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ÖZET: 

• 23 Şubat 2023 tarih ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6831 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile deprem nedeniyle oluşan mücbir sebebe dayanarak 7256 
sayılı ve 7326 sayılı kanunlarda yer alan taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi. 

 
 

6831 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana 
gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 06.02.2023 ile 31.07.2023 tarihleri 
arasında (bu tarihler dahil) mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, 
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin 
Gürün ilçesindeki dairelere (alacaklı idarelere) “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve/veya “7326 sayılı 
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun” kapsamında yapılandırılan borcu bulunanların, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre 
içinde 7256 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri ile 7326 sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 
üncü, 5 inci, 7 nci, 8 inci maddeleri ve 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve on üçüncü 
fıkraları kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir. 
 
Bu düzenlemeye göre; mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların 
06.02.2023 tarihi ile 31.07.2023 tarihi arasında 7256 sayılı ve 7326 sayılı kanunlar kapsamında 
ödenmesi gereken taksitlerden birincisinin mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, 
sonraki taksitlerinin ise bu ayı izleyen ikişer aylık dönemler halinde; belediyelerin bu döneme 
rastlayan taksitlerinin ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlayarak aylık 
taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir. 

Karar yayımı tarihinde (23.02.2023) yürürlüğe girmiştir. 
 
Söz konusu karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230223-15.pdf 
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