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Artır sermayeni 
kap teşviki!

Serkan KumdakcıSerkan Kumdakcı

serkankumdakci@ekonomik-cozum.com.tr

Ș
irketler özkaynakları ile hayatları-
na devam eden tüzel kișiliğe haiz 
varlıklardır. Șirketlerin özkaynak-
ları, șirket ortakları tarafından 

 koyulan nakit sermayeler 
(ödenmiș sermaye), șirket karları, yasal 
yedekler, özel fonlar gibi değerlerden 
olușmaktadır. Bunun yanında șirketlerin 
elde ettikleri zararlar yukarıda sayılan 
müspet değerlerden düșülmek suretiyle 
özkaynak üzerinde negatif bir etki yarat-
maktadır.

Önceki yazımda șirketlerin mevcut 
ekonomik yapı dolayısıyla özellikle kur 
farklarında olușan artıșla zarar ettiklerini 
anlatmaya çalıșmıștım. Bu durum makul 
düzeyde sermayelerle hayatlarını idame 
ettirmeye çalıșan șirketler için olumsuz 
bir etki yaratmaktadır.

TEKNİK İFLAS

Kaldı ki yeni TTK’nun 376. Maddesinde 
șirket sermayesi ile yedek akçe topla-
mının yarısının ya da üçte ikisinin zarar 
sebebiyle karșılıksız kalması durumunda 
șirketin varlığını sürdürmesi belirli șart-
lara bağlanmıștır. Hatta șirket zararları 
özkaynakları tamamen bitirerek bazı du-
rumlarda özkaynakları negatife rakamlara 
çevirebilmekte șirketi teknik ifl as durumu-
na getirmektedir.

Șirketlerin özkaynak rakamları ile borca 
batık duruma gelmesi ya da teknik ifl asla 
karșı karșıya kalması durumunda veya 
mevcut sermayesinin hâlihazırda sürdürü-
len faaliyetlerde yetersiz kalması duru-
munda bașvurulacak yegâne yol nakit 
sermaye artırımıdır.

Nakit sermaye artırımı ayrıca șirketlerin 
mali yapılarını güçlendiren, șirket devamlı-
lıklarını destekleyen bir yöntemdir. Ancak 
günümüzde mevcut uygulama olarak 
șirketlerde eğer “Borca Batıklık” ya da 
“Teknik İfl as” hallerinden biri söz konusu 
değilse, șirket sermayesinin yetersiz kal-
dığı durumlarda, sermaye eksiği ortaklar 
tarafından șirkete borç para verilerek 
karșılanmaktadır. 

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Șirket sermayelerinin șirkete ortaklar 
tarafından borç verilerek değil de nakit 
sermaye artırımı yapılarak karșılanması 
amacıyla yasal bir düzenleme yapıldı.

27 Mart 2015 tarihinde TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilerek 6637 Kanun 
numarasıyla yasalașan ve muhteviyatın-
da çeșitli vergi düzenlemeleri de bulu-
nan  “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değișiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” 07.04.2015 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlandı. Toplam 28 madde-
den olușan Kanun’un 6 maddesi de vergi 
düzenlemelerine ilișkindir.

6637 sayılı Kanun’un 8’nci maddesiyle, 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. mad-
desinde değișiklik yapılarak, sermaye șir-
ketlerinin nakit sermaye artırımları teșvik 
edilmektedir.

Șirketlerin borç yerine öz kaynak kulla-
nımı özendiren bu düzenlemeyle; serma-
ye șirketlerinin ödenmiș veya çıkarılmıș 
sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye 
artıșları veya yeni kurulan sermaye șirket-
lerinde ödenmiș sermayenin nakit olarak 
karșılanan kısmı üzerinden TCMB tarafın-
dan açıklanan ticari kredilere uygulanan 
ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate 
alındı. Ve ilgili hesap döneminin sonuna 
kadar hesaplanan tutarın %50’sinin ilgili 
hesap dönemine ait kurumlar vergisi mat-
rahından indirilmesine olanak sağlandı. 

Ancak düzenlemeden, finans, banka-
cılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet 
gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teșeb-
büsleri kapsam dıșında bırakıldı.

HEPSİNE TEȘVİK YOK

Ayrıca düzenlemede, geçmiș yıllar 
karları, sermaye ve kar yedekleri gibi 
ișletme özkaynakları içinde yer alan de-
ğerlerin sermayeye eklenmesi halinde 
ișletmeye dıșarıdan ilave nakdi bir kay-
nak giriși olmayacağı hususu dikkate 
alınarak, bilançoda yer alan öz serma-
ye kalemlerinin sermayeye eklenmesi 
nedeniyle kurumlar vergisi indiriminden 
yararlanılmasının önüne geçildi. Benzer 
șekilde, ortaklarca veya ortaklarla ilișkili 
olan kișilerce kredi kullanılmak veya 
borç alınmak suretiyle gerçekleștirilen 
nakit sermaye artırılmalarına da indirim 
imkânı tanınmamaktadır.

Bu durumda sermaye șirketlerinde 
sermaye yetersizliği sanırım bu kurum-
lar vergisi teșviki ile artık nakit sermaye 
artırımı ile karșılanmaya bașlar. Șahsi 
kanaatim; geç kalınmıș bir karar olduğu 
yönünde... Yeni Türk Ticaret Kanunun un 
yasalașması ile birlikte uygulansaydı çok 
daha etkili sonuçlar alınabilirdi.

Ama netice olarak artık sermayesini 
arttıran vergi teșvikini kapıyor, o zaman 
ne diyelim?

“Pamuk eller cebe.”

VERGİDE ALGI

Avrupa 
2’ncisi 
olduk

KARTTA

2007’de 800 bin olan kredi kartı sayısı 75 kat artarak 
2015’te 57 milyon 800 bin adet seviyesine ulaştı ve 
Türkiye Avrupa 2’ncisi oldu.

TÜRKİYE’DEKİ 
TARİHİ 
GEÇMİŞİ
Türkiye’de kart 
kullanımının mazisi 
1963 yılına dayanı-
yor. Turistlere daha 
iyi hizmet vermek 
için kart kabulünün 
başlamasının ardından 
Türk bankaları da kart 
çıkarmaya başladı. Bu 
arada ödeme sistem-
leri içerisinde; nakit 
kullanımı gerekmeksi-
zin her türlü ödemeyi 
veya para transferini 
sağlayan veya destekle-
yen sistem, platform ve 
altyapıları oluşturmak, 
işletmek ve geliştirmek 
amacıyla 1990 yılında 
13 kamu ve özel Türk 
bankasının ortaklığıyla 
BKM kuruldu. 

1998’de senet ve 
veresiye yerini taksitli 
kredi kartı işlemlerine 
bıraktı. İşyerleri karşı-
lıksız çek ve ödeneme-
yen senet riskini banka-
lara bıraktı. 2004’te 
ilk temassız işlem ve 
2007’de Chip&PIN 
gibi, özelliklerin hayata 
geçirilmesiyle beraber 
800 bin civarında olan 
kredi kartı sayısı 75 
kat artarak 2015’te 57 
milyon 800 bin adet 
seviyesine ulaştı ve 
Türkiye Avrupa 2’ncisi 
oldu. 

BKM verilerine 
göre, 1990’da 6 milyon 
seviyesinde olan banka 
kartlarının sayısı bugün 
20 kat artarak 110 
milyona ulaştı. Bu süre 
zarfında kartlı işlem 
adedi 420 kat, işlem 
tutarı 250 kat artış 
gösterdi. Bugün her 
100 TL’lik alışverişin 
40 TL’lik tutarı banka 
ya da kredi kartla-
rıyla yapılıyor. Her 3 
yetişkinden 2’si kart 
kullanıyor. Artık dijital 
ödemeler, alışveriş 
kültürümüzdeki yerini 
almaya ve hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası 
olmaya başladı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin 
(BKM) Genel Müdürü Soner 
Canko, 25. kuruluş yıldönümü 

dolayısıyla kurumun Akmerkez’deki 
ofi sinde basın toplantısı düzenledi. 
Şişli’de bir apartman dairesinde ku-
rulan şirketin şimdilerde kartlı ödeme 
sistemlerinde dünyaya örnek gösterilen 
konuma geldiğini belirten Canko, “420 
kat büyüyen işlem sayısı, 250 kat büyü-
yen işlem hacimlerine ulaştık. Yaklaşık 
1,8 trilyon dolarlık bir kartlarla ödeme 
hacmi gelişti, oluştu.” dedi.

8 YILDA 75 KAT ARTTI

Canko, Türkiye’nin kredi kartı 
sayısını 2007’den bu yana  75 kat 
artırarak Avrupa 2.’si olduğu bilgisini 
verdi. BKM Genel Müdürü Canko, 
Türkiye’nin de bu sürede hızlı değişim 
geçirdiğini ifade ederek, “Türkiye’de 
bir tane alışveriş merkezi varken, şimdi 
300’e yakın alışveriş merkezimiz var. 
Market sayısı 3 iken bugün 140’ı aşkın 

market zincirimiz oluştu. Böylesine 
derin bir ekonomik alt yapısı olan bir 
ülkeye gelirken, ödeme sistemleri çok 
önemli rol oynuyor. Ödeme sistemleri 
ne kadar gelişmiş olursa, o ülkenin 
ekonomisi, ticareti, can damarları da 
o kadar gelişmiş oluyor. Dolayısıyla 
biz de 25 senede bu can damarlarının 
gelişimine çok önemli katkılar yapmış 
olduk. Bu da bizim için ayrı bir keyif” 
diye konuştu. 

GÜVENLİ ÜLKE

Kart kullanımında Türkiye’nin önde 
gelen güvenli ülkelerden birisi olduğunu 
da kaydeden Canko, “Sektörde 2007’de 
başlattığımız ‘chip and pin’ uygulaması 
bugün Amerika’da başlamamış durum-
da. Biz Avrupa’da 3. ülke olarak başla-
mıştık. Bir çok ülkeye örnek gösterildik. 
Ama yaptığımız geliştirmeler bununla 
sınırlı kalmadı. Sonrasında temassız 
kart kullanımı, dijital cüzdan uygula-
maları ile aslında tüm dünyaya ödeme 
sistemlerinde örnek olmayı sürdürdük” 
ifadelerini kullandı.

H.Merkezi (E.Çözüm)
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TASARRUFLARIN artırılmasına yönelik 
çabalar devam ederken, 
bankalardaki tasarruf mev-
duatı hesapları bu yılın ilk 
6 ayında yaklaşık 66 milyar 
lira daha arttı. Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) verilerine 
göre, bankalardaki tasar-
ruf mevduatı hesaplarının 
toplamı 2015 Haziran sonu 
itibariyle 661 milyar lirayı 
aştı. Bu rakam 2014 yılı sonunda yaklaşık 
595 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Böy-
lece geçen 6 aylık dönemde bankalardaki 
tasarruf mevduatları yaklaşık 66 milyar 

lira daha arttı. Yani Türkiye 6 ayda 66 mil-
yar liradan daha fazla biriktirmiş oldu. 

Aynı dönemde tasarrufunun üzerine 
en fazla koyan il İstanbul 
olarak belirlendi. İstanbul, 
tasarruf mevduatına bu 
yılın ilk 6 ayında yaklaşık 
31,4 milyar lira daha ekledi. 
İstanbul biriktirdiği bu 
rakam ile Ankara ve İzmir 
dışındaki bütün illerin hali 
hazırda Haziran 2015 sonu 
itibariyle sahip olduğu 
tasarruf mevduatı miktarını 

da geride bırakmış oldu. İstanbul’u 6 aylık 
tasarruf birikiminde yaklaşık 5,9 milyar 
lira ile Ankara, 4,1 milyar lira ile İzmir, 2,6 
milyar lira ile de Bursa takip etti.

6 ayda 66 milyar TL
Bankalardaki tasarruf mevduatı hesaplarının toplamı bu yıl 
66 milyar lira artışla 661 milyar liraya ulaştı. Uzmanlar bu 
artışta TL’deki değer kaybı nedeniyle DTH (Döviz Tevdiat 
Hesabı) büyümesinin etkili olduğunu belirtiyor.

BANKACILIK Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) tarafın-
dan hazırlanan Bankalarca Kamuya 
Açıklanacak Finansal Tablolar ile 
Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de 
yayımlandı. 

Buna göre bankalar tarafından, 
likidite riskine ve likidite karşılama 
oranına ilişkin açıklanacak belli başlı 
hususlar şöyle: 

- Bankanın risk kapasitesi, likidite 
risk yönetiminin sorumlulukları ve 
yapısı, likidite riskinin banka içinde 
raporlaması, likidite riski stratejisinin, 
politika ve uygulamalarının yönetim 
kurulu ve iş kollarıyla iletişiminin 
nasıl sağlandığı hususları dahi olmak 
üzere likidite risk yönetimine ilişkin 
bilgiler.

- Likidite yönetiminin ve fonlama 
stratejisinin merkezileşme derecesi ile 
banka ve bankanın ortakları arasında-
ki işleyiş hakkında bilgi.

- Fon kaynak-
larının ve sürele-
rinin çeşitliliğine 
ilişkin politikalar 
dahil olmak üzere 
bankanın fonlama 
stratejisine ilişkin 
bilgi. 

- Bankanın top-
lam yükümlülükle-
rinin asgari yüzde 
5’ini oluşturan para birimleri bazında 
likidite yönetimine ilişkin bilgi. 

- Kullanılan likidite riski azaltım 
tekniklerine ilişkin bilgi. 

- Stres testinin kullanımına ilişkin 
açıklama. 

- Bankaların Likidite Karşılama 
Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönet-

melik uyarınca hesaplanan likidite 
karşılama oranları.   

- Likidite karşılama oranı sonucunu 
etkileyen önemli unsurlar ve bu oran 

hesaplamasında dik-
kate alınan kalemlerin 
zaman içerisindeki 
değişimi. 

- Yüksek kaliteli 
likit varlıkların hangi 
kalemlerden oluştuğu. 

Bankalar ayrıca 
kaldıraç oranına iliş-
kin olarak cari dönem 
ve önceki dönem kal-

dıraç oranı arasında farka sebep olan 
hususlar, konsolide fi nansal tablolarda 
yer alan toplam varlık tutarı ile toplam 
risk tutarının özet karşılaştırma tablo-
su ve kaldıraç oranı kamuya açıklama 
şablonunu paylaşacak.   

Tebliğ, 31 Aralık 2015’te yürürlüğe 
girecek.

Bankaların likidite riski, likidite karşılama ve kaldıraç oranlarına ilişkin 
açıklayacakları bilgilerde düzenlemeye gidildi.

Likidite düzenlemesi yapıldı
H.Merkezi (E.Çözüm)

821 milyon TL 
kar ett i
VakıfBank, bu yılın ilk 6 ayında net 
karını 821 milyon TL olarak açıkladı.

VAKIFBANK, 2015 yılının ikinci çeyreğindeki 
386,3 milyon TL net kar ile yılın ilk altı ayında 
toplam 821 milyon TL net kar elde etti. Çeyrek 
dönem karını geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 10,6, altı aylık net karını ise geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 13,6 artıran VakıfBank’ın 
aktif büyüklüğü yılbaşından bugüne yüzde 10’luk 
artışla 174 milyar TL’yi, nakdi kredileri yüzde 13 
artışla 118 milyar TL’yi, toplam mevduatı ise 
yüzde 9 artışla 100 milyar TL’yi aştı.

2015 yılı ikinci çeyrek konsolide olmayan 
fi nansal sonuçları değerlendiren VakıfBank Genel 
Müdürü Halil Aydoğan, nakdi ve gayrinakdi kredi-
lerle ekonomiye aktardıkları kaynağın 150 milyar 
TL’yi aşmasından memnuniyet duyduklarını ifade 
etti.

Aydoğan, küresel ölçekte oynaklığın arttığı ve 
gelişmekte olan ekonomilere yönelik risk algısının 
yüksek seyrettiği yılın ilk yarısında, büyümeden 
taviz vermeden, hedefl edikleri alanlarda sektör 
ortalamalarının üzerinde büyüyerek bilançolarını 
başarılı bir şekilde yönetmeye devam ettiklerini 
vurguladı.

Ana iş kolları olan kredilerin toplam aktifl er 
içindeki payının yüzde 68 ile banka tarihindeki 
en yüksek orana ulaşmasından ve bu alandaki 
liderliklerini devam ettirmiş olmaktan dolayı son 
derece memnun olduğunu belirten Aydoğan, 2014 
yılında olduğu gibi, 2015 yılının ilk yarısında da 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük 
artış ile VakıfBank’ın net karını sektör ortalaması-
nın üzerinde artırdığını aktardı.

Yunanistan’a 
iyi haber
Fitch Ratings, Yunanistan ile uluslararası 
kreditörleri arasında varılan üçüncü 
kurtarma paketi anlaşmasının, ülkenin 
temerrüde düşmesi riskini azalttığını 
belirterek kredi notunu yükseltti.

Uluslararası kreditörlerin Yunanistan’a 23 milyar 
Euro aktarmaları ve Yunanistan’ın Ağustos sonunda 
Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) ve Eylül ayında 
EFSM’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirme-
sinin beklendiğini işaret eden Fitch, Yunanistan’ın 
yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi 
notlarını CC’den CCC seviyesine çıkardı. Yuna-
nistan’ın yabancı ve yerel para cinsinden kıdemli 
teminatsız tahvil notun da CC’den CCC’ye yük-
seldi. Fitch, ülke tavanı notunu da CCC’den B-’ye 
yükseltirken, yabancı para cinsinden kısa vadeli 
notu C olarak teyit etti. 

Öte yandan ECB, likidite şartlarında iyileşme 
yaşandığına işaret eden Yunan bankaları için acil 
likidite desteği (ELA) tavanını 91 milyar Euro’dan 
89,7 milyar Euro seviyesine indirdi. Konuya yakın 
kaynakların verdiği bilgiye göre ELA tavanı Yuna-
nistan Merkez Bankası’ndan gelen talebe paralel 
olarak indirildi.

Bir ‘ilk’e daha 
imza att ı
YAPI Kredi Private Banking bankacılık sektöründe 
bir ilki gerçekleştirerek Eğitim Danışmanlığı hizme-
tini başlattı. Daha önce Miras Danışmanlığı, Sanat 
Danışmanlığı ve Filantropi Danışmanlığı hizmetlerini 
Türkiye ile tanıştıran Yapı Kredi Private Banking, Eği-
tim Danışmanlığı hizmeti ile bir ilke daha imza attı.

Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi 
Pazarlama ve Ürün Yönetimi Direktörü İmre Tüy-
lü, şu bilgileri verdi: “Yapı Kredi Private Banking 
olarak bir ilke daha imza attık ve Eğitim Danış-
manlığı hizmetimizi hayata geçirdik. Bu konuda 
uzman iş ortağımızla birlikte, öğrencinin ilgi alanı 
ve beklentisi paralelinde, okumak istediği alanın ve 
eğitim kurumunun belirlenmesinden, başvurunun 
kabul süreci ve yerleştirme dâhil tüm aşamalarında 
profesyonel danışmanlarımızla yol gösterici oluyo-
ruz. Eğitim sürecinde de her türlü yardım ve desteği 
sağlayarak onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz.” 


