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I – GİRİŞ 

Vazgeçilen ve değersiz alacaklar ile ilgili düzenlemeler Vergi Usul Kanunu’nun 

“Alacaklarda ve Sermayede Amortisman” bölümünde yapılmıştır.  

Değersiz alacak ve vazgeçilen alacak alacaklı açısından aynı mahiyette bulunmakta ve 

bir gider kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Borçlu açısından ise alacaklı açısından 

değersiz alacak konumunda olanlar aynı dönemde gelir kalemini meydana getirirken, 

vazgeçilen alacak mahiyetinde olanlar ise karşılık kalemi olarak karşımıza çıkacaktır.  

Bir alacağın değersiz alacak olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartların yerine 

getirilmiş olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Dolayısıyla, Kanunlarla belirlenen 

şartları taşımayan bir alacağın değersiz alacak olarak kabul edilmesi durumunda bu 

alacak için gider olarak kaydedilen tutarların vergisel açıdan gider olarak kabul 

edilmemesi ve cezalı tarhiyat yapılması gibi sonuçlarla karşılaşılması kaçınılmaz sonuç 

olarak karşımıza çıkabilecektir. 

II - DEĞERSİZ ALACAK NEDİR? 

Değersiz alacaklar V.U.K.’nun 322 inci maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 

“Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan 

alacaklar değersiz alacaktır. 

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve 

mukayyet kıymetleri ile zarara geçirilerek yok edilirler. 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren 

değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.” 

Kanun hükmündeki,  

 Kazai bir hüküm ifadesinden; alacağın tahsili için kanun yollarına başvurulmuş 

ve icra takibinin yapılmış olması, bunların sonucunda alacağın 

ödenmeyeceğine mahkeme tarafından karar verilmiş olması,  

 Kanaat verici bir vesika ifadesinden ise; ödemeyi imkansız hale getiren hal ve 

sebepler sonucunda ortaya çıkan belgeler, 

anlaşılmalıdır.  



Dolayısıyla bir alacağın değersiz alacak olarak kabul edilebilmesi için alacağın ticari ve 

zirai kazancın elde edilmesi ve ikame ettirilmesi ile ilgili olması gerekmekte ve artık 

tahsil imkanının bulunmadığının şüpheye mahal bırakmayacak şekilde objektif ve 

inandırıcı belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Bu durumda değersiz alacaklar alacaklı tarafından gider kaydedilerek 

kapatılabilecektir. 

II - VAZGEÇİLEN ALACAK NEDİR? 

Vazgeçilen alacaklar V.U.K.’nun 324 üncü maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 

“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 taktirde kar 

hesabına naklonulur.” 

Madde metninden de anlaşılacağı üzere bir alacağın vazgeçilen alacak sayılabilmesi 

için; 

 Alacaktan konkordato yoluyla veya, 

 Sulh yoluyla  

vazgeçilmesi gerekmektedir. 

Vazgeçilen alacak da aynen değersiz alacak gibi alacaklı tarafından gider 

kaydedilebilecektir. Vazgeçilen alacaklar borçlu tarafından ise ortaya çıktığı dönemde 

bir karşılık kalemini oluşturacak ve karşılık ayrıldığı yılı takip takip eden 3 yıl içinde 

zararla itfa edilmediği taktirde kar hesabına aktarılacaktır. 

III- KANAAT VERİCİ BELGELER NELERDİR? 

Vergi uygulamalarında değersiz alacağın gider olarak yazılabilmesi ve kayıtlardan 

çıkartılabilmesi için kanaat verici başlıca vesikalar;  

1. Borçlunun ölümü ve herhangi bir mal varlığı bırakmaması veya Medeni 

Kanunun 31 ve izleyen maddelerine göre mahkemeler tarafından borçlu 

hakkında gaiplik kararı verilmesi ve mirasçıların da mirası reddettiklerine dair 

sulh hukuk mahkemeleri tarafından verilmiş bulunan mirası red kararı, 

2. Borlu aleyhine alacaklı tarafından açılan davayı borçlunun kazandığına dair 

mahkeme kararı, 

3. Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş 

belgeler, 



4. Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması, 

5. Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının 

kaldırıldığını ve yasal süresi içerisinde yenileme talebinde bulunulmadığını 

gösteren icra memurluğu yazısı, 

6. Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı sebepleri 

olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar, (Alacaklının tek 

taraflı irade beyanı ile alınmasından vazgeçilen alacaklar hariç) 

7. Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından 

tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan iflas kararına ilişkin belgeler, 

olarak sıralanabilir. Bununla birlikte aşağıdaki durumlar da alacağın değersiz hale 

geldiğinin bir göstergesi değildir ve bunlara dayanılarak gider kaydı yapılamaz. Bunlar;  

1. Bir dava söz konusu olmadan noter huzurunda yapılmış olsa dahi, sulh 

anlaşmaları, 

2. Aciz vesikası; Aciz vesikası verilmesi ile alacaklının alacağı son bulmaz ve bu 

durumda alacağın zaman aşımı süresi aciz vesikasının düzenlenmesinden 

itibaren 20 yıl olur. Bu durumda borçlu da artık borcu olmadığı iddiasında 

bulunamaz. Dolayısıyla aciz vesikası alacağın değersiz olduğuna dair bir belge 

değildir. 

3. Israrla takip edilmeyen alacakların da zamanaşımına uğraması halinde  değersiz 

alacak olarak dikkate alınması mümkün değildir. 

IV – SONUÇ 

V.U.K.’nun 322 inci maddesi kapsamında değersiz alacak ve 324 üncü maddesi 

kapsamında da vazgeçilen alacak mahiyetinde olan alacaklar borçlu tarafından 

değersiz alacak veya vazgeçilen alacak mahiyeti kazandıkları dönemde gider olarak 

kaydedilebilecektir.  

 

 


