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SiRKÜLER 
2008/13 
 
KONU :  
 
1-  ÜCRETLERİN BANKADAN ÖDENMESİ  
2- BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 
3- SERBEST BÖLGELER KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ  
 
1. 01.01.2009 tarihinden başlamak üzere Türkiye genelinde en az 10 işçi çalıştıran 
işverenler için ücretlerin bankalar aracılığı ile ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Buna 
ilişkin yönetmelik 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı resmi gazetede 
yayınlanmıştır. Yönetmelik ile getirilen düzenlemeye göre İş Kanunu’na tabi olarak 
çalışan işçilere yapılan ödemelerde işverenler “Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi 
sayısının en az 10 olması halinde çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her 
türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar 
aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. 
 
Uygulama yukarıda belirtildiği üzere 01.01.2009 tarihinde başlayacaktır. 
 
2. 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı resmi gazetede yayınlanan kamuoyunda Varlık 
Barışı olarak adlandırılan kanun yürürlüğe girmiştir.  
 
Buna göre; 
2.1.Yurtdışından transfer edilecek varlıklar 
 
01.10.2008 tarihi itibariyle yurtdışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve 
diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanunda tariflenen kanaat verici belgeyle 
ispatlanan taşınmazlar, gerçek ve tüzel kişilerce 2009 Şubat ayı sonuna kadar Yeni 
Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilecek veya vergi 
dairelerine beyan edilecektir. Bu kıymetler beyan tarihi itibariyle bilanço esasına 
göre defter tutan mükelleflerce pasifte özel bir fon hesabı karşılığı defter kayıtlarına 
alınabilecektir. Fon hesabına alınan bu kıymetler sermayeye ilave dışında başka 
amaçla kullanılamayacak, işletmenin tasfiyesi halinde ise vergilendirilmeyecektir.  
 
2.2. Yurtiçinde bulunan varlıklar 
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 01.10.2008 tarihi itibariyle sahip olunan ve 
Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, 
menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 2009 Şubat ayı 
sonuna kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan 
edilebilecektir. Bilanço esasına göre defter tutanlar taşınmazlar dışındaki kıymetleri 
pasifte açacakları özel bir fon hesabı karşılığı kanuni defterlerine banka veya aracı 
kurumlardaki hesaplara yatırma suretiyle kaydedebileceklerdir. Fona kaydedilen 
tutarlar beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edilecektir.  
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Vergi daireleri yurtdışı varlıkları olarak beyan edilen değerler üzerinden %2 ve yurt 
içi varlıkları olarak beyan edilen değerler üzerinden %5 oranında vergi tarh edecek 
ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecektir. 
 
Beyan edilen yurt dışı ve yurt içi varlıkları nedeniyle 01.01.2008 tarihinden önceki 
dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılmayacak, ancak diğer nedenlerle 
22.11.2008 tarihinden sonra 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere ait yapılacak 
vergi incelemelerinde tespit edilen matrah farklarından beyan edilen varlıkların 
değeri mahsup edilerek tarhiyat yapılacaktır.  
 
 
3. 25.11.2008 tarih ve 27065 sayılı kanun ile Serbest bölgeler Kanununda bazı 
değişiklikler yapılmıştır. 
 
Buna göre; 
Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme dönemi 
sonuna kadar; 
 
Serbest Bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal 
ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden 
istisna olacaktır.  
 
Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden 
mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden 
istisna olacaktır. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında 
alınmayan vergiler cezasız olarak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.  
 
Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve 
düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan istisna olacaktır.  
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