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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığından:

7420 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 3/11/2022 tar�hl� ve 7420 sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu �le Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun geç�c� 2 nc� maddes�n�n uygulanmasına
�l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

(2) Bu Tebl�ğ, 7420 sayılı Kanunun geç�c� 2 nc� maddes� uyarınca yapılacak �şlemlere �l�şk�n usul ve esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ, 7420 sayılı Kanunun geç�c� 2 nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) BTK: B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumunu,
b) İşletmec�: 4/2/1924 tar�hl� ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nc� maddes�ne göre Haz�ne

payı ödemekle yükümlü �şletmec�ler �le 5/11/2008 tar�hl� ve 5809 sayılı Elektron�k Haberleşme Kanunu çerçeves�nde
B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu tarafından yetk�lend�r�len, Haz�ne payı ödemekle yükümlü olmayan ancak
16/6/2005 tar�hl� ve 5369 sayılı Evrensel H�zmet Kanunu kapsamında evrensel h�zmet katkı payı ödeme yükümlülüğü
bulunan �şletmec�ler�,

c) Kanun: 3/11/2022 tar�hl� ve 7420 sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu �le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunu,

ç) MTS: Ulusal Yargı Ağı B�l�ş�m S�stem� bünyes�nde oluşturulan Merkez� Tak�p S�stem�n�,
d) UYAP: Ulusal Yargı Ağı B�l�ş�m S�stem�n�,
e) VDK: Verg� Denet�m Kurulu Başkanlığını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İcra Dosyalarına İl�şk�n İşlemler

İcra da�reler�nde tak�p ed�len �cra dosyalarında yapılacak �şlemler
MADDE 4- (1) Alacaklı veya vek�l�, Kanunun geç�c� 2 nc� maddes� uyarınca aşağıdak� �şlemler� yapar:
a) Alacaklı veya vek�l�, �lg�l� �cra da�res�ne her b�r �cra dosyası �ç�n ayrı ayrı olmak üzere feragat taleb�nde

bulunur.
b) Feragat taleb�, UYAP Avukat Portal Talep Karşılama Ekranı esas olmak üzere, Avukat Portal, Kurum Portal

üzer�nden veya �lg�l� dosyaya f�z�k� olarak d�lekçe sunulmak suret�yle yapılır.
c) Feragat taleb�nde, alacak hakkından açıkça feragat ed�ld�ğ� hususu �le feragat neden�yle hac�zler�n

kaldırılarak �cra tak�p dosyasının kapatılması ve varsa sa�r talepler yer alır.
(2) Feragat d�lekçes�n� alan �cra da�res� aşağıdak� �şlemler� yapar:
a) İcra müdürü, feragat taleb�n� kabul veya reddeder.
b) 15/8/2022 tar�h� �t�barıyla 9/6/1932 tar�hl� ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca �cra tak�b�

başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek k�ş� olan ve her b�r �cra dosyası �t�barıyla asıl alacak ve fer�ler� dâh�l �cra tak�b�
başlatıldığı tar�htek� tak�p taleb�nde yer alan tak�p tutarının 2.000 Türk l�rasını aşmaması hal�nde, �cra müdürü tak�p
taleb�nde yer alan asıl alacak ve fer�ler�n� d�kkate almak suret�yle taleb� kabul eder, hac�zler� kaldırır, dosyayı kapatır
ve Kanunun geç�c� 2 nc� maddes� uyarınca dosyanın feragat neden�yle kapatıldığına da�r belge düzenler.

c) 2004 sayılı Kanun uyarınca �cra tak�b� başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek k�ş� olan ve her b�r �cra dosyası
�t�barıyla asıl alacak ve fer�ler� dâh�l �cra tak�b� başlatıldığı tar�htek� tak�p taleb�nde yer alan tak�p tutarı 2.000 Türk
l�rasının üzer�nde �se 15/8/2022 tar�h� �t�barıyla dosyada yapılmış tahs�latlar neden�yle bak�ye tak�p tutarı 2.000 Türk
l�rası ve altında kalması hal�nde, �cra müdürü dosya kapak hesabı yaparak tak�p konusu alacağın 2.000 Türk l�rasına
kadar olan kısmını d�kkate almak suret�yle taleb� kabul eder, hac�zler� kaldırır, dosyayı kapatır ve Kanunun geç�c� 2 nc�
maddes� uyarınca dosyanın feragat neden�yle kapatıldığına da�r belge düzenler.

ç) İcra da�res�nce düzenlenecek belgede; b�r�m adı, dosya numarası ve türü, alacaklının unvanı, verg� veya
mükellef�yet numarası, t�caret s�c�l numarası, varsa vek�l�n�n adı ve soyadı, borçlunun adı ve soyadı, dosya açılış tar�h�,
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dosyanın (b) bend� kapsamında kapatılması hal�nde tak�p taleb�nde yer alan tak�p tutarı, (c) bend� kapsamında
kapatılması hal�nde bak�ye tak�p tutarı, tak�p taleb�nde yer alan tak�p tutarı 2.000 Türk l�rasını aşmamakla b�rl�kte
dosyada yapılan tahs�latlar neden�yle bak�ye tak�p tutarının tak�p taleb�nde yer alan tutarın altında kalması hal�nde
bak�ye tak�p tutarı ve dosyanın Kanunun geç�c� 2 nc� maddes� kapsamında kapatıldığına da�r hususlar bel�rt�l�r.

d) İcra da�res�nce düzenlenecek belge, dosyanın kapatılması �le oluşturulur ve elektron�k �mzalı olarak
dosyasına kayded�l�r.

e) Taleb�n değerlend�r�lmes� ve dosyanın kapatılması �şlemler� �cra müdürü veya �cra müdür yardımcısı
tarafından yer�ne get�r�l�r, d�ğer �şlemler �se �cra personel� tarafından yapılab�l�r.

f) Taleb�n kabul ed�lmes� hal�nde �cra müdürü hacz�n kaldırılmasına karar ver�r,  UYAP entegrasyonu
kapsamında gerekl� �şlemler� yapar ve masraflar yatırılırsa �lg�l� kurum veya kuruluşlara bu kararı gönder�r.

g) İcra da�res�nce düzenlenecek belgede yer alan b�lg�ler Adalet Bakanlığı B�lg� İşlem Genel Müdürlüğünce,
talep eden kamu kurum veya kuruluşları �le entegrasyon kapsamında elektron�k ortamda paylaşılır.

MTS �le yürütülen �cra dosyalarında yapılacak �şlemler
MADDE 5- (1) Kanunun geç�c� 2 nc� maddes� kapsamında MTS �le tak�p ed�len �cra dosyaları �le �lg�l�

aşağıdak� �şlemler yapılır:
a) 6/12/2018 tar�hl� ve 7155 sayılı Abonel�k Sözleşmes�nden Kaynaklanan Para Alacaklarına İl�şk�n Tak�b�n

Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca �cra tak�b� başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek k�ş� olan ve her b�r �cra
dosyası �t�barıyla asıl alacak ve fer�ler� dâh�l �cra tak�b� başlatıldığı tar�htek� tak�p taleb�nde yer alan tak�p tutarının
2.000 Türk l�rasını aşmaması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmes� hal�nde dosya Kanunun geç�c� 2
nc� maddes� kapsamında kapatılır.

b) 7155 sayılı Kanun uyarınca �cra tak�b� başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek k�ş� olan ve her b�r �cra dosyası
�t�barıyla asıl alacak ve fer�ler� dâh�l �cra tak�b� başlatıldığı tar�htek� tak�p taleb�nde yer alan tak�p tutarı 2.000 Türk
l�rasının üzer�nde �se 15/8/2022 tar�h� �t�barıyla dosyada yapılmış tahs�latlar neden�yle bak�ye tak�p tutarı 2.000 Türk
l�rası ve altında kalması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmes� hal�nde dosya Kanunun geç�c� 2 nc�
maddes� kapsamında kapatılır.

c) Taleb�n (a) ve (b) bentler� kapsamında kalıp kalmadığı MTS tarafından kontrol ed�l�r. Kapsam dışında kalan
talepler redded�l�r. Dosya kapatma �şlemler�, alacaklı avukatı tarafından yürütülür.

ç) Kanunun geç�c� 2 nc� maddes� uyarınca feragat neden�yle kapatıldığına da�r MTS üzer�nden düzenlenen
belge dosyasına kayded�l�r.

d) MTS’de düzenlenen belgede; b�r�m adı, dosya numarası ve türü, alacaklının unvanı, verg� veya mükellef�yet
numarası, t�caret s�c�l numarası, varsa vek�l�n�n adı ve soyadı, borçlunun adı ve soyadı, dosya açılış tar�h�, dosyanın (b)
bend� kapsamında kapatılması hal�nde tak�p taleb�nde yer alan tak�p tutarı, (c) bend� kapsamında kapatılması hal�nde
bak�ye tak�p tutarı, tak�p taleb�nde yer alan tak�p tutarı 2.000 Türk l�rasını aşmamakla b�rl�kte dosyada yapılan
tahs�latlar neden�yle bak�ye tak�p tutarının tak�p taleb�nde yer alan tutarın altında kalması hal�nde bak�ye tak�p tutarı ve
dosyanın Kanunun geç�c� 2 nc� maddes� kapsamında kapatıldığına da�r hususlar bel�rt�l�r.

e) MTS’de düzenlenen belgede yer alan b�lg�ler Adalet Bakanlığı B�lg� İşlem Genel Müdürlüğünce, talep eden
kamu kurum veya kuruluşları �le entegrasyon kapsamında elektron�k ortamda paylaşılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Feragat Sonucu Mahsup Suret�yle Yapılacak İade İşlemler�

Haz�ne payından yapılacak �adeler
MADDE 6- (1) 406 sayılı Kanunun ek 37 nc� maddes�ne göre Haz�ne payı ödemekle mükellef �şletmec�ler�n

Kanun hükmünden yararlanarak alacaklarının tak�b�nden vazgeçmeler� durumunda, tak�b�nden vazgeçt�kler� tutar
�ç�nde Haz�ne payı hesaplanmasını gerekt�r�r alacak bulunması koşuluyla feragat ed�len �cra dosyasındak� tak�p tutarı
ve/veya bak�ye tak�p tutarının yüzde 18'l�k kısmı, feragat tar�h�n� tak�p eden aydan başlamak üzere ödemeler� gereken
Haz�ne paylarından �şletmec� tarafından mahsup ed�l�r.

(2) Bu madde kapsamındak� �şletmec�ler, mahsup tar�h�n� tak�p eden beş �ş günü �ç�nde EK-1’de yer alan
tabloyu doldurarak VDK tarafından yapılacak denet�mlerde �braz ed�lmek üzere muhafaza eder. İşletmec�ler�n kayıtları
�le Adalet Bakanlığı B�lg� İşlem Genel Müdürlüğünden entegrasyon kapsamında tem�n ed�len b�lg�ler arasında
uyuşmazlık olması hal�nde �şletmec�lerce aks� �spat ed�lmed�ğ� sürece Adalet Bakanlığından tem�n ed�len b�lg�ler
mahsup �şlem�nde esas alınır.

(3) İşletmec� tarafından fazladan mahsup yapıldığı tesp�t ed�len tutar, 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun kapsamında tak�p ve tahs�l ed�l�r.

Evrensel h�zmet katkı payından yapılacak �adeler
MADDE 7- (1) Haz�ne payı ödemekle yükümlü olmayan ancak 5369 sayılı Kanun kapsamında evrensel

h�zmet katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan �şletmec�ler�n geç�c� 2 nc� madde hükmü uyarınca alacaklarının
tak�b�nden vazgeçmeler� durumunda, tak�b�nden vazgeçt�kler� tutar �ç�nde evrensel h�zmet katkı payı hesaplanmasını
gerekt�r�r alacak bulunması koşuluyla 15/8/2022 tar�h� �t�barıyla �lg�l� �cra dosyasındak� tak�p tutarının yüzde b�r�,
feragat tar�h�n� tak�p eden �lk evrensel h�zmet katkı payından �şletmec� tarafından mahsup ed�l�r.
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(2) Bu madde kapsamındak� �şletmec�ler, 5369 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde
bel�rt�len son ödeme gününe kadar EK-2’de yer alan tabloyu doldurarak BTK’ya gönder�r. İşletmec�ler�n BTK’ya
gönderd�ğ� b�lg�ler �le Adalet Bakanlığı B�lg� İşlem Genel Müdürlüğünden entegrasyon kapsamında tem�n ed�len
b�lg�ler arasında uyuşmazlık olması hal�nde �şletmec�lerce aks� �spat ed�lmed�ğ� sürece Adalet Bakanlığından tem�n
ed�len b�lg�ler mahsup �şlem�nde esas alınır.

(3) İşletmec� tarafından fazladan mahsup yapıldığı tesp�t ed�len tutar, 6183 sayılı Kanun kapsamında tak�p ve
tahs�l ed�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yetk�
MADDE 8- (1) Bu Tebl�ğ�n uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütler� g�dermeye �lg�s�ne göre Adalet

Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı �le Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.
Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r hafta �ç�nde UYAP B�l�ş�m S�stem�

üzer�nden gerekl� olan ekranlar oluşturulur ve kullanıma açılır.
(2) Feragat talepler�n�n UYAP üzer�nden gönder�lmes�ne �l�şk�n b�l�ş�m altyapısı bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�

tar�hten �t�baren b�r hafta �ç�nde oluşturulur. Belgeler elektron�k ortamda gönder�l�r ve kayded�l�r.
(3) Bu Tebl�ğ dah�l�nde ve kamu kurum ve kuruluşlarının taleb� üzer�ne UYAP �le gerekl� entegrasyon sağlanır.
(4) 7420 sayılı Kanunun geç�c� 2 nc� maddes� kapsamında �cra da�reler�nce ve MTS üzer�nden kapatılan

dosyalara �l�şk�n dosya sayıları ve alacak m�ktarlarına yönel�k olarak �stat�st�k� ver�ler�n elde ed�leb�lmes� �ç�n gerekl�
altyapı çalışması bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren �k� hafta �ç�nde oluşturulur. Bu çalışma UYAP
ortamında yapılır ve söz konusu ver�ler talep hal�nde �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarına gönder�l�r.

Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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