faaliyeti münhasıran GVK’nın 18’inci maddesi kapsamındaki teslim ve 

hizmetlerden oluşan ve bu teslim ve hizmetleri münhasıran GVK’nın 94’üncü 

maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlara yapanların katma değer vergisi, bu kişi veya 

kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecek olup, bu uygulamadan 

yararlanmak için ilgili vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunulması gerekmektedir316. 

Bu durumda gider pusulası düzenlenerek belgelendirme yapılacaktır. Söz konusu 

uygulamadan yararlanan serbest meslek erbabı tarafından KDV beyannamesi 

verilmeyecek, defter tutulmayacak ve belge düzenlenmeyecektir317. 

Örneğin, kitap yazma çalışmalarının aynı yılda ya da birbirini takip eden 

yıllarda birden fazla yapılması halinde faaliyet mutad meslek faaliyeti kapsamına 

girecektir. Ancak söz konusu çalışmaların tamamının GVK’nın 94’üncü maddesinde 

belirtilen kişi ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde KDV mükellefiyeti tesis 

ettirilmesine gerek bulunmamaktadır318. 

Söz konusu sorumluluk uygulamasından yararlanmak istemeyen mükellefler 

ise GVK’nın 94’üncü maddesi kapsamındaki kişi ve kuruluşlara yaptıkları teslim ve 

hizmetler için, kendileri KDV hesaplayacak ve mükellef sıfatıyla KDV beyannamesi 

vereceklerdir. Bu durumdaki mükellefler, defter tutmak, belge düzenlemek ve kendileri 

adına KDV mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadırlar319. 

Telif kazancına yönelik serbest meslek faaliyetini mutad olarak yapanlar, 

GVK’nın 94’üncü maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlar haricindekilere teslim ve 

hizmet yapıyorlarsa, bu durumda telif kazancı elde edenlerin sadece KDV mükellefiyeti 

nedeniyle defter tutması ve belge düzenlemesi gerekecektir. Bu durum GVK’nın 18’inci 

maddesi kapsamına giren ihtira beratı kazançları için de geçerlidir. Bu nedenle, 

GVK’nın 18’inci maddesinde gelir vergisinden istisna edilen kazançlar için KDV 

                                                
316 Ayrıntılı bilgi için bkz. 21.03.1986 T. ve 19054 sayılı R.G.’de yayınlanan 19 seri no’lu KDVGT. 
317 Ayrıntılı bilgi için bkz. 07.04.1999 T. ve 23659 sayılı R.G.’de yayınlanan 224 seri no’lu GVGT. 
318 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 19.12.2008 T. ve 11400 sayılı Özelgesi, 

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2008/kdv2008/11400.htm (16.04.2010). 
319 Nuri Değer, “Telif Hakkı Bedellerinin Ödenmesinde Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi 

Uygulamaları-I”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.198 (Haziran 2009), s.36. 
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yönünden de istisna getirilmesinin uygun olacağı yönünde görüşler bulunmaktadır320. 

Bizim de katıldığımız bu görüşe göre, GVK’nın 18’inci maddesine göre istisna 

kapsamına giren işlemlerin KDV açısından da istisna olacağına ilişkin, KDVK’nın 

17’nci maddesinde yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. 

4.4.2.2. Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması 

KDVK’nın 1/3-f maddesine göre, GVK’nın 70’inci maddesinde belirtilen mal 

ve hakların Türkiye’de kiralanması işlemi KDV’ye tabi olup, KDVK’nın 17/4-d 

maddesi ile iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri 

KDV’nden istisna edilmiştir. Gayrimenkuller dışındaki GVK’nın 70’inci maddesinde 

belirtilen mal ve haklar ise iktisadi işletmeye dahil olsun veya olmasın bunların 

kiralanması işlemleri KDV’ye tabi olacaktır321. Bu kapsamda, GVK’nın 70’inci 

maddesinde belirtilen gayrimaddi hakların kiralanması işlemi, gayrimaddi haklar 

iktisadi işletmeye dahil olsun veya olmasın KDV’ye tabi bulunmaktadır. 

Kiralama işlemlerinde sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılması, kiraya 

verenin KDV mükellefi olmadığı ve kiralayanın KDV mükellefi olduğu durumlarda söz 

konusu olmaktadır. Kiraya veren başka faaliyeti nedeniyle gerçek usulde KDV 

mükellefi değil ve aynı zamanda kiralayan gerçek usulde KDV mükellefi ise, bu 

durumda GVK’nın 70’inci maddesinde belirtilen gayrimaddi hakları kiralayanlar 

tarafından sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılıp, 2 no’lu KDV beyannamesiyle beyan 

edilmesi gerekmektedir322. Kiraya veren ve kiralayanın her ikisi de gerçek usulde KDV 

mükellefi değilse veya kiraya veren başka faaliyetinden dolayı gerçek usulde KDV 

mükellefi ise, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, belirtilen her iki durumda 

da kiraya veren kiralama işlemi nedeniyle hesaplanan katma değer vergisini kendisi 

beyan edip ödeyecektir323. 

                                                
320 Bu yönde görüşler için bkz. Erkan Aydın, Katma Değer Vergisinde Sorumluluk, s.132; Mehmet 

Maç, “Telif Hasılatlarının KDV’den de İstisna Edilmesi Gerektiği”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.138 (Haziran 2004), 
s.75; Altuntaş, s.110-111. 

321 Salih Üstünol, “Katma Değer Vergisinde Tam Sorumluluk Uygulaması”, Maliye ve Sigorta 
Yorumları Dergisi, Sayı.538 (Aralık 2009), s.104. 

322 Bkz. 16.12.1988 T. ve 20021 sayılı R.G.’de yayınlanan 30 seri no’lu KDVGT. 
323 Sever, s.100. 
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Kiralama işleminde KDV sorumluluğuyla ilgili olarak Danıştay’ın bir 

kararında, başka faaliyeti nedeniyle vergi mükellefiyeti bulunmayan kamu kurumundan 

alınan lisansın, kiralama işlemi olarak KDVK’nın 1/3-f maddesine göre KDV’ye tabi 

tutulması ve lisans ücreti üzerinden hesaplanan KDV’nin lisans alan tarafından sorumlu 

sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerektiği belirtilmiştir324. Danıştay’ın söz konusu 

kararında, lisans işlemi devir olarak değil kiralama olarak değerlendirilmiş ve lisans 

alan tarafından sorumlu sıfatıyla KDV ödenmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir. 

4.4.2.3. Yurtdışından Sağlanan Hizmetlerde Sorumluluk Uygulaması 

KDVK’nın 1’inci maddesi ile her türlü mal ve hizmet ithalatı katma değer 

vergisine tabi tutulmuş, aynı Kanun’un 6’ncı maddesi ile de hizmetin Türkiye’de 

yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması halinde işlemin Türkiye’de 

yapılmış kabul edileceği belirtilmiştir. 

Buna göre, yurt dışındaki firmalara yaptırılan ve Türkiye’de faydalanılan 

hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Bu durumda KDV mükellefi esasen yurt dışındaki 

firma olmakla birlikte, yurt dışındaki firmanın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni 

merkezi ve iş merkezi bulunmuyorsa, KDVK’nın 9’uncu maddesi gereğince hizmetten 

faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından yurt dışındaki firmaya yapılan ödemeler 

üzerinden KDV tevkifatı yapılarak bağlı bulunulan vergi dairesine 2 no’lu KDV 

beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir325. Sorumlu sıfatıyla beyan 

edilen söz konusu KDV’nin, 1 no’lu KDV beyannamesinde aynı dönemde indirim 

konusu yapılması mümkündür. 

Yurtdışından satın alınan veya kiralanan gayrimaddi hakların KDV’ye tabi 

tutulması hizmet ithali hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Buna göre, gayrimaddi 

hakların yurtdışından satın alınması veya kiralanması durumunda söz konusu hizmetten 

Türkiye’de faydalanılıyorsa KDV’ye tabi olacak ve yurtdışındaki firmaya yapılan 

ödemeler üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılarak 2 no’lu KDV 

beyannamesiyle beyan edilecektir. Bu kapsamda, yurtdışından sağlanan ve Türkiye’de 

                                                
324 Danıştay 9. D.’nin 16.05.2001 T. ve E.2001/20, K.2001/2073 sayılı Kararı, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (10.05.2010). 
325 Bkz. 21.07.1985 T. ve 18818 sayılı R.G.’de yayınlanan 15 seri no’lu KDVGT. 
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faydalanılan telif hakkı, marka, patent, know-how vb. gayrimaddi haklar nedeniyle 

yurtdışına yapılan ödemeler KDV’ye tabi olup, sorumluluk uygulaması kapsamına 

girmektedir. Bu nedenle söz konusu hizmetlerden faydalananların sorumlu sıfatıyla 

KDV tevkifatı yapıp 2 no’lu KDV beyannamesiyle beyan etmeleri gerekmektedir326.  

KDVK’nın 26’ncı maddesine göre, gayrimaddi hak bedeli döviz cinsinden 

hesaplanmışsa, döviz tutarı vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki T.C. 

Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek KDV matrahı tespit 

edilecektir. Maliye Bakanlığı’nın bir özelgesinde, royalty bedellerinin yıl sonu 

değerlemesi sonunda ortaya çıkan ve karşı firmanın alacak tutarını artıran kur 

farklarının KDV’ye tabi olduğu ve kur farkı üzerinden de sorumlu sıfatıyla KDV 

tevkifatı yapılması gerektiği belirtilmiştir327. Bizim görüşümüz de gayrimaddi hak 

bedelinin bir parçası olan kur farklarının kurumlar vergisi tevkifatına ve aynı zamanda 

KDV tevkifatına tabi tutulması gerektiği yönündedir328. 

4.4.3. Katma Değer Vergisi İstisnası 

KDVK’nın 11/1-a maddesine göre, yurt dışındaki müşteriler için yapılan 

hizmetler KDV’den istisnadır. Buna göre, hizmet ihracı kapsamına giren gayrimaddi 

hak bedelleri, istisna için aranan şartları taşımaları halinde hizmet ihracı istisnasından 

yararlanacaktır329.  

Hizmet ihracı istisnasının uygulanabilmesi için, hizmet Türkiye’de ve 

yurtdışındaki bir müşteri için yapılmalı, fatura vb. belgeler yurtdışındaki müşteri adına 

düzenlenmeli, hizmetten yurtdışında yararlanılmalı ve hizmet bedeli döviz olarak 

                                                
326 Bülent Gölgeli, “Dar Mükellef Kurumlardan Sağlanan Lisans Faturalarının Sorumlu Sıfatıyla KDV, 

Stopaj ve Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi”, 28.08.2003, 
http://www.alomaliye.com/bulent_golgeli_dar_mukellef_kurum.htm (27.03.2010). Ayrıca bkz. İstanbul Defterdarlığı 
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü’nün 17.07.2003 T. ve 4308 sayılı Özelgesi, 
http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/kdv/4308.htm (12.05.2010). 

327 Maliye Bakanlığı’nın 23.07.1997 T. ve 5324-88 sayılı Özelgesi; Aktaran: Mehmet Maç, “Yurt 
Dışından Alınan Hizmet Bedellerine İlişkin Kur Farkları”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.257 (Ocak 2003), s.10. 

328 Aksi yönde görüş için bkz. Maç, “Yurt Dışından Alınan Hizmet Bedellerine İlişkin Kur Farkları”, s.9-
12. 

329 Şükrü Kızılot, Açıklamalı ve İçtihatlı Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulaması, 4.Baskı, Ankara: 
Yaklaşım Yayıncılık, 2010, s.658. 
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Türkiye’ye getirilmelidir330. Ancak bu son şart, sadece KDV iadesi işleminde 

aranmaktadır331. 

KDVK’nın 11/1-b maddesine eklenen bent332 hükmüne göre, 5224 sayılı 

Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik 

eserlere ilişkin, yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak olan belli haddin 

üzerindeki mal ve hizmetler nedeniyle ödenen KDV yapımcılara iade edilecektir. 

Yapılan bu düzenleme ile belli koşullar altında yabancı sinema yapımcılarına KDV 

istisnası getirilmiştir333. 

4.5. Franchising İşlemlerinin Vergilendirilmesi 

4.5.1. Franchise Alan Açısından Vergilendirme 

Vergi kanunlarında franchising’den doğrudan bahsedilmemekte ve franchising 

işlemlerinin vergilendirilmesiyle ilgili olarak özel bir düzenleme yer almamaktadır. Bu 

nedenle franchise veren ve franchise alan tarafın vergilendirilmesi, genel düzenlemeler 

çerçevesinde yapılmaktadır. 

Franchising’de franchise veren tarafından, belirli şartlara bağlı ve süreyle 

sınırlı olarak marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, know-how, ticaret 

ünvanı, işletme adı gibi gayrimaddi hakların kullanım hakkı franchise alan tarafa 

devredilmekte, bunun karşılığında franchise alandan giriş ücreti, royalty ve diğer 

ücretler alınmaktadır334. Bu çerçevede franchise verene ödenen giriş ücreti ile diğer 

ödemeleri (royalty, reklam harcamalarına katılma payı, ek hizmet ücreti, bölge tekeli 

ücreti) farklı değerlendirmek gerekmektedir. 

Franchise alanın ödediği sisteme giriş ücreti; işletmenin kurulması için yapılan 

masrafları, franchise verenin bilgi, deneyim ve tecrübelerini, üretim, işletme ve 

pazarlama metodlarını içeren know-how aktarımı karşılığı yapılan ödeme olup, bu 

                                                
330 31.12.1987 T. ve 19681M sayılı R.G.’de yayınlanan 26 seri no’lu KDVGT. 
331 05.12.2009 T. ve 27423 sayılı R.G.’de yayınlanan 113 seri no’lu KDVGT. 
332 03.07.2009 T. ve 5904 sayılı GVK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 

11’inci maddesiyle eklenmiştir. 
333 Söz konusu istisna uygulaması hakkında bkz. 05.12.2009 T. ve 27423 sayılı R.G.’de yayınlanan 113 

seri no’lu KDVGT. 
334 Erkan Aydın, a.g.m., s.157. 
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şekilde franchise alan bir gayrimaddi hak satın almış olmaktadır335. Bu nedenle 

franchise alan tarafından sözleşmenin başlangıcında ödenen sisteme giriş ücreti, 

franchise alan tarafından gayrimaddi hak olarak aktifleştirilmeli ve bilançoda maddi 

olmayan duran varlıklar içinde haklar hesabında gösterilmelidir336. Yine benzer şekilde 

master franchise hakkını alan işletme, belli bir bölgede franchise vericisi gibi franchise 

sözleşmesi yapma hakkına ve dolayısıyla bir gayrimaddi hakka sahip olmaktadır. Bu 

nedenle master franchise alan işletmenin ödediği başlangıç ücreti de gayrimaddi hak 

olarak aktifleştirilmeli ve bilançoda haklar hesabında gösterilmelidir337. 

Aktifleştirilen söz konusu gayrimaddi hak bedelinin amortisman yoluyla itfa 

edilmesi gerekmektedir338. Uygulanacak amortisman oranı ise % 6,66’dır. Nitekim, 

amortisman oranlarını belirleyen 365 seri no’lu VUKGT’de, gayrimaddi iktisadi 

kıymetlerden imtiyaz hakları (Franchising) için öngörülen faydalı ömür 15 yıl olarak 

belirlenmiştir339. 

Franchise alanın ödediği sisteme giriş ücretini gayrimaddi hak olarak 

aktifleştirmesi ve üzerinden amortisman ayırması, franchising sözleşmesine konu olan 

ve franchise verenin bilançosu aktifinde kayıtlı bulunan marka, patent, ticaret ünvanı, 

telif hakları vb. gayrimaddi haklar için franchise verenin amortisman ayırmasına engel 

teşkil etmemektedir. Nitekim her iki tarafın sahip olduğu ve amortismana konu ettiği 

gayrimaddi haklar birbirinden farklıdır. Franchise alan taraf, elde ettiği ve aktifleştirdiği 

franchise hakkı üzerinden amortisman ayırmakta, franchise veren taraf ise bilançosunda 

eskiden beri kayıtlı bulunan marka, patent vb. gayrimaddi haklar üzerinden amortisman 

ayırmaktadır. 

                                                
335 Çağlan Ahmet Gençer, “Franchising İşlemleri ve Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı.131 (Ağustos 1999), s.81-82. 
336 Köse ve Erdoğan, s.96-97; Kartal, Durukan ve Varlı, s. 162; Ümit Yıldırım, “Franchising İşlemleri, 

Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu ve Muhasebeleştirilmesi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi SBE, 1998), s.92. 

337 Yıldırım, s.84. 
338 Gençer, a.g.m., s.82; Franchising işlemlerinin muhasebeleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

Kartal, Durukan ve Varlı, s.157-184; Ayrıca bkz. Yıldırım, s.83-93. 
339 Suphi Aslanoğlu, “Bir Büyüme Stratejisi Olarak Franchising Sistemi; Firmalar Açısından Önemi, 

Mevzuat Boyutu ve Muhasebe Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.9, Sayı.1 (2007), 
s.88. 
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Diğer gayrimaddi hakların değerlemesinde olduğu gibi franchise alanın sahip 

olduğu ve işletme aktifinde kayıtlı bulunan franchise hakkı, dönem sonunda maliyet 

bedeli ile değerlenecektir. 

Franchise alanın yıllık ciro üzerinden belli oranda sürekli olarak ödediği 

royalty ödemeleri ise franchise alan açısından gayrimaddi hak bedeli olarak değil, kira 

gideri olarak dikkate alınmalıdır. Franchise alanın ödediği reklam harcamalarına 

katılma payı, ek hizmet ücreti vb. ücretler ise giderin niteliğine göre, örneğin reklam 

gideri veya pazarlama satış dağıtım gideri olarak giderleştirilebilecektir. Franchise alan 

ticari işletmesi bünyesinde franchising işlemini gerçekleştiriyorsa, yapılan söz konusu 

ödemeler ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir340. Şayet 

franchise alan kurumlar vergisi mükellefi ise yapılan söz konusu ödemeler yine kurum 

kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. 

4.5.2. Franchise Veren Açısından Vergilendirme 

4.5.2.1. Gelir Vergisi Açısından Vergilendirme 

Franchise verme işleminde taraflar arasında düzenlenen franchising 

sözleşmesiyle, sözleşmeye konu gayrimaddi haklar bir anlamda kiralamaya konu 

olmaktadır. Bu durumda franchise alan tarafından yapılan gayrimaddi hak bedeli 

ödemeleri kira ödemesi olacak, franchise veren açısından ise söz konusu gelir 

gayrimenkul sermaye iradı olacaktır341. 

Gayrimenkul sermaye iratları GVK’nın 94’üncü maddesine göre % 20 

oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. Ancak, franchising işlemine konu olan 

gayrimaddi haklar franchise verenin ticari işletmesine dahilse, bu durumda kiralamadan 

dolayı elde edilen kazanç, gayrimenkul sermaye iradı değil ticari kazanç olacağından 

tevkifat yapılmayacak342 ve yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 

                                                
340 Çağlan Ahmet Gençer, “Franchising İşlemleri ve Vergilendirilmesi”, T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler 

Genel Müdürlüğü (Yayınlanmamış Yeterlik Etüt Raporu), İzmir, 1998, s.87-88. 
341 Aykut Gümüşlüoğlu, “Franchise Sistemi ve Vergilendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.216 

(Ağustos 1999), s.146. 
342 Gençer, a.g.e., s.84. 
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Franchising işleminde franchise veren tam mükellef gerçek kişi ise kendisine 

yapılan franchise bedeli ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmakla birlikte 

aynı zamanda elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle yıllık gelir vergisi 

beyannamesi de vermesi gerekebilecektir. GVK’nın 86’ncı maddesine göre, 2010 yılı 

için geçerli olmak üzere, tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iratları için 

22.000 TL, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye 

iratları için 1.090 TL tutarında beyan sınırı mevcuttur. Bu sınırları aşan tutarda gelir 

elde edilmesi halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekecektir. 

Franchise veren dar mükellef gerçek kişiler GVK’nın 86’ncı maddesine göre, 

tamamı üzerinden tevkifat yapılmış olan gayrimenkul sermaye iratları için yıllık gelir 

vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Bunların vergilendirilmesi, franchise bedeli 

ödemeleri üzerinden yapılacak olan GVK’nın 94/5-a maddesine göre % 20 oranındaki 

gelir vergisi tevkifatından ibarettir. Dar mükellef gerçek kişilerin, üzerinden tevkifat 

yapılmamış gayrimenkul sermaye iratları için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri 

ise zorunludur343. Ayrıca, dar mükellef gerçek kişiler işyeri veya daimi temsilcisi 

vasıtasıyla franchise veren taraf olarak Türkiye’de ticari kazanç elde ediyorlarsa, bu 

durumda yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmektedir344. 

4.5.2.2. Kurumlar Vergisi Açısından Vergilendirme 

Franchise verenin kurum bünyesinde franchising işleminden dolayı elde ettiği 

tüm kazançlar, kurum kazancına dahil edilerek yıllık kurumlar vergisi beyannamesiyle 

beyan edilecek ve kurumlar vergisine tabi tutulacaktır345. Franchise veren dar mükellef 

kurumsa ve Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi yoksa, franchise verene yapılan 

ödemeler gayrimenkul sermaye iradı olarak KVK’nın 30’uncu maddesine göre % 20 

oranında kurumlar vergisi tavkifatına tabi tutulacaktır346. Ancak dar mükellef kurumun 

Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi var ve bunlar vasıtasıyla Türkiye’de ticari 

                                                
343 Tuncel Atabey, Gelir Vergisi Rehberi, Vergi Sorunları Dergisi Özel Eki, Sayı.258 (Mart 2010), 

s.342. 
344 Erkan Aydın, a.g.m., s.159. 
345 Hasan Yalçın, Ticari Kazanç ve Kurum Kazancının Tespitinde Giderler, 4.Baskı, İstanbul: 

Uygulama Yayıncılık, 2010, s.412. 
346 Erkan Aydın, a.g.m., s.164. 
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kazanç elde ediyorsa, KVK’nın 22’nci maddesine göre tam mükellef kurumlara ilişkin 

hükümler uygulanacak ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi gerekecektir. 

Maliye Bakanlığı’nın bir özelgesinde, franchising sözleşmesinin süresinden 

önce sona erdirilmesi nedeniyle yurtdışındaki firmaya ödenen tazminat mahiyetindeki 

bedelin de, gayrimaddi hak kapsamında değerlendirilerek KVK’nın 30’uncu maddesine 

göre üzerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılması gerektiği belirtilmiştir347. 

Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlardan gelir vergisi ve kurumlar vergisi 

tevkifatı yapılırken, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerinin öncelikle 

dikkate alınması gerekmektedir. 

4.5.2.3. Katma Değer Vergisi Açısından Vergilendirme 

Franchise alan tarafından franchise verene yapılan royalty, sisteme giriş ve 

teknoloji bedeli ödemeleri KDVK’nın 1/3-f maddesine göre KDV’ye tabidir348. Ancak 

franchising’e konu olan gayrimaddi haklar franchise verenin ticari işletmesine dahilse, 

bu durumda söz konusu ödemeler KDVK’nın 1/1 maddesine göre KDV’ye tabi 

tutulacaktır. 

KDVK’nın 8’inci maddesine göre, kiralama işleminde KDV mükellefi mal ve 

hakları kiraya verenlerdir. Buna göre franchising işleminde KDV mükellefi franchise 

veren taraf olmaktadır. Ancak, franchise veren tarafın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, 

kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmuyorsa, KDVK’nın 9’uncu maddesi ve 15 seri 

no’lu KDVGT uyarınca franchise alan tarafın, yurtdışına yaptığı franchise bedeli 

ödemeleri üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yaparak 2 no’lu KDV 

beyannamesiyle beyan etmesi gerekmektedir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen söz 

konusu KDV, franchise alan tarafından aynı dönemde 1 no’lu KDV beyannamesinde 

indirim konusu yapılacaktır349. 

                                                
347 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 20.12.2006 T. ve 7367 sayılı Özelgesi, 

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/kurumlarvergisi2006/25116.htm (28.05.2010). 
348 Şükrü Kızılot, Açıklamalı ve İçtihatlı Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulaması,  s.344.    
349 Yıldırım, s.72. 
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Türkiye’deki firma tarafından yurtdışına franchise verilmesi halinde ise 

KDVK’nın 11/1-a maddesine göre hizmet ihracı hükümleri çerçevesinde gerekli şartları 

taşıması halinde KDV den istisna olacaktır350. 

4.6. Uluslararası Vergi Anlaşmaları Açısından Gayrimaddi Haklar 

Çifte vergilendirme, ekonomik çifte vergilendirme ve hukuksal çifte 

vergilendirme olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. Ekonomik çifte 

vergilendirmede aynı vergi konusu üzerinden farklı mükellefler vergilendirilmekte, 

hukuksal çifte vergilendirmede ise aynı mükellef aynı vergi konusu üzerinden 

vergilendirilmektedir351. Uluslararası çifte vergilendirmede ise iki veya daha fazla 

devlet, aynı mükellefi, aynı vergi konusu üzerinden, aynı dönemde, benzer vergilerle 

vergilendirmektedir352. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (The Organization for 

Economic Co-operation and Development-OECD) uluslararası çifte vergilendirmeyi, iki 

veya daha fazla ülkenin aynı mükellefi, aynı konuda ve aynı vergilendirme döneminde 

benzer vergilere tabi tutması olarak tanımlamaktadır353. 

OECD Vergi Anlaşma Modeli (OECD Model Tax Convention) sadece 

dolaysız vergiler için hazırlanmış olup, amacı çifte vergilendirmenin önlenmesi ve 

OECD ülkelerinin kendi aralarında yapacakları çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmaları için örnek bir model oluşturmaktır354. 

Genel olarak, OECD modeli ve Birleşmiş Milletler (United Nations-UN) 

modeli olmak üzere iki tane vergi anlaşma modelinden söz edilebilir. UN modelinde 

kaynak (gelirin doğduğu) ülkede vergilendirmenin, OECD modelinde ise mukim 

(ikamet edilen) ülkede vergilendirmenin ağırlıklı olduğu söylenebilir355. Gayrimaddi 

hak bedellerinin vergilendirilmesinde, OECD modeli vergilendirme hakkını sadece 

mukim devlete verirken, UN modeli vergilendirme hakkını kaynak devlet ve mukim 
                                                

350 Sefer, s.134. 
351 Billur Yaltı Soydan, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, 1.Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1995, 

s.2. 
352 İbrahim Nihat Bayar, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve Mahsup Sistemi - Türkiye 

İngiltere Andlaşması, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006, s.4. 
353 A.Bayazıt Balcı, “Uluslararası Çifte Vergilendirme Sorunları-II”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.264 

(Ağustos 2003), s.15. 
354 Övül Çölgezen, “Uluslararası Çifte Vergilendirme-II”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.207 (Mart 2010), 

s.131. 
355 Bayar, s.54-55. 
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devlet arasında paylaştırmaktadır356. Türkiye vergi anlaşmalarında OECD modelini 

uygulamakta, ancak bazı maddelerine şerh koyarak vergilendirme hakkını saklı 

tutmaktadır. 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile hangi ülkede vergilendirme 

yapılacağı ve yapılacak tevkifat oranları belirlenebilmektedir. Bu durumda GVK veya 

KVK yerine ilgili anlaşma hükümleri öncelikle uygulanacaktır. Bu nedenle dar mükellef 

gerçek kişi ve kurumların vergilendirilmesinde, ilgili ülkeyle yapılmış olan çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir357. 

Gayrimaddi haklarlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin 

hükümler, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının 12’nci maddesinde yer 

almaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına göre, franchising bedelleri de 

gayrimaddi hak bedeli sayılmakta ve gayrimaddi haklarla ilgili 12’nci madde hükümleri 

çerçevesinde vergilendirilmektedir. 

OECD modeline göre, gayrimaddi hak bedelleri için mukim ülkede 

vergilendirme esası geçerlidir. Buna göre kaynak devlete vergilendirme hakkı 

tanınmamaktadır. Ancak Türkiye, OECD anlaşmasına koyduğu rezerv (12’nci 

maddenin 2’nci bendi) ile gayrimaddi hak bedellerinin Türkiye’den kaynaklanması 

halinde vergi alma hakkını saklı tutmuştur358. Buna göre, gayrimaddi hakların satışı ve 

kiralanması halinde, dar mükellef kurumlara yapılan söz konusu ödemeler üzerinden % 

10 oranını359 aşmamak üzere KVK’nın 30’uncu maddesine göre tevkifat 

yapılabilecektir360. 

Örneğin, Federal Almanya Cumhuriyeti ile yapılan Çifte Vergilendirmeyi 

Önleme Anlaşması’na göre361, akit devletlerden birinde doğan ve diğer akit devletin 

mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer devlette vergilendirilecektir. 
                                                

356 Soydan, s.240. 
357 KVK’nın 35’inci maddesinde, kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 

düzenlemelerin ancak KVK, GVK ve VUK’a hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle 
yapılabileceği, uluslararası anlaşma hükümlerinin ise saklı olduğu belirtilmiştir. 

358 Gültekin Aydın, “Gayrimaddi Haklar (Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları)”, Vergi Dünyası Dergisi, 
Sayı.267 (Kasım 2003), s.139. 

359 Söz konusu % 10 oranı her ülke ile yapılan anlaşmada ayrıca belirlenmiş olup, Türkiye’nin anlaşma 
yaptığı ülkeler ve hangi ülke için hangi oranın geçerli olduğunu gösteren liste Ek:1 ve Ek:2’de yer almaktadır. 

360 Öcal, “Gayrimaddi Hak Bedelleri ve Dar Mükellefler”, s.13. 
361 09.07.1986 T. ve 19159 sayılı R.G.’de yayınlanmıştır. 
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Bununla birlikte, söz konusu gayrimaddi hak bedellerinin elde edildikleri akit devletin 

mevzuatına göre ve elde edildikleri akit devlette vergilendirilmesi de mümkündür. 

Ancak bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının en fazla % 

10’u kadar olabilir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti ile yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme 

Anlaşması’nın 12’nci maddesinde gayrimaddi hak bedellerinin, sinema filmleri, radyo 

televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar da dahil olmak üzere edebi, artistik, 

bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, markanın, desen veya modelin, 

planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı 

bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel 

teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedeli 

kapsadığı belirtilmiştir. 

OECD Model Anlaşması hükümlerine göre, işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette 

bulunuluyor ve gayrimaddi haklar işyerinin aktifine dahilse, bu durumda gayrimaddi 

hakların satış bedeli OECD Model Anlaşması’nın 7’nci maddesi kapsamında ticari 

kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir362. 

OECD Model Anlaşması açıklamalarında, gayrimaddi hakların sahiplik 

haklarının devredilmesi karşılığı alınan bedellerin 12’nci maddede düzenlenen 

gayrimaddi hak bedeli olarak değil, 13’üncü maddeye göre sermaye değer artış kazancı 

olarak vergilendirileceği belirtilmektedir. Oysa, Türkiye’nin imzaladığı bazı vergi 

anlaşmalarında gayrimaddi hakların kiralanması yanında satışı da 12’nci madde 

kapsamında dahil edilmiştir. Bu durumda gayrimaddi hakların kiralanması yanında 

satılması karşılığı alınan bedeller üzerinden de Türkiye’nin tevkifat yapma hakkı saklı 

tutulmuş olmaktadır363. Bu nedenle Türkiye’de vergilendirme yapılırken, her ülkeyle 

yapılan anlaşmanın farklı bir takım hükümler de içerebileceği hususu dikkate 

alınmalıdır. 

                                                
362 Ersin Nazalı, “Uluslararası Vergi Anlaşmalarında Royalty (Gayrimaddi Hak) Ödemelerinin 

Vergilendirilmesi-II”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.199 (Temmuz 2009), s.79. 
363 Öcal, “Gayrimaddi Hak Bedelleri ve Dar Mükellefler”, s.13. 
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OECD Model Anlaşması’nın 12’nci maddesi yorum kısmında, know-how 

sözleşmeleri ile satış sonrası yapılan garanti sözleşmelerinin birbirinden farklı olduğu, 

sözleşmeye göre satıcı tarafından alıcıya daha sonra sağlanan hizmetler ile teknik 

yardım gerektiren sözleşmelerin, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı olarak 

değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir364. Bu duruma örnek olarak, franchising’de 

bilgi, deneyim ve tecrübeler yanında, teknik yardım, finansal destek ve malzeme 

tedariki gibi hizmetler de verilmektedir. OECD Model Anlaşması’nın 12’nci 

maddesinin yorum notlarına göre bu durumda, konu bazında ayrım yapılarak her bir 

konunun ayrı ayrı değerlendirilmesi ve tabi olduğu vergilendirme hükümlerinin ayrı 

ayrı uygulanması gerekmektedir365. 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının 6’ncı maddesine göre, 

gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler bu varlıkların bulunduğu devlette 

vergilendirmektedir. Yine aynı maddeye göre, maden ocaklarının, kaynakların ve diğer 

doğal kaynakların işletme hakkından veya işletilmesinden doğan ödemeler, gayrimenkul 

varlıklardan elde edilen gelirler kapsamında değerlendirilmekte ve bu maddeye göre 

vergilendirilmektedir366. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
364 Çetin ve Odak, s.139. 
365 Lokman Y.Yıldızhan ve Songül Alpay, “Gayrimaddi Hak Olarak Know-How ve Patentlerin Tüm 

Yönleriyle Vergilendirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.170 (Şubat 2007), s.169. 
366 Levent Başak, “Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlarca Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarının 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Çerçevesinde Vergilendirilmesi Esasları-I”, Lebib Yalkın Mevzuat 
Dergisi, Sayı.13 (Ocak 2005), s.104. 
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5. SONUÇ 

Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin mali ve manevî hakları ile marka, patent, 

faydalı model, tasarım gibi gayrimaddi haklar, ülkemizde yasal olarak koruma altında 

bulunmaktadır. Bu suretle, yaratıcı fikrin ürünü olan eser sahiplerinin ve buluş 

sahiplerinin hakları korunurken, diğer taraftan yaratıcı fikirler ile bilim ve sanat teşvik 

edilmekte, ekonomik gelişmeye katkı sağlanmaktadır.  

Günümüz bilgi toplumunda fikrî ve sınai haklar eskiye göre daha fazla önem 

kazanmış, fikrî ve sınai hakların uluslararası düzeyde korunması gereksinimi karşısında 

birçok uluslararası anlaşma imzalanmıştır. Türkiye’de fikri ve sınai haklar alanında, AB 

müktesebatı ile uyumlu ve gelişmiş ülkeler seviyesinde yasal düzenlemeler mevcut 

olmakla birlikte, yasaların uygulanması aşamasında halen bir takım sorunlar 

yaşanmaktadır. Özellikle telif haklarının ihlali ülkemizde sıklıkla karşılaşılan bir 

durumdur. 

Telif hakkı, marka, patent, tasarım, faydalı model gibi gayrimaddi haklara ilk 

kez meydana getirme yoluyla sahip olunabileceği gibi bir bedel ödeyerek satın alma 

veya lisansını alma yoluyla da sahip olunabilmektedir. Söz konusu gayrimaddi hakların 

satış ve kiralama gibi hukuki işlemlere konu olması ve işletmelerce bu işlemlerden 

kazanç sağlanması durumunda, elde edilen kazançların vergilendirilmesi gündeme 

gelmektedir. 

Telif hakkı, marka, patent, faydalı model, tasarım, ticaret ünvanı, arama, 

işletme ve imtiyaz hakları vb. gayrimaddi hakların vergilendirilmesi birbirine 

benzemekle birlikte, bu haklardan kazanç sağlayanların durumuna göre, örneğin gerçek 

kişi, kurum, tam mükellef, dar mükellef, serbest meslek erbabı, ücretli, eser sahibi, 

buluş sahibi olma durumuna göre vergilendirmede farklı esaslar geçerli olmaktadır. 

Gayrimaddi hakların gerçek kişiler açısından vergilendirilmesinde, gayrimaddi 

hakların iktisadi bir işletmeye dahil olması durumunda vergilendirme esasları ile serbest 

meslek faaliyeti icrası halinde veya gayrimaddi hakların kiralanması veya satışı halinde 

vergilendirme esasları birbirinden farklılıklar taşımaktadır. Mükelleflerin GVK’nın 
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18’inci maddesinde düzenlenen telif hakkı ve patente ilişkin istisnadan yararlanıp 

yararlanamamaları da elde edilen kazancın niteliğine göre değişmektedir. 

Gayrimaddi hakların kurumlar vergisi yönünden vergilendirilmesinde, özellikle 

dar mükellef kurumlardan hangi durumlarda, hangi matrah üzerinden ve ne zaman 

tevkifat yapılacağı konularında tereddütler yaşanmaktadır. Aynı durum katma değer 

vergisi sorumluluğu çerçevesinde uygulanan KDV tevkifatında da ortaya çıkmaktadır. 

Zira yurtdışından gayrimaddi hak ithalinde çoğunlukla, hem kurumlar vergisi tevkifatı 

hem de sorumluluk uygulaması çerçevesinde KDV tevkifatı birlikte yapılmaktadır. 

Dar mükellef kurumlardan yapılacak olan kurumlar vergisi tevkifatında dikkate 

alınması gereken önemli bir husus, gayrimaddi hakların satış, devir ve temliki karşılığı 

yapılan ve dar mükellef kurum açısından ticari veya zirai kazanç sayılan gayrimaddi 

hak bedeli ödemeleri üzerinden KVK’nın 30’uncu maddesine göre tevkifat yapılması 

gerektiğidir. Ayrıca, yurt dışından yapılan gayrimaddi hak ithalinde ortaya çıkan kur 

farklarının da kurumlar vergisi tevkifatına tabi olduğu ve üzerinden sorumlu sıfatıyla 

KDV hesaplanması gerektiği hususu dikkate alınmalıdır. 

Dar mükellef gerçek kişilerden ve dar mükellef kurumlardan gelir vergisi veya 

kurumlar vergisi tevkifatı yapılırken ayrıca, ilgili ülkeyle yapılmış çifte vergilendirmeyi 

önleme anlaşmasının bulunup bulunmadığı hususuna dikkat edilmelidir. Zira 

gayrimaddi hak bedellerinden yapılacak olan tevkifat oranı birçok anlaşmada % 10 

oranı ile sınırlandırılmıştır. Bu durumda, vergi kanunları yerine çifte vergilendirmeyi 

önleme anlaşması hükümleri uygulanacaktır.  

Gayrimaddi hakların vergilendirilmesi konusunda en fazla ihtilaf yaratan 

husus, gayrimaddi hakların aktifleştirilmesi ve amortismanıdır. TMS ve UMS’lerde 

gayrimaddi hakları aktifleştirme şartları belirlenmiş olmakla birlikte, vergi 

mevzuatımızda gayrimaddi hakların aktifleştirilme şartları açık olarak 

düzenlenmemiştir. Bu nedenle hangi gayrimaddi hakların hangi koşullarda 

aktifleştirilmesi gerektiği genel ilkelere göre belirlenmektedir. Gayrimaddi hakların 

aktifleştirilmesi konusu amortisman konusunu da gündeme getirmektedir. Nitekim, 

aktifleştirilen gayrimaddi hakların giderleştirilmesi amortisman ayırmak suretiyle 
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olmaktadır. Gayrimaddi hakların aktifleştirilmeksizin doğrudan gider yazılması ise 

dönemsellik ilkesine aykırı olacaktır. 

Gayrimaddi hakların aktifleştirilmesi, değerlemesi ve amortisman ayrılmasına 

ilişkin VUK’ta yer alan düzenlemeler yetersiz kalmaktadır. Gayrimaddi haklar VUK’ta 

tanımlanmalı, değerleme ve amortisman hükümleri gayrimaddi haklar için özel olarak 

düzenlenmeli ve gayrimaddi hakların aktifleştirilmesi şartları TMS 38’e uygun şekilde 

VUK’ta düzenlenmelidir. 

Gayrimaddi hakları konu alan serbest meslek faaliyeti icrasında KDV 

mükellefiyetinin ne zaman doğacağı açık olarak belirlenmiş değildir. Serbest meslek 

kazançlarının KDV’ye tabi tutulması için devamlılık şartı aranmaktadır. Ancak 

devamlılık şartının hangi durumlarda gerçekleşmiş sayılacağı konusunda tereddütler 

yaşanmaktadır. Yapılacak bir düzenleme ile devamlılık şartının hangi durumlarda 

gerçekleşmiş sayılacağı belirlenmelidir. 

GVK’nın 18’inci maddesinde düzenlenen telif hakkı ve patente ilişkin 

istisnanın, söz konusu maddede belirtildiği gibi serbest meslek kazancı istisnası olarak 

tanımlanması kavram karmaşasına yol açmaktadır. Söz konusu istisnanın fikri haklar 

istisnası olarak yeniden düzenlenmesi daha doğru olacaktır. Nitekim, GVK’nın 18’inci 

maddesinde düzenlenen istisnadan kanuni mirasçılar gibi serbest meslek kazancı elde 

etmeyenler de yararlanabilmekte, bazı kiralama işlemleri serbest meslek kazancı 

sayılarak istisnadan yararlandırılmakta, değer artış kazancı olan telif hakkının satışı ve 

arızi kazanç olan arızi serbest meslek kazançları da istisnadan yararlandırılmaktadır. Bu 

durumda söz konusu istisna diğer gelir unsurlarını da kapsar bir hal almaktadır. Bu 

nedenle söz konusu istisna fikri haklar istisnası olarak kanun sistematiğine uygun 

şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

GVK’nın 18’inci maddesindeki istisnadan yararlanan kazançlar üzerinden 

94’üncü maddeye göre % 17 oranında tevkifat yapılmaktadır. Oysa gelir vergisi 

tarifesinin ilk dilimi için uygulanan oran % 15’dir. Bu durumda istisnadan yararlanan 

kazançlar üzerinden yapılan % 17 oranındaki tevkifatın yüksek olduğu ve tevkifat 

oranının daha düşük tutulması gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca, GVK’nın 18’inci 
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maddesinde mucit denildiği halde istisna kapsamına sadece patent ve telif hakları 

girmektedir. Oysa, faydalı modeller de küçük buluş niteliğinde olduğundan istisna 

kapsamına dahil edilmelidir. Söz konusu istisnadan mevcut yasal düzenleme 

çerçevesinde, fikri ürüne dayandığı halde tasarımların da yararlanması mümkün 

değildir. 

Telif hakkı ve patent gelirleri için GVK’nın 18’inci maddesinde düzenlenen 

istisna sadece gelir vergisini ilgilendirmektedir. Gelir vergisi açısından 18’inci madde 

kapsamında istisna olan işlemler için KDV açısından da istisna getirilmesi halinde, 

istisnadan yararlanan mükelleflerin defter tutma ve belge düzenleme yükümlülükleri 

olmayacak ve bu durum istisnanın amacına daha fazla hizmet edecektir. 

Franchising sisteminde, franchise alan tarafından ödenen royalty bedellerinin 

ciro üzerinden hesaplanması ve franchise alanın muhasebe hesaplarının franchise veren 

tarafından sürekli olarak denetlenmesi, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu 

sağlamak açısından bir nevi otokontrol sağlamaktadır. Bu nedenle franchising sistemi 

vergisel açıdan teşvik edilmesi gereken bir sistemdir. 

Ülkemizde her geçen gün daha da yaygınlaşan franchising işlemlerinin 

vergilendirilmesi konusunda vergi mevzuatında özel düzenlemeler yer almadığından, 

vergilendirme genel esaslara göre yapılmaktadır. Franchising işlemlerinin 

vergilendirilmesinde, özellikle yurtdışından franchising alınması durumunda kurumlar 

vergisi tevkifatına ilişkin düzenlemeler, KDV tevkifatına ilişkin düzenlemeler ve çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümleri ayrı ayrı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Franchising işlemlerinin vergilendirilmesi açısından mevcut düzenlemeler 

dışında, vergi kanunlarında bir takım ilave düzenlemelerin yapılması gereklidir. Bu 

kapsamda, ödenen franchise bedellerinin hangi koşullarda aktifleştirileceği ve 

amortismana tabi tutulacağı VUK’ta açık şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca, GVK’nın 

70/5’inci maddesi kapsamına franchising işlemlerinin de girdiği hususunun ilgili 

maddede açık olarak belirtilmesi yararlı olacaktır. 

Günümüzde gayrimaddi hakların artan önemi ve ekonomik olarak büyük 

değerlere ulaşması sonucu gayrimaddi haklardan elde edilen kazançlar da artmakta, bu 
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durum gayrimaddi hakların vergilendirilmesi konusuna daha fazla önem verilmesini ve 

gayrimaddi hakların vergi mevzuatında ayrıntılı olarak düzenlenmesini 

gerektirmektedir. Bu çerçevede gayrimaddi hakların vergilendirilmesi konusunda, vergi 

mevzuatında yeni bir takım düzenlemelerin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmış 

bulunmaktadır. 
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EK 1: Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları367 

 Taraf Devlet Anlaşmanın 
İmza 

Edildiği 
Tarihi 

Yayımlandığı Resmi 
Gazete Tarih No 

Yürürlük 
Tarihi 

 

1 Avusturya 03/11/1970 01.08.1973 – 14612 24/09/1973  
 Avusturya(Revize) 28/03/2008 26.06.2009 – 27270 01/10/2009  
2 Norveç 16/12/1971 21.12.1975 – 15445 30/01/1976  
3 Güney Kore 24/12/1983 02.10.1985 – 18886 25/03/1986  
4 Ürdün 06/06/1985 15.07.1986 – 19165 03/12/1986  
5 S.Arabistan 

(Hava Taşıma) 
11/01/1989 02.07.1990 – 20566 09/08/1990 (1) 

6 Tunus 02/10/1986 30.09.1987 – 19590 28/12/1987  
7 Romanya 01/07/1986 21.08.1988 – 19906 15/09/1988  
8 Hollanda 27/03/1986 22.08.1988 – 19907 30/09/1988  
9 Pakistan 14/11/1985 26.08.1988 – 19911 08/08/1988  
10 İngiltere 19/02/1986 19.10.1988 – 19964 26/10/1988  
11 Finlandiya 09/05/1986 30.11.1988 - 20005 30/12/1988  
12 K.K.T.C. 22/12/1987 26.12.1988 - 20031 30/12/1988 (2) 
13 Fransa 18/02/1987 10.04.1989 - 20135 01/07/1989  
14 Almanya 16/04/1985 09.07.1986 - 19159 31/12/1989 (3) 
15 İsveç 21/01/1988 30.09.1990 - 20651 18/11/1990  
16 Belçika 02/06/1987 15.09.1991 - 20992 08/10/1991 (4) 
17 Danimarka 30/05/1991 23.05.1993 - 21589 20/06/1993  
18 İtalya 27/07/1990 09.09.1993 - 21693 01/12/1993  
19 Japonya 08/03/1993 13.11.1994 - 22110 28/12/1994  
20 B.A.E. 29/01/1993 27.12.1994 - 22154 26/12/1994 (5) 
21 Macaristan 10/03/1993 25.12.1994 - 22152 09/11/1995  
22 Kazakistan 15/08/1995 08.11.1996 - 22811 18/11/1996  
23 Makedonya 16/06/1995 07.10.1996 - 22780 28/11/1996  
24 Arnavutluk 04/04/1994 05.10.1996 - 22778 26/12/1996  
25 Cezayir 02/08/1994 30.12.1996 - 22863 30/12/1996  
26 Moğolistan 12/09/1995 30.12.1996 - 22863 30/12/1996  
27 Hindistan 31.01.1995 30.12.1996 - 22863 30/12/1996  
28 Malezya 27/09/1994 30.12.1996 - 22863 31/12/1996  
29 Mısır 25.12.1993 30.12.1996 - 22863 31/12/1996  
30 Ç.H.C. 23/05/1995 30.12.1996 - 22863 20/01/1997  
31 Polonya 03/11/1993 30.12.1996 - 22863 01/04/1997  
32 Türkmenistan 17/08/1995 13.06.1997 - 23018 24/06/1997 (6) 
33 Azerbaycan 09/02/1994 27.06.1997 - 23032 01/09/1997  
34 Bulgaristan 07/07/1994 15.09.1997 - 23111 17/09/1997  

                                                
367 Gelir İdaresi Başkanlığı, “Türkiye’nin Sonuçlandırdığı Vergi Anlaşmaları” (12.01.2010), 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1055 (29.05.2010). 
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35 Özbekistan 08/05/1996 07.09.1997 - 23103 30/09/1997  
36 A.B.D. 28/03/1996 31.12.1997 - 23217 19/12/1997  
37 Beyaz Rusya 24/07/1996 22.04.1998 - 23321 29/04/1998  
38 Ukrayna 27/11/1996 22.04.1998 - 23321 29/04/1998  
39 İsrail 14/03/1996 24.05.1998 - 23351 27/05/1998  
40 Slovakya 02/04/1997 03.10.1999 - 23835 02/12/1999  
41 Kuveyt 06/10/1997 28.11.1999 - 23890 13/12/1999  
42 Rusya 15/12/1997 17.12.1999 - 23909 31/12/1999  
43 Endonezya 25/02/1997 15.02.2000 - 23965 06/03/2000  
44 Litvanya 24/11/1998 10.05.2000 - 24045 17/05/2000  
45 Hırvatistan 22/09/1997 10.05.2000 - 24045 18/05/2000  
46 Moldova 25/06/1998 25.07.2000 - 24120 28/07/2000  
47 Singapur 09/07/1999 18.07.2001 - 24466 27/08/2001  
48 Kırgızistan 01/07/1999 12.12.2001 - 24611 20/12/2001  
49 Tacikistan 06/05/1996 24.12.2001 - 24620 26/12/2001  
50 Sudan 26/08/2001 17.09.2003 - 25232 31/01/2005  
51 Çek Cum. 12/11/1999 15.12.2003 - 25317 16/12/2003  
52 İspanya 05/07/2002 18.12.2003 - 25320 18/12/2003  
53 Bangladeş 31.10.1999 15.12.2003 - 25317 23.12.2003  
54 Letonya 03/06/1999 22.12.2003 - 25324 23/12/2003  
55 Slovenya 19/04/2001 23.12.2003 - 25325 23/12/2003  
56 Yunanistan 02/12/2003 02.03.2004 - 25390 05/03/2004  
57 Suriye 06/01/2004 28.06.2004 - 25506 21/08/2004  
58 Tayland 11/04/2002 08.01.2005 - 25694 13/01/2005  
59 Lüksemburg 09/06/2003 08.01.2005 - 25694 18/01/2005  
60 Estonya 25/08/2003 04.07.2004 - 25512 21/02/2005  
61 İran 17/06/2002 09.10.2003 - 25254 27/02/2005  
62 Fas 07/04/2004 22.06.2005 - 25853 18/07/2006  
63 Lübnan 12/05/2004 17.08.2006 - 26262 21/08/2006  
64 Güney Afrika C. 03/03/2005 20.11.2006 - 26352 06/12/2006  
65 Portekiz 11/05/2005 15.12.2006 - 26377 18/12/2006  
66 Sırbistan-Karadağ 12/10/2005 08/08/2007 - 26607 10/08/2007  
67 Etiyopya 02/03/2005 09/08/2007 - 26608 14/08/2007  
68 Bahreyn 14/11/2005 21.08.2007 - 26620 02/09/2007  
69 Katar 25/12/2001 05.02.2008 - 26778 11/02/2008  
70 Bosna Hersek 16/02/2005 08.04.2007 - 26487 18.09.2008  
71 S.Arabistan 09/11/2007 03.02.2009 - 

27130(M) 
01/04/2009  
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(1) Anlaşma yalnızca Akit Devletlerin hava taşımacılık faaliyetleri dolayısıyla alınan 
vergilere uygulanacaktır. 
(2) Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendinin 2 nci fıkrası, 11 nci 
maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendi ve 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bir 
Akit Devlette vergilendirilmeyecek olan kazanç ve iratlar hakkında 1.1.1987 tarihinden 
itibaren başlayan vergilendirilme dönemleri için yürürlüğe girmiştir. 
(3) Anlaşmanın deniz ve hava taşımacılığına ilişkin hükümleri 1.1.1983 tarihinden 
itibaren uygulanmaya başlamıştır. 
(4) Anlaşma uçakların uluslararası trafikte işletilmesinden sağlanan kazançlar 
yönünden 1.1.1987 tarihinden itibaren elde edilen gelirler üzerinden alınan vergilere 
uygulanacaktır. 
(5) Anlaşma hava taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile bu kazançlar için 
açtırılan mevduat hesabı dolayısıyla elde edilen faiz gelirleri için 1.1.1988 tarihinden 
itibaren uygulanacaktır. 
(6) Anlaşma hükümleri müteahhitlik yönünden 17.08.1995; diğer hükümler yönünden 
ise 1.1.1998 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 
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EK 2: Gayrimaddi Hak Bedelleri Üzerinden Kaynak Devlette Alınacak Vergi 
Oranları368 
 
TARAF DEVLET GAYRİMADDİ HAK BEDELİ (%) 
1.AVUSTURYA 10 
2.NORVEÇ 10 
3.GÜNEY KORE 10 
4.ÜRDÜN 12 
5.TUNUS 10 
6.ROMANYA 10 
7.HOLLANDA 10 
8.PAKİSTAN 10 
9.İNGİLTERE 10 
10.FİNLANDİYA 10 
11.KKTC 10 
12.FRANSA 10 
13.ALMANYA 10 
14.İSVEÇ 10 
15.BELÇİKA 10 
16.DANİMARKA 10 
17.İTALYA 10 
18.JAPONYA 10 
19.B.A.E 10 
20.MACARİSTAN 10 
21.KAZAKİSTAN 10 
22.MAKEDONYA 10 
23.ARNAVUTLUK 10 
24.CEZAYİR 10 
25.MOĞOLİSTAN 10 
26.HİNDİSTAN 15 
27.MALEZYA 10 
28.MISIR 10 
29.Ç.H.C 10 
30.POLONYA 10 
31.TÜRKMENİSTAN 10 
32.AZERBAYCAN 10 
33.BULGARİSTAN 10 
34.ÖZBEKİSTAN 10 
35.A.B.D. 5-10 
36.BEYAZ RUSYA 10 
37.UKRAYNA 10 
38.İSRAİL 10 
39.KUVEYT 10 

                                                
368 Gelir İdaresi Başkanlığı, “Faiz ve Gayrimaddi Hak Bedelleri Üzerinden Kaynak Devlette Alınacak 

Vergi Oranları”, http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1055, (29.05.2010). 
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40.RUSYA 10 
41.SLOVAKYA 10 
42.ENDONEZYA 10 

5 (Sınai, ticari ve bilimsel teçhizatın kullanım hakkı 
karşılığı ödenen gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi 
tutarının) 

43.LİTVANYA 

10 (diğer durumlarda) 
44.HIRVATİSTAN 10 
45.MOLDOVA 10 
46.SİNGAPUR 10 
47.KIRGIZİSTAN 10 
48.TACİKİSTAN 10 
49.ÇEK CUMHURİYETİ 10 
50.BANGLADEŞ 10 

5 (Sınai, ticari ve bilimsel teçhizatın kullanım hakkı 
karşılığı ödenen gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi 
tutarının) 

51.LETONYA 

10 (tüm diğer durumlarda) 
52.İSPANYA 10 
53.SUDAN 10 
54.SLOVENYA 10 

15 (patent, alameti farika, desen veya model, plan, 
gizli formül ya da üretim yöntemi veya sınai, ticari 
veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi için) 

55.SURİYE 

10 (sinema filmleri ile radyo ve televizyon kayıtları 
dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilimsel her 
nevi telif hakkının kullanımı veya kullanım hakkı için) 

56.YUNANİSTAN 10 
57.TAYLAND 15 
58.LÜKSEMBURG 10 

5 (sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanım hakkı 
karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedellerinin 
gayrisafi tutarının) 

59.ESTONYA 

10 (tüm diğer durumlarda) 
60.İRAN 10 
61.FAS 10 
62.LÜBNAN 10 
63.GÜNEY AFRİKA C. 10 
64.PORTEKİZ 10 
65.SIRBİSTAN VE KARADAĞ 10 
66.ETİYOPYA 10 
67.BAHREYN 10 
68.KATAR 10 
69.BOSNA HERSEK 10 
70.SUUDİ ARABİSTAN 10 
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