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‣ Çalışan Buluşları

‣ Yüksek Öğretim Kurumları Buluşları

‣ Kamu Destekli Projelerdeki Buluşlar

GÜNDEM
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Çalışan Buluşları
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‣ Tam hak talebi halinde, buluştan faydalanmanın karşılığı olarak

bedel istenebilir

‣ Kısmi hak talebinde buluşu kullanması halinde, faydalanma

karşılığında bedel isteyebilir

BEDEL TALEBİ
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‣ 6769 Sayılı Kanun'da yer almayan bir kavram

‣ Bedelden ayrı

‣ Kuruma yapılan başvuru sonrasında

‣ En az net asgari ücret tutarında

‣ Buluşçular arasında paylaştırılır

TEŞVİK ÖDÜLÜ
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‣ 6769 Madde 116

‣ Ancak işveren, işletme menfaatleri gerektiriyorsa, patent başvurusu

yapmaktan kaçınabilir.

‣ (2) İşverenin hizmet buluşu için Kuruma ilk başvuru yükümlülüğü;

– a) Hizmet buluşunun serbest buluş niteliği kazanması,
– b) Çalışanın, buluşu için başvuru yapılmamasına rıza göstermesi,
– c) İşletme sırlarının korunmasının başvuru yapmamayı gerektirmesi,

hâllerinden en az birinin gerçekleşmesiyle ortadan kalkar.

BAŞVURU YÜKÜMLÜLÜĞÜ ve İSTİSNALARI
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‣ Genel esaslar (Madde 10 ve 11)

‣ Buluştan elde edilen kazancın hesabı (Madde 12 ila 19)

‣ Buluşun ait olduğu grubun belirlenmesi (Madde 20)

‣ Bedelin hesaplanması (Madde 21 ila 23)

BEDELİN BELİRLENMESİ
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‣ Bedel ve ödeme şekli taraflar arasındaki sözleşme ile belirlenir

GENEL ESASLAR
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‣ İşletme tarafından kullanılan buluşlar

‣ Vergi istisnası

‣ Kıyas

‣ Yarar

‣ Tahmin

‣ İşletme tarafından kullanılmayan buluşlar

‣ Lisans

‣ Satış

‣ Takas

BULUŞTAN ELDE EDİLEN KAZANCIN HESABI
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‣ MADDE 12 – (1) 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin uygulanmasında kullanılmak üzere

belirlenen kazanç, bu Yönetmelik kapsamında da buluştan elde edilen kazanç

olarak kabul edilir.

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDAKİ  KAZANÇ
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‣ Kıyaslanabilir nitelikte bir serbest buluşun varlığı

‣ Kıyas alınan sözleşmedeki lisans veya satış bedeli

‣ Kıyaslanabilir nitelikte bir serbest buluşun bulunmaması halinde ürünün

satış fiyatına buluşun katkısı dikkate alınarak hesaplanır

Buluştan elde edilen kazancın kıyas yöntemi kullanılarak belirlenmesi
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Buluştan elde edilen kazancın işletmenin buluştan
sağladığı yarara göre belirlenmesi

• İşletmenin buluştan sağladığı belirlenebilen yarar

• Öncelikle, işletmeye tasarruf sağlayan hizmet buluşlarından elde edilen

kazancın belirlenmesinde kullanılır

• Sadece işletmede kullanılan ürün, makine ve cihazlar veya işletmede

uygulanan üretim usulleri ile ilgili buluştan elde edilen kazancın

belirlenmesinde de kullanılır

• İşletmenin masrafları ile gelirleri arasında doğan pozitif fark, işletmenin

buluştan sağladığı belirlenebilen yarardır

• Buluşun gerçekleştirilmesinden önce buluş için yapılmış olan masraflar

buluştan elde edilen kazançtan düşülmez.
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‣ Buluştan elde edilen kazancın kıyas yöntemiyle ve işletmenin buluştan

sağladığı belirlenebilen yarara göre hesaplanamadığı durumda

‣ İşverenin, buluşu benzer nitelikte bir serbest buluş yapandan satın almak

isteseydi ödemek zorunda kalacağı makul bedel esas alınır

Buluştan elde edilen kazancın tahmin yöntemiyle
belirlenmesi
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‣ İşletme tarafından kullanılmayarak lisans verilmek suretiyle değerlendirilen

buluşlar

‣ Elde edilen kazanç, lisans verilmesinden sağlanan net gelire eşittir

‣ Net gelir, lisans verilmesinden sağlanan brüt gelirden;

– buluşun gerçekleştirilmesinden sonra geliştirilmesi için yapılan masraflar,
– buluşu kullanılabilir duruma getirebilmek için yapılan masraflar
– lisans verilmesi ile ilgili olarak yapılan harcamalar düşülerek bulunur.

‣ Net lisans gelirinin tespitinde, brüt gelirden patent hakkının korunması için

üstlenilen her türlü masraflar ve patent haklarına yönelik tecavüzlerin önlenmesi ve

teminat verilmesi ile ilgili masraflar brüt gelirden düşülür

Lisans Sözleşmesi
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‣ Buluşun satılmasından sağlanan net gelire eşittir.

‣ Net gelir, buluşun satılmasından sağlanan brüt gelirden, buluşun

gerçekleştirilmesinden sonra geliştirilmesi için yapılan masraflar, buluşu

kullanılabilir duruma getirebilmek için yapılan masraflar ve buluşun satışı ile

ilgili olarak yapılan harcamalar düşülerek bulunur.

Satış Sözleşmesi
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‣ Buluş bir takas sözleşmesine konu olmuş

‣ İşverenin takas sözleşmesinden sağladığı toplam kardaki payı belirlenir

‣ Mümkün olmaması halinde buluş değeri 15 inci madde hükümlerine göre

tahmin yöntemiyle belirlenir.

Takas Sözleşmesi
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Buluşun ait olduğu grubun belirlenmesi

Çalışanın işletmedeki görevi  İşletmenin hizmet buluşunun
gerçekleştirilmesindeki katkısı

Grup 1 Çalışanın görev alanına doğrudan girmeyen
konu, çlaışan kendi kendine üstleniyor

Yok

Grup 2 İşletme tarafından tespit edilen ihtiyaç olabilir İşletmenin katkısı olabilir

Grup 3 Doğrudan görevlendirme var İşletmenin tam katkısı var
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‣ Hizmet buluşu için çalışana ödenecek bedel, buluştan elde edilen kazanç

ile 20 ncimaddenin birinci fıkrasına göre buluşun ait olduğu gruplar esas

alınarak üçüncü fıkrada yer alan tabloda verilen katsayılar çarpılarak

hesaplanır.

‣ Buluştan elde edilen kazancın, asgari ücretin net miktarının 150.000

katını aşan miktarı için işverenin bedel ödeme zorunluluğu yoktur.

Bedelin hesaplanması
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Katsayı Tablosu

1.400.000 TRL 7.000.000 TRL 14.000.000 TRL 35.000.000 TRL 70.000.000 TRL 140.000.000 TRL 210.000.000 TRL
Grup 1 8.400 TRL 36.400 TRL 92.400 TRL 155.400 TRL 225.400 TRL 295.400 TRL 337.400 TRL
Grup 2 5.600 TRL 22.400 TRL 50.400 TRL 84.000 TRL 126.000 TRL 182.000 TRL 217.000 TRL
Grup 3 2.800 TRL 11.200 TRL 28.000 TRL 49.000 TRL 77.000 TRL 119.000 TRL 147.000 TRL

Buluştan Elde Edilen Kazanın Üst Sınırı
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‣ Bedel yıllık dönemler halinde ödenir.

‣ Bedelin hesaplanmasında esas alınan süre, kural olarak patent hakkının

sona ermesiyle son bulur.

‣ İşverenin bedel ödeme yükümlülüğü, yargı merciinin patentin

hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş kararına kadar devam eder.

‣ Ancak patent hakkının ekonomik etkisi işverenin bedel ödeme

yükümlülüğünü kaldıracak ölçüde kaybolmuşsa çalışan bedel talebinde

bulunamaz.

Bedelin Ödenmesi
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‣ Çalışan ve işverenin, bedelin miktarı ve ödenme şekli üzerinde, işveren

hizmet buluşu üzerinde tam hak talebinde bulunmuşsa patent veya faydalı

model verildiği tarihten, kısmi hak talebinde bulunmuşsa işverenin buluştan

yararlanmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içinde anlaşamamaları halinde

uyuşmazlık bu Yönetmelikteki hesaplamalar kapsamında tahkim yoluyla

çözümlenir.

‣ Çalışan ve işverenin iş ilişkisinin, patent veya faydalı model verilmeden önce

sona ermiş olması halinde d yükümlülükler devam eder.

‣ Çalışanların kendi arasında bu Yönetmelik hükümlerine göre doğan

uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözümlenir.

TAHKİM
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Yüksek Öğretim Kurumları
Buluşları
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Kamu Destekli Projelerdeki
Buluşlar
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