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Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, 3.3.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  

 
Buna göre 128 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;  

 
1. 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası ile; Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen 

iller olan kişiler ile 6/2/2023 tarihi itibarıyla olağanüstü hal ilan edilen illerde 
bulunduğunu belgeleyen kişilerin kayıp veya kullanılamaz durumda olan Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik kartı, ikamet izni belgesi, çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti 
belgeleri, pasaport ve sürücü belgelerinin yenilenmesinde; olağanüstü hal süresince 
değerli kağıt bedeli ile çalışma izni, çalışma izni muafiyeti ve ikamet izinlerinden yeniden 
harç alınmaz. Süresi üç yıldan az olan umuma mahsus pasaportlar harç 
alınmaksızın üç yıl süreli olarak düzenlenir. 

 
2. 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrası ile; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 

ilgili diğer mevzuat kapsamında trafik kuruluşları tarafından geçici olarak geri alınan 
ve olağanüstü hal ilan edilen illerdeki trafik kuruluşlarında veya nüfus müdürlüklerinde 
bulunan ve deprem nedeniyle kaybolan veya kullanılamaz duruma gelen sürücü 
belgeleri için de değerli kağıt bedeli alınmaz.   

 
3. 3’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası ile; Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen 

iller olan gerçek veya tüzel kişilere ait araçlar ile meydana gelen depremler sırasında 
bu illerde bulunduğu yetkili kurumlarca tespit edilen araçlara (hisseli araçlar da dahil) 
ilgili mevzuat kapsamında yapılacak olan hurdaya ayırma, trafikten çekme, 
veraseten devir, kayıp veya yıpranma nedeniyle belge yenileme ile kayıp ya da 
çalıntı nedeniyle plaka değişikliği işlemleri sırasında araç tescil belgesi değerli 
kağıt bedeli olağanüstü hal süresince alınmaz. 

 
4. 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası ile; Olağanüstü hal ilan edilen illerde 

meydana gelen depremlere ilişkin arama ve kurtarma ile diğer yardım faaliyetlerine 
katılmak üzere bu illerde bulunan veya bu illerle diğer iller arasında seyir halinde 
bulunan araçlardan 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren bu maddenin yayımı 
tarihine kadar 2918 sayılı Kanunun 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendini 
(Takograf ve taksimetre bulundurmamak ve kullanmamak ), 47’nci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendini (Kırmızı ışık ihlali), 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasını 
(Taşıt kullanma sürelerine uymamak) ve 51’inci maddesinin ikinci fıkrasını (Hız 
sınırlarının ihlali) ihlal edenler hakkında, trafik idari para cezası karar tutanağı 
düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine 
bakılmaksızın geri alınır. Bu fıkraya göre geri alınan trafik idari para cezası karar 
tutanaklarına bağlı olarak yapılan sürücü belgesi iptal ve geçici geri alma işlemlerinin de 
ortadan kalkar. 
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5. Olağanüstü hal ilan edilen illerde 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden bu 
maddenin yayımı tarihine kadar 2918 sayılı Kanunun 116’ncı maddesi kapsamında 
araç tescil plakası üzerinden tespit edilen trafik kural ihlallerine ilişkin trafik idari para 
cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip 
edilmediğine bakılmaksızın geri alınır. 

 
6. Olağanüstü hal ilan edilen illerde meydana gelen depremlere ilişkin arama ve 

kurtarma ile diğer yardım faaliyetlerine katılmak üzere bu illerde bulunan veya bu 
illerle diğer iller arasında seyir halinde bulunan taşıtlara ilişkin 6/2/2023 (bu tarih dahil) 
tarihinden itibaren bu maddenin yayımı tarihine kadar 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı 
Karayolu Taşıma Kanununun 26’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 
idari para cezası karar tutanağı düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya 
tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın geri alınır. 

 
7. Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan kişilere ait araçlar ile 

6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen 
araçlardan, 2918 sayılı Kanunun 34’üncü maddesi ve ilgili mevzuat gereğince 
yaptırılması zorunlu olan araç muayenelerinin geçerlilik süreleri 6/2/2023 (bu tarih 
dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresi sonuna kadar dolanların, araç 
muayene işlemleri olağanüstü hal süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay 
içerisinde gerçekleştirilir. Bu fıkra kapsamına giren araçlara bu süre zarfında 2918 
sayılı Kanunun 34’üncü maddesine istinaden trafik idari para cezası karar tutanağı 
düzenlenmez, düzenlenmiş olanlar ise tebliğ veya tahsil edilip edilmediğine 
bakılmaksızın geri alınır, Hükümleri getirilmiştir. 

 
128 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ekte yer almakta olup, kararnamenin 

incelenerek bilgi edinilmesini ve esnafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederiz.  
  
 

 
 
 
 
                         Enver YENİÇERİ                                       Fevzi APAYDIN 
                           Genel Sekreter                                               Başkan 
 
 
 
 
 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230303-10.pdf 
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