
  

 

 

İstanbul, 28.04.2016 

 

DUYURU 358 

 

Konu: 6704 Sayılı Kanun ve serbest bölgelerdeki ihracatçı yazılım işletmelerine yönelik 

ücret gelir vergisi istisnası uygulamasındaki değişiklik hakkında. 

 

1. 6704 Sayılı Kanun 

 

26.04.2016 Tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6704 sayılı (kamuoyunda 

“Torba Yasa” olarak ifade edilen) Kanun ile kimi düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan önemli 

görülenler aşağıda belirtilmiştir. 

a. SGK İşveren Teşviki 

Yasanın 11. maddesi ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanununa eklenen ek madde 5 ile aşağıdaki düzenleme yapılmıştır. 

 İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa 

yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı 

alt bendi kapsamında bulunanlardan1 Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması 

kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel 

sektör işverenlerince istihdam edilen sigortalı için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde 

sayılan ve 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı 

üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı işe başladığı 

tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. 

İşveren hisselerine ait primlerin karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları 

sigortalılarla ilgili olarak; işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen 

aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması, 5510 sayılı 

Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 

vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 

karşılanmayan tutarı yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı 

işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. 

 

b. Yıllık Ücretli İzinlerin Kullandırılma Şekline İlişkin Değişiklik 

 

Bilindiği üzere İş Kanununun 56. maddesi uyarınca yıllık ücretli izin süreleri, tarafların 

anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilmektedir. 

6704 Sayılı Kanun ile İş Kanununun 56. maddesi değiştirilmek suretiyle yıllık izin 

sürelerinin, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde 

kullanılabilmesinin önü açılmıştır. 

 

 

 
                                                           
1 1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) 

numaralı alt bendi  : Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek 

test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden 

az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk 

vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar 



  

c. 25 Yaşının Doldurulduğu Güne Kadarki Genel Sağlık Sigortası Borçları Siliniyor 

 

6704 Sayılı Kanunun 19. maddesi ile  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununa  eklenen Geçici 69. madde uyarınca maddenin yayımı tarihinden önce 5510 

Sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık 

sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin 

tahsilinden vazgeçilmiştir.  

 

2. Serbest Bölgelerde Hazırlanan Yazılımlar Elektronik Transfer Yöntemi İle 

Yurtdışına Gönderilse Dahi Ücretlere İlişkin Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasında İhracat 

Olarak Kabul Edilecek 

 

Bilindiği üzere Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3. maddesi uyarınca bölgelerde 

üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam 

ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. 

 

26.04.2016 Tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3218 Sayılı Serbest 

Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 

uyarınca Tebliğde belirtilen yazılım tanımına uygun bir programın ticari amaçla hazırlanması ve 

elektronik transfer yöntemiyle ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında serbest 

bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretler 3218 sayılı Kanunda belirtilen şartları 

taşıması koşuluyla gelir vergisinden istisna edilecektir. 

Tebliğe göre yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için; 

– Söz konusu faaliyetin münhasıran ve fiilen serbest bölgede yapılması, 

– İşyeri altyapısının ve teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması, 

– Yazılımın yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması, 

– Yazılımdan yurt dışında faydalanılması, 

– Faturanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, 

– Dövizin Türkiye’ye getirildiğinin tevsik edilmesi (ödeme belgesi, banka dekontu vb.), 

– Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi (gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin 

zorunlu olmadığı durumlarda, ilgili mevzuata göre düzenlenen serbest bölge işlem formu) ve 

YMM faaliyet raporu ile fiili ihracatının gerçekleştiğinin tevsik edilmesi, 

gerekir. 
 

Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                                   Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 

 

 


