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Kıymetli Dostlarım,

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve başta Kahraman-
maraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şan-
lıurfa ve Osmaniye olmak üzere tüm Türkiye’yi etkileyen deprem felaketinde 
hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz, yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden 
herkese baş sağlığı diliyoruz. 

Herkesin başta maddi ve manevi yardımları tüm hızıyla bölgeye ulaştırmaya 
çalışarak seferber olduğu bu günlerde, hukuk alanında neredeyse her gün 
yaşanan gelişmeleri takip etmek ve halkımızı bu doğrultuda bilgilendirmek de 
oldukça önem taşıyor. TFP Şubat sayımızda da sadece konuyla ilgili hukuki 
gelişmeler ve kurumların açıklamalarına yer vereceğiz. 

Yaşanan deprem felaketiyle birlikte tüm kurumlar kendi yetki alanlarına giren 
konularda düzenlemeler yapmaya başladı. Başlıcalarını bu sayımızda özet-
ledik. 

Öncelikle, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, 
Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08.02.2023 tarihinden itibaren 
3 ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildi. Bu olağanüstü hal 
ilanıyla bağlantılı olarak pek çok kurum aksiyon almaya başladı. Yargı alanın-
da hak kayıplarının önlenmesi amacıyla bazı işlere ilişkin süreler durduruldu. 
İcra ve iflas takipleri, ihtiyati haciz kararları, taraf ve takip işlemlerine ilişkin 
düzenlemeler yapıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu depremden etkilenen 
ilgili kişilere ve veri sorumlularına yönelik bir duyuru yayımladı ve sürelere dair 
olağanüstü koşulların dikkate alınacağını vurguladı. Anayasa Mahkemesi ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da deprem bölgesinde sürelerin du-
racağına yönelik duyurular yayımladı. Türkiye Barolar Birliği, Depremzedeler 
İçin Hukuk Rehberi’ni güncelleyerek yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı, deprem bölgesindeki vatandaşların sağlık hizmeti sunucularına 
müraacatlarında ve ilaç veya sürekli kullanılan tıbbi malzemenin temininde 
yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla tedbirler aldığını duyurdu. 
SGK  tarafından ödenen gelir ve aylık ödemeleri Şubat dönemi için öne çe-
ildi, işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin çalışmalar tamamlanarak işsizlik ve 
yarım çalışma ödeneği şubat ayı ödemeleri erken yapıldı. Depremden etki-
lenen çalışanlara kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği sağlanmasına 
karar verildi. YÖK, 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitim 
şeklinde tamamlanmasına karar verdi.

Depremzedelerin yaşadığı mağduriyetlerin en aza indirgenmesi için kurumla-
rın bu tip düzenlemelerinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

Av. Sinan Görkem Gökçe
Kurucu ve Yönetici Ortak
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Deprem Bölgesinde OHAL İlan Edildi
08.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Anayasa ve Olağanüs-
tü Hal Kanunu’nun 3. maddesine dayanılarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, 
Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08.02.2023 tarihinden itibaren 3 ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmesine 
karar verildi. Ardından 10.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1354 nolu TBMM kararı ile söz konusu Cumhur-
başkanı Kararı TBMM tarafından onaylandı. 

Ohal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 120 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, 
Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde (Ohal Bölgesi) 3 ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından çeşitli alanlarda 
tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda, 11.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamın-
da Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname) yayımlandı. Kararname kap-
samında Ohal Bölgesi’nde yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen işlere ilişkin süreler 
06.04.2023 tarihine kadar durduruldu. 

Bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler: Dava açma, icra takibi başlatma, 
başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, arabuluculuk ve uzlaştırma süreleri, hak 
düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri durduruldu.

Bu kapsamda Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu 
başta olmak üzere usul hukukuna ilişkin hükümler içeren diğer kanunlarda ve ilgililer bakımından veya hakim 
tarafından belirlenen süreler de durdu. 

Takip hukukuna ilişkin süreler: İcra ve İflas Kanunu ile diğer kanunlarda düzenlenen ve hakim veya icra 
ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas 
taleplerinin alınması ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin süreler durduruldu. Nafaka alacaklarına 
ilişkin icra takipleri ise hariç tutuldu.

Ayrıca suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin ve tazyik hapsine ilişkin süreler, koruma tedbirlerine 
ilişkin süreler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler 
ve TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlenen süreler hariç tutuldu. 

Kararname’nin kapsamı, 06.02.2023 tarihi itibariyle Ohal Bölgesi’nde mukim gerçek ve tüzel kişiler ile aynı tarihte bu 
illerde bulunan kişiler ile sınırlı. Bununla birlikte aşağıdaki özel durumlar için de belirli süreler durduruldu: 

Ohal Bölgesi dışındaki illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin, Ohal Bölgesi’nde kan 
veya kayın hısımlarının bulunması veya Ohal Bölgesi’nde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen 
hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ohal Bölgesi’ne gitmeleri halinde söz 
konusu avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından süreler 06.03.2023’e 
kadar ülke genelinde durduruldu.
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Yerleşim yeri Ohal Bölgesi olmayan kişilerin, Ohal Bölgesi’nde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya Ohal 
Bölgesi’nde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçları-
nın karşılanması amacıyla Ohal Bölgesi’ne gitmeleri halinde söz konusu kişiler bakımından süreler 06.03.2023’e 
kadar ülke genelinde durduruldu.

Yukarıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile avukatların, Ohal Bölgesi dışında ikamet eden kişiler aleyhine icra ve iflas 
takibi, taraf ve takip işlemi ile ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemleri yapabileceği belirtildi. Bu kap-
samda işlem başlatan gerçek ve tüzel kişiler ile avukatların ise işlemi başlattığı tarihten itibaren ve işlem kapsamında, 
sürelerin 06.04.2023 tarihine kadar durmasına ilişkin hükümden faydalanamayacağı açıkça belirtildi.

Kararnamede, Ohal Bölgesi’nde bulunan sulh ceza hakimlikleri veya mahkemeler tarafından düzenlenen yakalama 
emri üzerine yakalanan kişinin en geç yirmi dört saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılamaması ve  
SEGBİS kullanılamaması durumunda bu kişinin yakalandığı yer sulh ceza hakimi veya mahkemesi tarafından sorgusu-
nun yapılacağı veya ifadesinin alınacağı belirtildi.

Ohal Bölgesi’nde hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresinin, şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya 
mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren dört günü geçmeyeceği, delilerin toplan-
masındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısının gözaltı süresinin 3 gün süreyle uza-
tılmasına yazılı olarak karar verebileceği belirtildi. Tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenmesi ise 
dosya üzerinden karar bağlanabilecek. Düzenlemede, tahliye taleplerinin tutukluluğunun incelenmesiyle birlikte dosya 
üzerinden karara bağlanmasına izin verildi. 

İcra İşlerine İlişkin OHAL Kapsamında Alınan Tedbirler 
Yayımlandı
Yargı alanında alınan tedbirler kapsamında, Kararname’nin uygulanması sırasında oluşacak tereddütleri giderebilmek 
ve uygulama birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla Kararname’nin uygulanmasına yönelik 14.2.2023 ta-
rihli ve 86420598-66 sayılı Bakan Olur’u ile icra işlerine ilişkin özetle aşağıda belirtilen görüşler benimsenmiştir. 

Ohal Bölgesi’nde,  06.02.2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 06.04.2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yargı alanın-
da hak kayıplarının önlenmesi amacıyla istisnalar hariç olmak üzere süreler ve işlemler durmuştur. Özetle; 

İcra ve iflas takipleri, ihtiyati haciz kararları, taraf ve takip işlemlerine ilişkin diğer başvurular ile itiraz ve taleplerin 
alınmayacağı, 
Dosyanın taraflarından birinin diğer taraf lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebileceği,
Nafaka alacakları hariç tüm icra ve iflas takipleri durduğundan bu konuda takiplerin durdurulmasına ilişkin ayrıca 
durma kararı alınmasına gerek olmayacağı,
İcra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin sürelerin durma süresi bitimine kadar işlemeyeceği belirtilmiş du-
rumda. 

Şubat 2023

ETHTH

4



ETHTH

111

Daha fazla bilgi için, info@gokce.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde;

İcra dairesince dosyanın işleme alınması veya incelenmesi sırasında Kararname m.2’nin uygulanmasına ilişkin 
değerlendirmenin icra dosyasından ve UYAP üzerinden yapılarak resen karar verilmesi gerekeceği, aynı tarihte 
Ohal Bölgesi’nde bulunan kişiler bakımından ise talep üzerine, icra dosyasının tetkikiyle talebine eklediği her türlü 
bilgi ve belgeler de değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceği, 
06.02.2023 tarihi itibarıyla Ohal Bölgesi’ndeki barolara kayıtlı olan avukatların vekil olduğu dosyaların icra dai-
resince işleme alınması veya incelenmesi sırasında Kararname m.2’nin uygulanmasına ilişkin değerlendirmenin 
icra dosyasından ve UYAP üzerinden resen yapılarak karar verilmesi gerekeceği, diğer barolara kayıtlı olup aynı 
tarihte Ohal Bölgesi’nde bulunan avukatlar bakımından ise talep üzerine, icra dosyasının tetkiki ile talebine ekle-
diği her türlü bilgi ve belgeler de değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceği,
Ohal Bölgesi dışındaki illerin barosuna kayıtlı avukatlar ve bürolarında çalışan kişilerin; Ohal Bölgesi’nde kan veya 
kayın hısımlarının bulunması veya Ohal Bölgesi’nde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve 
zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri nedeniyle talepte bulunulması 
hâlinde, Kararname m.2’nin uygulanmasında icra dosyasının tetkiki ile talebine eklediği her türlü bilgi ve belgeler 
de değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceği,
Yerleşim yeri Ohal Bölgesi dışındaki iller olan kişilerin; Ohal Bölgesi’nde kan veya kayın hısımlarının bulunması 
veya Ohal Bölgesi’nde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da 
ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri nedeniyle talepte bulunulması hâlinde, Kararname m.2’nin 
uygulanmasında icra dosyasının tetkikiyle  talebine eklediği her türlü bilgi ve belgeler de değerlendirilerek karar 
verilmesi gerekeceği

değerlendirilmiştir.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Başkanlığı tarafından dağıtım yerlerine gönderilen 14.02.2023 tarihli ve 86420598-66 sayılı 
Bakan Olur’unun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Depremden  
Etkilenen İlgili Kişilere ve Veri Sorumlularına  
Yönelik Duyurusu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 9 Şubat 2023’te depremden etkilenen ilgili kişilere ve veri sorumlularına yöne-
lik bir duyuru yayımladı. 

06 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Ohal Bölgesi’ne ilişkin KVKK tarafından yapılan duyuruda;

Ohal Bölgesi ve bu bölge dışındaki diğer illerde bulunmakla birlikte depremden etkilenen ilgili kişiler ya da veri 
sorumlularına,
Ohal Bölgesi’ndeki illerin barolarına bağlı olarak görev yapan veya bu iller dışında diğer illerin barolarına bağlı 
olarak görev yapmakla birlikte depremden etkilenen avukatlar tarafından temsil edilen ilgili kişiler ya da veri so-
rumlularına
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yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve sair düzenlemelerde yer alan sürelerin değerlendirilmesinde depre-
min sebep olduğu olağanüstü koşulların dikkate alınacağı ifade edildi.

Duyurunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

AYM’nin Bireysel Başvuruya İlişkin Sürelerin  
Durdurulması Duyurusu
Anayasa Mahkemesi (AYM) 16 Şubat 2023’te bireysel başvuruda sürelerin durdurulmasına yönelik bir duyuru yayımla-
dı. 

Duyuruda; deprem sebebiyle, OHAL Bölgesi’nde 6 Şubat 2023 (dâhil olmak üzere) tarihinden itibaren 6 Nisan 2023’e 
kadar (dâhil olmak üzere) bireysel başvuru süresinin durdurulduğu açıklandı. Kural olarak bireysel başvurunun başvuru 
yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması 
gerekir. Ancak AYM’nin duyurusuyla birlikte bireysel başvuru süresi, durma süresinin sona erdiği günü takip eden gün-
den itibaren işlemeye başlayacak.

Bireysel başvuru süresinin durdurulması, Ohal Bölgesi barolarına  6 Şubat 2023 ve öncesinde kayıtlı olan avukatlar ile 
diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatların takip ettiği dava ve işlerle ilgili olarak ülke genelinde 
uygulanacak.

Bununla birlikte; Ohal Bölgesi dışındaki illerde ikamet eden kişiler ile bu illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürola-
rında çalışan kişilerin (i) ilgili illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması, (ii) ilgili illerde felakete uğrayanların kurta-
rılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere giden kişilere 
yönelik bireysel başvuru süreleri 6 Mart 2023’e kadar (dahil olmak üzere) durduruldu.

AYM’nin ilgili duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Barolar Birliği’nden “Depremzedeler İçin  
Hukuk Rehberi”
Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi’nin (Rehber) ilk baskısı 
ülkemizde yaşanan Gölcük merkezli 1999 depremi sonrasında Ağustos 1999’da yapılmıştı. Daha sonrasında 2001 
yılında güncellenen Rehber, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler sonrasında depremzede vatandaşlarımızın 
ihtiyacına cevap vermek için mevzuattaki değişiklikler ve uygulamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek güncellendi. 

Rehber, birçok hukuk alanına ilişkin geniş bir hukuki perspektif içeriyor.Bu kapsamda Rehber, yaşanan deprem dolayı-
sıyla depremzedelerin hakları, hak kaybına uğranmaması için alınabilecek önlemler, depremzedelere sağlanan destek-
ler ve deprem sonrasında başvurulabilecek hukuki süreçler ve izlenecek usul kurallarına dair temel bilgiler konusunda 
okuyucuları bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bunun yanında işçi ve işveren ilişkisine dair hukuki notlar da Rehber’de yer alıyor. 
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Rehber’de işlenilen en esaslı konulardan biri, depremzedelerin deprem sonrasında başlatabileceği hukuki süreçlere 
ilişkin başvuru makamı, itiraz süreleri, özel hukuka dayalı veya idareye karşı tazminat istemlerine ilişkin süreler, yetkili 
ve görevli merciler, ispat yöntemleri, talep konuları, husumet, adli yardım gibi usul hukuku ve maddi hukuk alanındaki 
hak ve yükümlülüklerine dair temel bilgiler. Ayrıca Rehber, deprem sonrasındaki süreç için depremzedeler ve etkilenen 
diğer kişilere yönelik vergi hukuku ve sağlık hukuku düzenlemelerine de yer veriyor. 

Son olarak, depremden pek çok anlamda en çok etkilenen kategori olan çocuklar için; çocukların temsili, kişisel verile-
rinin korunması, koruyucu aile ve evlat edinilmesine ilişkin düzenlemeler, çocukların güvenliği, korunması ve çocuklara 
destek için başvurulabilecek kurumlar ile koruyucu ve destekleyici tedbirler gibi birçok konu Rehber’de daha kapsamlı 
ve ayrıntılı olarak açıklanıyor.

Rehber’e güncel ve son haliyle buradan ulaşabilirsiniz.

Ohal Bölgesi’nde Çalışma Hayatının Düzenlenmesine 
İlişkin Duyuru
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deprem sebebiyle Ohal Bölgesi’nde bazı hak düşürücü sürelerin işletilmesini 
durdurdu. Bu kapsamda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu›na dayanılarak hazırlanan «Toplu İş Sözleşmesi 
Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik» ve «Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma 
Yönetmeliği» hükümleri gereği Ohal Bölgesi’nde  Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından yürütülen işlemlerde 
hak düşürücü süreler olağanüstü hal sürecinde işletilmeyecek.

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Ohal Bölgesi’nde İlaç Temini ve Reçete Uygulamaları 
Hakkında Duyuru
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Şubat 2023 tarihli duyurusunda, Ohal Bölgesi’nde yaşayan vatandaşların 
sağlık hizmeti sunucularına müraacatlarında ve ilaç veya sürekli kullanılan tıbbi malzemenin temininde yaşanacak 
mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler aldığını duyurdu. 

Bu kapsamda genel sağlık sigortası kapsamındaki kişiler için aşağıdaki kararlar alındı:

Sağlık raporu ile alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin bir defaya mahsus olacak şekilde reçetesiz 
temin edilmesi,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli olan eczanelerden ve/veya merkezlerden temin edilecek ilaç ve 
sürekli kullanılan tıbbi malzemeler için katılım paylarının alınmaması,
06.02.2023 tarihinden önce kaynaklanan ve tahsil edilmemiş katılım paylarının ertelenmesi,
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05.02.2023 tarihine kadar deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşların SGK ile sözleşmeli eczane ve merkez-
lerden alınan ilaçların bitiş tarihleri 06.02.2023 olacak şekilde düzenlenerek vatandaşların ilaç ve tıbbi malzeme 
temin etmesinin sağlanması,
Afet bölgesindeki SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında zorunlu IP uygulamasının kaldırılması,
Afet bölgesindeki tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ilişkin fatura, reçete teslim sü-
resi, itiraz süresi ve itiraz değerlendirme süresinin 31.03.2023 tarihine kadar uzatılması.

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

SSK ve Bağ-Kur Aylık Ödemeleri Öne Çekildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK  tarafından ödenen gelir ve aylık ödemeleri Şubat dönemi için öne çekti. 
Bu kapsamda;

SSK (4/a) kapsamında aylık alan vatandaşların 17-26 Şubat tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklarının 14-
15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenmesine,
Bağ-Kur (4/b) sigortalıları için 25-28 Şubat tarihlerinde ödenecek gelir ve aylık ödemelerinin 16-17 Şubat 2023 
tarihleri arasında yapılmasına karar verildi. 

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

İşsizlik ve Yarım Çalışma Ödeneği Ödemeleri  
Öne Çekildi, Ek Tedbirler Alındı  
Ohal Bölgesi’nde işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin çalışmalar tamamlanarak işsizlik ve yarım çalışma ödeneği şubat 
ayı ödemeleri 15 Şubat’ta yapıldı. Mart ayı ödemelerinin 21 Mart’ta, Nisan ayı ödemelerinin ise 19 Nisan’da yapılması 
kararlaştırıldı.

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Bununla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bazı ek tedbirleri de uygulamaya koydu. Bu kapsamda, 

6 Şubat ile 30 Nisan tarihleri arasında SGK’ya verilmesi gereken tüm bilgi, belge ve beyannameler 26 Mayıs 2023 
tarihine kadar ertelendi.
Ohal Bölgesi’ndeki vatandaşların prim borçları ertelendi.
Bağ-Kur sigortalıları için ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 31 Ağustos’a kadar ertelendi.
Olağanüstü hal süresi boyunca istisnai haller dışında işten çıkarmalar yasaklandı.

ETHTH
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Depremden Etkilenen Çalışanlara Kısa Çalışma  
Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Sağlanacak 

Ohal süresi boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret 
desteği sağlanacak.
Deprem tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunan ve işyerlerinin kapanması sebebiyle iş sözleşmesi sona eren ve 
işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara nakdi ücret desteği sağlanacak.

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

YÖK’ten Uzaktan Eğitim Kararı
Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 17 Şubat 2023 tarihli genel kurul toplantısında depremin ülkedeki genel etkileri, öğren-
cilerin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi birçok faktörü değerlendirerek 2022-
2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitim şeklinde tamamlanmasına karar verdi. İlgili kararın alındığı genel 
kurul toplantısında, sürecin detayları ve istisnai durumlar için aşağıdaki hususlar da kararlaştırıldı:

1. Eğitimlerine Yükseköğretim Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği uyarınca devam eden tıp, diş hekimliği, 
hemşirelik, mühendislik gibi programlardaki öğrencilerin eğitimlerini yüz yüze gerçekleştirilmesi,
2. Ohal Bölgesi’ndeki üniversitelerin eğitime devam edebilmesi adına akademik ve idari görevlendirme yapma ve bilişim 
desteği gibi konularda ortak çalışma yapılmak üzere YÖK kararında belirtilen üniversiteler ile eşleştirilmesi,
3. Belirli şartların sağlanması halind depremden etkilenen öğrencilerin birinci derece yakınlarının ikametgahının bulun-
duğu illerdeki üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitime devam edebilmeleri,
4. Talepte bulunan öğrencilerin bahar döneminde üniversite kayıtlarının dondurulabilmesi,
5. Ohal Bölgesi’nde birinci derece yakınlarını kaybeden, birinci derece yakınının ikamet ettiği konutu yıkılan veya hasar 
gören vakıf üniversitesi öğrencilerinin bahar dönemi taksit ödemelerinin güz dönemi sonuna ertelenmesi, diğer konular-
da kendilerine kolaylıklar sağlanması,
6. Deprem sonrasında güz dönemi sınavlarına katılım sağlayamayan öğrencilerin sınavlarının ileri bir tarihte yapılması.

Uzaktan eğitime ilişkin YÖK kararına buradan ulaşabilirsiniz.
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