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Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (9-15 Şubat 2023)1 

 

1. Depremzedelerin kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi 

borçlarının ertelendiği açıklandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören esnaf 

ve sanatkarların, esnaf kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halkbank'tan 

kullandıkları düşük faizli kredi borçlarının 6 ay ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Konuya ilişkin 

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır. Kararla, depremden 

etkilenen 10 ilde faaliyet gösteren, işleri zarar gören veya faal şekilde esnaflığı devam ettiremeyen 

esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve 

sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi 

kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve 

esaslar belirlenmiştir. Esnaf ve sanatkarların karar kapsamındaki borçlarından, vadesi/taksit 

vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak olan 

veya 6 Şubat itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan kredi borçları, 

başvuru şartı aranmadan vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden 

itibaren 6 ay süreyle ertelenecektir. Tahakkuk edecek bu faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

karşılanacaktır. Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler de 6 ay 

ötelenecektir.2 

 

2. Deprem sonrasında ihtiyaçların karşılanması için ön mali kontrole tabi harcamalarda limit 

yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan genelgeye göre, 

depremlerle ilgili alımlarda harcama sürecini hızlandırmak amacıyla mali hizmetler birimince 

zorunlu olarak ön mali kontrole tabi tutulması gereken harcamalara ait limit artırılmıştır. OHAL 

dönemi için geçerli uygulama kapsamında, söz konusu limitler mal ve hizmet alımları için 15 milyon 

lira, yapım işleri için 45 milyon lira olarak uygulanacaktır.3 

 

3. Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve 

kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Mal ve 

Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Düzenlemeye göre, 

prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen ve OHAL uygulamasının yürürlükte olduğu 

10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 

18'den yüzde 1'e düşürülmüştür.4 

                                                 
1 Bu bülten TEPAV tarafından hazırlanmakta ve iş dünyasının yakından takip ettiği vergi, istihdam, devlet 
destekleri, ticaret ya da finansal alanlardaki öne çıkan yasal düzenlemeleri esas almaktadır.  
2 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Esnaf ve Sanatkârların, 
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi 
Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6789). Resmi Gazete, Sayı: 32104 (Mükerrer). (14 Şubat 
2023). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230214M1-1.pdf  
3 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Depremler Sonucunda Ortaya Çıkan İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik Ön 
Mali Kontrol Tutarlarının Güncellenmesi. (10 Şubat 2023). https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2023/02/deprem-
omk-tutar.pdf  
4 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6790). Resmi Gazete, Sayı: 32104 (Mükerrer). (14 Şubat 2023). 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230214M1-2.pdf  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230214M1-1.pdf
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2023/02/deprem-omk-tutar.pdf
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2023/02/deprem-omk-tutar.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230214M1-2.pdf
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4. Mali Suçları Araştırma Kurulu, OHAL illerindeki maaş ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeyi 

duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'ne göre maaş 

ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması adına OHAL ilan edilen illerde depremzedeler 08.02.2023 den 

itibaren 1 ay süreyle kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle, mümkün olmaması durumunda 

kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin kontrolü ile kontrol edilmesi ile işlem yapılması sağlanacaktır.5 

 
5. Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi mevzuatı 

karşısındaki durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Depremlerden etkilenen afetzedeler için 

AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecektir. Aynı şekilde, Türk Kızılay 

tarafından ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağışların tamamı da indirime konu edilebilecektir. 

Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacaktır.6 

 

6. BDDK, depremlerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bölgede yerleşik kişilere yönelik aldığı 

kurul kararlarını yayımladı. Buna göre, kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 

40 oranındaki asgari tutar ayrımı kaldırılmış, herhangi bir limit ile ilişkilendirilmeksizin asgari tutar, 

dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlenmiştir. Kredi kart limiti tespit edilirken bankalarca 

dikkate alınan sınırlar yükseltilmiş, yeni düzenleme ile bankalarca toplam kart limiti, ilk yıl için 

ilgilinin aylık ortalama net gelirinin dört katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise sekiz katını 

aşamayacaktır. Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına 

kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine 

ilişkin husus bankaların ihtiyarına bırakılmıştır. Kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar 

da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler 

tanımlayabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit 

edilememesi durumunda gerçek kişilerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limiti 2000 

TL’den 5000 TL’ye yükseltilmiş; bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince 

kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine 

ertelenmesi halinde erteleme süresinin, ilgili mevzuatta belirlenen vade sınırlarının dikkate 

alınmamasına karar verilmiştir.7 

 

7. SPK deprem bölgesinde bulunan müşterilerin, depremlerin yaşandığı tarih olan 6 Şubat'tan 

itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verdi. 

6 Şubat'ta Türkiye'yi sarsan depremlere rağmen ancak Borsada işlemler 8 Şubat'ta durdurulurken, 

bu arada oluşan yatırımcı mağduriyetlerini telafi edebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu bir dizi 

tedbir açıklamıştır. Buna göre deprem bölgesinde bulunan müşterilerin, depremlerin yaşandığı 

tarih olan 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis 

edilmemesine karar vermiştir. İlgili düzenleme kapsamında 10 Nisan 2023 tarihine kadar; aracı 

kurumlarca, portföy büyüklüğü 1 milyon TL ve altında olan müşterilere uygulanacak azami kredi 

faiz oranının ve kredili olmayan bir alım emri nedeni ile ödemekle yükümlü oldukları tutarın 

tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas 

                                                 
5 Hazine ve Maliye Bakanlığından: Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 23). Resmi Gazete, Sayı: 32101. (11 Şubat 2023). 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230211-6.htm  
6 GİB, Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu. (9 Şubat 2023). 
https://www.gib.gov.tr/node/167710  
7 BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 10503. (7 Şubat 2023). 
https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1159 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230211-6.htm
https://www.gib.gov.tr/node/167710
https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1159


 

3 

 

tarihi itibarıyla aracı kurum nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda (temerrüt 

durumunda) uygulanacak faiz oranının, aracı kurumun vereceği kredinin, kaynak maliyeti dikkate 

alınarak makul bir seviyede belirlenmesi yönünde tavsiye kararı alınmasına karar verilmiştir.8 

 
8. BES'te devlet katkısı portföyünde hisse ağırlığı arttı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu (SEDDK), bireysel emeklilik sisteminde (BES), devlet katkısı fon portföyünün 

değerlendirileceği enstrümanlarda düzenleme yapmıştır. Buna göre, önceki uygulamada nakden 

ödenen devlet katkısı fon portföyünün asgari yüzde 70’inin TL cinsinden borçlanma araçlarında, 

gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında değerlendirilmesine yönelik maddede yapılan 

düzenlemeyle söz konusu oran yüzde 30’a indirilerek bu kısmın; BIST 30, BIST likit banka, BIST 

banka dışı likit 10 ve BIST katılım 30 endeksleri ile BIST 100, BIST sürdürülebilirlik endeksi, BIST 

kurumsal yönetim endeksi ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki 

paylarda değerlendirilmesi hüküm altına alınmıştır.9 

 
9. TSB, deprem bölgesine ilişkin tavsiye kararları aldı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Kahramanmaraş 

merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlere ilişkin aldığı tavsiye kararlarını duyurmuştur. Evrak 

temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylık sağlanmasının yanı sıra, OHAL bölgesinde faaliyet 

gösteren acentelerin alacaklarına mahsuben avans ödemesi yapılması tavsiye edilmiştir. Yapılan 

açıklamada, şirketlerinin çalışmakta olduğu eksperler ve acenteler ile mümkün olan en kısa sürede 

irtibat sağlanması önerilmiş, ulaşılamayan haber alınamayan ya da iletişim yavaşlığı olması 

durumunda ilgili acente, eksper ve destek hizmeti alınan firma hakkında aksiyon alınabilmesini 

teminen TSB ile iletişim halinde olunacağı belirtilmiştir. Sigortalıların ve acentelerin prim 

borçlarının şirketlerin kendi dinamikleri ve karar mekanizmaları içinde yönetilecek şekilde 

erteleneceği, OHAL bölgesinde faaliyet gösteren acentelerin alacaklarına mahsuben avans 

ödemesi yapılacağı ifade edilmiştir.10 

 

10. SEDDK, OHAL kapsamında aldığı kararları duyurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu (SEDDK), OHAL kapsamında milletin yanında yer alarak depremden etkilenen 

vatandaşlar ve kurumlar ile sahada zor şartlarda görev yapan acenteler ve eksperler için sigorta 

hasar süreçlerini etkin şekilde yönetmeleri adına kararlar alındığını belirtmiştir. Bu çerçevede, 

OHAL ilan edilen illerde, 6 Şubat 2023 ve 1 Mayıs 2023 tarihlerinde vadesi sona eren tüm 

branşlardaki sigorta poliçelerinin yürürlük süreleri, prim tahsilatı en erken 1 Mayıs 2023 tarihinde 

yapılmak üzere 1 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 6 Şubat 2023 ve 1 Mayıs 2023 tarihleri 

arasında yürürlüğü sona eren zorunlu deprem sigortası poliçelerinin, prim tahsilatı en erken 1 

Mayıs 2023 tarihinde yapılmak üzere otomatik olarak yenileneceği (ağır hasar hariç), 6 Şubat 2023 

ve 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında tüm sigorta branşlarında geçerli olmak üzere yeni tanzim 

edilecek poliçelerde ise prim tahsilat tarihi en erken 1 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir. Karayolları 

motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçelerinde madde 

3’e ek olarak prim ödemelerinde en az 6 taksit yapılması zorunluluğu da getirilmiştir.11  

                                                 
8 Sermaye Piyasası Kurulu Bülten, 2023/10. (14 Şubat 2023). 
https://spk.gov.tr/data/63eb7d9b8f95db27b0ec6712/10-2023.pdf  
9 Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 
Resmi Gazete, Sayı: 32104. (14 Şubat 2023). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230214-2.htm 
10 TSB, Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu'nun Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremlere ilişkin 
aldığı tavsiye kararları. (11 Şubat 2023). https://www.tsb.org.tr/tr/announcement/turkiye-sigorta-birligi-
yonetim-kurulunun-kahramanmaras-ve-cevre-illerde-yasanan-depremlere-iliskin-aldigi-tavsiye-kararlari  
11 SEDDK, OHAL İlan Edilen İllerde Uygulanacak Tedbirlerle İlgili Basın Açıklaması. (10 Şubat 2023). 
https://seddk.gov.tr/upload/SEDDK-basin-aciklamasi-10.02.2023.pdf 

https://spk.gov.tr/data/63eb7d9b8f95db27b0ec6712/10-2023.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230214-2.htm
https://www.tsb.org.tr/tr/announcement/turkiye-sigorta-birligi-yonetim-kurulunun-kahramanmaras-ve-cevre-illerde-yasanan-depremlere-iliskin-aldigi-tavsiye-kararlari
https://www.tsb.org.tr/tr/announcement/turkiye-sigorta-birligi-yonetim-kurulunun-kahramanmaras-ve-cevre-illerde-yasanan-depremlere-iliskin-aldigi-tavsiye-kararlari
https://seddk.gov.tr/upload/SEDDK-basin-aciklamasi-10.02.2023.pdf


 

4 

 

 
11. OHAL kararı kapsamında yargı alanında yer alan bazı süreler yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de 

yayımlanan 120 sayılı kararname ile yargı alanında yer alan bazı süreler yeniden belirlenmiştir. 

Buna göre, OHAL ilan edilen illerde hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, dava açma, icra takibi 

başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim gibi işlemler ile nafaka harici tüm icra işlemleri 6 

Nisan 2023’e kadar durdurulmuştur.  Depremde bu illerde bulunan kişiler bakımından ülke 

genelinde uygulanacaktır. OHAL ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında 

çalışan kişilerin deprem illerinde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya kurtarma 

çalışmalarına destek için bu illere gitmeleri halinde, bunlar tarafından takip edilen davalarda da 6 

Mart 2023’e kadar bu hükümler uygulanacaktır. Düzenlemeyle, hâlen 4 gün olan gözaltı süresi 

delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu gibi durumlarda Cumhuriyet 

savcısının yazılı emriyle 7 güne çıkarılabilecektir ve tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve 

tutukluluğun incelenmesi yönündeki talepler dosya üzerinden karara bağlanabilecektir.12  

 
12. OHAL kararı kapsamında ilaç ve tıbbi cihazların satışı kolaylaştırıldı. Kararnameye göre, OHAL ilan 

edilen yerlerde ve sadece OHAL süresince, eczacılar, tıbbi cihaz, optisyen, ısmarlama protez ve 

ortez merkezleri, işitme cihazı satıcıları, diş protez laboratuvar işletmeleri valilik tarafından uygun 

görülen yerlerde veya mobil araçlarda satış yapabilecektir. Sağlık Bakanlığı bu faaliyete yönelik usul 

ve esasları belirleyecektir. Ayrıca, yine OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş 

illerinin tamamı ile Gaziantep Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki eczanelerden satışlarda İlaç Takip 

Sistemi kapsamı dışında ilaç verilebilecek olup kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar defter kayıtları 

tutularak ve reçeteler saklanarak sağlanacaktır.13 

 
13. OHAL ilan edilen illerde kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek. Afet Bölgesindeki Kamu 

Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 

illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari 

izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi 

tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler 

alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecektir. Bu çerçevede esnek 

çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacaktır. 

Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş 

kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacaktır.14 

 
14. Dünya Bankası, Türkiye'ye 1 milyar 780 milyon dolarlık deprem desteği sağlayacak. Bankadan 

yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için 

öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirilerek 

Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol 

açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı 

                                                 
12 Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
(Kararname Numarası: 120). Resmi Gazete, Sayı: 32101 (Mükerrer). (11 Şubat 2023). 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230211M1-1.pdf 
13 Olağanüstü Hal Kapsamında Sağlık Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
(Kararname Numarası: 121). Resmi Gazete, Sayı: 32103. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230213-1.pdf  
14 Cumhurbaşkanlığından: Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2023/5 Sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi. Resmi Gazete, Sayı: 32105. (15 Şubat 2023). 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230215-11.pdf  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230211M1-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230213-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230215-11.pdf
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olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedilmiştir. Türkiye'deki 2 mevcut 

proje kapsamında yer alan Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale Bileşenleri (CERC) yoluyla ilk aşamada 

780 milyon dolar tutarında yardım sağlandığı, söz konusu projelerin Türkiye Deprem, Taşkın ve 

Orman Yangınları Acil Durum Yeniden İnşa Projesi (TEFWER) ve İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler 

Projesi olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca, yardımın belediye düzeyinde temel altyapının yeniden inşası 

için kullanılacağı bildirilmiştir.15 

 

15. EPDK, deprem bölgesinde enerji şirketlerinin bazı yükümlülüklerini erteledi. Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK), 8 Şubat’tan itibaren 3 aylığına ilan edilen OHAL süresince enerji 

piyasasında faaliyet gösteren şirketlere yönelik bazı esneklikler tanıyan kararlar almıştır. Buna göre, 

Elektrik Piyasası DUY Yönetmeliğindeki avans bedelleri, fatura son ödeme tarihine kadar 

ertelenecektir. Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul 

ve Esaslar kapsamında, yükümlü olunan teminatın sunulamaması halinde temerrüt hükümleri ile 

Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntemde düzenlenen tedbir hükümleri 

uygulanmayacaktır. Şirket merkezi deprem illerinde olanların sapma tutarlarının hesaplanmasında, 

sapma miktarı sıfır olarak dikkate alınacak olup tedarik şirketlerinin söz konusu illerdeki tüketim 

miktarlarına karşılık gelen dengesizlik miktarları, piyasa takas fiyatı üzerinden 

değerlendirilecektir.16 

 

16. Memur maaşı ödemelerinin öne alınmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının 

ödeme tarihleri de deprem dolayısıyla öne çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal 

Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan 

önlemler kapsamında, SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerinin Şubat ödeme dönemi 

gelir/aylıklarının ödeme tarihlerini öne çekildiğini açıklamıştır. SSK’lılar için 17-26 Şubat 2023 

tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023, BAĞ-KUR’lular için 25-28 Şubat 

2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar ise 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında 

ödenecektir.17 

 
17. Depremden etkilenen illerde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği ödemeleriyle ilgili takvim 

açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve 

yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirmiştir.18 

 
18. SGK, depremden etkilenen illerdeki prim borcu ödeme sürelerine erteleme kararı aldı. Sosyal 

Güvenlik Kurumunca (SGK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde prim 

borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin 

verilme sürelerinin ertelendiği bildirilmiştir. Buna göre mücbir sebep kapsamına alınan yerler için 

6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2023 arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her 

                                                 
15 Dünya Bankası, Basın Duyurusu. (9 Şubat 2023). https://www.worldbank.org/tr/news/press-
release/2023/02/09/world-bank-announces-initial-1-78-billion-for-turkiye-recovery-reconstruction-efforts-
after-earthquake-disaster 
16 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2023 Tarihli ve 11629, 11632, 11644, 11646,11648 Sayılı 
Kararları (10 Şubat 2023). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230210-5.pdf 
17 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yaşanan Depremler Sonrası SSK ve Bağ-Kur Aylık Ödemeleri Öne 
Çekildi. (10 Şubat 2023). https://www.csgb.gov.tr/haberler/yasanan-depremler-sonrasi-ssk-ve-bag-kur-aylik-
odemeleri-one-cekildi/  
18 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Bakanlık, İşsizlik ve Yarım Çalışma Ödeneği Ödemelerini Öne Çekti. 
(11 Şubat 2023). https://www.csgb.gov.tr/haberler/bakanlik-issizlik-ve-yarim-calisma-odenegi-odemelerini-
one-cekti/  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230210-5.pdf
https://www.csgb.gov.tr/haberler/yasanan-depremler-sonrasi-ssk-ve-bag-kur-aylik-odemeleri-one-cekildi/
https://www.csgb.gov.tr/haberler/yasanan-depremler-sonrasi-ssk-ve-bag-kur-aylik-odemeleri-one-cekildi/
https://www.csgb.gov.tr/haberler/bakanlik-issizlik-ve-yarim-calisma-odenegi-odemelerini-one-cekti/
https://www.csgb.gov.tr/haberler/bakanlik-issizlik-ve-yarim-calisma-odenegi-odemelerini-one-cekti/
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türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil), 26 Mayıs 

2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş 

sayılacaktır. 6 Şubat'tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı ocak, şubat, 

mart, nisan, mayıs, haziran aylarına ait prim borçları 5510 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinde 

belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine (bu tarih 

dahil) kadar ertelenecektir.19 

 

                                                 
19 SGK, Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve 
Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru. (9 Şubat 2023). 
https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/Prim-Borclarinin-Odenme-Sureleri-ile-Kuruma-Verilmekle-Yukumlu-
Olunan-Bilgi-Belge-ve-Beyannamelerin-Verilme-Surelerinin-Ertelenmesine-Dair-Duyuru-2023-02-09-11-29-03  

https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/Prim-Borclarinin-Odenme-Sureleri-ile-Kuruma-Verilmekle-Yukumlu-Olunan-Bilgi-Belge-ve-Beyannamelerin-Verilme-Surelerinin-Ertelenmesine-Dair-Duyuru-2023-02-09-11-29-03
https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/Prim-Borclarinin-Odenme-Sureleri-ile-Kuruma-Verilmekle-Yukumlu-Olunan-Bilgi-Belge-ve-Beyannamelerin-Verilme-Surelerinin-Ertelenmesine-Dair-Duyuru-2023-02-09-11-29-03

