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Önsöz. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12.03.2020 tarihinde salgın hastalık 
olarak nitelendirilen ve tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de hızla 
yayılmakta olan Koronavirüs  (COVID-19) salgınının ekonomi, iş ve ticaret 
dünyası üzerindeki olumsuz etkileri, gün geçtikçe daha da hissedilir hale 
gelmektedir.  
 
COVID-19 salgınının hukuki boyutları hakkında, ilgili tüm kişilerin 
yararlanabileceği güvenilir bir kaynak oluşturmak amacıyla, değerli 
müvekkillerimiz için hazırladığımız bilgilendirme notlarını derlediğimiz ilk 
dosyamızı Mart ayı sonunda sizlerle paylaşmıştık.  
 
«Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve Hukuki Meseleler» başlıklı 
bilgilendirme dosyamızın, Nisan ayı içerisinde gerçekleşen gelişmeleri ve 
müvekkillerimiz tarafından dikkatimize sunulan hukuki meseleler 
doğrultusunda hazırladığımız yeni bilgilendirme notlarını da içeren bu 
güncellenmiş ikinci versiyonunu da faydalı olması ümidiyle paylaşıyoruz.  
 
Her gün değişen ve henüz çok yeni bu hukuki sorunlar ile kanuni 
düzenlemeler hakkında ortaya konulabilecek farklı hukuki görüşlere 
saygımızı peşinen beyan ederiz. Bu dosyada yer verdiğimiz özet 
niteliğindeki bilgilendirmelerin konu hakkında kapsamlı hukuki tavsiye 
olarak nazara alınmamasını, her somut olay için özel olarak mutlaka bir 
hukukçuya danışılmasını rica ederiz. 
 
Bu zor günleri bir an önce geride bırakmak umuduyla, sağlıklı günler 
dileriz. 

 

Saygılarımızla, 

YÖNET Avukatlık Bürosu 
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Yasal Süreler 15 Haziran 2020 
Tarihine Kadar Durduruldu 
 

b. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 
takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda 
belirlenen süreler ve bu kapsamda 
hâkim veya icra ve iflas daireleri 
tarafından tayin edilen süreler; nafaka 
alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç 
olmak üzere; tüm icra ve iflas takipleri, 
taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas 
takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz 
kararlarının icra ve infazına ilişkin 
işlemler ise 22.03.2020 tarihinden 
itibaren 30 Nisan 2020 (bu tarih dâhil) 
tarihine kadar durdurulmuştu. 

 

30 Nisan 2020 tarihli Yargı Alanındaki 
Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla 
Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına 
Dair Cumhurbaşkanı Kararı  ile yasal 
sürelerin durma tarihi 15 Haziran 2020 
tarihine kadar uzatılmıştır. 
 

Uzatma kapsamı dışında olan süreler şu 
şekildedir: (i) Suç ve ceza, kabahat ve 
idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik 
hapsi için kanunlarda düzenlenen 
zamanaşımı süreleri. (ii) 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen 
zorunlu idari başvuru yolu (iii) 5271 
sayılı Kanunda düzenlenen koruma 
tedbirlerine ilişkin süreler (iv) 6100 sayılı 
Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri 
tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.  

Bu bilgilendirme notu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.  

 

 

Koronavirüs (COVID-19) salgınının 
sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda 
ortaya çıkardığı olumsuzlukların asgari 
düzeye indirilmesi ve muhtemel hak 
kayıplarının önüne geçilebilmesi adına 
devlet tarafından birtakım tedbirler 
alınmakta ve çeşitli yasal 
düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

Bu kapsamda yapılan yasal 
düzenlemelerden birisi olan ve 
26.03.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
(“Torba Kanun”) ‘un “Geçici Madde 1” 
başlıklı maddesinin 1. Fıkrası uyarınca; 

a. Dava açılmasına ve icra takibi 
başlatılmasına ilişkin süreler; başvuru, 
şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve 
zamanaşımı süreleri, hak düşürücü 
süreler ve zorunlu idari başvuru 
süreleri; arabuluculuk ve uzlaştırma 
kurumlarında yer alan tüm süreler; bir 
hakkın doğumuna, kullanımına veya 
sona ermesine ilişkin tüm süreler, 
İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza 
Muhakemesi Kanunu ve Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu ile bunların 
yanında usul hükmü içeren diğer 
kanunlarda, taraflar açısından 
belirlenen süreler ve bu kapsamda 
hakim tarafından tayin edilen süreler, 
13.03.2020 tarihinden itibaren 
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Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı 
Sınırlandırıldı 
 

dağıtımına karar verilebilecektir. 
Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek 
akçeler dağıtıma konu edilemeyecek, 
genel kurulca yönetim kuruluna kâr 
payı avansı dağıtımı yetkisi 
verilemeyecektir. Yani açıkça bir 
sınırlama yapılmıştır. Bu sınırlamalar 
ile şirket kaynaklarının nakit kar 
dağıtımı suretiyle azaltılması 
önlenmeye çalışılmıştır.  
 

Ancak; devlet, il özel idaresi, belediye, 
köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve 
sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 
kamuya ait fonların, doğrudan veya 
dolaylı olarak sermayesinin yüzde 
ellisinden fazlasına sahip olduğu 
şirketler hakkında bu hüküm 
uygulanmayacaktır.  

 
Cumhurbaşkanı, kar payı dağıtım 
yasağına ilişkin olarak 30 Eylül’de 
bitecek süreyi üç ay uzatmaya ve 
kısaltmaya yetkili kılınmıştır. 

 
Geçici Madde 13’ün ikinci fıkrası 
uyarınca; genel kurulca 2019 yılı hesap 
dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı 
kararı alınmış ancak henüz pay 
sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya 
kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net 
dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan 
kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 
tarihine kadar ertelenecektir. 
 
Bu bilgilendirme notu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.  

 

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-
19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal 
Hayata Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
(“Torba Kanun”) 17.04.2020 tarihli 
31102 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Torba Kanun ile tüm 
dünyada ve ülkemizde yayılmaya 
devam eden COVID-19 salgınının 
sosyal, ekonomik ve ticari hayattaki 
olumsuz ektilerinin asgari düzeye 
indirilebilmesi için birtakım tedbirler 
alınması amaçlanmıştır. Bu 
bilgilendirme notumuzda Türk Ticaret 
Kanunu’na Torba Kanun’la getirilen 
değişiklikler ele alınmıştır. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 
Yapılan Değişiklikler 
 

Kâr Payı Dağıtımının Sınırlandırılması 
 

Torba Kanun ile birlikte 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’na Geçici Madde 
13 eklenmiş ve kâr payı dağıtımına 
yönelik düzenlemeler yapılmıştır.  
 

Geçici Madde 13 uyarınca; sermaye 
şirketlerinde, 30.09.2020 tarihine 
kadar 2019 yılı net dönem kârının 
yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının 
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Aşırı Fiyatlama ve Stokçuluk 
Düzenlemesi 
 

geçebilmek için düzenleme 
yapılmıştır. Bu kapsamda 6585 sayılı 
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun’da (“Perakende 
Kanunu”) yapılan değişiklik uyarınca; 
bir mal veya hizmetin satış fiyatında 
fahiş artış yapan üretici, tedarikçi ve 
perakende işletmelere 10.000 Türk 
Lirası’ndan 100.000 Türk Lirası’na 
kadar, Piyasada darlık yaratıcı, piyasa 
dengesini ve serbest rekabeti bozucu 
faaliyetler ile tüketicinin mallara 
ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde 
bulunan üretici, tedarikçi ve 
perakende işletmelere ise 50.000 Türk 
Lirası’ndan 500.000 Türk Lirası’na 
kadar idari para cezası uygulanacaktır. 
 
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 
 
Ayrıca Torba Kanun’la birlikte 
Perakende Kanunu’na eklenen Ek 
Madde 1 uyarınca, üretici, tedarikçi ve 
perakende işletmelerin fahiş fiyat 
artışı ve stokçuluk uygulamalarına 
yönelik düzenlemeler yapmak, 
gerektiğinde denetim ve 
incelemelerde bulunarak idari para 
cezası uygulamak ve her türlü tedbiri 
almak amacıyla Haksız Fiyat 
Değerlendirme Kurulu 
oluşturulacaktır. Kurul’un oluşumu, 
görevleri, çalışma usul ve esasları ve 
Kurul’a ilişkin diğer hususlar 
yönetmelik ile belirlenecektir. 
 
Bu bilgilendirme notu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.  

 

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-
19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal 
Hayata Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
(“Torba Kanun”) 17.04.2020 tarihli 
31102 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Torba Kanun ile tüm 
dünyada ve ülkemizde yayılmaya 
devam eden COVID-19 salgınının 
sosyal, ekonomik ve ticari hayattaki 
olumsuz ektilerinin asgari düzeye 
indirilebilmesi için birtakım tedbirler 
alınması amaçlanmıştır. Bu 
bilgilendirme notumuzda Perakende 
Kanunu’na Torba Kanun’la getirilen 
değişiklikler ele alınmıştır. 

 

6585 sayılı Perakende Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da 
Yapılan Değişiklikler 

Aşırı Fiyatlama ve Stokçuluk 
Düzenlemesi  

COVID-19 salgını süresince piyasada 
stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları 
gibi bir takım fırsatçı uygulamalar 
dikkat çekmeye başlamıştır. Bu konu 
ile ilgili olarak sürecin başından beri 
gerek Ticaret Bakanlığı’nın gerekse 
Rekabet Kurumu’nun önleme yönelik 
bazı açıklamalarından sonra Torba 
Kanun kapsamında stokçuluğun ve 
fahiş fiyat uygulamalarının önüne 
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Koronavirüs (COVID-19) Salgınının  
İşveren-işçi İlişkilerine Etkileri 
 

III. Devlet Kurumları Tarafından 
Açıklanmış Bir Tavsiye Kararı 
Bulunması Halinde İşverenin İşyerini 
Geçici Süre İle Kapatması 

Devlet kurumlarının tavsiye kararı 
doğrultusunda işverenin işyerini geçici 
sure ile kapatması durumunda da 
kural olarak işverenin çalışanlarının 
ücretini ödeme yükümlülüğü devam 
edecektir. 

Böyle bir durumda, şartların mevcut 
olması halinde, aşağıda sıralanan 
seçeneklerin değerlendirilmesini 
önermekteyiz: 

▪ Ücretsiz İzin 

▪ Ücretli İzin 

▪ Uzaktan Çalışma 

▪ Telafi Çalışması 

Bu seçeneklere ilişkin ayrıntılı 
açıklamalarımıza aşağıda, 5. Bölümde, 
yer verilmiştir. 

 

IV. Devlet Kurumları Tarafından 
Açıklanmış Zorunlu Bir Karar 
Sebebiyle İşverenlerin İşyerlerini 
Geçici Süreyle Kapatması 

COVID-19 salgını sebebiyle devlet 
kurumları tarafından açıklanmış 
zorunlu bir karar neticesinde 
işyerlerinin geçici süreyle kapanması,  

 

I. İşveren Tarafından Alınması 
Gereken Tedbirler 

Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına 
alan bir salgın hastalığın hızla 
yayılmakta olduğu bilindiğinden, 
işverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerine azami düzeyde 
dikkat etmesi gerekmektedir. 
İşverenin işçiyi koruma, gözetme 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu 
doğrultuda işveren tarafından 
alınabilecek tüm tedbirler alınmalı, bu 
tedbirler işçilere duyurulmalı, gerekli 
eğitim verilmeli ve kurallara uyulup 
uyulmadığı denetlenmelidir. İşçiler de 
işveren tarafından alınan bu tedbirlere 
uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda 
özellikle işyeri hekimleri ile birlikte 
hareket edilmeli, uzmanlardan yardım 
alınmalıdır. 

 

II.  COVID-19’un Yayılmasını Önlemek 
Amacıyla İşverenin Kendi İnisiyatifi 
Doğrultusunda İşyerini Geçici Süreyle 
Kapatması  

Devlet kurumları tarafından açıklanmış 
herhangi bir zorunlu karar veya tavsiye 
kararı olmaksızın işverenin, COVID-
19’un yayılmasını önleme amacıyla 
işyerini geçici süre ile kapatması 
durumunda, kural olarak işverenin 
çalışanlarının ücretini ödeme 
yükümlülüğü devam edecektir. 
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4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu”) 
kapsamında bir zorlayıcı neden olarak 
kabul edilmelidir. Nitekim Yargıtay da, 
yerleşmiş içtihatlarında “salgın hastalık 
sebebiyle karantina uygulanması”nı 
zorlayıcı neden olarak kabul etmiştir. 
  
İş Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca, 
zorlayıcı bir nedenin vuku bulması 
hâlinde, çalışamayan veya 
çalıştırılmayan işçiye bir haftaya kadar 
her gün için yarım ücret ödenir. 
  
Bu kapsamda COVID-19 nedeniyle 
bölgesel karantinalar uygulanması, 
sokağa çıkma yasaklarının uygulanması 
veya işyerlerinin kapatılması durumunda 
çalışanın işe gelmesinin mümkün 
olmaması sebebiyle bir haftalık süre 
boyunca, işveren çalışana yarım ücret 
ödemekle yükümlü olacaktır.  
  
Söz konusu zorlayıcı nedenin bir 
haftadan uzun sürmesi halinde, 
işverenin işçiyle arasında olan 
sözleşmeyi geçerli veya haklı nedenle 
feshedemeyeceği kanaatindeyiz. 
Bununla birlikte, İş Kanunu uyarınca 
işçinin işverenle arasında olan 
sözleşmeyi haklı nedenle, feshetme 
hakkı olduğu kanaatindeyiz. Öte yandan, 
örneğin; işyerinin faaliyetlerine devam 
etmesi, ancak işçinin karantina 
bölgesinde olması nedeniyle bir 
haftadan daha fazla süre ile 
çalışamaması halinde işveren çalışanın iş 
sözleşmesini haklı sebeple 
feshedebilecektir. 
 
V.  İşverenler Tarafından İzlenebilecek   
      Yollar 
  
a. Ücretsiz İzin:  
 
Öncelikle çalışanlara ücretsiz izne 
çıkması teklif edilebilir. Ücretsiz izin 
kullandırmak tek başına işverenin 
inisiyatifinde değildir ve işçinin kabulüne 

 
 

bağlıdır. İşçi ücretsiz izne çıkarken işçinin 
yazılı kabul beyanı alınmalıdır. İzin 
formunda izin süresi belirtilmeli, bu 
sürenin uzatılması gerekirse tekrar onay 
alınmalıdır. Tek taraflı, maktu belgeler 
ve süresi belli olmayan izin formları 
geçersiz kabul edilmektedir. İşçiye, 
hukuki sonuçları anlatıldıktan sonra, İzin 
sonu işe başlatılması koşuluyla ve 
ücretin bir kısmı da ödenmesi koşuluyla 
işçiye ücretsiz izin kullandırılması 
mümkün olabilecektir. 
  
b. Ücretli İzin: 
 
İşçilerin ücretli yıllık izinlerini kullanması 
sağlanabilir. Yıllık izin kullanım dönemini 
belirlemek işverenlerin yönetim hakkı 
kapsamındadır. Bu doğrultuda, 
işverenler tarafından belirli bir dönemde 
işçinin yıllık iznini kullanması talep 
edilebilir. Yıllık izine çıkışta yazılı izin 
talebi alınmalı, dönüşte izin defteri 
imzalatılmalıdır. 
 
c. Uzaktan Çalışma: 
 
Yapılacak işin niteliği müsaade ediyor ise 
(örneğin beyaz yakalı çalışanlarda) 
evden çalışma uygulamasına geçilebilir. 
Uzaktan çalışma; işçinin, işveren 
tarafından oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında iş görme edimini evinde ya 
da teknolojik iletişim araçları ile işyeri 
dışında yerine getirmesi esasına dayalı 
ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. 
Uzaktan çalışma sözleşmesi yazılı olarak 
yapılmalıdır. COVID-19 salgın hastalığı 
sebebi ile mevcut çalışanların iş 
sözleşmelerine ek bir protokol 
yapılabilir. Protokolde uzaktan 
çalışmanın hangi tarihler arasında 
olacağı belirtilmelidir. Uzaktan çalışma 
sözleşmesinde (ek protokolde); işin 
tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, 
ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin 
hususlar, işveren tarafından sağlanan 
ekipman ve bunların korunmasına ilişkin 
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yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim 
kurması ile genel ve özel çalışma 
şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır. 
  
d. Telafi Çalışması: 
 
Ücretsiz ve ücretli izin alternatifleri ile 
sonuç alınamaması halinde işverenler 
tarafından telafi çalışması yoluna 
gidilebilecektir. İş Kanunu’nun 64. 
maddesi uyarınca zorunlu nedenlerle 
işin durması halinde işyerinde normal 
çalışma sürelerinin önemli ölçüde 
altında çalışılması halinde, işveren 
çalışanlara telafi çalışması yaptırabilir.  
İlgili mevzuat uyarınca telafi 
çalışmasının; 4 ay içerisinde yaptırılması, 
sebebiyle birlikte çalışma tarihinin açık 
şekilde duyurulması, iş durdurma sona 
erdiğinde çalışanların toplam günlük 
çalışmanın 11 saati aşmaması, telafi 
çalışma süresinin 3 saatten fazla 
olmaması, tatil günlerinde 
yaptırılmaması gerekmektedir. Bu 
kapsamda COVID-19 salgını sebebiyle 
işveren tarafından duyurulacak tarihler 
arasında işin durdurulduğunu, hangi 
tarihte işe başlanacağını, hangi tarihler 
arasında ve kaçar saat telafi çalışması 
yaptırılacağının çalışanlara ilan edilmesi, 
ve mümkünse çalışanlardan yazılı onay 
alınarak telafi çalışması yoluna gidilmesi 
mümkündür. Çalışılmayan süre için 
çalışanlara ücretleri ödenmelidir. Ancak, 
yapılacak telafi çalışması için ilave bir 
ücret ödenmesi gerekmemektedir. 
  
e.  Kısa Çalışma:  
 
Kısa çalışma, genel ekonomik, sektörel 
ve bölgesel kriz veya zorlayıcı 
sebeplerinin ortaya çıkması ile buna 
bağlı olarak işletmelerin küçülme 
durumuna gitmeleri halinde 
çalışanlarının iş sözleşmelerini 
feshedilmesi yerine, çalışanlarının 
çalışma sürelerini azaltarak üretimi 
azaltmaları ya da tamamen 
durdurulmalıdır. 

Zorunlu nedene bağlı olarak işyerinde 
kısa çalışmaya gidilirse, kısa çalışma 
döneminde geçerli nedenle fesih 
yapılamayacaktır. Ayrıca bu dönemde 
ücretli veya ücretsiz izin de 
kullandırılamaz.  
 
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
Hakkında Yönetmelik uyarınca, yukarıda 
sayılan sebeplerin varlığı halinde, 
çalışma sürelerinin en az üçte bir 
oranında azaltılmış olması ve süreklilik 
koşulu aranmaksızın en az dört hafta 
süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen 
durdurulması halinde, işverenler kısa 
çalışma ödeneğine başvurabilecektir. 
Kısa çalışma ile ilgili başvurular gerekçeli 
olarak İŞKUR’a yapılır. Eğer bir toplu iş 
sözleşmesi varsa ilgili sendikaya da yazılı 
bir bildirim yapılması gerekmektedir. 
Yapılan başvurular Kısa Çalışma ve Kısa 
Çalışma Ödeneği Hakkında 
Yönetmelik’te belirlenen kriterlere göre 
değerlendirilir. COVID-19 virüs salgını 
nedeniyle açıklanan “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Paketi”nde işverene işyerinde 
kısa çalışma yapmasına yönelik 
kolaylıklar sağlanacağı bildirisi yapılmış 
olup, İŞKUR tarafından kısa çalışma 
ödeneği başvurularının 23.03.2020 tarihi 
itibariyle elektronik ortamda 
yapılabileceği duyurulmuştur. 
 
VI.  Sonuç 
 
Halk sağlığını tehdit eden COVID-19 
salgınının; toplumsal, ekonomik ve 
hukuki açıdan da ortaya birçok problem 
çıkartması beklenmektedir. Bu süreçte, 
hassas dengeleri ve sosyal menfaatleri 
gözeterek, işverenlerin ve çalışanların 
karşılıklı anlayış ve anlaşma zemini 
içerisinde işveren-işçi ilişkilerini 
sürdürmelerini dileriz.  
 
Bu bilgilendirme notu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.  
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Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin, İşsizlik 
Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneği 
Hakkında Alınan Tedbirler 
 

Geçici Madde 10 uyarınca, İş Kanunu, 
kapsamında olup olmadığına 
bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet 
sözleşmesi, maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih olan 17.04.2020 tarihinden 
itibaren üç ay süreyle işveren 
tarafından feshedilemeyecektir. Bu 
durumun istisnası ise; İş Kanunu’nun 25. 
maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı 
bendinde ve diğer kanunların ilgili 
hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan haller ve benzeri 
sebeplerdir. Yani bu hallerde elbette 
işverenin fesih hakkı saklı olacaktır.   

 

Bununla birlikte, işverenler üç ay 
boyunca iş sözleşmelerini 
feshedemeyecek olsa da, üç aylık süreyi 
geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen 
veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir.  

 

Bu durum, işçiye haklı nedene dayanarak 
sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.  
İşveren, yukarda belirtilen hükümlere 
aykırı olarak iş sözleşmesini feshederse 
sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin 
işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret 
tutarında idari para cezasına 
hükmedilecektir.  

Yukarıda belirtilen üç aylık sürenin altı 
aya karar uzatılması konusunda 
Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.  

  

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-
19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal 
Hayata Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
(“Torba Kanun”) 17.04.2020 tarihli 
31102 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Torba Kanun ile tüm 
dünyada ve ülkemizde yayılmaya 
devam eden COVID-19 salgınının 
sosyal, ekonomik ve ticari hayattaki 
olumsuz ektilerinin asgari düzeye 
indirilebilmesi için birtakım tedbirler 
alınması amaçlanmıştır. Bu 
bilgilendirme notumuzda İş Hukuku 
alanında Torba Kanun’la getirilen 
değişiklikler iki başlıkta ele alınmıştır. 
 

I. 4857 sayılı İş Kanunu’nda Yapılan 
Değişiklikler 
 

Üç (3) Ay Süre İle Fesih Yasağı ve 
Ücretsiz İzin Hakkı 

4857 sayılı İş Kanunu’na (“İş Kanunu”) 
eklenen Geçici Madde 10 uyarınca, 17 
Nisan 2020 tarihinden itibaren 
başlayarak istisnai haller saklı kalmak 
koşuluyla, üç aylık süre boyunca 
işverenler tarafından fesih yasağı 
öngörülmüş ve işverenlere işçiyi 
ücretsiz izne çıkartma hakkı 
tanınmıştır. 10 



Ayrıca, her ne kadar Torba Kanun’da 
açıkça belirtilmemiş olsa da üç aylık 
fesih yasağına aykırı davranılması 
halinde, iş sözleşmesinin feshinin 
geçersiz sayılacağı, dolayısı ile bu süreç 
içerisinde gerçekleşen fesihlere ilişkin 
olarak işçiler tarafından açılması 
muhtemel işe iade davalarının işçiler 
lehine sonuçlanacağı kanaatindeyiz. 
 
II. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 
 
Ücretsiz İzin ve İşsizlik Desteği 
 
 İşçilerin COVID-19 salgını süresince hak 
kaybına uğramaması amacıyla, Torba 
Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nda bazı düzenlemeler 
yapılmıştır. 
 
Buna göre üç aylık belirlenen fesih 
yasağını geçmeyecek şekilde, (i) İş 
Kanunu Geçici Madde 10 kapsamındaki 
fesih yasağı sebebiyle ücretsiz izne 
ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanamayan işçilere, ve (ii) 
15.03.2020 tarihinden sonra iş 
sözleşmesi feshedilen ve işsizlik 
ödeneğine hak kazanamayan işçilere, 
ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz 
kaldıkları süre boyunca, İşsizlik Sigortası 
fonundan her gün için 39,24 TL olacak 
şekilde nakdi ücret desteği 
sağlanacaktır. Bu kapsamda işçiye 
yapılan tüm ödemeler damga vergisi 
hariç tüm kesintilerden muaf olacaktır. 
Ancak belirtilen nakdi destekten 
herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı alan işçiler 
yararlanamayacaktır. 
 
Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret 
desteğinden yararlanan işçinin fiilen 
çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, 
bu şekilde çalıştırılan her işçi ve 
çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak 
üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt 

asgari ücret tutarında idari para cezası 
uygulanacak ve ödenen nakdi ücret 
desteği ödeme tarihinden itibaren 
işleyecek kanuni faizi ile birlikte 
işverenden tahsil edilecektir. 
 
Nakdi ücret desteğinden yararlanmasına 
rağmen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
kapsamında genel sağlık sigortalısı veya 
genel sağlık sigortasının bakmakla 
yükümlü olduğu kişi kapsamına 
girmeyenler, genel sağlık sigortalısı 
sayılacaktır. Yani söz konusu kişilerin 
genel sağlık sigortası primleri İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. 
 
Kısa Çalışma Ödeneği 
 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na 
eklenen Geçici Madde 25 düzenlemesi 
ile COVID-19 sebebiyle işverenlerin 
yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa 
çalışma başvuruları için, İŞKUR 
tarafından yapılacak uygunluk tespitinin 
tamamlanması beklenmeksizin, 
işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa 
çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. 
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi 
nedeniyle yapılan fazla ve yersiz 
ödemeler, yasal faizi ile birlikte 
işverenden tahsil edilecektir. İşbu 
düzenleme 29.02.2020 tarihinden 
itibaren uygulanacak şekilde yürürlüğe 
girmiştir. 
 
Bu bilgilendirme notu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.  
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COVID-19 Sebebiyle İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kapsamında Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar 
 

1) İşverenlerin ve Çalışanların İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki 
Genel Yükümlülükleri Nelerdir? 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 
(“TBK”) 417. maddesinin 2. fıkrası 
uyarınca “İşveren, işyerinde iş sağlığı 
ve güvenliğinin sağlanması için gerekli 
her türlü önlemi almak, araç ve 
gereçleri noksansız bulundurmak; 
işçiler de iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda alınan her türlü önleme 
uymakla yükümlüdür.” 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun (“İSG Kanunu”) “İşverenin 
Genel Yükümlülüğü” başlıklı 4. 
maddesi uyarınca işveren çalışanların 
sağlık ve güvenliğini sağlamak ve 
gerekli her türlü tedbiri almakla 
yükümlüdür. 

 

Devamla, çalışanlar da İSG 
Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca 
“Çalışanların yükümlülükleri” başlıklı 
19. maddesi uyarınca “iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve 
işverenin bu konudaki talimatları 
doğrultusunda, kendilerinin ve 
hareketlerinden veya yaptıkları işten 
etkilenen diğer çalışanların sağlık ve 
güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle 
yükümlüdür” 

Giriş 

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına 
alan Koronavirüs (COVID-19) salgın 
hastalığı karşısında, işverenlerin ve 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerine azami düzeyde dikkat 
etmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere; 
işverenin çalışanlarını koruma, 
gözetme, işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması için gerekli 
her türlü önlemi alma; çalışanların da 
işveren tarafından alınan bu 
önlemlere uyma yükümlülüğü 
bulunmaktadır. 

 

Bir önceki “Koronavirüs (COVID-19) 
Salgınının İşveren-İşçi İlişkilerine 
Etkileri” başlıklı bilgi notumuzda, 
özellikle salgının yayılma hızını 
azaltabilmek adına işverenler 
tarafından tercih edilebilecek izin, kısa 
çalışma, telafi çalışması, uzaktan 
çalışma gibi farklı çalışma 
yöntemlerinden bahsetmiştik.  

  

İşbu bilgilendirme notumuzda ise, 
COVID-19 salgını sebebiyle iş sağlığı ve 
güvenliği kapsamında ortaya 
çıkabilecek hukuki meseleleri kısaca 
ele almaya, işverenler ve çalışanlar 
tarafından alınabilecek önlemlere 
değinmeye gayret gösterdik. 
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2) COVID-19 Çalışana İş Yerinde veya 
Çalışanın Görevli Olarak Gittiği Başka 
Yerde Bulaşırsa İş Kazası Sayılır mı? 
 
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 
15.04.2019 tarihli, 2019/5018 E. ve 
2019/2931 K. sayılı kararı uyarınca; 
çalışana, işyerinde veya görevli olarak 
gittiği başka bir yerde, virüs bulaşması 
halinde bu durum iş kazası olarak kabul 
edilecektir. Böyle bir durumda işveren, 
kusuru varsa sorumlu, kusuru yoksa 
sorumlu değildir. Yargıtay’ın güncel 
tarihli anılan kararında aynen şu ifadeler 
yer almaktadır: 
 
“Somut olayda, tır şoförü olan davacı 
murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı 
işveren tarafından Ukrayna’ya sefere 
gönderildiği,11.12.2009 tarihinde 
Türkiye’ye giriş yaptığı, Adli Tıp Kurumu 
raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka 
süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, 
murisin 13.12.2009 tarihli hastaneye 
başvurusunda belirttiği şikayetlerin 
hastalığın başlangıç belirtileri olduğu 
taktirde hastalığın bulaşmasının bu 
tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş 
olacağının bildirildiği, buna göre davacı 
murisinin, işveren tarafından 
yürütülmekte olan iş nedeniyle 
Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında 
bulaştığı yukarıda belirtilen rapor 
kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne 
bağlı olarak, daha sonra meydana gelen 
ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi 
gerektiği açıktır.” (Yargıtay 21. HD. 
15.04.2019, 2019/5018 E., 2019/2931 
K.) 
 
3) COVID-19 Çalışana Evden Çalışma 
Sırasında Bulaşırsa İş Kazası Sayılır mı? 
 
Evden çalışan işçiye COVID-19 
bulaşmasının da 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu anlamında iş kazası olduğu 
kanaatindeyiz.  
 

Bu durumda, evden çalışan personelin 
hastalığından haberdar olunur olunmaz 
işveren tarafından Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na iş kazası bildirimi 
yapılmalıdır. Belirtmek gerekir ki, 
tehlikeli işletmeler hariç kusuru yoksa 
işverenin evden çalışan personelinin 
COVID-19 virüsü kapması sebebiyle 
hukuki ve cezai sorumluluğu 
olmayacaktır. 
 
4) COVID-19 Salgını Sebebiyle 
İşverenler Tarafından Alınabilecek ve 
Çalışanlar Tarafından Uyulması 
Gereken Önlemler Nelerdir? 
 
İşverenler COVID-19 salgını sebebiyle iş 
güvenliği uzmanlarına risk 
değerlendirmesi yaptırmalı, mümkünse 
COVID-19 salgını özelinde bir acil durum 
eylem planı hazırlamalı, iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekiminin 
bilgilendirmesi ve yönlendirmeleriyle 
alınması gerekli tüm önlemleri almalıdır.   
 
Aşağıda işverenler tarafından 
alınabilecek ve çalışanlar tarafından 
uyulması gereken önlemlerden bazıları 
örnek sadedinde sayılmıştır: 
 
- İşe girişte her bir çalışanın ateşinin 
ölçülmeli 38 derecenin üzerinde ateşi 
olan çalışanlar işyerine alınmamalı; 
sağlık kuruluşluna yönlendirilmelidir.  
- Kapalı çalışma ortamları düzenli ve sık 
aralıklarla havalandırılmalıdır. 
- Grip, nezle gibi hastalık belirtileri olan 
çalışanlar izin kullanmaya teşvik 
edilmelidir. 
- Çalışanlara steril eldiven ve maske 
temin edilmeli, teslim edildiğine ilişkin 
teslim tesellüm belgeleri tanzim edilmeli 
ve çalışanların söz konusu eldiven ve 
maskeleri takıp takmadığı kontrol 
edilmelidir.  
- Çalışanların birbirlerinin kullandığı şahsi 
eşyaları (masa, bilgisayar, klavye telefon 
gibi) kullanmamaları sağlanmalıdır.  
 
 

13 



- Odaların ve çalışma alanlarının girişine 
tıbbi atıklara özel çöp kutuları konulup 
çalışanların maske ve eldivenlerini 
çıkardıklarında buraya atmaları 
sağlanmalıdır 
- Her bir çalışana el dezenfektanı 
verilerek özellikle ortak kullanım 
alanlarına temas ettiklerinde 
dezenfektanları kullanmaları konusunda 
uyarılmalıdır. 
- Çalışanlardan, yakın zamanda yurt dışı 
temaslı bir yakınları ile görüştülerse 
veyahut kendilerinin yurt dışı teması 
olmuş ise bu durumu derhal bildirmeleri 
istenmelidir. 
-İşyerinde izolasyon odaları 
oluşturulmalı; COVİD-19 belirtileri 
görülen çalışan, sağlık görevlileri 
gelinceye ve işyerinden çıkıncaya kadar 
bu odalarda bekletilmeli ve diğer 
çalışanlarla iletişimi kesilmelidir. 
- Sosyal mesafeyi korumak adına birden 
fazla kişinin çalıştığı kapalı çalışma 
ortamlarında çalışma masaları en az bir 
buçuk metre mesafede 
konumlandırılmalıdır. 
- Sık kullanılan ve temas edilen yüzeyler 
(masalar, telefonlar, klavyeler, kapı 
kolları, musluk başlıkları, tırabzanlar, vb.) 
düzenli ve sık aralıklarla dezenfekte 
edilmeli, işyerindeki genel temizlik 
artırılmalıdır.  
- İş için yapılacak yurt dışı seyahatleri 
iptal edilmeli veya ertelemelidir. İşçi yurt 
dışı seyahatine küresel salgından önce 
gönderilmişse dönüşte 14 gün raporlu 
olması sağlanmalı karantina ortamı 
sağlanmalı işçiden bu konuda taahhüt 
alınmalıdır. 
-Mümkün olduğunca toplantı 
yapılmamalı, zaruri durumlarda 
toplantılarda maske ve eldiven 
takılmalıdır. 
-Çalışanlara işe gidiş ve gelişlerde toplu 
taşıma kullandırılmamalıdır. Toplu 
taşıma kullanması zaruri olan çalışanlar 
mümkünse evden çalışma yöntemine 
geçirilmeli veya izne ayrılmalıdır. 

5) COVID-19 Kapsamında İşveren 
Tarafından Alınan Tedbirlere Uymayan 
Çalışanın İş Sözleşmesi Feshedilebilir 
mi? 
 
Yukarıda da açıklandığı üzere, işveren 
işyerinde bulunan tüm çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliğinden sorumludur.  
Çalışan da iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda alınan her türlü önleme 
uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda, 
örneğin işverenin çalışanlarına maske 
takma yükümlülüğü getirmesi, fakat 
çalışanın her türlü uyarıya rağmen 
maske takmayı reddetmesi durumunda 
işverenin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş 
Kanunu”) 25. maddesinin (ı) bendi 
uyarınca çalışanın iş sözleşmesini haklı 
nedenle feshedebileceği kanaatindeyiz. 
Nitekim anılan kanun hükmü uyarınca, 
“işçinin kendi isteği veya savsaması 
yüzünden işin güvenliğini tehlikeye 
düşürmesi” işveren açısından bir haklı 
sebeple fesih hali teşkil etmektedir. 
 
Ayrıca Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 
11.09.2014 tarihli, 2014/11104 E. ve 
2014/26334 K. Sayılı kararında, uyarılara 
rağmen kendisine verilen koruyucu 
malzemeleri takmayarak iş sağlığı ve 
güvenliğini tehlikeye atan işçinin iş 
akdinin İş Kanunu’nun 17 ve 18. 
maddeleri uyarınca fesih edilebileceği 
yönünde hüküm tesis etmiştir. Kararda 
aynen şu ifadeler yer almaktadır: 
 
“Davacıya verilen uyarılara rağmen iş 
güvenliği açısından kendisine verilen 
koruyucu malzemeleri takmaması 
nedeniyle kendi sağlığını tehlikeye attığı 
gibi, işverenliği de risk altına soktuğu, 
uyarılara rağmen davacının aynı 
davranışı tekrarlaması üzerine 4857 
sayılı İş Kanunu 17. ve 18. maddeleri 
uyarınca yapılan feshin geçerli 
olduğunun kabulü gerekirken yazılı 
şekilde karar verilmesi hatalıdır.” 
(Yargıtay 9. HD, 11.09.2014, 
2014/11104 E., 2014/26334 K.) 
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Ancak bu noktada belirtmek isteriz ki, iş 
hukukuna hakim ilke olan “feshin son 
çare olması” ilkesi COVID-19 salgını 
kapsamında da gözetilmeli, her somut 
olay ayrı ayrı incelenerek bir geçerli 
sebebin mi yoksa haklı sebebin mi 
mevcut olduğu irdelenmelidir. 
 
6) İşyerindeki Çalışanlardan Herhangi 
Birisine veya İşverene COVID-19 Tanısı 
Konulması Halinde Diğer Çalışanlar İş 
Sözleşmelerini Feshedebilir mi? 
 
Bilindiği üzere tüm dünyada ve 
ülkemizde COVİD-19 salgın hastalığının 
vaka sayısı her geçen gün hızla 
artmaktadır ve hastalığın yayılma hızı 
son derece yüksektir.  Bu çerçevede, 
işveren tarafından gerekli tedbirlerin 
alınmaması veya çalışanların bu 
tedbirlere uymaması halinde, işyerinde 
çalışan herhangi bir çalışanın COVID-19 
hastalığına yakalanması, hastalığa 
yakalanan çalışanla doğrudan görüşen 
tüm çalışanlar açısından haklı sebeple 
fesih hali teşkil edebilecektir. Nitekim İş 
Kanunu’nun 24. maddesinin 1. fıkrasının 
(b) bendi uyarınca; “işçinin sürekli olarak 
yakından ve doğrudan buluşup 
görüştüğü işveren yahut başka bir işçi 
bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan 
bir hastalığa tutulursa” işçi, iş 
sözleşmesini sürenin bitiminden önce 
veya bildirim süresini beklemeksizin 
feshedebilir. 
 
Bu bilgilendirme notu 23 Mart 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.  
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Mücbir Sebep, İfa İmkânsızlığı ve 
Beklenmedik Hâl Şartı 
 
 

Koronavirüs (COVID-19) salgınının 
ekonomik ve ticari hayattaki olumsuz 
etkileri gün geçtikçe daha da hissedilir 
hale gelmektedir. Bu olumsuz etkiler 
nedeniyle,  sözleşmelerden doğan 
yükümlülüklerin yerine 
getirilememesinde COVID-19 
salgınının mücbir sebep olarak ileri 
sürülüp sürülemeyeceğinin doğru bir 
şekilde değerlendirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Uygulamada mücbir 
sebep ve ifa imkânsızlığı kavramlarının 
sıklıkla birbirine karıştırıldığı, bu 
durumun da çeşitli hak kayıplarına yol 
açtığı görülmektedir. Bu bilgilendirme 
notumuzda mücbir sebep, ifa 
imkânsızlığı ve beklenmedik hâl şartı 
kavramlarını mümkün olduğu kadar 
kısa ve yalın bir biçimde açıklamaya 
çalıştık. 
 
a. Mücbir Sebep Nedir? 
 
Türk Hukuku’nda mücbir sebebin 
kanuni tanımı yapılmamıştır. Bununla 
birlikte, mücbir sebep, (i) önceden 
öngörülemeyen, (ii) tarafların kontrolü 
dışında meydana gelen ve 
önlenemeyen, (iii) alınmış tedbirlere 
rağmen ifa güçlüğü oluşturan ve (iv) 
bu sebeple de taraflara sözleşmeyi 
feshetme, kısmen veya tamamen 
ifadan kaçınma, askıya alma veya ifa 
için ek süre talebi öne sürme gibi 
çeşitli haklar tanıyan sebep olarak 
tanımlanabilir. 
 
 

Taraflar arasında imzalanmış 
sözleşmelerde mücbir sebep maddesinin 
yer alması halinde, tarafların bu 
maddeye uygun olarak sözleşmeyi 
feshetme, sözleşmeyi askıya alma, 
ücrette indirim talep etme gibi hakları 
olabilecektir. 
 
b. COVID-19 Mücbir Sebep Midir? 
 
COVID-19 salgınının objektif olarak 
birçok hukuk sistemi ve sözleşme 
nezdinde mücbir sebep olarak kabul 
edilebilme yeterliliği olsa da, bu 
konunun her bir sözleşme nezdinde 
somut olayın özellikleri dikkate alınarak 
incelenmesi büyük önem teşkil 
etmektedir.  
 
c. Taraflar Arasında İmzalanan 
Sözleşmede Mücbir Sebep Maddesi Yer 
Almalı Mıdır? 
 
Taraflar arasında imzalanan sözleşmede 
mücbir sebep maddesinin yer alması, 
potansiyel uyuşmazlıkları minimum 
seviyeye indirebilmek adına son derece 
önemlidir. Tarafların, mücbir sebep 
teşkil eden halleri sözleşmede açıkça 
öngörmüş olması gerekmektedir. 
Mahkemeler genel olarak mücbir sebebi 
dar bir şekilde ele alarak, yalnızca 
sözleşmede düzenlenen mücbir sebep 
hallerini gözetmekte ve mücbir sebebin 
sözleşmeye etkisini incelemektedir.  
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Dolayısı ile sözleşmesel ilişkilerde 
COVID-19 salgını sebebiyle mücbir 
sebebin varlığından söz edebilmek için, 
taraflar arasında imzalanmış 
sözleşmelerde doğru bir şekilde kaleme 
alınmış bir mücbir sebep maddesinin yer 
alması gerekmektedir. 
 
d. “Beklenmedik Hâl” Dolayısı ile 
Sözleşmenin Feshi veya Değişen 
Şartlara Uyarlanması Mümkün Müdür? 
 
Taraflar arasında imzalanan sözleşmede 
mücbir sebep maddesinin yer almaması 
halinde ise, “İfa İmkânsızlığı” gündeme 
gelecektir. Sözleşmenin yapıldığı anda 
mevcut olan durumlar esaslı şekilde 
değişikliğe uğramışsa, tarafların 
sözleşme ile bağlı olmaması kuralına 
“Beklenmeyen Hâl Şartı” (Clausula 
Rebus Sic Stantibus) denilmektedir. 
Sözleşmenin edim ve menfaatleri 
arasındaki dengeyi bozan ve 
beklenmedik hal şartı teşkil eden 
olağanüstü hallere örnek olarak savaş, 
doğal afet, salgın hastalık, büyük 
ölçekteki ekonomik krizler, para 
değerinin önemli ölçüde düşmesi ve 
benzeri haller gösterilebilir.  
 
Bu ilke doğrultusunda, taraflar 
arasındaki sözleşmede mücbir sebep 
düzenlemesi yer almasa da, taraflara ifa 
imkânsızlığı sebebiyle sözleşmenin feshi 
veya sözleşmenin değişen şartlara 
uyarlanması imkânı sunulmaktadır. Ahde 
Vefa ilkesinin istisnalarından biri olarak 
kabul edilen bu imkân, işlem temelinin 
çökmesine ilişkindir ve kaynağını Roma 
Hukuku’ndan alır. Bu ilke Türk 
Hukuku’nda TBK madde 136 ve devamı 
hükümlerde karşılığını bulmaktadır. 
 
Bu bilgilendirme notu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.  
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COVID-19 Salgını Sebebiyle Kira 
Sözleşmelerinin Değişen Şartlara 
Uyarlanması  
 
 

I. Mevcut Durum ve İzlenebilecek 
Hukuki Yol 

COVID-19 salgını dolayısı ile kiracılar, 
kiraladıkları iş yerinde bulunan 
mağaza, restoran veya herhangi bir 
ticari işletmede stok kalmaması, 
üretim faaliyetleri ve tedarik zincirinde 
aksaklıkların doğması, nakit akışlarının 
bozulması, cirolarının büyük ölçüde 
düşmesi, müşteri sayısının azalması, 
çalışanların işe gelememesi gibi birçok 
sorunla karşı karşıya kalmaktadır.   

 

Ayrıca salgının yayılmasını önlemek 
amacıyla birçok işyeri, gerek kişilerin 
kendi inisiyatifleri, gerekse kamu 
kaynaklı tavsiye kararları ve zorunlu 
kararlar doğrultusunda kapatılmıştır.   

 

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine 
gönderdiği Koronavirüs Tedbirleri 
konulu genelgeler ile umuma açık 
istirahat ve eğlence yerleri olarak 
faaliyet yürüten birçok işletmenin 
(gösteri merkezleri, konser salonları, 
sinemalar, kafeler, çocuk oyun 
alanları, spor merkezleri) faaliyetleri 
geçici bir süreyle durdurulmuş, 
restoranların faaliyetleri paket servis 
ile sınırlandırılmış, marketlerin çalışma 
saatleri ve aynı anda içeride 
bulunabilecek maksimum müşteri ve 
personel sayıları belirlenmiştir.  

 

Devamla, COVID-19 salgını dolayısı ile 
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği’nin açıklaması uyarınca, halk 
sağlığı için toplum ve perakendecinin de 
taleplerini dikkate alarak AVM’lerin 
kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı 
alınmıştır. 
Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, 
COVID-19 salgını ve bu salgının sosyal ve 
ekonomik hayata etkileri karşısında, kira 
sözleşmesinin imzalandığı tarihte 
üzerinde anlaşılan bedelin aynen 
ödenmesi kiracıdan beklenmemelidir.  
 
Bu durumda COVID-19 salgınından 
ekonomik anlamda olumsuz olarak 
etkilenen kiracıların 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 138. 
maddesi uyarınca aşırı ifa güçlüğü ileri 
sürülerek sözleşmenin değişen şartlara 
uyarlanmasını talep etmesi uygun 
olacaktır. 
 
II. Sözleşmenin Değişen Şartlara 
Uyarlanması 
 
Sözleşmenin yapıldığı anda mevcut olan 
durumlar esaslı şekilde değişikliğe 
uğramışsa, tarafların sözleşme ile bağlı 
olmaması kuralına “Beklenmeyen Hâl 
Şartı” (Clausula Rebus Sic Stantibus) 
denilmektedir. Sözleşmenin edim ve 
menfaatleri arasındaki dengeyi bozan ve 
beklenmedik hal şartı teşkil eden 
olağanüstü hallere örnek olarak savaş,  
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doğal afet, salgın hastalık, büyük 
ölçekteki ekonomik krizler, para 
değerinin önemli ölçüde düşmesi ve 
benzeri haller gösterilebilir. Bu ilke 
doğrultusunda taraflara sözleşmenin 
değişen şartlara uyarlanması imkânı 
sunulmaktadır. Ahde Vefa ilkesinin 
istisnalarından biri olarak kabul edilen 
bu imkân, işlem temelinin çökmesine 
ilişkindir ve kaynağını 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanunu’nun 2. maddesinde 
öngörülen dürüstlük kuralından 
almaktadır. 
 
TBK’da sözleşmenin değişen şartlara 
uyarlanması, “Aşırı ifa güçlüğü” başlığı 
altında düzenlenmiştir. TBK’nın 138. 
maddesinin birinci fıkrasına göre:  
 
“Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca 
öngörülmeyen ve öngörülmesi de 
beklenmeyen olağanüstü bir durum, 
borçludan kaynaklanmayan bir sebeple 
ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı 
sırada mevcut olguları, kendisinden 
ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına 
aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine 
değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa 
etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde 
güçleşmesinden doğan haklarını saklı 
tutarak ifa etmiş olursa borçlu, 
hâkimden sözleşmenin yeni koşullara 
uyarlanmasını isteme, bu mümkün 
olmadığı takdirde sözleşmeden dönme 
hakkına sahiptir. Sürekli edimli 
sözleşmelerde borçlu, kural olarak 
dönme hakkının yerine fesih hakkını 
kullanır.” 
 
COVID-19 salgını dolayısıyla, kiraladığı 
işyerinde stok kalmaması, tedarik 
zincirinde aksaklıkların doğması, müşteri 
sayısının büyük ölçüde azalması veya 
işyerinin geçici süreyle kapatılması 
hallerinde kiracılar TBK’nın 138. maddesi 
uyarınca uyarlama talep edilebilecektir.  
 

Zira böyle bir durumda ifanın “imkânsız 
hale geldiğinden” söz edilemeyecek olsa 
da, ifanın önemli ölçüde güçleştiği kabul 
edilmelidir. Nitekim COVID-19 salgınının 
beklenmeyen bir hâl olması sebebiyle, 
kira sözleşmesinin imzalandığı tarihte 
üzerinde anlaşılan bedelin aynen 
ödenmesi kiracıdan beklenemeyecektir. 
 
III. Sözleşmelerin Değişen Şartlara 
Uyarlanabilmesi İçin Gerekli Koşullar 
 
Kanun gerekçesinde de belirtildiği ve 
Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında 
vurgulandığı üzere TBK m. 138 uyarınca 
sözleşmenin değişen şartlara 
uyarlanması ya da dönme hakkının 
kullanılması ancak aşağıdaki dört 
koşulun birlikte gerçekleşmesine 
bağlıdır: 
 
• Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca 
öngörülmeyen ve öngörülmesi de 
beklenmeyen olağanüstü bir durum 
ortaya çıkmış olmalıdır. 
• Bu durum, borçludan kaynaklanmamış 
olmalıdır. 
• Bu durum, sözleşmenin yapıldığı sırada 
mevcut olguları, kendisinden ifanın 
istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı 
düşecek derecede borçlu aleyhine 
değiştirmiş olmalıdır. 
• Borçlu, borcunu henüz ifa etmemiş 
veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden 
doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş 
olmalıdır. 
 
 
Anılan bütün koşullar birlikte 
gerçekleşmişse borçlu, hâkimden 
sözleşmenin yeni koşullara 
uyarlanmasını isteyebilir. Bunun 
mümkün olmaması hâlinde borçlu, 
sözleşmeden dönebilir; sürekli edimli 
sözleşmelerde ise kural olarak, fesih 
hakkını kullanır. 
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Kira sözleşmeleri, beklenmeyen hal 
durumunda nasıl uyarlanacaklarına 
ilişkin hükümler içerebilir veya bu 
konuda herhangi bir hüküm içermiyor 
olabilir. Kira sözleşmenin bir uyarlama 
hükmü öngörmesi halinde öncelikle bu 
hükmün uygulanacağı kabul edilmelidir.  
 
Bu kapsamda, COVID-19 salgının genel 
olarak yukarıda vurgulanan şartları 
karşıladığı düşünülmekle beraber; her 
somut olayın ve kira sözleşmesinin ayrı 
ayrı ve özel olarak incelenmesi ve 
sözleşmenin uyarlanabilmesi için gerekli 
koşulların mevcudiyetinin 
değerlendirilmesi gerekmektedir.  
 
IV. Sonuç 
 
Halk sağlığını tehdit eden COVID-19 
salgınının; toplumsal, ekonomik ve 
hukuki açıdan da ortaya birçok problem 
çıkartması beklenmektedir. Bu süreçte, 
hassas dengeleri ve sosyal menfaatleri 
gözeterek, kiracıların ve kiralayanların 
öncelikle aralarında akdedecekleri bir 
protokol ile kira sözleşmesini karşılıklı 
anlayış ve anlaşma zemini içerisinde 
uyarlamalarını temenni ederiz.  
 
Tarafların karşılıklı olarak anlaşamaması 
halinde ise, COVID-19 salgınından 
ekonomik anlamda olumsuz olarak 
etkilenen kiracıların TBK’nın 138. 
maddesi uyarınca aşırı ifa güçlüğü ileri 
sürülerek sözleşmenin değişen şartlara 
uyarlanması davası açması uygun 
olacaktır. Açılacak bu davada 
mahkemeden terditli olarak, işyerinin 
kapalı kalması veya ciro kaybı sebebiyle 
işyerinin kapalı kaldığı süre boyunca kira 
bedeli ve ortak gider ödenmemesi; bu 
talebin kabul edilmemesi halinde ise, 
işyerinin kapalı kalması veya ciddi ciro 
kaybı sebebiyle kira ve ortak gider 
bedelinden indirim yapılmasına karar 
vermesi talep edilebilecektir. 
 
Bu bilgilendirme notu 24 Mart 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.  
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COVID-19 Salgını Süresince İşyeri 
Kiralarının Ödenememesi Halinde 
Fesih ve Tahliye  
 
 

Koronavirüs  (COVID-19) salgınının 
sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda 
ortaya çıkardığı olumsuzlukların asgari 
düzeye indirilmesi ve muhtemel hak 
kayıplarının önüne geçilebilmesi adına 
yapılan yasal düzenlemelerden birisi 
olan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
(“Torba Kanun”) 26.03.2020 tarihli 1. 
Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.  

 

Torba Kanun’un Geçici Madde 2 
uyarınca; işyeri kiralarına ilişkin olarak 
kiracı tarafından 01.03.2020 
tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar 
işleyecek kira bedellerinin 
ödenememesi sebebiyle kiraya veren 
tarafından kira sözleşmesinin 
feshedilemeyeceği ve ayrıca kira 
bedelinin ödenememesinin tahliye 
sebebi oluşturmayacağı hüküm altına 
alınmıştır. 

 

Torba Kanun Geçici Madde 2   

 

“1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 
tarihine kadar işleyecek iş yeri kira 
bedelinin ödenememesi kira 
sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi 
oluşturmaz.”  

 

 

 

I. Torba Kanun İle İşyeri Kiralarına 
İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemenin 
Amacı Nedir?  
 
Kanun koyucunun bu düzenlemeyle 
COVID-19 salgınının ekonomik alanda da 
gün geçtikçe hissedilmeye başlayan 
olumsuz etkilerini asgari düzeye 
indirebilmeyi amaçladığı görülmektedir. 
Bilindiği üzere, COVID-19 salgını 
nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca alınan 
tedbirler kapsamında 81 ilde geçici 
süreyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, 
konser salonu, nişan/düğün salonu, 
çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, 
birahane, taverna, kahvehane, 
kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, 
nargile salonu, nargile kafe, internet 
salonu, internet kafe, her türlü oyun 
salonları, her türlü kapalı çocuk oyun 
alanları (AVM ve lokanta içindekiler 
dâhil), çay bahçesi, dernek lokalleri, 
lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, 
kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor 
merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir 
süreliğine durdurulmasına karar 
verilmiştir. Akabinde ise ek bir genelge 
ile lokanta, restoran ile pastane ve 
benzeri iş yerlerinin sadece "paket 
servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde 
hizmet verebileceği ilan edilmiştir.  
 
Hal böyle olunca COVID-19 salgını 
sebebiyle birçok işyeri kapatılmış olup 
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işyerlerinin gelir elde etme imkânı 
sınırlandırılmıştır ve hatta bazı işyerleri 
için gelir elde etme imkânı kalmamıştır. 
Bu nedenle kanun koyucu tarafından 
geçici olarak işyeri kiralarını 
ödeyemeyen işyerleri için yasal 
düzenleme getirilmiş, 01.03.2020 - 
30.06.2020 tarihleri arasında işyeri kira 
bedelini ödeyemeyen kiracılar, en 
azından bu süreçte, fesih ve tahliye 
riskleri açısından koruma altına 
alınmıştır. 
 
II. İşyeri Kira Sözleşmesinin 
Feshedilmemesi ve/veya Tahliye Sebebi 
Oluşturmaması İçin Gerekli Şartlar 
Nelerdir? 
 
a. Kira sözleşmesinin konusu “işyeri” 
olmalıdır. 
 
Kira sözleşmesine konu taşınmazın işyeri 
vasfında olması gereklidir. Dolayısıyla 
konut veya bir başka vasıftaki 
taşınmazlar açısından anılan yasal 
düzenleme geçerli değildir.  
 
b. Kiracı tarafından kira bedelinin 
“ödenememesi” gereklidir. 
 
Anılan düzenlemeyle, işyeri kira 
bedellerinin ödenmemesi değil 
“ödenememesi” halinde fesih ve tahliye 
sebebinin oluşmayacağı hüküm altına 
alınmıştır. Bu noktada bizler, hükmün 
lafzi olarak yorumlanmasının uygun 
olacağı kanaatindeyiz. Bu hususa ilişkin 
açıklamalarımıza aşağıda 4. bölümde yer 
vermekteyiz. 
 
c. Hüküm 01.03.2020 - 30.06.2020 
tarihleri arasında işleyen kira bedelleri 
için geçerlidir. 
 
Yapılan düzenleme yalnızca 01.03.2020 - 
30.06.2020 tarihleri arasında işleyen kira 
bedelleri açısından uygulanacaktır. 

Dolayısıyla örneğin kiraya veren ile kiracı 
arasında 5 (beş) yıl süreli kira 01.07.2019 
tarihinde tanzim edilmiş ve kira 
bedelinin yıllık her yılın Haziran ayından 
ödeneceği kararlaştırılmış ise 
01.07.2020 tarihinde ödenmesi gereken 
yıllık kira bedelinin ödenememesi 
hususundaki bahsi geçen yasal 
düzenleme geçerli olmayacaktır. Ancak 
işyeri kira sözleşmesinde aylık kira 
bedelinin ödeneceği kararlaştırılmış ise 
01.03.2020 - 30.06.2020 tarih 
aralıklarına denk gelen kira bedelinin 
ödenememesi halinde ilgili yasal 
düzenleme uygulama alanı 
bulabilecektir.  
 
III. Bu Düzenleme Hangi İşyerlerini 
Kapsamaktadır? 
 
Kanun koyucu tarafından hükümde 
“işyeri” kavramı kullanılmış olup işyerleri 
bakımından herhangi bir sınırlama 
getirilmemiştir. Devamla, çatılı ve çatısız 
işyeri kavramı ayrımı da yapılmamış olup 
bahsi geçen hüküm uyarınca tüm 
işyerlerinin bu hükümden yararlanması 
mümkün gözükmektedir. 
 
Ayrıca söz konusu yasal düzenleme 
yalnızca İçişleri Bakanlığı tarafından 
hazırlanan genelgelerde belirtilen 
işyerleri için değil genelgelerde adı 
geçmeyen işyerleri için de şartların 
oluşması halinde uygulama alanı 
bulacaktır. 
 
IV. Bu Düzenleme Hangi Kiracıları 
Kapsamaktadır? 
 
Anılan kanun hükmünde geçen 
“ödenememe” ifadesi dikkat çekicidir. 
Hükmün lafzından, getirilen 
düzenlemenin tüm işyeri kira 
sözleşmelerinin tarafı olan kiracılar 
açısından uygulanabileceğini söylemenin 
mümkün olmayacağı kanaatindeyiz.  
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Yani kiracıların kira bedellerini kendi 
inisiyatifleri ile ödemediği, kendileri için 
aşırı ifa güçlüğü yahut bir mücbir 
sebebin meydana gelmediği tespit 
edildiği takdirde, fesih ve tahliye riski 
devam edecektir. Anılan düzenlemenin, 
kanun koyucu tarafından COVID-19 
salgını sebebiyle işyerlerini kapatmak 
zorunda kalan, cirolarında büyük 
düşüşler olan ve zor günler geçiren 
kiracıları koruyabilmek adına getirildiği 
düşünülmektedir. 
 
Öte yandan; cirolarında büyük düşüşler 
olmayan, nakit akışlarında bozulmalar 
yaşanmayan, yani işyeri kira bedelini 
ödeyebilecek durumda olan kiracılar 
tarafından anılan tarihler arasında kira 
bedelinin ödenmemesi halinde kiraya 
verenlerin, 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 315. ve 352. maddelerinde 
yer alan şartları yerine getirerek kira 
sözleşmelerini feshedebilecekleri 
kanaatindeyiz. 
 
V. Konut Kirasına İlişkin Kira 
Sözleşmeleri Açısından Bu Düzenleme 
Uygulanır mı? 
 
Kanun maddesinden yalnızca işyeri kira 
bedelinden bahsedildiğinden anılan 
hükmün konut kiralarına ilişkin de 
uygulanabileceğini söylemek mümkün 
değildir. Dolayısıyla kanun koyucu 
tarafından konut kiralarının yaşanan 
salgın nedeniyle ödenememesi haline 
ilişkin olarak herhangi bir yasal 
düzenleme getirilmemiştir.  
 
Bu bilgilendirme notu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.  
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COVID-19 Salgını Sebebiyle İcra ve 
İflas Takiplerinin Durdurulmasına 
İlişkin Hukuki Meseleler 
 
 

takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati 
haciz kararlarının icra ve infaz 
edilmemesine de karar verilmiştir. 

 

2) İcra Takip İşlemleri Nelerdir?  

İcra daireleri tarafından borçluya karşı 
uygulanan icra işlemleridir. Bunlara 
örnek olarak; fiili haciz işlemleri, 
ödeme emri gönderilmesi işlemi, 
menkul ve gayrimenkul satışı, maaş 
haczi uygulanması, sıra cetveli 
düzenlenmesi gibi işlemler 
gösterilebilir. 

 

3) Taraf İşlemleri Nelerdir? 

Takibin taraflarının talebi ile yapılan 
işlemlerdir. Bu işlemlere örnek olarak; 
alacaklının haciz talebi, borçlunun 
borca itiraz talebi, alacaklının satış 
talebi ve alacaklının takip talebi 
gösterilebilir. 

 

4) Yapılan Düzenlemeler ile Birlikte 
Tüm İcra ve İflas Takipleri Durdu mu? 

Cumhurbaşkanı Kararı ve Torba Kanun 
uyarınca, nafaka alacaklarına ilişkin 
icra takipleri hariç olmak üzere yurt 
genelinde yürütülen bütün icra ve iflas 
takipleri durmuştur.  

 

Koronavirüs (COVID-19) salgın 
hastalığının ülkemizde görülmüş 
olması sebebiyle yargı alanındaki hak 
kayıplarının önlenmesi amacıyla; 
22.03.2020 tarihinde yayımlanan 2279 
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 
ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 
(“İİK”) 330. maddesi gereğince icra ve 
iflas takiplerinin durdurulmasına karar 
verilmiştir. Ayrıca 26.03.2020 tarihli 1. 
Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7226 sayılı Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun (“Torba Kanun”) Geçici Madde 
1 uyarınca icra, iflas ve takip hukukuna 
ilişkin süreler ve işlemler 
durdurulmuştur. 

 

1) İİK madde 330’un Kapsamı Nedir? 
Cumhurbaşkanı Kararı ve Torba 
Kanun İlave Hangi Tedbirleri 
İçermektedir? 

İİK madde 330 fevkalade hallerde tatil 
durumlarını düzenlemekte olup, bu 
madde uyarınca salgın hastalık, 
umumi bir musibet veya harb halinde 
Cumhurbaşkanı kararı ile memleketin 
bir kısmında veya bazı iktisadi 
zümreler lehine muayyen bir müddet 
için icra takipleri durdurulabilir. 

Cumhurbaşkanı Kararı ve Torba Kanun 
ile ilave olarak; taraf ve takip 
işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra 

24 



5) Nafaka Alacaklarına İlişkin Olarak 
Yeni İcra Takibi Başlatılabilir mi? 
 
Cumhurbaşkanı Kararı ve Torba Kanun 
uyarınca,  nafaka alacaklarına ilişkin icra 
takipleri devam edecek, nafaka alacağı 
olan alacaklılar icra takibi başlatabilecek 
ve haciz işlemlerinin uygulanmasını icra 
müdürlüğünden talep edebilecektir. 
Nafakaya ilişkin ilamlar da icra takibine 
konu edilebilecektir. Ancak, aynı ilamla 
nafakadan ayrı olarak hükmedilen 
alacakların, ilamın bölünememesi 
nedeni ile takibe konulması durumunda 
işlemlere sadece nafaka alacağı 
yönünden devam edilecektir. 
 
6) Çocuk Teslimine veya Çocukla Kişisel 
İlişki Tesisine İlişkin Takipler Duracak 
mı? 
 
Cumhurbaşkanı Kararı gereğince yalnızca 
nafaka alacağına ilişkin takipler devam 
edeceğinden, çocuk teslimine veya 
çocukla kişisel ilişki tesisine ilişkin 
takipler duracaktır. Ancak, bu konuda 
mahkemeler tarafından verilen ihtiyati 
tedbir kararlarının infazına devam 
edilecektir. 
 
7) İcra Dairelerine Yapılacak Ödemeler 
Kabul Edilerek Dosya Kapama İşlemleri 
Gerçekleştirilecek mi? Haciz ve 
Yakalama Şerhleri Kaldırılabilecek Mi? 
 
İcra dairelerine yapılacak ödemeler 
kabul edilerek, dosya kapsamına göre 
sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen ve 
borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının 
ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı 
durumlarda paralar alacaklılara 
ödenebilir. Dosya borcunun tamamının 
ödenmesi halinde veya alacaklı vekili 
talebi ile haciz ve yakalama şerhleri 
kaldırılabilecek, dosya kapama işlemleri 
gerçekleştirilebilecektir. 
 
 

8) İcra Dairesi Tarafından Yapılan ve 
Yapılacak Olan İhalelerin Akıbeti Ne 
Olacaktır? 
 
Durdurma kararı öncesinde ihalesi 
yapılıp kesinleşen ihaleler açısından, 
icra daireleri tarafından tescil işlemleri 
yapılabilecektir. 
 
Durdurma kararı öncesinde ihalesi 
yapılmamış olup, satış günü durdurma 
tarihleri (22.03.2020-15.06.2020) 
arasında kalan ihaleler açısından, icra 
daireleri tarafından durdurma kararının 
bitiminden itibaren yeni satış günü 
verilecektir. Bu durumda satış ilanını 
yalnızca elektronik ortamda yapılacak ve 
bu ilan için alacaklı ya da borçludan 
herhangi bir ücret alınmayacaktır. 
 
Durdurma kararı öncesinde ihalesi 
yapılmış olup, kesinleşmemiş olan 
ihaleler açısından ise Cumhurbaşkanı 
Kararı ile Torba Kanun farklı 
düzenlemeler getirmiştir. 
Cumhurbaşkanı Kararı’nda icra takip 
işlemlerinin duracağı belirtilmekte idi. 
Ancak maddi hukuka ilişkin sürelere 
değinilmemiş olduğundan, bu süreler 
işlemeye devam ediyordu. Dolayısıyla 
ihalenin feshi vb. davaların süresinde 
açılması gerektiğinden, ihalesi yapılmış 
olan menkul ya da gayrimenkul için icra 
daireleri tarafından ihale alıcısına verilen 
süre içinde ihale bedelinin icra 
müdürlüğü kasasına yatırılması 
gerekiyor, ilgililerin ise kanunda 
belirtilen süreler içinde ihalenin feshi 
davasını açması gerekiyordu. Ancak 
Torba Kanun ile, İİK’da belirtilen ve 
hakim veya icra müdürlükleri tarafından 
tayin edilen sürelerin durmasına karar 
verilmiştir. Dolayısıyla artık ihalenin feshi 
vb. davalar için belirlenen hak düşürücü 
süreler 15.06.2020 tarihine kadar 
durmuş olup, bu tarihten sonraki 15 gün 
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içinde ilgililer tarafından ihalenin feshi 
davası açılabilecektir. Dolayısıyla ihale 
alıcısına icra müdürlüğü tarafından 
verilen ödeme süreleri de durmuş 
olduğundan, ihale alıcısı tarafından 
15.06.2020 tarihini takip eden 15 gün 
içinde ihale bedeli icra müdürlüğü 
kasasına yatırılabilecektir. 
 
9) İcra Dosyalarına Ödeme Taahhüdü 
Veren Borçlular Açısından Süreler 
Durdu Mu? 
 
Cumhurbaşkanı Kararı’nda ve Torba 
Kanunu’nda bu konu ile ilgili açıkça bir 
düzenleme yapılmamıştır. Ancak Torba 
Kanun’da tazyik hapsi için işleyecek olan 
zamanaşımı süreleri, sürelerin 
durdurulmasına ilişkin düzenlemenin 
dışında tutulmuştur. Dolayısıyla 
kanaatimizce icra dosyasına ödeme 
taahhüdünde bulunan dosya borçlusu 
taahhüt ödemelerini yapmaya devam 
etmek zorundadır. Alacaklıların ise 
taahhüdüne uymayan borçlu hakkında 
süresinde taahhüdü ihlal şikâyeti 
yapması gerekmektedir. 
 
10) Maaş Hacizleri ve Haciz 
İhbarnamelerine İlişkin Sürelerin 
Akıbeti Ne Olacaktır?  
 
Tüm yasal süreler 15.06.2020 tarihine 
kadar durdurulmuştur. Dolayısı ile eğer 
haciz müzekkeresine cevap verme süresi 
22.03.2020 tarihinden önce dolmadıysa, 
bu haciz müzekkerelerine üçüncü şahıs 
ya da işverenler tarafından sürenin bitim 
tarihi olan 15.06.2020 tarihini takip eden 
15 günlük süre içerisinde cevap 
verilebilecektir. 
 
 
 
 
 

12) Sürelerin Durmasından Önce Maaş 
Haczi Konulmuş Olan İcra Dosyalarında 
İşverenler Ödeme Yapmaya Devam 
Edecek midir? 
 
Kanaatimizce borçlunun işvereni 
tarafından maaş kesintisi yapılan icra 
dosyalarında da, işveren tarafından 
durdurma süresinin bitim tarihi olan 
15.06.2020 tarihine kadar borçlunun 
maaşından kesinti yaparak icra 
dosyasına ödeme yapma yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. Bu hükmün öncelikle 
borçluları koruyucu ve sosyal bir hüküm 
olduğu da düşünüldüğünde haciz 
ihbarnameleri, maaş kesintileri vs. 
uygulamalar amaca aykırı olacaktır. 
 
 
13) Alacaklı Tarafından İhtiyati Haciz 
Talebinde Bulunulabilir mi? İhtiyati 
Haciz Kararının İnfaz Edilmesi Mümkün 
mü? 
 
Hem Cumhurbaşkanı Kararı’nda hem de 
Torba Kanunu’nda ihtiyati haciz 
kararının icra ve infazına ilişkin sürelerin 
duracağı ifade edilmiştir. Ancak ihtiyati 
haciz başvurusunda bulunmak 
mümkündür. Özellikle sürelerin 
bitiminden itibaren yapılacak olan 
hacizlere iştirak edebilme açısından her 
ne kadar infazı mümkün olmasa da 
özellikle riskli ve yüksek miktarlı 
alacaklar açısından ihtiyati haciz yoluna 
başvurulması gerektiği kanaatindeyiz. 
 
Bu bilgilendirme notu 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.  
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COVID-19 Salgını Sebebiyle Karşılıksız 
Çeke İlişkin Cezaların İnfazının 
Durdurulmasına İlişkin Hukuki Meseleler 

 
 

yapılmasına sebebiyet verme suçu 
nedeni ile sanığa ceza verilmesi 
uygulaması aynen devam edecek olup, 
yapılan değişiklik yalnızca 24.03.2020 
tarihine kadar işlenmiş olan suçlar 
açısından infazın durdurulmasına 
yönelik hükümler içermektedir. 

 

1) Ceza mahkûmiyeti nasıl ortadan 
kalkar?  

 

Tahliye olan hükümlü, tahliye 
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
çek bedelinin ödenmeyen kısmının 
onda birini alacaklıya ödemek 
zorundadır. Borçlunun bu süre 
içerisinde alacaklıya ödemeyi 
yapmaması halinde, alacaklının icra 
ceza mahkemesine yapacağı şikâyetin 
üzerine mahkemece infazın devamına 
karar verilir. Kalan kısım ise üç aylık 
sürenin bitiminden itibaren ikişer ay 
arayla on beş eşit taksitte ödenirse 
ceza mahkûmiyeti bütün sonuçlarıyla 
ortadan kalkacaktır. Hükümlü (borçlu) 
bu taksitlerden birini ilk defa 
ödemediği takdirde bu taksit, sürenin 
sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan 
taksitlerden birinin daha ödenmemesi 
halinde, alacaklının icra ceza 
mahkemesine yapacağı şikâyetin 
üzerine hükmün infazının devamına 
karar verilir. 

 

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (“Torba 
Kanun”) 26.03.2020 tarihli 1. 
Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Torba Kanun içeriği 
incelendiğinde, kanun metninin çok 
sayıda önemli değişiklik içerdiği 
görülmekte olup, işbu bilgilendirme 
notunda, birçok alacaklı ve borçluyu 
yakından ilgilendiren 5941 sayılı Çek 
Kanunu’na (“Çek Kanunu”) eklenen 
geçici 5. maddeye ilişkin hukuki 
meseleler kısaca ele alınmıştır. 

 

Çek Kanunu’na eklenen geçici 5. 
madde ile çekle ilgili olarak 
“karşılıksızdır” işlemi yapılmasına 
sebebiyet verme suçundan dolayı 
mahkûm olan kimselerin cezalarının 
infazı durdurulmuştur. 

 

Yapılan düzenlemeyle birlikte, 
24.03.2020 tarihine kadar çekle ilgili 
olarak “karşılıksızdır” işlemi 
yapılmasına sebebiyet verme 
suçundan dolayı mahkûm olanların 
infazı durdurulmuştur. İnfazın 
durdurulması hali 24.03.2020 tarihine 
kadar işlenen suçlar için geçerli olacak, 
bu tarihten sonra işlenecek suçlar 
açısından ise Çek Kanunu hükümleri 
aynen geçerli olacaktır. Dolayısıyla, 
çek hakkında “karşılıksızdır” işlemi 
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2) Cezasının infazı durdurulan hükümlü 
hakkında uygulanabilecek adli kontrol 
tedbirleri nelerdir? 
 
İlgili yasal değişiklik uyarınca; cezasının 
infazı durdurulan kişi hakkında icra ceza 
mahkemesi tarafından adli kontrol 
tedbirine karar verilebilir. Verilebilecek 
bu tedbir kararı yalnızca hükümlünün 
(borçlunun) yurt dışına çıkışının 
yasaklanmasına yönelik olabilir. 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 
belirtilen diğer adli kontrol tedbirleri 
hükümlü (borçlu) hakkında 
uygulanamaz. 
 
3) İnfazın devamına karar verilmesi 
halinde tekrar infazın durdurulması söz 
konusu olacak mıdır? 
 
Hükümlü hakkında verilen infazın 
durdurulmasına yönelik karar, her suç 
açısından yalnızca bir kez uygulanabilir. 
Dolayısıyla infazının durdurulmasına 
karar verilen hükümlünün, ödeme 
yükümlülüklerine aykırı davranması 
halinde infazının devamına karar 
verilirse, devamına karar verilen infazın 
tekrar durdurulması mümkün 
olmayacaktır. 
 
4) İnfazın durdurulması, devamı ve 
hükümlü hakkında verilen adli kontrol 
kararlarına karşı başvurulabilecek 
kanun yolu var mı? 
 
Bu kanun uyarınca icra ceza mahkemesi 
tarafından verilecek olan kararlara karşı 
itiraz kanun yoluna başvurmak mümkün 
olacaktır. İtirazı inceleyen mahkemenin 
vereceği karar kesindir. 
 
5) Yargılaması devam eden davaların 
akıbeti ne olacak? 
 
Kanun maddesinde, Torba Kanun’un 
yayım tarihi olan 24.03.2020 tarihi 
itibariyle hüküm giymemiş ancak  

haklarında karşılıksız çeke ilişkin 
yargılama devam edenlerin veya hüküm 
giyen ancak cezaevinde bulunmayanlar 
hakkında herhangi bir düzenleme 
getirilmediği görülmektedir. 
 
6) Borçlu hakkında verilen çek hesabı 
açma ve çek düzenleme yasağı, infazın 
durdurulması ile ortadan kalkar mı? 
 
Torba Kanun’da bu konuda açıkça bir 
düzenleme yapılmamış olup, 
kanaatimizce hükümlü tarafından 
borcun tamamının alacaklıya ödenip 
mahkûmiyet hükmü tüm sonuçları ile 
birlikte ortadan kaldırılıncaya kadar, 
borçlu hakkında verilen çek hesabı açma 
ve çek düzenleme yasağı kararı devam 
edecektir. 
 
7) 24.03.2020 tarihinden sonra ibraz 
edilen çekler için alacaklının şikâyet 
hakkı var mıdır? 
 
24.03.2020 tarihinden sonra bankaya 
ibraz edilen ve arkasına karşılıksızdır 
kaşesi vurulan çekler açısından fiilin 
öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve 
herhalde fiilin işlendiği tarihten itibaren 
bir yıllık zamanaşımı süreleri devam 
edecek, hamilin şikâyeti üzerine eğer 
şartlar oluşmuş ise sanık hakkında çek 
bedeli kadar adli para cezasına 
hükmedilecektir. 
 
8) Düzenlemenin borçlular ve 
alacaklılar açısından sonuçları nelerdir? 
 
Yapılan değişiklikle birlikte, Kanun 
Koyucu’nun karşılıksız çek sebebiyle 
mahkûmiyeti olan borçlulara üç aylık 
süre içerisinde ödeme yapma imkânı 
vererek,  COVID-19 salgınının ticari ve 
ekonomik alandaki olumsuz etkilerini ve 
bu dönemde cezaevlerindeki 
yoğunluğunu azaltmayı amaçladığı 
görülmektedir. 
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a. Hükümlü (borçlu) Açısından Sonuçlar 
 
24.03.2020 tarihinden önce hakkında 
çek bedeli kadar adli para cezasına 
hükmedilmiş ve bu bedeli ödeyemediği 
için cezaevine girmiş olan hükümlüler 
cezaevinden tahliye edilecektir. 
 
Yapılan değişiklikten önce, hakkında adli 
para cezasına hükmedilmiş hükümlü, 
eğer bu para cezasının mahkemece 
taksitler halinde ödenmesine karar 
verilmiş ise bu taksitleri vergi dairesine 
ödemek zorunda idi. Mahkemece adli 
para cezasının taksitler halinde 
ödenmesi karar verilmediği takdirde ise 
hükümlünün, adli para cezasının dörtte 
birini peşin olarak kalan kısmını ise birer 
aylık taksitler halinde vergi dairesine 
ödemesi gerekiyordu. Yapılan değişiklik 
ile hükümlüye (borçluya) borcunu 
yaklaşık üç yıl gibi bir vadede alacaklıya 
ödeyerek mahkûmiyeti tüm sonuçları ile 
ortadan kaldırma imkânı tanınmış oldu. 
 
b. Alacaklı Açısından Sonuçlar 
 
Kanun değişikliğinden önce, borçlu 
yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere 
borcunu vergi dairesine ödediği takdirde 
mahkumiyet hükmü bütün sonuçları ile 
ortadan kalktığı için alacaklıların 
alacağını tahsil etme imkânı bir hayli 
azalıyordu. Yapılan değişiklik ile 
mahkûmiyet hükmünün ortadan 
kalkması için ödemelerin alacaklıya 
yapılması gerekmekte olup, alacaklıların 
uzun vadede de olsa alacaklarını tahsil 
etme imkânları söz konusu olabilecektir. 
 
Bu bilgilendirme notu 27 Mart 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.. 
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COVID-19 Salgını Süresince Çalışanlara 
Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi ve 
Korunması 

 
 

a. Kişisel veriler elde edilmeden önce 
Kanun’un 10. Maddesinden 
kaynaklanan aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
gerekmektedir. 

b. Kanun’unun 4. Maddesinde yer 
verilen temel ilkelere hassasiyet ile 
yaklaşılmalı ve veri minimanizasyonu 
sağlanmalıdır. 

c. Kanun’un 5. ve 6. maddesinde 
belirtilen veri işleme şartlarına uygun 
bir şekilde hareket edilmelidir. Kişisel 
veriler kural olarak ilgili kişinin açık 
rızası dâhilinde işlenebilmektedir. Açık 
rızanın olmadığı durumlarda ise 
Kanun’unun 5. maddesinin 2 
fıkrasında ve 6. maddesinin 3. 
fıkrasında belirtilen istisnalar 
çerçevesinde kişisel veri işleme 
faaliyet yürütülmelidir. 

d. Kişisel veri gizliliği ve güvenliğine 
ilişkin tüm teknik ve idari önlemler 
alınmalıdır.  

e. Kişisel veriler hukuka uygun bir 
şekilde saklanmalı ve mümkün olan en 
kısa süre içerisinde yok edilmelidir. 

 

II. COVID-19 Salgını Sebebiyle 
Çalışanlardan Elde Edilebilecek Olan 
Sağlık Verisi 

Sağlık verisi, Kanun’un 6. maddesinde 
belirtilen özel nitelikteki kişisel 
verilerindedir. COVID–19 sebebiyle,  

COVID-19’la mücadele kapsamında 
çalışanların COVID-19’a işaret eden 
semptomları taşıyıp taşımadığı, vücut 
ısıları kontrol edilmekte olup 
çalışanların sağlık verisi de dâhil olmak 
üzere çeşitli kişisel verileri 
işlenebilmektedir. Çalışanlardan 
COVID-19 salgını sebebiyle elde 
edilebilecek olan kişisel verilere dair 
işleme faaliyetinin de, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na 
(“Kanun”) uygun bir şekilde 
yürütülmesi gerekmektedir.. 

 

I. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair 
Genel Bir Bakış 

Kişisel veriler, kimliği belirli veya 
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her 
türlü bilgiyi ifade etmektedir. Hayatın 
olağan akışı esnasında işverenler, 
çalışanların çeşitli kişisel verilerini elde 
etmektedir. Örneğin; işverenler, 
çalışanın özlük dosyasını 
oluşturabilmek adına çalışanının ad-
soyad, adres ve iletişim bilgisi gibi 
çeşitli verilerini elde etmektedir. Veri 
işleme faaliyetine ilişkin tüm usul ve 
esaslar Kanun’da ve ilgili mevzuatta 
yer almaktadır. İşverenin, çalışanına 
dair veri işleme faaliyetinin hukuka 
uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi 
adına aşağıda yer verilen asgari 
hususlara dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

 

30 



çalışanlara ait sağlık verilerinin daha çok 
işlenmeye başladığı görülmektedir. 
Örneğin; işyerlerinde çalışanların; vücut 
ısısı düzenli aralıklarla ölçülmektedir. 
Ayrıca çalışanların COVID-19’a işaret 
eden semptomları taşıyıp taşımadığına 
dair genel muayeneleri de sıklıkla 
yapılmaktadır.  
Kanun’un 6. maddesi gereğince, sağlık 
verisi ancak ilgili kişinin açık rızasının 
bulunması halinde işlenebilmektedir. 
Ancak, çalışanın işveren karşısındaki 
pozisyonu gereği, çalışanın rızayı özgür 
irade ile verdiğini iddia 
etmek/kanıtlamak ciddi bir zorluk 
içermektedir. 
 
Öte yandan; açık rızanın olmadığı 
hallerde, kamu sağlığının korunması, 
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve 
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması 
ve yönetimi amacıyla, sır saklama 
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya 
yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
sağlık verisinin işlenmesi mümkündür. 
Sır saklama yükümlülüğü altında 
bulunan kişi grubundan anlaşılması 
gereken ise mesleği gereğince sır 
saklama ile yükümlü olan hekim, avukat 
ve benzeri meslek gruplarıdır. Açık rıza 
olmaksızın işyerlerinde yalnızca işyeri 
hekimleri tarafından çalışanın sağlık 
verisinin elde edilebileceği açıkça 
görülmektedir. Bu kapsamda açık rıza 
olmaksızın işyeri hekimleri, çalışanın 
vücut ısısını ölçebilecek ve çalışanın 
COVID-19’a dair semptomları taşıyıp 
taşımadığını genel muayene neticesinde 
belirleyebilecektir. Ancak sağlık verilerin 
işyeri hekimi tarafından elde edilmesinin 
mümkün olmadığı durumlarda, 
işyerindeki herhangi bir yetkilinin bu 
verileri elde edebilmesi için çalışanların 
öncelikle aydınlatılması akabinde de açık 
rızalarına başvurulması gerekecektir. 
COVID-19 salgını, tüm ülkelere etkisini 3 
ay içerisinde ulaştırabilecek şekilde hızlı 

ve kolay yayıldığından ötürü çalışanların 
kendi açık rızasıyla sağlık verilerini 
paylaştığı da söylenebilecektir. Ancak 
çalışanların COVID-19 sebebiyle sağlık 
verilerini işyeri ile paylaşmış olduğu 
hususu yapılmış olan bir yorumdan 
ibarettir.  Bu kapsamda yukarıda da 
belirtildiği üzere, açık rızanın çalışan 
tarafından verildiğine dair ispat yükünün 
işverene ait olduğu da unutulmamalıdır.  
 
Her koşulda, sağlık verisi elde edilmeden 
önce çalışana karşı aydınlatma 
yükümlülüğü yerine getirilmelidir. Elde 
edilen sağlık verileri, çalışan ile 
eşleştirilebilecek şekilde işyeri ile 
paylaşılmamalı, mümkün olduğu ölçüde 
anonim hale getirilmelidir. Sağlık verileri, 
hukuka uygun bir şekilde saklanmalı ve 
mümkün olan en kısa süre içerisinde yok 
edilmelidir. Sağlık verilerin gizliliğinin ve 
güvenliğinin sağlanması noktasında 
gereken tüm idari ve teknik önlemler 
alınmalıdır. Ayrıca Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun özel nitelikteki 
kişisel verileri korumak adına belirlediği 
ek güvenlik önlemleri de dikkate 
alınmalıdır.  
 
III. COVID-19 Salgını Sebebiyle 
Çalışanlardan Elde Edilebilecek Olan 
Seyahat Verisi 
 
COVID-19 salgının yurt dışı kökenli 
olması sebebiyle işverenler, “yurtdışına 
giriş/çıkış bilgileri, çalışanlarının en son 
seyahat ettikleri ülke ve seyahat tarihi 
gibi” soruları çalışanlara 
yöneltebilmektedir. Böylelikle elde 
edilen bilgiler; ilgili kişiyi belirlenebilir 
kılabildiğinden ötürü kişisel veri olarak 
kabul edilmektedir. Ayrıca elde edilen 
seyahat bilgisinin özünde “Çalışanın 
COVID-19 hastası olup olmadığını” 
saptamak yer aldığından ötürü elde 
edilen verinin, seyahat verisinin ötesinde 
sağlık verisi olarak değerlendirilebilmesi 
mümkündür.  
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Böylelikle de COVID- 19 salgını sebebiyle 
sorulan seyahat bilgileri ve benzeri 
kişisel verilerin elde edilmesi öncesinde 
yukarıda yer verdiğimiz sağlık verisinin 
elde edilmesi için izlenmesi gereken 
yönteme uygun hareket edilmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda; çalışan 
öncelikle aydınlatılmalıdır ve çalışana 
gerekli olan sorular yöneltilerek çalışanın 
özel hayatına müdahale edici sorulardan 
kaçınılmalıdır.  
 
  
Kurum, kişilerin son olarak seyahat 
ettikleri ülke bilgisinin, özel nitelikte 
kişisel veri olmadığını belirtmiş olup 
Kanun’un 5. maddesindeki işleme 
şartlarına bakılması gerektiğini 
belirtmiştir. Ancak seyahat bilgisi olağan 
şartlar dâhilinde genel nitelikte kişisel 
veri kabul edilmekle birlikte COVİD-19 
sebebiyle elde edilen seyahat verisinin 
sağlık verisini öncülleyen bir veri olarak 
değerlendirilmesi mümkündür. Bu 
kapsamda yürürlükteki mevzuat 
uyarınca; COVID-19 sebebiyle işveren 
(işyeri hekimi dışında) tarafından elde 
edilecek seyahat verisinin yalnızca 
çalışanın açık rızasına dayanarak elde 
edilebileceği yönünde dar bir yorum 
yapılması mümkündür. Ancak bu halde 
de katı bir uygulamanın varlığı söz 
konusu olabilmektedir. Böylelikle 
mevcut pandemi ışığında; işverence 
sağlık ve seyahat verisinin elde 
edilebilmesi için çalışan açık rızasının 
şart olması sebebiyle; çalışana tanınan 
özgürlük alanı ile toplum sağlığının 
korunabilmesi adına özgürlüğün 
kısıtlanabilmesi zarureti arasındaki 
menfaat dengesinin yürürlükteki 
mevzuat kapsamında gözetilemediği 
görülmektedir. En azından salgın, mücbir 
sebep ve benzeri durumlarda veri 
işlemeye dair istisnaların getirilmesi 
kanun koyucudan beklenendir.  

IV. Çalışanın COVID-19 Hastası 
Olduğunun Belirlenmesinin Ardından 
İşverenin Diğer Çalışanları 
Bilgilendirmesi 
 
İşveren, gerekli çalışma ortamını 
sağlayarak çalışanın maddi ve manevi 
bütünlüğünü korumakla mükelleftir. Bu 
nedenle COVID-19 hastası olan bir 
çalışanının bulunması halinde işveren, 
diğer çalışanlarını bilgilendirerek gerekli 
tüm önlemleri almalıdır. İşveren, diğer 
çalışanlarına bilgilendirme yaparken ilgili 
kişinin kişisel verilerini mümkün olduğu 
ölçüde açıklamamaya özen 
göstermelidir. Zira Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu diğer çalışanlara 
bilgilendirme yapılır iken hasta bireyin 
isminin verilmesine gerek olmadığını ve 
işveren tarafından olabildiğince az bilgi 
verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Burada 
önemli olan husus veri mahremiyetini 
korumak ve elde edilecek verilerle ilgili 
kişiyi belirgin olmamasını sağlamaktır. 
Kurum, koruyucu tedbirlerin alınması 
açısından virüsün bulaştığı çalışanın 
isminin açıklanmasının zorunlu olduğu 
hallerde ilgili çalışanın bu hususta 
önceden bilgilendirilmesi gerektiğini 
belirtmiştir.  
 
V. Uzaktan Çalışma Pratiği Kapsamında 
İşveren Tarafından Veri Güvenliğinin 
Sağlanması 
 
COVID- 19 salgınının, kamu sağlığı 
üzerinde oluşturulduğu tehdit 
neticesinde birçok işveren, çalışanlarına 
evden çalışma talimatı vermiştir. Evden 
çalışma halinde de işverenlerin veri 
güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin 
devam edeceği aşikârdır. İşverenler, 
çalışanlarını veri güvenliğini sağlamak 
konusunda bilgilendirmelidir. Zira evden 
çalışma sebebiyle çalışanlar kendi mobil 
cihazlarıyla işlerini yürütmekte olup bu 
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durum casus yazılımların aktif hale 
gelmesi için bir fırsat teşkil 
edebilmektedir.  
 
Bu kapsamda veri güvenliğinin sağlamak 
adına çalışanlar mobil cihazların daha 
güvenli hale gelebilmesi adına 
uğraşmalı, cihazlara anti-virüs 
programları yüklemelidir. Kurum, veri 
güvenliğine ilişkin risklerin azaltılması 
adına, sistemler arasındaki veri trafiğinin 
güvenli iletişim protokolleriyle 
gerçekleştirilmesi ve herhangi bir zafiyet 
içermemesinin sağlanması ile anti-virüs 
sistemlerinin ve güvenlik duvarlarının 
güncelliğinin sağlanması başta olmak 
üzere, her türlü tedbirin işverenler 
tarafından alınması gerektiğini 
belirtmiştir. 
 
VI. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 
COVID-19 Sürecine Yaklaşımı 
 
Hali hazırda Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu, 23.03.2020 ve 27.03.2020 
tarihinde olmak üzere COVID-19 ile 
mücadele kapsamında iki adet duyuru 
yapmıştır. 23.03.2020 tarihli duyuruda 
Kurum, kendisine ulaşan şikâyet, ihbar 
ve ihlal bildirimlerine ilişkin veri 
sorumlularının mevzuatta belirlenen 
sürelere uyması gerektiği belirtmiştir. 
Kurum aynı zamanda bu sürelerin 
değerlendirilmesi açısından, veri 
sorumlularının aldığı önlemler (uzaktan 
çalışma, dönüşümlü çalışma gibi) 
gözetilerek olağanüstü koşulların göz 
önünde bulunduracağını da belirtmiştir. 
Kısacası Kanun’da yer alan süreler 
durmamıştır. Ancak yapılan şikâyet, 
ihbar ve ihlal bildiriminde sürelere ilişkin 
değerlendirme yapılırken içinde 
bulunduğumuz somut durumun şartları 
Kurum tarafından gözetilecektir. 
 
Kurum 27.03.2020 tarihli duyurusunda 
COVID-19 ile mücadele kapsamında; 
özel nitelikli kişisel veriler de (sağlık veri- 

-leri, ırkı, etnik köken, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep veya diğer 
inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya 
da sendika üyeliği bilgisi, sağlık, cinsel 
hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleri) dâhil olmak üzere pek çok 
kişisel verinin (TC kimlik no, ad, adres, 
işyeri, seyahat bilgileri gibi) işlenmesinin 
kaçınılmaz olduğu belirtmiştir. Kurum, 
COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde 
veri sorumlularının yükümlülüklerinin 
devam ettiğini bildirerek; aydınlatma 
yükümlülüğüne uygun davranılması, 
kişisel veri işleme faaliyetlerinin temel 
ilkelere ve kişisel verilerin hukuki 
sebeplere uygun olarak işlenmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Kurum veri 
güvenliği konusunda gerekli idari ve 
teknik tedbirlerin alınması gerektiğini ve 
veri minimizasyonuna dikkat edilmesi 
gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca 
duyuruda, sağlık verilerinin işlenmesi 
açısından çalışanın açık rızasının alınması 
yoluna başvurulacağı gibi, salgının 
yayılma hızı düşünüldüğünde, çalışanın 
kendi rızası ile de hastalık bildirimi 
yapabileceği; fakat açık rıza dışındaki 
şartlar dâhilinde ise, sağlık verilerinin iş 
yeri hekimleri tarafından işlenmesinin 
söz konusu olabileceği de açıkça 
belirtilmiştir. 
 
Bu bilgilendirme notu 06 Nisan 2020 tarihi itibariyle 
günceldir.  
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Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Spor 
Kulüplerine ve Futbolcu Sözleşmelerine 
Etkileri 

 
 COVID-19 salgınının futbol üzerindeki 

etkilerinin gündeme gelmesiyle 
birlikte, Uluslararası Futbol 
Federasyonları Birliği (“FIFA”) 
bünyesinde COVID-19 için özel bir 
Çalışma Grubu oluşturmuştur. FIFA, 03 
Nisan 2020 tarihli basın bildirisinde 
Çalışma Grubu’nun FIFA yönetimine 
Haziran ayında oynanacak tüm 
uluslararası kadın ve erkek futbol 
maçlarının ertelenmesini tavsiye 
ettiğini kamuoyuna bildirmiştir*3]. 
 
TFF ise son olarak, 3 Nisan 2020 tarihli 
açıklamasında, liglerle ilgili sürecin 
Mayıs ayının ilk haftasında TFF 
Yönetim Kurulu tarafından yeniden 
değerlendirileceğini, ancak mevcut 
durum itibariyle liglerin en erken 
Haziran ayı başında oynanabileceğini 
belirtmiştir*4].  
 
Ancak, liglerin ne zaman yeniden 
başlayacağı hususu halen belirsizliğini 
korumaktadır. 
 
II. ERTELENEN LİGLERLE İLGİLİ 
MUHTEMEL SENARYOLAR 
 
COVID-19 salgını sebebiyle ertelenen 
liglerin akıbeti ile ilgili olarak; COVID-
19 salgınının etkisinin ne zaman sona 
ereceğine ve maçların ne zaman 
yeniden oynanabileceğine bağlı 
olarak, aşağıda belirttiğimiz dört 
ihtimal ön plana çıkmaktadır: 

Koronavirüs (COVID-19) salgını 
sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de futbol ligleri süresiz bir 
şekilde ertelenmiştir. Gelinen 
noktada, liglerin kaldığı yerden devam 
edip etmeyeceği, devam edecekse 
hangi tarihte yeniden başlayacağı, 
sporcu sözleşmelerinin akıbeti gibi 
hususlar halen belirsizliğini 
korumaktadır. Ayrıca kulüplerin bilet, 
maç günü gelirleri ortadan kalkmış, 
sponsorlar ve yayıncı kuruluşlar gibi 
çeşitli gelir kaynaklarından kulüplere 
gelen ödemeler kesilmiştir. Bu 
belirsizlik ortamının spor kulüpleri için 
ciddi bir gelir kaybına neden olacağı ve 
bu durumun da birçok spor kulübü 
açısından finansal istikrarsızlığa yol 
açacağı şüphesizdir.  
 

I. MEVCUT DURUM 
 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
(“TFF”) 19 Mart 2020 tarihinde aldığı 
karar[1] ile Türkiye’deki tüm lig 
müsabakaları bir süreliğine 
ertelenmiştir. Ayrıca, Avrupa Futbol 
Federasyonları Birliği (“UEFA”) 1 Nisan 
2020 tarihinde 55 üye federasyonun 
katılımı ile bir video-konferans 
gerçekleştirmiş, bu toplantıda tüm 
ulusal maçların ve UEFA maçlarının 
ikinci bir bildirime kadar 
ertelenmesine karar verilmiştir*2].  
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1. Ertelenen ligler, belirli bir tarihte 
başlayarak kaldığı yerden, sıkıştırılmış bir 
lig takvimi içerisinde, devam eder ve 
hızlı bir şekilde tamamlanır. 
 
2. Play-off sistemine geçilerek, liglerdeki 
mevcut puan durumuna uygun olarak 
şampiyonluk ve düşme grupları 
belirlenir; play-off müsabakaları hızlı bir 
şekilde oynatılarak, ertelenen liglerin 
kısa bir süre içerisinde son ermesi 
sağlanır. 
 
3. Ligler mevcut puan durumlarına 
uygun şekilde tescil edilir; yani ligler 
mevcut puan durumları ile tamamlanmış 
sayılır, şampiyonlar ve küme düşenler 
mevcut puan durumlarına göre 
belirlenir. 
 
4. 2019-2020 sezonunda oynanmış ve 
tamamlanamamış ligler iptal edilir, yani 
bu sezon ligler hiç oynanmamış kabul 
edilir. 
 
Bu ihtimallerden her birisinin farklı 
sorunları ve tartışmaları beraberinde 
getireceği kuşkusuzdur. Özellikle 3. ve 4. 
numaralı ihtimaller, ancak çok uzun süre 
boyunca futbol oynamaya elverişli bir 
ortamın mevcut olmaması halinde 
değerlendirilmesi gereken ihtimallerdir. 
 
Elbette yukarıda belirttiğimiz ihtimallerin 
dışında da, farklı ayrıntılar ve dinamikler 
gözetilerek, ertelenen liglerle ilgili olarak 
farklı çözümlerin gündeme gelmesi 
mümkündür. Nitekim TFF de, 03 Nisan 
2020 tarihli açıklamasında gelişmelere 
göre ve tüm şartlara uygun olarak 10 
alternatifli senaryosunun, planının ve 
programının hazır olduğunu kamuoyuna 
bildirmiştir. 
 
Ertelenen Türkiye liglerinin akıbeti 
hakkında nihai takdir ve karar yetkisi 
TFF’ye aittir. Bununla birlikte FIFA ve 
UEFA’nın büyün üye federasyonların 

kendileriyle uyum içerisinde hareket 
etmesini beklediği bilinmektedir. Zira 
her ülke federasyonunun ligleri farklı 
tarihlerde başlatıp bitirmesi, başta 
transfer döneminin başlangıç ve bitiş 
tarihlerinin belirsizleşmesi olmak üzere, 
beraberinde birçok sorun 
getirebilecektir. Dolayısı ile özellikle 
FIFA’nın vereceği tavsiye kararlarının 
Türkiye ligleri açısından da etkili olacağı 
düşünülmektedir. 
 
Bu hususta, ilerleyen günlerde TFF, UEFA 
ve FIFA’nın açıklamalar yapması ve 
konuyu netleştirmesi beklenmektedir. 
 
III. TRANSFER DÖNEMİ 
 
Liglerin önceden belirlenen süreler 
içerisinde tamamlanamaması halinde, ilk 
gündeme gelecek konulardan birisi 
transfer dönemlerinin ne şekilde 
belirleneceğidir. 
 
FIFA Oyuncu Statü ve Transfer Talimatı 
madde 6(2) uyarınca “Birinci transfer ve 
tescil dönemi sezonun sona ermesinden 
sonra başlar ve normal şartlar altında 
yeni sezonun başlamasından önce sona 
erer. Bu dönem 12 haftayı 
aşmamalıdır.”[5] 
 
TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve 
Transferleri Talimatı’nın 13. maddesi 
uyarınca “Futbolcular, ancak TFF 
tarafından belirlenen transfer ve tescil 
dönemleri içinde tescil edilebilirler.” 
 
Mevcut gelişmeler ışığında, ertelenen 
liglerin devamına karar verilmesi ve yeni 
sezon başlangıç tarihlerinin 
değiştirilmemesi halinde, bu liglerin 
tamamlandığı tarih ile yeni sezonun 
başlangıç tarihi arasındaki sürenin son 
derece kısa olacağı öngörülmektedir. 
Dolayısı ile, FIFA’nın ve TFF’nin iki sezon 
arasındaki arayı transfer dönemini de 
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gözeterek uygun şekilde belirlemesi 
muhtemel görünmektedir. Bu noktada 
yeni sezon başlangıç tarihleri ertelenmez 
ise, FIFA’nın transfer döneminin büyük 
bir bölümünün yeni sezon 
başlamasından sonra da devam 
edebilmesini mümkün kılacak şekilde, 
madde 6(2)’de bir düzenleme yapması 
uygun olacaktır. TFF mevzuatı ise bu 
anlamda yeterli olup, mevzuatta transfer 
dönemiyle ilgili olarak herhangi bir 
değişiklik yapılmasına ihtiyaç 
bulunmamaktadır. 
 
IV. FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ 
 
Profesyonel futbolcu sözleşmeleri, 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 
madde 393 ve devamında düzenlenen 
hizmet sözleşmelerindendir. Nitekim 
sözleşme ile profesyonel futbolcu, kulüp 
forması altında müsabakalara katılma ve 
bu müsabakalara hazırlanma biçimindeki 
iş görme borcunu üstlenirken, spor 
kulübü de ücret ödeme borcu altına 
girmektedir. Tarafların imzaladıkları bu 
hizmet sözleşmesinin kulüp tarafından 
TFF’ye, tescil işlemi için sunulması 
gerekmektedir.  
 
Aşağıda COVID-19 sebebiyle liglerin 
ertelenmesine bağlı olarak futbolcu 
sözleşmelerine ilişkin ortaya çıkabilecek 
çeşitli meseleler, soru başlıkları altında 
kısaca açıklanmıştır. 
 
a. Liglerin 31 Mayıs’tan Sonraki Bir 
Tarihte Devam Etmesi Hâlinde, Bu 
Tarihten Önce Sona Erecek Futbolcu 
Sözleşmelerinin Akıbeti Ne Olacaktır? 
 
Hem spor kulüpleri açısından hem de 
futbolcular açısından en önemli 
hususlardan birisi, ertelenen liglerin spor 
kulüpleri ile futbolcular arasındaki 
mevcut sözleşmelerde belirtilen sona 
erme tarihlerinden sonra devam etmesi 
durumunda, sözleşmesi sona eren 

futbolcuların durumdur.  Birçok futbolcu 
sözleşmesinde sona erme tarihi, liglerin 
normal şartlarda sona erme tarihi olan 
31 Mayıs olarak belirlenmiştir. Ertelenen 
liglerin yaz aylarında devam etmesine 
karar verilmesi halinde, sözleşmesi 31 
Mayıs’ta sona eren futbolcuların 
sözleşmelerinin ne olacağı hususu tüm 
dünyada belirsizliğini korumaktadır. 
 
TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve 
Transferleri Talimatı’nın 19(3). maddesi 
aynen şu şekildedir: 
 
“Her halükarda sözleşmelerin bitiş 
tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi 
zorunludur. 
 
Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi 
müsabakaların devam etmesi halinde, 
sözleşmenin süresi müsabakaların 
bitimine kadar uzamış sayılır.” 
 
Her ne kadar talimatın 19(3). 
maddesinde sözleşme bitiş tarihinden 
sonra müsabakaların devam etmesi 
halinde sözleşme süresinin kendiliğinden 
uzayacağı düzenlenmiş olsa da, futbolcu 
ile spor kulübü arasında imzalanmış 
sözleşmede bu yönde bir hüküm yoksa, 
talimatın ilgili maddesinin futbolcu 
açısından bağlayıcı olmadığı 
kanaatindeyiz. Dolayısı ile 31 Mayıs’ta 
sözleşmesi sona eren futbolcunun 
sözleşmesinin, liglerin ertelenmiş olması 
sebebiyle kendiliğinden müsabakaların 
bitimine kadar uzamış sayılacağını 
söylemek mümkün görünmemektedir.  
 
Öte yandan, yukarıdaki açıklamamız 
çerçevesinde bir profesyonel 
futbolcunun 01 Haziran tarihi itibariyle 
başka bir kulüple sözleşme imzalaması 
teoride mümkün görünse de, transfer ve 
tescil dönemi henüz başlamamış olacağı 
için ilgili futbolcuların yeni kulüplere 
transferine FIFA ve TFF’nin izin vermesi 
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pek mümkün görünmemektedir. Zira 
aksi bir durum hakkaniyete ve kulüpler 
arasında rekabetin korunmasına aykırılık 
teşkil edecektir. 
 
b. Sözleşmesi 31 Mayıs’ta Sona Erecek 
Futbolcular İçin Nasıl Bir Yol 
İzlenmelidir? 
 
Bu açıklamalar doğrultusunda mevcut 
durum itibariyle en makul yöntem, 
sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek 
futbolcularla spor kulüpleri arasındaki 
sözleşmelerin süresini uzatan ek 
protokollerin veya 31 Mayıs’tan liglerin 
tamamlanacağı tarihe kadar geçerli 
olacak “kısa süreli sözleşme”lerin 
imzalanması olarak görünmektedir. 
Transfer ve tescil dönemi başlamadan, 
futbolcuların başka bir kulübe geçişinin 
mümkün olmadığı da 
değerlendirildiğinde, bu yöntemin hem 
futbolcular hem spor kulüpleri açısından 
en uygun yöntem olacağı kanaatindeyiz. 
Böyle bir yöntemin izlenmesi halinde, 
futbolcuların ve spor kulüplerinin hassas 
sosyal dengeleri de gözeterek anlayış 
içerisinde hareket etmesi ve kısa süreli 
sözleşmenin şartlarını bu doğrultuda 
belirlemesi, mevcut sözleşmenin 
süresini uzatması beklenmektedir. 
Ancak, futbolcuların söz konusu kısa 
süreli sözleşmelerdeki taleplerinin 
farklılık göstermesi halinde; zaten 
COVID-19 salgını sebebiyle birçok 
gelirden mahrum kalan spor kulüpleri 
finansal olarak zorluklar 
yaşayabilecektir.  
 
Dolayısı ile bu süreçte hem spor 
kulüplerinin hem de futbolcuların ortak 
menfaati için, taraflar arasındaki mevcut 
sözleşmeler kapsamlı bir şekilde 
incelenmeli, tarafların birbirlerinden 
istek ve beklentileri anlaşılmalı, buna 
uygun şekilde karşılıklı anlayış zemini 
içerisinde hareket edilerek taraflar 
arasında uygun kısa süreli sözleşmelerin 
imzalanması gerekmektedir. 

c. Erteleme Sebebiyle Futbolcu 
Ücretlerinde İndirime Gidilebilir Mi? 
Sözleşmeler Feshedilebilir Mi? 
 
Liglerin ertelenmesi sebebiyle kulüplerin 
bilet, maç günü gelirleri ortadan kalkmış, 
sponsorlar ve yayıncı kuruluşlar gibi 
çeşitli gelir kaynaklarından kulüplere 
gelen ödemeler kesilmiştir. Bu durum 
kulüplerin futbolculara ödemekle 
yükümlü oldukları yüksek meblağlı 
ücretlerin ödenmesi noktasında kulüpler 
açısından ciddi finansal sorunlara yol 
açmaktadır. Bu sorunlarla ilgili olarak 
henüz TFF, UEFA veya FIFA tarafından 
herhangi bir kesin çözüm 
öngörülmemiştir.  
 
Dünyanın birçok yerinde aynı 
problemlerle başa çıkmaya çalışan 
kulüplerde farklı çözümler gündeme 
gelmektedir. Almanya Süper Ligi 
(Bundesliga) takımlarından Borussia 
Monchengladbach oyuncuları ve teknik 
ekibi, takıma destek olabilmek ve kulüp 
personelinin maaşının ödenebilmesi 
amacıyla, maaşlarında indirim yapmak 
istediklerini kulüp yönetimlerine 
iletmişlerdir*6]. Benzer şekilde İtalya 
Süper Ligi (Serie A) takımlarından 
Juventus kulübü oyuncuları da kulübe 
destek olabilmek adına maaşlarının 
büyük bir bölümünden feragat ettiklerini 
açıklamıştır*7]. İspanya Süper Ligi (La 
Liga) takımlarından Barcelona 
futbolcuları da kulübe destek olabilmek 
ve kulüp çalışanlarının maaşlarının 
ödenebilmesi amacıyla COVID-19 salgını 
boyunca futbolcu ücretlerinin %70’inden 
feragat ettiklerini ve kulübe ek katkılar 
sunacaklarını duyurmuştur*8].  
 
Öte yandan, İsviçre Süper Ligi (Swiss 
Super League) takımlarından FC Sion ise, 
COVID-19 salgını sebebiyle ücretlerinde 
indirim yapılmasını kabul etmeyen 9 
futbolcusunun sözleşmelerini 
feshederek bu futbolcularla yollarını 
ayırmıştır*9]. 
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Gelinen noktada, TFF, UEFA ve FIFA’dan 
somut bir açıklama gelene ve futbol 
dünyasının tüm paydaşlarının 
menfaatlerini koruma altına alacak kesin 
bir çözüm bulunana kadar; futbolcular 
ve spor kulüpleri arasında karşılıklı 
anlayış zemini içerisinde ortak bir nokta 
bulunması en doğrusu olacaktır. Bunun 
için, futbolcuların günü gelmiş 
alacaklarının belli bir oranının ödenmesi 
ve mümkünse belirli bir oranda ücrette 
indirim yapılması en makul çözüm yolu 
olarak görülmektedir. Bu işlemlerin 
yerine getirilmesi sırasında, kulüp 
tarafından bütün futbolculara eşit 
uygulama yapılarak her futbolcu ile ayrı 
ayrı protokol imzalanması 
gerekmektedir. 
 
Futbolcuların ücretlerinde indirim 
yapılmasını kabul etmemeleri sebebiyle 
kulüplerin sözleşmeleri feshetmesi, 
kulüplerin futbolculara karşı son derece 
yüksek tutarlarda tazminatlar ödemeye 
mahkûm olmasına yol açabilecektir. 
Dolayısı ile tarafların öncelikle karşılıklı 
anlaşarak sözleşmeyi ayakta tutması, 
aksi takdirde tarafların yine karşılıklı 
olarak sözleşmeyi feshetmesi, bu da 
mümkün değilse sözleşmeyi feshetmek 
isteyen tarafın sözleşmeyi haklı bir 
sebebe dayanarak feshetmesi 
gerekmektedir.  
 
COVID-19 salgınının etkileri sebebiyle, 
güncel durumda haklı sebeple fesih hali 
teşkil edebilecek iki durum mücbir sebep 
ve beklenmeyen hâldir. 
 
d. Mücbir Sebep Nedir? 
 
Türk Hukuku’nda mücbir sebebin kanuni 
tanımı yapılmamıştır. Bununla birlikte, 
mücbir sebep, (i) önceden 
öngörülemeyen, (ii) tarafların kontrolü 
dışında meydana gelen ve önlenemeyen, 
(iii) alınmış tedbirlere rağmen ifa 
güçlüğü oluşturan ve (iv) bu sebeple de 
 

taraflara sözleşmeyi feshetme, kısmen 
veya tamamen ifadan kaçınma, askıya 
alma veya ifa için ek süre talebi öne 
sürme gibi çeşitli haklar tanıyan sebep 
olarak tanımlanabilir. 
 
Futbolcu ile spor kulübü arasında 
imzalanmış sözleşmelerde mücbir sebep 
maddesinin yer alması halinde, tarafların 
bu maddeye uygun olarak sözleşmeyi 
feshetme, sözleşmeyi askıya alma, 
ücrette indirim talep etme gibi hakları 
olabilecektir.  
 
e. COVID-19 Mücbir Sebep Midir? 
 
COVID-19 salgınının objektif olarak 
birçok hukuk sistemi ve sözleşme 
nezdinde mücbir sebep olarak kabul 
edilebilme yeterliliği olsa da, bu 
konunun her bir sözleşme nezdinde 
somut olayın özellikleri dikkate alınarak 
incelenmesi büyük önem teşkil 
etmektedir. 
 
Ayrıca FIFA Oyuncu Statü ve Transfer 
Talimatı madde 27’de mücbir sebep 
hallerinin FIFA Yönetim Kurulu 
tarafından belirleneceği hüküm altına 
alınmıştır*10]. İşbu bilgilendirme 
notunun yazıldığı tarih itibariyle FIFA 
tarafından açıklanmış bu yönde bir karar 
bulunmamaktadır.  
 
f. Taraflar Arasında İmzalanan 
Sözleşmede Mücbir Sebep Maddesi Yer 
Almalı Mıdır? 
 
Taraflar arasında imzalanan sözleşmede 
mücbir sebep maddesinin yer alması, 
potansiyel uyuşmazlıkları minimum 
seviyeye indirebilmek adına son derece 
önemlidir. Tarafların, mücbir sebep 
teşkil eden halleri sözleşmede açıkça 
öngörmüş olması gerekmektedir. 
Mahkemeler genel olarak mücbir sebebi 
dar bir şekilde ele alarak, yalnızca 
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sözleşmede düzenlenen mücbir sebep 
hallerini gözetmekte ve mücbir sebebin 
sözleşmeye etkisini incelemektedir. 
Dolayısı ile mevcut durumda, futbolcular 
ile spor kulüpleri arasında imzalanmış 
sözleşmelerde doğru bir şekilde kaleme 
alınmış bir mücbir sebep maddesinin yer 
alması büyük önem taşımaktadır. 
 
g. “Beklenmedik Hâl” Dolayısı ile 
Sözleşmenin Feshi veya Değişen 
Şartlara Uyarlanması Mümkün Müdür? 
 
Taraflar arasında imzalanan sözleşmede 
mücbir sebep maddesinin yer almaması 
halinde ise, “İfa İmkânsızlığı” gündeme 
gelecektir. Sözleşmenin yapıldığı anda 
mevcut olan durumlar esaslı şekilde 
değişikliğe uğramışsa, tarafların 
sözleşme ile bağlı olmaması kuralına 
“Beklenmeyen Hâl Şartı” (Clausula 
Rebus Sic Stantibus) denilmektedir. 
Sözleşmenin edim ve menfaatleri 
arasındaki dengeyi bozan ve 
beklenmedik hal şartı teşkil eden 
olağanüstü hallere örnek olarak savaş, 
doğal afet, salgın hastalık, büyük 
ölçekteki ekonomik krizler, para 
değerinin önemli ölçüde düşmesi ve 
benzeri haller gösterilebilir.  
 
Bu ilke doğrultusunda, taraflar 
arasındaki sözleşmede mücbir sebep 
düzenlemesi yer almasa da, taraflara ifa 
imkânsızlığı sebebiyle sözleşmenin feshi 
veya sözleşmenin değişen şartlara 
uyarlanması imkânı sunulmaktadır. Ahde 
Vefa ilkesinin istisnalarından biri olarak 
kabul edilen bu imkân, işlem temelinin 
çökmesine ilişkindir ve kaynağını Roma 
Hukuku’ndan alır. Bu ilke Türk 
Hukuku’nda TBK madde 136 ve devamı 
hükümlerde karşılığını bulmaktadır. 
 
Türkiye’de bulunan spor kulüpleri ile 
yabancı futbolcular arasında sözleşmeye 
dayalı olarak doğabilecek 
uyuşmazlıklarda FIFA’nın kural olarak 

kendisini yetkili saydığı ve uyuşmazlığın 
çözümünde FIFA Talimatları ile İsviçre 
mevzuatına öncelik verdiği dikkate 
alınmalıdır. Bu doğrultuda, beklenmeyen 
hâl sebebiyle ifa imkânsızlığı 
müessesesinin İsviçre Hukuku’nda da 
İsviçre Borçlar Kanunu madde 
119’da*11] düzenlendiğini belirtmekte 
fayda bulunmaktadır. 
 
h. Uluslararası Spor Tahkim 
Mahkemesi’nin (CAS) Mücbir Sebep 
Kavramına Yaklaşımı 
 
Spor Tahkim Mahkemesi (“CAS”) 
nezdinde görülen Alexandria Union Club 
v. Juan José Sánchez Maqueda & 
Antonio Cazorla Reche[12] dosyasına 
ilişkin tahkim yargılamasında, hakem 
2012-2013 futbol sezonunu sona erdiren 
Mısır İç Savaşı’nın bir mücbir sebep hali 
teşkil ettiğine hükmetmiştir. Hakem 
kararında, Mısır İç Savaşı’nın sözleşme 
taraflarının kontrolü ötesinde olan, 
taraflarca sözleşmenin imza tarihinden 
önce öngörülebilirliği olmayan, makul 
olarak üstesinden gelinmesi mümkün 
olmayan ve taraflara atfedilemeyecek 
durum olduğunu vurgulamıştır. 
 
Öte yandan, CAS 2015 yılında Fas 
Kraliyet Futbol Federasyonu, Ebola 
virüsü salgınını Dünya Sağlık Örgütü’nün 
salgın hastalık olarak ilan etmesi 
sebebiyle Afrika Uluslar Kupası’nı 
ertelemiştir. CAS, 2015/A/3920 sayılı 
tahkim yargılaması*13] neticesinde, 
Ebola'nın bir mücbir sebep teşkil 
etmediğini, zira salgının turnuvanın 
düzenlenmesini zorlaştırdığını fakat 
imkânsız hale getirmediğini belirtmiştir. 
CAS söz konusu kararını büyük ölçüde on 
Ebola virüsünün doğal sıvılarla doğrudan 
temas yoluyla bulaştığını, hava yolu ile 
veya temas ile bulaştığına ilişkin 
herhangi bir kanıt bulunamadığını ifade 
eden uzman görüşü doğrultusunda 
vermiştir. 
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Görülmektedir ki, CAS her somut olayı 
ayrı ayrı değerlendirmekte ve mücbir 
sebep hâlinin mevcut olup olmadığını, 
nedensellik bağının bulunup 
bulunmadığını irdelemektedir.  
 
V. FİNANSAL FAIR PLAY 
 
Hiç şüphesiz COVID-19 salgını sebebiyle 
liglerin ertelenmesi ile birlikte çeşitli 
gelirlerden mahrum kalan kulüpler 
finansal istikrarsızlığa 
sürüklenebilecektir. Ertelenen liglerin 
tamamlanamaması halinde yayıncı 
kuruluşların ve sponsorların mevcut 
yatırımlarını da geri çekmesi veya çeşitli 
tazminat taleplerinde bulunması 
durumunda, durum birçok spor kulübü 
açısından son derece olumsuz sonuçlara 
yol açabilecektir. Gelirlerdeki bu düşüş 
ve finansal tablolarda ortaya çıkabilecek 
olumsuzluklar, UEFA Finansal Fair Play 
kurallarına aykırılık teşkil edebilecektir. 
 
UEFA’nın finansal fair play regülasyonları 
uyarınca, UEFA Kulüp Finansal Kontrol 
Birimi, kulüplerin finansal fair play 
yükümlülüklerini yerine getirip 
getirmediğin incelerken birçok farklı 
hususu gözetmektedir. Bu hususlardan 
bir tanesi de “mücbir sebep hali gibi, 
kulübün kontrolü dışında gelişen 
olaylar”dır[14]. 
 
Anılan sebeplerle, UEFA 1 Nisan 2020 
tarihinde 55 üye federasyonun katılımı 
ile gerçekleştirdiği video-konferans 
toplantıda, sürmekte olan olağanüstü 
olaylar sebebiyle artmakta olan 
belirsizlik sonucu, UEFA İcra Kurulu’nun 
geleceğe dair finansal bilgi 
değerlendirmesi ile ilgili kulüp lisanslama 
hükümlerinin askıya alınmasına karar 
verdiğini duyurmuştur. Bu karar sadece 
2020/21 UEFA kulüp müsabakalarına 
katılıma uygulanacaktır. 
 

İlerleyen günlerde, sürecin ne kadar 
devam edeceğine paralel olarak 
UEFA’nın konuyla ilgili başka açıklamalar 
da yapması muhtemeldir. 
 
VI. SONUÇ 
 
Bu bilgilendirme notumuzda, COVID-19 
salgınının spor kulüplerine ve 
profesyonel futbolcu sözleşmelerine 
etkilerinin doğurabileceği belki de 
yüzlerce hukuki meseleden birkaçını ele 
almaya gayret gösterdik.  
 
Ertelenen Türkiye liglerinin akıbeti 
hakkında nihai takdir ve karar yetkisi 
TFF’ye aittir. Bununla birlikte FIFA ve 
UEFA’nın bütün üye federasyonların 
kendileriyle uyum içerisinde hareket 
etmesini beklediği bilinmektedir. 
Dolayısı ile önümüzdeki günlerde TFF, 
UEFA ve FIFA’nın bu konuda yapacağı 
açıklamalar büyük önem taşımaktadır. 
TFF, UEFA ve FIFA’nın yapacağı 
açıklamalar doğrultusunda ertelenen 
liglerin akıbeti ve transfer dönemi gibi şu 
an belirsiz olan birçok husus belirli hale 
gelecektir. 
 
Bu süreçte, hassas dengeleri ve sosyal 
menfaatleri gözeterek, spor kulüplerinin 
ve futbolcuların karşılıklı anlayış ve 
anlaşma zemini içerisinde doğabilecek 
sorunları çözümlemesini dileriz.  
Ertelenen liglerin, 31 Mayıs’tan sonraki 
bir tarihte devam etmesine karar 
verilmesi halinde 31 Mayıs’ta sözleşmesi 
sona eren futbolcularla kulüpler 
arasında bir protokol imzalanarak, 
sözleşmenin müsabakaların 
tamamlanacağı tarihe kadar uzatılmasını 
veya kısa süreli sözleşme imzalanmasını 
tavsiye etmekteyiz.  
 
Futbolcuların ücretlerinde indirim 
yapılmasına karar verilmesi halinde, her 
bir futbolcuyla ayrı ayrı görüşülerek,  
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futbolcuların bu konuda rızasının 
alınmasını, kulüp tarafından bütün 
futbolculara eşit uygulama yapılarak her 
futbolcu ile ayrı ayrı protokol 
imzalanmasını tavsiye etmekteyiz.  
 
Kulüple futbolcular arasında herhangi bir 
uyuşmazlığın hasıl olması halinde, 
mevcut sözleşmelerin dikkatlice 
incelenmesini, mücbir sebep ve 
beklenmeyen hâl kavramlarının dikkatli 
bir şekilde değerlendirilmesini tavsiye 
etmekteyiz.  
 
Ayrıca, TFF tarafından potansiyel 
uyuşmazlıklarla ilgili olarak getirilecek 
çözüm önerilerinin bir kısmının yabancı 
futbolcular açısından uygulama alanı 
bulmayabileceğine dikkat çekmek 
isteriz. Türkiye’de bulunan spor kulüpleri 
ile yabancı futbolcular arasında 
sözleşmeye dayalı olarak doğabilecek 
uyuşmazlıklarda kural olarak FIFA 
kendisini yetkili saymakta ve FIFA 
talimatlarını dikkate almaktadır. Ayrıca 
CAS nezdindeki uyuşmazlıkların 
çözümünde, taraflarca uygulanacak 
hukuk seçilmemişse, İsviçre Hukuku 
uygulanmaktadır. 
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diğer bir amaçla kullanılamaz, hiçbir şekilde hukuki 
tavsiye veya görüş olarak değerlendirilemez.  

 

Bu bilgilendirme dosyasında yer alan yazılar burada 
belirtilen tarihler itibariyle günceldir. YÖNET 
Avukatlık Bürosu’nun mevzuat veya olaylarda 
gerçekleşen veya dikkatimize sunulan değişiklikleri 
bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 

Bu bilgilendirme dosyasında yer alan tüm bilgilere ve 
logoya ilişkin fikri mülkiyet hakları YÖNET Avukatlık 
Bürosu'na aittir. YÖNET Avukatlık Bürosu'nun yazılı 
muvafakati olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz 
veya kullanılamaz. 
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