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1-Vergi idaresi, vergilendirmeye ilişkin olguları, özellikle vergisel aykırılıkları tespit ederken, 

hukuka uygun davranmalı; bu bağlamda tespitlerinin somut ve yeterli dayanağı bulunmalıdır. 

Vergi idaresinin varsayıma, soyut kanaatlere dayalı işlemleri hukuka aykırıdır. Olayda, vergi 

müfettişlerinin, (K)’nın bazı mal alımlarının gerçek bir işleme dayanmadığını ileri sürerken 

“Faturaların haklarında gerçek bir ticari faaliyet yürütmediği yönünde daha önce 

hazırlanmış vergi inceleme raporları bulunan şirketlerden temin edilmiş olduğu” hususuna 

dayanmış olması bu nedenle hukuka aykırıdır. Zira (K)’nın bazı mal alımlarının gerçek bir 

işleme dayanmadığının tespiti için, (K) nezdinde inceleme yapılmış olması ve bu tespitleri 

ortaya koyan delillerin bulunması gerekir. Yalnızca (K)’nın mal aldığı şirketlere ilişkin bir 

iddia niteliğinde bulunan vergi inceleme raporları, (K) hakkındaki söz konusu iddialara 

dayanak olamaz. Söz konusu şirketlerin gerçek bir faaliyet yürütmediği kesinleşmiş bir yargı 

kararıyla sabit olmadıkça, ilgili inceleme raporları (K)’ya isnat edilen aykırılık bakımından 

yeterli ve somut delil niteliğinde kabul edilemeyecektir. (16 puan) 

2- Somut olayda Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş olan vergi kaçakçılığı suçlarından 

“Sahte Belge Kullanma” suçunu işlediği iddia olunabilir. Zira (K)’nın defter ve kayıtlarına 

işlemiş olduğu birçok faturanın gerçek bir mal alımına dayanmadığı tespit edilmiştir. Sahte 

belge, “gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen 

belge”dir. Suçun maddi unsuru; vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama 

ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin asıl ve suretlerinin sahte olarak düzenlenmesi veya 

kullanılmasıdır. Bu suçun oluşması için ortaya vergi kaybının çıkmış olması aranmaz. Bu 

nedenle bu suç hareket suçudur, diğer bir deyişle hareketin yapılması yani sahte belgenin 

kullanılması dışında bir neticenin oluşmuş olması aranmaz. Suçun manevi unsuru ise kasttır. 

Faili ise (K)’dır.  

Sahte belge kullanılması nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda, vergi ziyaı 

cezası, eksik veya geç tahakkuk ettirilen verginin üç katı oranında uygulanacaktır. 

Yaptıkları inceleme sırasında sahte belge kullanıldığını tespit eden Vergi Müfettişleri ve 

Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla 



doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor 

değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık 

tarafından keyfiyetin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi mecburidir. 359’uncu maddede 

yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle haber olan Cumhuriyet Başsavcılığı da hemen ilgili 

vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep etmek zorundadır. 

Ceza mahkemesi kararları, vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve 

kararlarına etkili olmadığı gibi,  bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini 

bağlamaz. (16 puan) 

3- İdari çözüm yolları; uzlaşma, pişmanlık ve ıslah, hata düzeltme ve cezalarda indirim 

yollarından ibarettir. 

Uzlaşma: Uzlaşma yükümlü ile vergi idaresinin anlaşmaları ve böylece anlaşmazlığı barışçıl 

yollarla çözümleyerek ortadan kaldırmaları anlamına gelmektedir. Bu niteliği itibariyle 

uzlaşma, idare ile yükümlü arasındaki anlaşmazlığa son veren bir tür idari sözleşmedir. Türk 

Vergi Sisteminde yer alan uzlaşma kurumu iki aşamada gerçekleşebilmektedir. İlki henüz tarh 

edilmemiş, ancak vergi incelemesine dayanarak tarh edilecek vergi, resim ve harçlar için 

başvurulabilecek olan tarhiyat öncesi uzlaşma, ikincisi ise vergi, resim ve harçların re’sen, 

ikmalen ya da idarece tarh edilmesinden sonra başvurulacak olan tarhiyat sonrası uzlaşmadır. 

Somut olayda; tarhiyat gerçekleşmiş olduğu için tarhiyat öncesi uzlaşma gündeme 

gelmeyecektir.  Aynı zamanda kaçakçılık suçları kapsamında olan sahte fatura kullanımı fiili 

ile vergi kaybına yol açıldığı için, üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gereken tarhiyata ilişkin 

olarak tarhiyat sonrası uzlaşmaya gidilmesi de mümkün değildir.  

Pişmanlık ve Islah: Pişmanlık ve Islah, vergi kanunlarına aykırı davranışlarını kendiliğinden 

bir dilekçe ile ilgili makamlara haber veren yükümlü veya sorumluya haber verme tarihinden 

itibaren 15 gün içinde, hiç vermemiş olduğu beyannameyi vermesi, eksik bayanını 

tamamlaması ya da yanlış beyanını düzeltmesi ve aynı süre içinde ödeme süresi geçmiş olan 

vergileri pişmanlık zammı ile birlikte ödemesi halinde, vergi ziyaı cezasının kesilmesini ya da 

kaçakçılık suçuna ilişkin kovuşturma yapılmasını ve cezaya hükmedilmesini engelleyen bir 

kurumdur. Beyan üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler için geçerlidir ancak emlak 

vergisinde uygulanmaz.  

 



Olay açısından incelediğimizde, her ne kadar kaçakçılık suçları açısından da Pişmanlık ve 

Islah kurumuna başvurulabilse de; bu kurumdan yararlanabilmesi için yükümlünün durumunu 

idareye “kendiliğinden” bildirmiş olması gerekmektedir. Yükümlü durumu bildirmeden önce 

haber verilen hususlarla ilgili ihbarda bulunulmuş olması, yükümlünün haber verme 

dilekçesini vermesinden önce yükümlü nezdinde vergi incelemesine başlanmış olması ve 

olayın takdir komisyonuna intikal ettirilmiş olması, kaçakçılık fiilinin işlendiğinin tespit 

edilmesi hallerinde bu yola başvurulamayacaktır. Somut olayda (K) nezdinde inceleme 

yapıldığı ve cezalı tarhiyat işlemi gerçekleştiği için Pişmanlık ve Islah yoluna başvurulması 

mümkün değildir.  

Hata Düzeltme: Hata düzeltme, vergi hatalarına özgü bir çözüm yoludur; zira her türlü işlem 

yanlışlığına karşı hata düzeltme yoluna gidilemez. Sadece Vergi Usul Kanunu’nda “vergi 

hatası” olarak adlandırılan işlem sakatlıklarında vergi dairesinin tesis ettiği işlemlerin hata 

düzeltme yoluyla düzeltilmesi mümkündür. 

Hangi nedenlerle hataların düzeltilebileceği Vergi Usul Kanunu’nun 116 ve 126. maddeleri 

arasında sayılmıştır ve bu vergi hatası türleri sınırlı sayıdadır. Vergi hataları, bu maddelerde 

sayılan hesap ve vergilendirme hatalarıdır. Yine vergi hatası dışında kalan ve tartışmaya açık, 

yoruma elverişli uyuşmazlıklar ile yargı kararına konu olmuş hususlar hata düzeltme yolu 

kapsamı dışındadır. Bu yola tarh zamanaşımı süresi içinde başvurulması gerekmektedir. 

Somut olayda hata düzeltme yoluna başvurulmasını engelleyen bir neden yoktur, ancak 

verilen bilgiler ışığında olayda bir vergi hatası da tespit edilememektedir.  

Cezalarda İndirim: Yükümlü veya vergi sorumlusunun, ikmalen, re’sen veya idarece tarh 

edilen vergi, vergi farkı ile indirimlerden sonraki cezaları, ihbarnamenin tebliğ tarihinden 

itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurmak ve dava açmamak kaydıyla vadesinde 

veya teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirmesi 

halinde, kesilmiş olan vergi cezalarında belli oranlarda indirim yapılmaktadır. İndirim 

kapsamına giren vergi cezaları vergi ziyaı kabahatine ilişkin cezalar ile genel ve özel 

usulsüzlük kabahatleri için kesilmesi gereken cezalardır.  

Somut olayda yukarıdaki şartların sağlanması durumunda cezalarda indirim yolunda 

yararlanılması mümkündür. (16 puan) 

 



4- Dava, tarh ve ceza kesme işlemine ilişkin ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen günden 

itibaren 30 gün içinde, uyuşmazlık konusu vergiyi tarh eden ve cezayı kesen vergi dairesinin 

bulunduğu yer vergi mahkemesine açılır. 

Danıştay’da veya idari mahkemelerde idari dava açılması, ilke olarak, dava konusu işlemin 

yürütülmesini durdurmaz (İYUK m.27/1). Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin 

uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça 

hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek 

yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler (İYUK m.27/2). 

Ancak vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen 

vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının dava 

konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur (İYUK m.27/3). Böylece olayda re’sen 

tarh işlemine karşı açılan dava verginin tahakkukunu ve tahsilini otomatik olarak 

durdurmaktadır. 

Vergi yargısı; vergi mahkemesi-bölge idare mahkemesi ve vergi mahkemesi-Danıştay 

şeklinde olmak üzere iki dereceli olarak oluşturulmuştur. Ancak vergi yargısı örgütünde ve 

yargılama usulünde köklü değişiklikler yapılmıştır. Yeni yapılanma ile vergi yargısı üç 

mercili ve iki dereceli olmaktan çıkarılarak, vergi mahkemesi-bölge idare mahkemesi-

Danıştay şeklinde olmak üzere üç mercili üç dereceli hale getirilmiştir. 

Ayrıca kanun yollarında da değişiklik yapılmıştır. BİM’lerde görülen itiraz kanun yolu 

kaldırılmış, bunun yerine yine BİM’lerde görülecek istinaf kanun yolu getirilmiştir. Karar 

düzeltme yolu tamamen kaldırılmıştır.  

Diğer yandan, henüz istinaf incelemesi yapmak üzere bölge idare mahkemeleri 

kurulmadığından, kanun yolları bakımından halen eski sistem uygulanmaktadır. 

Yani; vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri nihai kararlara karşı mahkemelerin 

bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğini izleyen günden 

itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir.  

Vergi mahkemelerinin kurul halinde verdikleri nihai kararlara karşı ise kararın tebliğini 

izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay’da temyiz yoluna gidilebilir. 



Dava konusunun belirli bir miktarı aşmaması halinde karar tek hâkimle verilir (Bu parasal 

sınır 2015 yılı için 30.000 TL’dir). Dava konusu bu miktarın üzerinde ise dava kurul halinde 

görülür.  

Henüz uygulanmaya başlanmamış yeni sisteme göre ise; vergi mahkemelerinin kararlarına 

karşı, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine istinaf yoluna 

başvurulabilir. Bu kararların kurul halinde ya da tek hâkim tarafından verilmiş olmasının bir 

önemi yoktur.  

Ancak istinaf talebinde bulunulması için dava konusunun belli bir miktarı (mevcut durumda 

beş bin Türk lirasını) aşması gerekmektedir. Konusu bu miktarın altında kalan davalar 

sonucunda vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna 

başvurulamaz (İYUK.m.45/1).   

BİM'lerin istinaf incelemesi sonucunda verdiği kararlar aleyhine, Danıştay'a temyiz 

başvurusunda bulunmak kural olarak mümkündür (İYUK m.46). Ancak bunun için davanın 

konusu yüz bin Türk lirasını aşmalıdır (İYUK.m.46/b). 

Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay kararlarının 

yürütülmesini durdurmaz. Ancak bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin 

durdurulmasına karar verilmesi mümkündür. Yürütmenin durdurulması kararının 

verilebilmesi için; idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların 

doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi 

gerekir. Bu durumda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten 

sonra gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. Teminat koşulu 

bakımından iptal davalarında yargı merciine takdir yetkisi de tanınmış durumdadır. Kararın 

bozulması halinde ise yürütme kendiliğinden durur (İYUK m.52). (16 puan) 

5-  Olayda yer alan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlü oldukları vergiler şu şekildedir: 

 

(A) A.Ş.: Kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), gümrük vergisi ve özel tüketim vergisi 

(ÖTV) yükümlüsüdür.  

İtalyan vatandaşı (İ): Gelir vergisi yükümlüsüdür. 

(L) Ltd. Şti.: Kurumlar vergisi ve KDV yükümlüsüdür. 

(A) A.Ş. ve (L) Ltd. Şti.: Damga vergisi yükümlüsüdür.  

 



İtalyan vatandaşı (İ), bir işverene tabi ve bir iş yerine bağlı çalışmak suretiyle ücret elde eden bir 

kişi olarak, gelir vergisi yükümlüsüdür. Gelir vergisinin konusu; gerçek kişiler tarafından elde 

edilen ve GVK’da sayılan kazanç ve iratlardan olan gelirdir. Gelir vergisinde vergi doğuran olay, 

gelirin nakden veya hesaben elde edilmesidir. Verginin matrahı gelirin safi tutarıdır.  

(İ) sadece yaz aylarında istihdam edildiğinden dar yükümlüdür. Gelir vergisinde dar yükümlülük, 

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin Türkiye’de vergilendirilmesi ile ilgili yükümlülük 

türüdür. Dar yükümlülükte mülkilik ilkesi kabul edilmiştir. Mülkilik ilkesi gereğince, kaynağı 

Türk ekonomisi olan gelirler üzerinden vergi alınır. Diğer bir ifadeyle bu kişiler sadece 

Türkiye’den elde ettikleri kazanç ve iratları üzerinden gelir vergisine tabi olurlar. 

(A) A.Ş. ve (L) Ltd. Şti., KVK’da sayılan kurumlardan olduğu ve kurum kazancı elde ettikleri 

için kurumlar vergisi yükümlüsüdürler. Kurumlar vergisinin konusu, kurum kazancıdır. Vergiyi 

doğuran olay, kurumlar vergisi yükümlüleri tarafından kurum kazancının nakden ya da hesaben 

elde edilmesidir. Verginin matrahı ise gelirin safi tutarıdır. 

(A) A.Ş. Türkiye’de kurulu olduğu için tam yükümlüdür. Kurumlardan kanunî veya iş 

merkezinden herhangi biri Türkiye'de bulunanlar tam yükümlü kabul edilir. Tam yükümlüler 

gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden 

kurumlar vergisine tabi tutulurlar.  

(A) A.Ş. ve (L) Ltd. Şti., Türkiye’de ticari faaliyet gerçekleştirdiklerinden KDV yükümlüsüdür. 

Katma değer vergisinin konusu, Türkiye’de gerçekleştirilen ticari, sınai, zirai ve serbest meslek 

faaliyetleri çerçevesinde teslim edilen mallar, ifa edilen hizmetler, ithal edilen her türlü mal ve 

hizmetler ile Kanun’da sayılarak belirtilen türdeki teslim ve hizmetlerdir. Vergiyi doğuran olay; 

ticari, sınai zirai ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan mal teslimleri, hizmet ifaları 

ile her türlü mal ve hizmet ithalatıdır. Genel olarak verginin matrahı, teslim ve hizmet işlerinin 

karşılığını oluşturan bedeldir. 

(A) A.Ş., kıymetli taş ithal ettiğinden dolayı gümrük vergisi yükümlüsüdür. Gümrük vergisi ülke 

sınırından giren eşyanın ithalatında alınan bir vergidir. Bu vergide vergiyi doğuran olan, ithalat 

işlemine bağlı olarak farklı esaslara bağlanmıştır; bu esaslar eşyaların serbest dolaşıma girmesi, 

gümrük giriş beyannamesinin tescili, kısmi muafiyet halinde geçici ithalatın gerçekleşmesidir. 

Verginin konusu, gümrük tarifesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyet gümrük bölgesine giren 

eşyadır. Verginin matrahı, değer esasına göre vergisi alınan eşyalar için “gümrük değerini” ifade 

eden fiyat iken, miktar esasına göre vergi alınması durumunda eşyanın ağırlığı, uzunluğu, adedi 

vb. teknik ve fiziki özellikler şeklinde ifade edilmektedir. 

(A) A.Ş., kıymetli taş ithal ettiğinden dolayı ÖTV yükümlüsüdür. Verginin konusu, ÖTV 

Kanunu’na ekli 4 adet listede yer alan mallardır. Vergiyi doğuran olay, I sayılı listedeki “petrol 

ürünleri”nin ithalatçıları tarafından ithalatı ve imalatçıları tarafından imalat yapıldıktan sonra 



teslimi, II sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi “motorlu araçlar”ın ilk iktisabı, III sayılı listedeki 

“tütün ürünleri ve alkollü içecekler”in ithalatı veya imal edilmişlerse imalatçıları tarafından 

teslimi ve IV sayılı listedeki “kıymetli taşlar, elektrikli aletler, kozmetik ürünleri kristal ürünler ve 

diğer benzeri mallar”ın ithalatı veya imal edilmişlerse imalatçıları tarafından teslimidir. Verginin 

matrahı: ÖTV’nin konusuna giren bazı mallar(I sayılı listede yer alan mallar) için miktar esaslı  ve 

bazı mallar(II, III, IV sayılı listede yer alan mallar) için ise değer esaslı  matrah yapısı 

benimsenmiştir. 

(A) A.Ş. ve (L) Ltd. Şti., imzaladıkları bayilik sözleşmesi dolayısıyla damga vergisi 

yükümlüsüdür. Verginin konusu, Kanuna ekli tabloda yer alan kağıtlardır. Vergiyi doğuran olay, 

vergiye tabi olan kağıtların düzenlenmesidir. Verginin matrahı: Kağıdın belli bir mablağı içermesi 

halinde değer esaslı matrah uygulanmakta iken; kağıdın belli bir meblağı içermemesi halinde ise 

miktar esaslı matrah dikkate alınır ve maktu tutarlar üzerinden matrah belirlenir (16 puan) 

6- Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesi uyarınca; “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.  

Yalnızca tahakkuk esasına göre vergilendirme halinde, yani ticari ve zirai kazanç elde eden 

yükümlüler bakımından değersiz alacak uygulanabilir. Bu durumda hem bilanço esası hem de 

işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari-zirai kazanç elde eden yükümlüler değersiz 

alacakları gider kaydedebilirler. 

Bir alacağın değersiz alacak olarak zarar kaydedilebilmesi için, alacağın tahsil 

edilemeyeceğine ilişkin mahkeme kararı ya da kanaat verici belge olmalı ve alacak işletmenin 

normal ve mutat olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerinin bir sonucu olmalıdır. 

Her türlü mahkeme kararı alacağı değersiz alacak olarak kaydetmeye elverişli değildir. 

Değersiz alacak yazılmaya esas alınacak mahkeme kararının içeriği vergi idaresi tarafından 

incelenebilir. Zamanaşımı, yetkisizlik, mükerrer ödeme gibi sebeplerle kaybedilen davalar 

bakımından alacağın değersiz hale gelmediği kabul edilmektedir.  

Değersiz alacak kaydına elverişli yargı kararı kural olarak ilk derece mahkemesi kararıdır, 

ancak karara karşı kanun yoluna başvurulmuşsa yargılamanın sonucunun beklenmesi gerekir. 



Yargı kararından sadece Türk mahkemelerinin kararları değil, yabancı mahkemelerin kararları 

da anlaşılmalıdır. Ancak yabancı mahkeme kararları Türk mahkemelerince tanındıkları vakit 

hüküm ifade ederler. Ancak yabancı mahkeme kararları kanaat verici belge niteliğindedirler. 

Bu durumda apostil şerhi yeterli olmalıdır. Hakem kararları da kazai mercilerin verdiği 

kararlar kapsamında değerlendirilir. 

Kanaat verici belgelere örnek olarak aciz vesikaları belirtilebilir. Borçlunun başka ülkeye 

kaçtığını/iltica ettiğini gösteren belgeler, sulh sözleşmeleri, vergi idaresinin borçlunun kanuni 

temsilcisine yöneldiği haller, konkordato, çalışana verilen ödünçler, iflas idaresinden alınan 

belgeler, kefalet de kanaat verici belgelere verilebilecek diğer örneklerdir. 

Aciz vesikası; alacaklının, alacak tutarının kısmen ya da tamamen tahsil edemediğini ve bu 

miktarın ne kadar olduğunu gösteren belgedir. Aciz vesikasının, kanaat verici belge olarak 

alacağın Değersiz Alacak olarak zarar kaydedilmesini mümkün kılıp kılmadığı tartışmalıdır. 

Bir görüşe göre, aciz vesikasının aslında alacağın sadece o an itibariyle tahsil edilemediğini 

belgelendirmekten öte bir fonksiyonu yoktur. Teorik olarak aciz vesikasının temin edildiği an 

itibariyle tahsil olunamamış alacağın borçludan daha sonraki dönemlerde tahsil edilebilmesi 

daima mümkündür. 

Buna karşın bazı yargı kararlarında ise aciz vesikasına dayanılarak alacağın Değersiz Alacak 

olarak kaydı hukuka uygun bulunmuştur. 

Bizim yaklaşımımız da aciz vesikasının temini sonrasında alacağın artık Değersiz Alacak 

olarak kaydının mümkün olması gerektiği yönündedir. Zira aciz vesikası, alacağın tahsili için 

hukuken mümkün her yolun tüketildiğini ve borçlunun o an için borcunu ödeyebilmesini 

teminen hiçbir mal varlığı bulunmadığını gösteren belgedir. Bu görünümüyle aciz vesikası 

alacağın aslında değersiz bir alacak haline büründüğünü ortaya koymaktadır. Bu noktada hala 

alacağın ileride tahsil olunabileceği varsayımından yola çıkarak alacağın Değersiz Alacak 

olarak kaydına izin vermemek, gereğinden fazla hazineci bir yaklaşım olacaktır. Üstelik aciz 

vesikasının düzenlendiği bazı hallerde borcun ilerde de tahsil olunamayacağını düşünmek 

daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Örneğin borçlunun yurtdışına kaçtığının yahut iltica ettiğinin 

belgelendiği hallerde aciz vesikası borcun ilerde dahi tahsil olunamayacağını daha net 

biçimde ortaya koyar. 



Kaldı ki aciz vesikasına bağlanmış alacağın bir şekilde ilerde borçludan tahsili durumunda 

tahsil olunmuş kısım vergiye konu olacaktır. Dolayısıyla aciz vesikasını Değersiz Alacak 

olarak dayanak bir belge olarak kabulünün vergisel olarak bir kayba yol açmayacağı 

düşünülmelidir. (20 puan) 


