
7420 SAYILI KANUNLA İLGİLİ GELEN SORULAR VE ORTAK 

DEĞERLENDİRMELER 

 

GEÇİCİ 2. MADDE 

SORU 1- 7420 Sayılı kanunla yapılan düzenlemede 2000 TL nin altında olan borçların 

kapatılması aşamasında alacaklının feragat etmesi halinde harç alınıp alınmayacağı. 

CEVAP 1- 7420 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında; ‘’icra takibinden vazgeçilen 

alacaklar için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca icra 

takibinden vazgeçme nedeniyle alınması gereken harç ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza 

Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara 

Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmaz. 

Evvelce alınan harçlar iade edilmez. Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere takibinden 

vazgeçilen icra dosyaları ile ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet 

ücreti talebinde bulunamaz.’’ düzenlemesi kapsamında harcın alınmaması gerektiği, 

SORU 2- 7420 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kalan dosyalarda alacaklı sıfatının 

gerçek veya tüzel kişiler yönünden değerlendirilmesinin nasıl olacağı. 

CEVAP 2- Alacaklısı gerçek kişi olan kanun kapsamındaki dosyalar yönünden gerçek kişinin 

vergi usul kanunu yönünden gider göstermesinin mümkün olmaması nedeniyle ilerde hak 

kaybına sebebiyet verilmemesi üzere, alacaklısı gerçek kişi olan dosyalarda 7420 sayılı kanunun 

2 nci maddesinin uygulanamayacağı, 

SORU 3- Alacaklı sıfatı tüzel kişi olanlar yönünden sadece Abonelik sözleşmesine dayalı takip 

yapan kurumlar mı 7420’den yararlandırılacak. 

CEVAP 3- İcra ve iflas kanunu kapsamında açılan (MTS dahil) 15.08.2022 tarihi itibariyle 2.000 

TL’yi aşmayan veya 2.000 TL üzerinde başlamış olmakla beraber ödemelerle birlikte 15.08.2022 

tarihi itibariyle tekrar 2.000 TL ve altına gelen icra dosyalarıyla ilgili olarak Vergi Usul Kanunun 

322 nci maddesi kapsamında işletme hesabı esasına göre defter tutan tüm tüzel kişiler yönünden 

değerlendirilmesi gerektiği, 

SORU 4- İtirazla durmuş dosyalarda itirazın kaldırılması olmadığı için takip kesinleşmediğinden 

bu dosyalar yasadan yararlandırılacak mı. 

CEVAP 4- Alacaklının dosyadan her zaman feragat etme imkanı bulunduğu burada göz önünde 

bulundurulacak hususun miktarsal olarak 7420 sayılı kanunun kapsamında kalıp kalmadığının 

değerlendirilerek, kalması halinde yararlanmasının gerektiği, 

SORU 5- Takipsizlikle kapanan dosyalarda feragat işlemleri yapılırken uygulanacak usulde 

yenileme şekli ve harç hususu nasıl olmalıdır. 

CEVAP 5-  

Yenileme Şekli: Bazı icra dairelerinde takipsizlik ile işlemden kaldırılmış dosyalarda dosya 

yenileme işlemi yapılmadan sadece dosyanın kapanış şekli değiştirilerek kapanma durumunun 

güncellendiği bilinsede yasayla birlikte UYAP’ta yapılan güncelleme ile öncelikle kapalı 

dosyaların yenilenmek suretiyle açık hale getirilmesi gerektiği daha sonrasında ise dosyanın icra 

müdür veya icra müdür yardımcısı tarafından kapatılmasıyla birlikte belgenin otomatik olarak 

oluşturulması usulünün benimsenmesi gerektiği, 



Harç Hususu: Yenileme harcına ilişkin olarak İİK 78 inci maddesi kapsamında işlemden 

kaldırılan dosyaların yenilenmesi sırasında harcın alınması gerekmekte ise de 7420 sayılı 

kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında feragatta amaç dosyanın ihya edilmesi değil 

kapatılması olduğundan dosyanın harçlı yenilenmesi, yenileme emrinin tebliğ edilmesi ve haciz 

işlemlerine devam edilmeyeceğinden yasanın ruhuna uygun olanın harcın alınmaması gerektiği, 

SORU 6- Dosyada birden fazla borçlu olması, borçlulardan birinin gerçek, birinin tüzel kişi 

olması halinde uygulanacak yöntem ve harç muafiyeti hususu. 

CEVAP 6- Dosyada müteselsil sorumluluk kapsamında gerçek kişi yönünden kapatılmasıyla 

birlikte tüzel kişi yönünden de harç alınmaksızın tüm sonuçları ile kapatılmasının gerektiği, 

SORU 7- 15.08.2022 tarihinden sonra yapılan borç ödemelerinin belge düzenlenmesi sırasında 

göz önünde bulunup bulundurulmayacağı hususu. 

CEVAP 7- Her ne kadar 15.08.2022 tarihi itibariyle dosya borcunun 2.000 TL ve altında olması 

kapsamında kanundan faydalanılsa da daha sonra yapılacak ödemelerle birlikte son dosya 

borcunun bu miktarın altında kalması halinde ödemelerin düşülerek güncel dosya hesabı 

kapsamında belgenin düzenlenmesi gerektiği, 

SORU 8- Dosyaya yatırılan paraların durumunun ne olacağı. 

CEVAP 8- Dosyalara yapılan borç tahsilatlarının alacaklılara ödenmesinin gerektiği, 


