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Başlık: Uluslararası nakliye hizmetleri karşılığında navlun avansı (iş avansı) 

verilen kurumun hizmet taahhüdünü yerine getirmemesi ve 2011 yılında 
faaliyetini durdurması nedenleriyle tahsil imkânı kalmayan alacağın sulh 

yoluyla feragat edilmesinin değersiz, şüpheli ve vazgeçilen alacaklar 
yönünden değerlendirilmesi hk. 

    
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1952 21/06/2012 

Konu : Vazgeçilen alacak.   

  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda 20... yılında verilecek uluslararası 

nakliye hizmetleri karşılığında bir kuruma navlun avansı (iş avansı) olarak peşin 
ödeme yapıldığı, anılan kurumun hizmet taahhüdünü yerine getirmediği ve 20... 

yılında faaliyetini durdurduğu, tahsil imkânı kalmayan alacağınızın navlun 
avansından kaynaklanmış olması sebebiyle sulh yoluyla feragat etmekte tereddüt 

yaşandığı belirtilerek, Vergi Usul Kanunu'nun vazgeçilen alacaklarla ilgili 324'üncü 

maddesi hükmünden yararlanıp yararlanmayacağınız hususu sorulmaktadır. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesinde "Kazai bir hükme 
veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar 

değersiz alacaktır. 

            Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini 

kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. İşletme 
hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz 

alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler." hükmü yer almaktadır. 

            Bu hükme göre, bir alacağın değersiz alacak olarak değerlendirilebilmesi 
için kazai bir hükme veya kanaat verici bir belgeye göre tahsiline imkân 

kalmadığının ispatı gerekir. 

            Görüldüğü gibi değersiz alacak; kaybedilmiş, tahsiline artık imkân 

kalmamış, değeri sıfıra inmiş bir alacaktır. Kanuni düzenlemeye göre alacağın 
tahsil imkânının kalmadığının, kazai bir hükümle veya kanaat verici bir vesika ile 

tevsik edilmesi icap etmektedir. Kazai bir hükümden anlaşılması gereken, alacağın 



tahsili için kanun yollarına başvurulmuş olması, icra takibinin yapılmış bulunması, 

bu müracaatlar ve takipler sonunda, alacağın ödenmeyeceğine hâkim tarafından 
hükmedilmiş olması; kanaat verici vesika teriminden ise ödemeyi imkânsız hale 

getirmiş hal ve sebepler sonucu ortaya çıkmış belgeler anlaşılmalıdır. Alacağın 
tahsil güçlüğünün objektif ve inandırıcı belgelerle ortaya konması değersiz alacak 

uygulaması bakımından büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde alacakların 
tahsilinin mümkün olmadığının takdiri mükellefe bırakılmış olur. Böyle bir boşluk 

bırakmamak amacıyla kanun koyucu değersiz hale geldiği ileri sürülen alacağın 
ciddi olarak takip edildiğine ilişkin çabaların kazai bir hüküm veya kanaat verici bir 

vesika ile tevsikini öngörmüştür. 

            Kanaat verici bir vesikadan ne anlaşılması gerektiği hususunda ise 

kanunda yeterli açıklık bulunmamaktadır. Ancak, vergi hukuku uygulaması 
bakımından kanaat verici vesikalara örnek olarak aşağıdaki belgeler sayılabilir. 

            -Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya Medeni 

Kanunun 31 ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakkında verilen 
gaiplik kararı ve mirasçıların da mirası reddettiklerine dair sulh hukuk 

mahkemelerince verilmiş bulunan mirası red kararı, 

            -Borçlu aleyhine alacaklı tarafından açılan davayı borçlunun kazandığına 

dair mahkeme kararı, 

            -Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş 
belgeler, 

            -Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması, 

            -Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir malvarlığı 
bulunmadığını belgeleyen resmi evrak, 

            -Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının 
kaldırıldığını ve yasal süresi içerisinde yenileme talebinde de bulunulmadığını 

gösteren icra memurluğu yazısı, 

            -Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı 
sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar, (Alacaklının 

tek taraflı irade beyanı ile alınmasından vazgeçilen alacakların, değersiz alacak 
olarak zarar kaydı mümkün değildir.) 

            -Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından 
tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan iflas kararına ilişkin belgeler. 

            Mezkûr Kanunun 323 üncü maddesinde "Ticari ve zirai kazancın elde 

edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 

            1-Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 



            2-Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen 

borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede 
küçük alacaklar;  

            şüpheli alacak sayılır. 

            Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine 
göre pasifte karşılık ayrılabilir. 

            Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. 

Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. 

            Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri 

dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir." hükmü yer almaktadır. 

            Bu madde hükmünden anlaşıldığı üzere bir alacağın şüpheli hale 
gelebilmesi için ya alacak dava veya icra safhasında bulunmalı ya da yapılan 

protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından 
ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük 

alacaklardan oluşmalıdır. Alacağın yurt içinden veya yurt dışından olması bir önem 
taşımadığından yurt dışından olan alacaklar için de bu madde hükümleri geçerlidir. 

            Şüpheli alacaklara karşılık ayırmak için mahkemeye dava, icra 
müdürlüğüne takip için dilekçe verilmiş olması alacağın dava veya icra safhasında 

olduğunu göstermekle beraber bu başvuruların takibi gerekmektedir. Dava ve icra 
takibine değmeyecek derecede küçük alacaklara karşılık ayrılabilmesi için 

borçlunun noter vasıtasıyla protesto edilmesi veya borcun (3. kişilere ispat 
açısından kanaat verici belge olacak şekilde) bir yazı ile istenmesi ve protestonun 

ya da yazının muhatabına ulaşmış olması gerekmektedir. Dava ve icra takibine 
değmeyecek derecede küçük alacakların tespiti açısından dava edilecek alacak için 

avukatlık ücreti, yargı harcı, notere yapılacak ödemeler ile posta giderleri toplamı 
dikkate alınarak tahmini bir dava maliyeti bulunacak ve bu tutar alacakla 

kıyaslanacaktır. Tahmini dava maliyetinin alacaktan daha büyük olması halinde, 

mahkemeye başvurulmadan protesto veya yazı ile bir defadan fazla istenerek 
tahsil edilemeyen alacak için karşılık ayrılması mümkün olabilecektir. 

            Anılan Kanunun "Vazgeçilen Alacaklar" başlıklı 324'üncü maddesinde 

"Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun 
defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan 

vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde 
kar hesabına naklolunur." hükmüne yer verilmiştir. Madde metninden de 

anlaşılacağı üzere vazgeçilen alacaklar için borçlu tarafından karşılık ayrılması 
öngörülmüş olup alacaklı için herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

            Bu itibarla, hizmet taahhüdü karşılığı olarak navlun avansı ödemesinde 
bulunduğunuz şirketin, taahhüdünü yerine getirmemesi ve 2011 yılında faaliyeti 

durdurması nedeniyle tahsil imkânı kalmadığını belirttiğiniz alacağınız için yukarıda 
açıklaması yapılan madde hükümlerini yerine getirdiğiniz takdirde Vergi Usul 



Kanununun 322 veya 323 üncü maddelerine göre hareket etmeniz mümkün 

bulunmaktadır. Anılan Kanunun 324 üncü maddesinde ise vazgeçilen alacaklar için 
borçlu tarafından karşılık ayrılması öngörülmüş olup alacaklı için herhangi bir 

düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle anılan madde hükmünün durumunuza 
uygulanabilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak 

verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak 
yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız 
hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi 

cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 

 
 


