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      İstanbul, 18.02.2019 

 

SİRKÜLER (2019/33) 

 

Konu: Konkordato Sürecinde Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 14.02.2019 tarih VUK-112/2019-2 sayılı Vergi Usul 

Kanunu Sirküleri/112 ile konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların Vergi Usul 

Kanununun 323 üncü maddesi kapsamında Şüpheli Ticari Alacak karşılığı ayırıp ayıramayacağı 

konusunda açıklamalar yapılmıştır. 

 

Konkordato ile temelde iflasın engellenmesi ve borçlunun borçlarının yeniden yapılandırılması 

amaçlanmaktadır. Konkordato ile borçlu alacaklılarının belli bir çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret 

mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden bir cebri anlaşma yapmakta ve bununla alacaklılar, 

borçluya karşı olan alacaklarının bir kısmından feragat etmekte ve/veya borçluya borcunu ödeme 

konusunda belli bir süre vermektedir. Bu süreç çeşitli aşamalardan oluşmakta olup, başlıca 

konkordato aşamaları; geçici mühlet, kesin mühlet, konkordatonun tasdik edilmesi, konkordato 

projesinin tasdiki şeklinde düzenlenmiştir.  

 

A. Geçici Mühlet Kararı Verilmesi 
 

Geçici mühlet kararı verilmesi ile borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamamakta, evvelce başlamış 

takipler durmakta ve ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanamamakta olup, hakkında geçici 

mühlet kararı verilen borçludan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin esaslar 

aşağıdaki gibidir; 

 

 Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş alacaklar için daha önce 

ayrılan karşılıkla ilgili olarak herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmemiş alacaklar için geçici 

mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir. 

 Geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin karar verilmiş olması 

durumunda;  

- Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle 

karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaması, 

- Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise, ayrılmış olan 

karşılıkların geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararın ilan 

edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi (karşılığın iptal edilmesiyle gelir hesabına 

alınması) 

- Bu alacakların daha sonra dava veya icra safhasına intikal etmesi durumunda genel 

hükümler çerçevesinde şüpheli alacak karşılığı ayrılması 

 

gerekmektedir. 
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B. Kesin Mühlet Kararı Verilmesi  
 

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması durumunda geçici mühlet 

verilmiş olan borçluya kesin mühlet verilmektedir. Bu aşamada, konkordatonun başarıya ulaşmasının 

mümkün olduğu kabul edilmekle birlikte, bu süreçte de alacaklılar tarafından dava veya icra süreçleri 

yürütülemediğinden daha önce ayrılmış olan karşılıklara ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına 

gerek bulunmamaktadır. 

 

Şüpheli hale gelen alacak için geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap döneminde şüpheli ticari 

alacak karşılığı ayrılması gerekmekte olup, geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi 

itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılmamışsa sonraki hesap döneminde kesin mühlet kararının ilan 

edilmesi durumunda şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacaktır. 

 

1. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Halinde Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması 

 

Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleşmesi 

nedeniyle konkordato talebinin reddine karar verilmesi halinde; 

 

 Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle 

karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaması, 

 Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise ayrılmış olan 

karşılıkların konkordatonun reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle 

düzeltilmesi  

 Bu alacakların daha sonra dava veya icra safhasına intikal etmesi durumunda genel hükümler 

çerçevesinde şüpheli alacak karşılığı ayrılması 

 

gerekmektedir. 

 

2. Kesin Mühlet İçin Konkordatonun Reddi ve İflasın Açılması 

 

İflâsa tabi borçlu bakımından, kesin mühletin verilmesinden sonra ilgili maddede belirtilen şartların 

gerçekleşmesi hâlinde mahkeme tarafından kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine 

ve borçlunun iflâsına resen karar verilmesi öngörülmüş olup, bu durumda ilgili mevzuatına uygun 

olarak iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam edeceğinden daha önce ayrılan 

karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

C. Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi 

 

Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun 

borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceğinin belirtilmesi gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda, alacakların borçlu lehine vazgeçilen kısmı, değersiz alacak niteliğini kazanacak ve 

değersiz alacak ile bu alacağa isabet eden karşılık, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği 

(bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle VUK Md. 322 hükmüne uygun olarak yok 

edilecektir. 
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Projenin tasdik edilmesiyle beraber alacağın vazgeçilmeyen kısmının vadesi ise proje çerçevesinde 

uzatılmış olacaktır. Buna göre mahkemece tasdik edilen konkordato projesiyle alacaklı ile borçlu 

arasında yeni bir borç ilişkisi kurularak eski borç vade/miktar itibariyle yenilendiğinden bu alacaklar, 

şüpheli alacak olma vasfını kaybedecektir. Dolayısıyla söz konusu alacaklar için ayrılmış olan 

karşılıkların, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi 

itibariyle düzeltilmesi gerekmektedir. 

 

D. Konkordato Projesinin Reddedilmesi: 
 

Konkordatonun tasdik edilmemesi durumunda; mahkemenin konkordato talebinin reddine karar 

vermesi, bu kararın ilân edilerek ilgili yerlere bildirilmesi ile borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması 

ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde, borçlunun iflâsına resen 

karar verilmesi öngörülmüş olup, bu durumda da “Kesin Mühlet İçin Konkordatonun Reddi ve 

İflasın Açılması” bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. 

 

E. Diğer Hususlar: 
 

 Şüpheli alacak uygulaması için, alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame 

ettirilmesi ile ilgili olması gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan alacaklar için şüpheli 

alacak uygulamasına gidilemeyecektir. 

 Teminatlı alacaklarda şüpheli alacak karşılığı, teminatı aşan kısım için uygulanabilecektir.  

 Şüpheli hale gelen alacak için ilgili olduğu hesap döneminde ayrılmayan karşılık sonraki 

hesap dönemlerinde dikkate alınamayacaktır.  

 Muaccel hale gelmediği için dava veya icra safhasına intikal ettirilmemiş olan alacaklardan, 

vadesi geçici ve kesin mühlet sürelerine rastlayanlar, vadenin dolduğu hesap döneminde 

şüpheli alacak uygulamasına konu edilebilecektir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 

 

 

 

 


