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Aral ık  2019'da Ç�n'de  ortaya ç ıkan ve  Mart  2020 � t �bar�yle  hemen hemen
bütün ülkelerde rast lanmıș  olan Cov�d-19  (Koronav�rüs)  enfeks�yonu 11
Mart  2020 tar�h�nde Dünya Sağl ık  Örgütü (WHO)(1)  nüfusun daha önce
maruz kalmadığı  b�r  hastal ığ ın  ortaya ç ıkıș ı ,  (2)  hastal ığa  sebep olan
etmen�n �nsanlara  bulașması  ve  tehl �kel �  b�r  hastal ığa  yol  açması ,  (3)
hastal ığ ın  �nsanlar  arasında kolayca ve  devamlı  o larak yayı lması
șart larının sağlandığı  gözet � lerek pandem� olarak � lan ed� lm�șt �r .
Ülkem�zde de  � lk  vaka 12  Mart  2020 tar�h�  � t �bar�yle  açıklanmıș  ve  her
geçen gün vaka sayıs ı  hız la  artmıșt ır .
 
Bu çal ıșmanın konusu 11  Mart  2020 tar�h�nde Dünya Sağl ık  Örgütü
taraf ından pandem� � lan ed� len Koronav�rüs  enfeks�yonunun genel  o larak
sözleșmelere  etk�s �n�n mücb�r  (zorlayıcı)  sebep ve  � fa  �mkansızl ığ ı
kavramı temel�nde �ncelemekted�r .
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Cov�d-19 (Koronav�rüs)  Salgınının Sözleșmelere 
ve Hukuk� İșlere Etk�s�

Mücb�r  (Zorlayıcı)  Sebep1 .

Mücb�r  sebep,  kavramı genel  o larak
bütün hukuk s �stemler�nde özel l �kle
t �car�  sözleșmelerde yer  a lan (Force
Majure  veya Act  of  God)  b�r  hüküm
olarak kul lanı lmakla  b�r l �kte  Türk
Borçlar  Kanunu’nda (“TBK”)  açık  b�r
șek� lde  tanımlanmıș  değ� ld�r .  Bu
sebeple  çerçeves�  Yargıtay  kararları
� le  ç �z � lmekted�r .  Yargıtay ’ ın  en kısa
tanımıyla  mücb�r  sebep,  sözleșmen�n
yapı ldığı  s ırada öngörülmes�  o lanağı
bulunmayan umulmadık hal �n
yoğunluk gösteren b�r  șekl �  o lup
yükümlenen b�r  borcun yer�ne
get �r � lmes�n�  engel leyen b�r
nedend�r[1] .

[1]  Y .  13 .  HD. ,  E .  2009/9255 -  2010/1706 K. ,  T .  15 .02 .2010



Bu temel  kr�ter ler�n  yanı  s ıra  Yargıtay ’ ın ,
mücb�r  sebep olușturduğu �dd�a  ed� len
olayın ülke  genel �nde etk� l �  o lup
olmadığı[3] ,  benzer  hukuk�  � l �șk� lere  etk�s �
ve  taraf ların tac�r  o lup olmadığı[4]  g �b�
kr�ter ler�  de  değerlend�rd�ğ�  görülmekted�r .
 
Fakat  y�ne  de  Yargıtay  Hukuk Genel
Kurulu’nun güncel  b�r  kararında salgın
hastal ıkların mücb�r  sebep olarak kabul
ed� lmes�  Cov�d-19  enfeks�yonu salgını
açıs ından da mücb�r  sebep tart ıșmalarının
temel�n�  o lușturacaktır :  “Mücb�r  sebep,
sorumlu veya borçlunun faal �yet  ve
�ș letmes�  dıș ında meydana gelen,  genel  b�r
davranıș  normunun veya borcun �hlâl �ne
mutlak ve  kaçını lmaz b�r  șek� lde  yol  açan,
öngörülmes�  ve  karșı  konulması  mümkün
olmayan olağanüstü b�r  o laydır .  Deprem,
sel ,  yangın,  salgın hastal ık  g �b�  doğal
afet ler  mücb�r  sebep sayı l ır . ”[5] .
 
 

Mücb�r  sebeb�n varl ığ ının her  b�r  somut olay  bakımından ayrı  ayrı
değerlend�r� ld�ğ�  ve  özel l �kle  tac�r ler  açıs ından dar  yorumlandığı
söylenecekse  de  genel  o larak așağıdak�  șart ların gerçekleș�p
gerçekleșmed�ğ�  kontrol  ed� lmel �d�r :
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[2]  Y .  11 .  HD. ,  E .  1976/5406 -  5406 K. ,  T .  16 . 12 . 1976
[3]  Y .  11 .  HD. ,  E .  2014/8068 –  16238 K. ,  T .  23 .10 .2014
[4]  Y .  11 .  HD. ,  E .2012/8860 -  2014/745 K. ,  T .  14 .1 .2014
[5]  YHGK E.2017/11-90 -  2018/1259 K. ,  T .  27 .06 .2018

Mücb�r  sebeb�n önceden tahm�n ed� lemem�ș  bulunması ,

Borçluya �snat  ed� lmes�n�n mümkün olmaması ,

Önlenemeyen,  g �der� lemeyen,  yen� lemeyen b�r  n�te l �k  tașıması ,

Borcun � fasını  �mkânsız  hale  get �rmes�[2] .



Taraf ların sözleșme yaptıkları  s ırada öngöremed�kler�  ve  sözleșmey�
yaptıktan sonra ortaya ç ıkmasıyla  sözleșmede üst len� len sorumlulukların
yer�ne get �r � lmes�n�  veya b�r  hakkın veya hukuksal  �mkânın veya yasal  b�r
avantaj ın  kul lanı lmasını  veya talep ed� lmes�n� ,  k ısmen veya tamamen,
geç�c �  veya da�m�  surette  engel leyen,  bu n�te l �ğ �  dolayıs ıyla  sorumluluğu
kaldıran veya yer�ne  get �r � lmes�n� ,  süres�n�  ve  vades�n�  gec�kt �ren veya
sorumluluğun n�te l �ğ �n�  değ�șt �ren,  b�r  hakkın veya hukuksal  �mkânın
veya yasal  b�r  avantaj ın  kul lanı lmasına � l �șk�n süreler�n yen�den
tanınmasını ,  süreler�n uzat ı lmasını  veya esk�  hale  �ade  ed� lmes�n�  gerekl �
ve  zorunlu kı lan hal lerde mücb�r  sebeb�n varl ığ ının kabulü gerek�r .
Esasen,  mücb�r  sebepler�n çeș� t ler �n�  sözleșmelerde de  s ınır layab� lmek
mümkün değ� ld�r  ve  devamlı  değ�șme ve  gel �șme hal �nded�r .

Objekt� f  o larak bakı ldığında
Cov�d-19  enfeks�yonu
salgınının mücb�r  sebep
olarak kabul  ed� lmes�  gerek�r .
Fakat  bu tesp�t  tek bașına
Cov�d-19  enfeks�yonu
salgınının bütün sözleșmeler
�ç �n  mücb�r  sebep olduğu
yorumunda bulunmak �ç �n
yeterl �  değ� ld�r .
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Taraf lar  aralarındak�  sözleșmede mücb�r
sebep hükmü öngöreb� l �r  ve  bu hükümde
hang�  hal ler �n  mücb�r  sebep olarak kabul
ed� leceğ�n� ,  s ıralanan mücb�r  sebep hal �
ortaya ç ıkt ığında sözleșmen�n akıbet �n�  veya
sözleșmede kararlașt ır ı lan yükümlülüklere ,
sürelere ,  hak ve  borçlara  etk�s �n�  önceden
kararlașt ırab� l �r ler .  Salgın hastal ıkları
mücb�r  sebep hal ler �ne  �st �sna tutab� l �r  veya
sıralanan mücb�r  sebep hal ler �nde
salgın hastal ıkları  bulundurmayab� l �r .

Türk hukuku açıs ından sözleșme hukukuna egemen olan “sözleșmeye
bağl ı l ık”  � lkes�  gereğ�  taraf lar  arasındak�  sözleșmede bu yönde b�r  hükmün
olup olmadığı  ve  varsa  öngörülen hal �yle  sözleșmen�n akıbet �n�n
netleșt �r � lmes�  gerek�r .
 
Eğer  taraf lar  arasındak�  sözleșmede bu yönde b�r  hüküm öngörülmem�șse
veya salgın hastal ık  hal �  mücb�r  sebep hal ler �  arasında s ıralanmamıșsa
Cov�d-19  enfeks�yonu salgınının sözleșmeden doğan borcun yer�ne
get �r � lmes�n�n etk�n b�r  șek� lde  �mkânsız  kı l ıp  kı lmadığı  yan�  salgın � le
borcun yer�ne get �r � lmemes�  arasında b�r  nedensel l �k  bağının
bulunduğunun tesp�t �  gerek�r .



Ortaya ç ıkan Cov�d-19  enfeks�yonu salgını  dolayıs ıyla  sözleșme
taraf larından b�r �n�n sözleșmeye bağl ı  kalması  hal �nde onun durumunu
olağanüstü b�r  șek� lde  güçleșt �rd�ğ�  ve  sözleșmeden kaynaklanan borcun
�fasını  yer�ne  get �rmes�  hal �nde borçlunun �kt �sad�  ve  t �car�  hayatı  onun
bu faal �yet �ne  esk�s �  g �b�  devam etmes�ne �mkan vermeyecek b�r  șek� lde
ağır  ve  yüksek külfet ler  yükled�ğ�  yorumu yapı lab� lecekse  böyle  b�r
duruma düșen taraf  �ç �n  art ık  borcun mücb�r  sebep olgusunun
gerçekleșt �ğ�n�n kabulü gerek�r  [6] .  

Bu yapı l ırken sözleșme șart ları  bel �r len�rken Cov�d-19  enfeks�yonu
salgınının sözleșmen�n yapı lmasından önce öngörülmem�ș  olması  veya
öngörülmüșse  de  etk�s �n�n bu denl �  o lab� leceğ�n�n tahm�n ed� lmem�ș
olması ,  sözleșme taraf larının alab� lecekler�  her  türlü  tedb�re  rağmen
Cov�d-19  enfeks�yonu salgının sözleșmeye etk�s �n�n engel lenemeyeceğ�n�n
tesp�t �  � le  taraf ların tedb�r  a lma ve  �hmalde bulunmama yükümlülükler�n�
așacak n�te l �kte  sözleșmey�  etk� leyecek ağır l ıkta  olmasının kabulü
gerek�r .

Sözleșmeler  hukuku açıs ından Cov�d-19
enfeks�yonu salgınının hem objekt� f  hem de
sübjekt� f  o larak mücb�r  sebep olduğunun
tesp�t �  tek bașına yeterl �  o lmayacaktır .  Salgın
dolayıs ıyla  sözleșmeden kaynaklanan
borcunun � fasının �mkânsız  o lduğu tesp�t �
yapan taraf  �ç �n  taleb�n�  d�ğer  tarafa
sözleșmede öngörülen uygun b� ld�r �m
yöntem�yle  � letmek yükümlülüğü de
bulunmaktadır .  Hatta  k�m�  sözleșmede
etk� lenen taraftan,  mücb�r  sebeb�n borcun � fa
ed� lememes�ne nası l  sebep olduğuna � l �șk�n
tevs�k  ed�c�  belge  sunma g�b�  � lave
yükümlülük get �r � lm�ș  olab� l �r ,  böyle  b�r
halde  � lg � l �  belgeler�n de  d�ğer  tarafa
sunulması  gerek�r .
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[6]  Andreas  Van Turhr ,  Borçlar  Hukuku 2 .  C� l t ,  CEVAT Edege tercümes�
İstanbul  1953 ,  s .  692;    Prof .  Dr .Selahatt �n  Sulh�  Tek�nay,  Borçlar  Hukuku 3 .  Bası ,  İstanbul  1974,  ss .  763  –  765;  Prof .
Dr .  Kenan Tunçomağ,  Borçlar  Hukuku,  Genel  Hükümler  1 .  C � l t ,  İstanbul  1972 ,  ss .  482 –  484;  Osen -  Schönenberger ,
Borçlar  Hukuku,  Dr .  Reca�  Seçk�n tercümes�  Ankara 1947,  s .  844



Yukarıda da bahsed� ld�ğ�  üzere  Türk sözleșmeler  hukukuna egemen olan
� lke  Pacta  Sun Servanda yan�  sözleșmeye bağl ı l ıkt ır .  Șart lar ,  taraf lardan
b�r� ,  özel l �kle  borçlu  �ç �n  sonradan ağır lașmıș  olsa  dah�  sözleșmeden
kaynaklanan borç  � fa  ed� lmel � ,  sözleșmede taraf lara  yüklen� len ed�mler
yer�ne get �r � lmel �d�r .
 
Kökler�  Roma Hukukunda bulunan bu kural ın  mutlak olarak uygulanması ,
bazı  durumlarda sonuç � t �bar�yle  hakkan�yet  kural larına ve  adalet
� lkeler�ne  aykır ı  o lab� l �r .  Her  ne  kadar  taraf lar  karșı l ıkl ı  menfaat ler�n�
gözeterek sözleșmedek�  hak ve  yükümlülükler�  kabul  etm�ș  olsalar  dah�
sözleșmeler  temel  o larak durumun değ�șmeyeceğ�  öngörü ve  șart ı  a l t ında
yapı lmaktadır .  İște  tam da burada “öngörülemezl �k  teor�s �”  den� len Pacta
Sun Servanda prens�b�ne s ıkı  s ıkıya  bağl ı  kal ındığında ortaya ç ıkan adalet
ve  hakkan�yet  � lkeler�ne  aykır ı  sonuçların ortadan kaldır ı lması  yoluna
bașvurulacaktır .

Yasada düzenlenen hal �yle  borcun � fası
borçlunun sorumlu tutulamayacağı
sebeplerle  �mkânsızlașırsa ,  borç  sona
erer .  Fakat  borçlunun � fanın
�mkansızlașt ığ ını  a lacakl ıya
gec�kmeks�z�n b� ld�rmes�  ve  zararın
artmaması  �ç �n  gerekl �  önlemler�
alması  zorunludur [7] .  Borcun � fasının
�mkânsızlașmasına neden olan durum
veya șart ların taraf ların kontrolü
dıș ında gel �ș �p  gel �șmed�ğ�
bel �r lenmes�  gereken � fa
�mkansızl ığ ının tesp�t �n�n esasıdır  [8] .
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2.  İ fa  ve İmkansızlığı  ve Așırı  İ fa  Güçlüğü

[7]  Türk Borçlar  Kanunu 136 .  Madde.
[8]  Y .  3 .  HD E.2013/10595 -  12801  K.  T .  17 .09 .2013



Sözleșmen�n yapı ldığı  s ırada taraf larca  öngörülmeyen ve  öngörülmes�  de
beklenmeyen olağanüstü b�r  durum,  borçludan kaynaklanmayan b�r
sebeple  ortaya ç ıkar  ve  sözleșmen�n yapı ldığı  s ırada mevcut  olguları ,
kend�s�nden � fanın �stenmes�n�  dürüst lük kural larına aykır ı  düșecek
derecede borçlu aleyh�ne değ�șt �rd�ğ�  takd�rde �se  “așır ı  � fa  güçlüğü”
gündeme gelmekted�r  [9] .  İ fa  �mkansızl ığ ından farkl ı  o larak,  borçlu
yönünden,  ed�m�n yer�ne  get �r � lmes�n�n așır ı  ö lçüde güçleșmes�
durumunda � fa  �mkansızl ığ ında olduğu g�b�  borç  kend� l �ğ �nden ( �psojure)
sona ermemekted�r .  Bu sebeple  așır ı  � fa  güçlüğü hal ler �n�n � fa
�mkansızl ığ ına dah� l  ed� lmemes�  gerekt�ğ� ,  z �ra  �mkânsızl ık  hal �n�n borç
� l �șk�s �n� ,  kend� l �ğ �nden ( �psojure)  sona erd�r �rken ya  hep ya  h�ç
d�yerek,  sözleșmen�n yen�  durumlara uydurulmasına �mkân vermeyeceğ�
b� l �mse alanda da � fade ed� lmekted�r  [10] .
 

Cov�d-19  enfeks�yonu salgını
açıs ından sözleșmeler  hukuku
açıs ından mücb�r  sebep olduğu
tesp�t �  yapı ldıktan sonra � fayı
�mkânsız  kı larak borcu sona mı
erd�rd�ğ�  yoksa borçlu �ç �n  ed�m�n
�fasını  esasl ı  b�r  șek� lde
güçleșt �r �p  güçleșt �rmed�ğ�n�n de
ayrıca  tesp�t �  gerek�r .  Çünkü
yasada da düzenlenen hal �yle  �k�
kurum her  ne  kadar  b�rb�r �ne
karıșt ır ı lsa  da  hukuk�  sonuçları
farkl ıdır .
 
Sözleșmen�n parasal  koșul larını ,
ed�m ve  karșı  ed�m arasındak�
oranı ;  esasl ı  suret le  sarsan
olağanüstü olaylara ,
beklen� lmeyen olaylar  ve  bu
durumların ,  hukukî  hükümler�n�
düzenleyen s �steme de
"Beklen� lmeyen Hal ler  Hukuku"
den�r  [11] .

Salgınının Sözleşmelere Etkisi

6
[10]  M.  Dural ,  Borçlunun Sorumlu Olmadığı  Sonrak�  İmkânsızl ık ,  İstanbul ,  1976 s .  38 .
[11]  A .P .  Gözübüyük;  Hukukî  Mesul �yet  Bakımından Mücb�r  Sebepler  ve  Beklenmeyen Hal ler ,  Ankara 195 ,  s .  125 .
[12]  F .N.  Feyz�oğlu ,  Borçlar  Hukuku Genel  Hükümler  2 .  C� l t ,  2 .  Bası  İstanbul  1977 ,  s .  173 .

Genel  o larak da beklen� lmeyen
hal ler�n ,  borcun yer�ne get �r � lmes�n�
esasl ıca  güçleșt �rd�ğ�  ve  așır ı  � fa
güçlüğü kapsamında sözleșmen�n
uyarlanması  gerekt�ğ�  kabul
ed� lmekted�r .  Çünkü beklenmeyen
hal �n  gerçekleșmes�  durumunda
ed�m�n � fası ,  a lacakl ıya  sağlayacağı
yararlar  � le  ö lçülemeyecek derecede
ve �y�  n�yet le  bağdașamayacak
șek� lde  borçlu �ç �n  çok ağır  b�r  yüke
katlanmayı  gerekt�rmekted�r  [12] .
Yan�  borç  � fa  ed� leb� l �r ,  � fas ı
�mkânsız  değ� ld�r  fakat  � fa  ed� lmes�
borçluya adalet  ve  hakkan�yet  � le
bağdașmayacak șek� lde  așır ı  b�r  yük
yükleyecekt�r .



Cov�d-19  enfeks�yonu salgınının
sözleșme koșul larına uymayı
așır ı  ö lçüde güçleșt �rd�ğ�  yan�
taraf ların sözleșme ed�m�n�
sözleșmede kararlașt ır ı ldığı
hal �yle  yer�ne  get �rmeler�n�
beklenemeyecek b�r  duruma
get�rd�ğ�  yorumu
yapı lab� l �yorsa ,  adalet  ve
hakkan�yet  � lkeler�  � le
dürüst lük kural ı  göz  önüne
al ınarak sözleșme yen�  duruma
uyarlanmalıdır .

Yasa  her  ne  kadar  bu uyarlamanın
yapı lab� lmes�  �ç �n  borçlunun borcunu
henüz � fa  etmem�ș  olması  veya borcun
�fanın așır ı  ö lçüde güçleșmes�nden doğan
hakların sakl ı  tutularak � fa  ed� lm�ș
olmasını  aramakta ve  uyarlamayı  hâk�m�n
yapması  gerekt�ğ�n�  hüküm alt ına almıșsa
da sözleșme özgürlüğü prens�b�  gereğ�
taraf ların salgın neden�yle  sözleșmen�n
yen�  koșul lara  kend�  �radeler�  � le
uyarlanmasını  sağlayab� lecekler�n�n de
alt ını  ç �zmek gerek�r .  Taraf ların değ�șen
durum ve koșul lar  sonucu bozulan
ekonom�k dengen�n objekt� f  o larak
yen�den dengelenmes�nde b�r  çözümde
anlașması  durumunda buna saygı
duyulması  gerek�r .

Salgınının Sözleşmelere Etkisi

7

3.  Uyarlama Talep Etme

4.  Sözleșmen�n Fesh�

Sözleșmen�n Cov�d-19  enfeks�yonu
salgının yaratt ığ ı  yen�  koșul lara
uyarlaması  mümkün olmadığı  takd�rde
borçlu sözleșmeden döneb� leceğ�  g �b� ,
sürekl �  ed�ml�     sözleșmelerde fes �h
hakkını  kul lanab� lecekt�r .



Yukarıda yapı lan gelen açıklamaların yanında salgının bazı  sözleșme türler�
ve  hukuk�  � l �șk� ler  özel �ndek�  etk�s �n�  ayrı  o larak �ncelemek gerekecekt�r .

Bazı  Sözleșme Türler�  ve Hukuk� İ l �șk�ler  Özel�nde COVID-19
Enfeks�yonu Salgının İncelenmes�

K�ra Sözleșmes� ,  k �raya veren�n b�r  șey�n kul lanı lmasını  veya kul lanmayla
b�r l �kte  ondan yararlanı lmasını  k�racıya  bırakmayı ,  k�racının da buna
karșı l ık  kararlașt ır ı lan k�ra  bedel �n�  ödemey�  üst lend�ğ�  sözleșmed�r  [13] .
Kural  o larak,  k�raya veren taraf ından kul lanıma elver�ș l �  bulundurulduğu
sürece  k�racının kend�s�nden kaynaklanan b�r  sebeple  k�ralananı
kul lanmaması  veya s ınır l ı  o larak kul lanması  hal ler �nde dah�  k�racının k�ra
bedel �n�  ödeme yükümlülüğü devam eder  [14] .
 
İșyer�  k�ra  sözleșmeler�nde �se  çoğunlukla  k�ralananın “ �șyer�”  o larak
kullanı lacağı  yan�  k�ralanma amacının açık  b�r  șek� lde  kararlașt ır ı lması
söz  konusudur.  Bu kapsamda k�raya veren�n k�ra  sözleșmes�  süres�nce
k�ralananı  sözleșme amacına uygun b�r  șek� lde  bulundurmakla
yükümlüdür.  Bu yükümlülük çat ı l ı  � șyer�  k�ralarında k�racı  a leyh�ne
değ�șt �r � lemez [15] .
 

B� l �nd�ğ�  üzere ,  Cov�d-19  enfeks�yonu salgını  neden�yle  �dar�  kararlarla
b�rçok �șyer�n�n geç�c �  o larak kapatı lmasına karar  ver� lm�șt �r .  İ lg � l �  �dar�
kararların kapsamında kalan �șyerler�  �ç �n  k�raya veren�n yasadan
kaynaklanan “k�ralananın amacına uygun bulundurmak” yükümlülüğü
k�raya verenden kaynaklanmayan b�r  nedenle  engel lenm�ș  olmaktadır .  Bu
sebeple  �șyer�  kapatma �dar�  kararı  kapsamında kalan �șyerler�  �ç �n
k�ralanan k�raya veren taraf ından kul lanıma elver�ș l �
bulundurulmadığından k�racının k�ra  bedel �n�  ödeme yükümlülüğünün
devam etmed�ğ�n�n kabulü gerek�r .
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a.  İșyer�  K�ra Sözleșmeler�

[13]  Türk Borçlar  Kanunu 299.  Madde
[14]  Türk Borçlar  Kanunu 324.  Madde
[15]  Türk Borçlar  Kanunu 301 .  Madde



İdar�  tedb�r  kararı  � le  eğer  �șyer�  geç�c �  o larak kapatı lmayıp �șyer�
faal �yet ler �  çal ıșma süreler�ne  s ınır  koyulması ,  yalnızca  paket  serv�se
özgülenmes�  g �b�  kıs ı t lanacak önlemler  kapsamında kalmıșsa  bu kez  de
k�racıdan kaynaklanmayan ve  sözleșmen�n yapı lması  s ırasında
öngörülemeyecek beklenmeyen hal �n  gerçekleșt �ğ�n�n kabulü � le
sözleșmen�n yen�  koșul lara  uyarlanması  ta lep ed� leb� l �r .

H�çb�r  �dar�  tedb�r  kararının kapsamında olmayan �șyerler�  �ç �n  �se  her  ne
kadar  güncel  o larak Cov�d-19  enfeks�yonu salgınına bağl ı  Türk�ye  genel �ne
yaygın b�r  sokağa ç ıkma yasağı  g �b�  mücb�r  sebep olușturab� lecek b�r  karar
bulunmasa da yetk� l �  devlet  makamları  taraf ından da öner� ld�ğ�  g �b�  b�rçok
�șyer�  uzaktan çal ıșma s �stem�ne geçm�ș  veya �șyer�  faal �yet ler �n�
durdurmak zorunda kaldığı  �ç �n  k�ralananlar  kısmen veya tamamen
kullanı lamamaktadır .

Herhang�  b�r  �dar�  tedb�r  kararının kapsamında kalmamasına rağmen
kısmen veya tamamen kul lanı lamayan �șyerler�  �ç �n  öncel �kle  taraf lar
arasındak�  sözleșme hükümler�ne bakı larak mücb�r  sebep hükmüne göre
hareket  ed� lmes�  gerek�r .  Eğer  böyle  b�r  hüküm bulunmuyorsa ,  salgın
neden�yle  �șyer�n�n kul lanı lamamasına bağl ı  o larak sözleșmeden
kaynaklanan k�ra  borcunu ödeme yükümlülüğünün k�racı  a leyh�ne esasl ı
o larak sözleșme denges�n�  bozduğu kabul  ed� lerek sözleșmeye uygun
b�ld�r �m � le  sözleșmen�n yen�  koșul lara  uyarlanması  ta lep ed� lmel �d�r .  
Taraf lar  anlașıncaya dek de  sözleșmeye � l �ș �n  k�ra  bedel ler � ,  uyarlama hakkı
sakl ı  tutularak tam olarak ödenmel�d�r .  Çünkü taraf ların anlașamadığı
senaryoda hâk�mden uyarlama talep ed� lmes�n�n ön koșulu uyarlama
hakkının sakl ı  tutulmasıdır .
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Ayrıca ,  Türk Borçlar  Kanunun 331 .  Maddes�
uyarınca k�racı  Cov�d-19  enfeks�yonu salgını
neden�yle  k�ra  � l �șk�s �n�n devamının kend�s�
�ç �n  çek� lmez hâle  get �rd�ğ�n�  bu çek� lmezl �ğ�
tevs�k  ed�c�  belgelere  de  dayanarak sözleșmes�n�
yasal  fes �h  b� ld�r �m süres�ne uyarak feshetme
�mkânı  da  bulunmaktadır .



Bu kapsamda 26 .03 .2020 tar�hl �  Bazı  Kanunlarda Değ�ș �kl �k  Yapı lmasına
İl �șk�n Kanun’un Geç�ç �  2 .Maddes�  uyarınca 01/03/2020 tar�h�nden
30/06/2020 tar�h�ne kadar  �ș leyecek �ș  yer�  k�ra  bedel �n�n ödenmemes�  k�ra
sözleșmes�n�n fesh�  ve  tahl �ye  sebeb�  o lușturmayacaktır . [16]

6502 sayı l ı  Tüket�c �n�n Korunması  Hakkında Kanun ve  Paket  Tur
Sözleșmeler�  Yönetmel�ğ�  � le  tüket�c � ler �n  sat ın  almıș  olduğu b�r  paket  tura
mücb�r  sebep hal �  veya herhang�  b�r  sebeple  kat ı lmaktan vazgeçerek
sözleșmey�  feshetme hakkı  tanınmaktadır .

Cov�d-19  enfeks�yonu salgınının objekt� f  o larak mücb�r  sebep olarak kabul
ed� leceğ�n�  daha önce de  bel �rt � lm�șt �k .  Bu kapsamda paket  tur  sözleșmes�
yapan katı l ımcının gerekl �  tüm özen�  göstermes�ne rağmen öngöremed�ğ�  ve
engel leyemed�ğ�  bu mücb�r  sebep neden�yle  paket  turun bașlamasına otuz
günden daha az  b�r  süre  kalsa  dah�  fes �h  b� ld�r �m�nde bulunması  hal �nde ,
ödenmes�  zorunlu verg� ,  harç  ve  benzer�  yasal  yükümlülüklerden doğan
masraf lar  � le  üçüncü k�ș � lere  öden�p belgelend�r� leb� len ve  �ades�  mümkün
olmayan bedel ler  har�ç  o lmak üzere ,  herhang�  b�r  kes�nt �  yapı lmaksızın
ödem�ș  olduğu bedel �n  kend�s�ne  �ade ed� lmes�  gerek�r  [17] .

Eğer  fes �h  b� ld�r �m�  turun bașlamasından en az  otuz  gün önces�nde
yapı lmıșsa  zaten ödenmes�  zorunlu verg� ,  harç  ve  benzer�  yasal
yükümlülüklerden doğan masraf lar  har�ç  o lmak üzere ,  herhang�  b�r  kes�nt �
yapı lmaksızın kat ı l ımcının ödem�ș  olduğu bedel �n  kend�s�ne  �ade
ed� lmel �d�r .
 
Burada d�kkat  ed� lmes�  gereken konu fes�h  b� ld�r �m�n�n yazı l ı  o larak ve
fes�h  neden�n�  �çerecek șek� lde  yapı lmasıdır .  Usulüne uygun fes�h
b� ld�r �m�n�  a lan paket  tur  düzenley�c�s �  veya aracıs ı ,  b � ld�r �m�n�n kend�s�ne
ulașt ığı  tar�hten � t �baren en geç  on dört  gün �çer�s �nde kat ı l ımcının ödem�ș
olduğu tüm bedel �  herhang�  b�r  kes�nt �  yapmaksızın �ade etmek zorundadır
[18] .
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b.  Paket  Tur Sözleșmeler�

[16]  7226 sayı l ı  Bazı  Kanunlarda Değ�ș �kl �k  Yapı lmasına Da�r  Kanun,  26 .03 .2020,
31080(Mükerrer)  sayı l ı  Resmî Gazete
[17]  Paket  Tur  Sözleșmes�  Yönetmel�ğ�  16 .  Madde
[18]  Paket  Tur  Sözleșmes�  Yönetmel�ğ�  16 .  Madde



S�gorta  � l �șk� ler �  kapsamında Cov�d-19  enfeks�yonu salgının özel l �kle
r�z �kosunu tem�nat  a l t ına alan �șyer�  paket  s �gortaları  kapsamında kal ıp
kalmayacağı  halen soru �șaret �d�r .  İșyerler�n�n �dar�  kararlar  net �ces�nde
geç�c �  o larakkısmen veya tamamen kapatı lması  veya �șyerler�n�n f �z �k�
olarak faal �yet ler �n�  durdurarak uzaktan çal ıșmaya geçmes�  uygulamaları
neden�yle  gel �r  kaybı  tem�natı  uygulanıp uygulanamayacağı
sorgulanmaktadır .  Genel  � t �bar�yle  kar  kaybı  s �gortalarının çeș� t ler �  (1)
gündel �k  kazanç s �gortaları ,  (2)  artan �ș  masraf ları ,  (3)  �ș  durması
(bus�ness  �nterrupt�on)  ve  (4)  �ptal/hazır  bulunmama/gec�kmeye bağl ı
s �gortalar  (cancel lat �on and non-appearance)  olarak gruplandırı l ır .  Fakat
ülkem�z  s �gorta  sektöründe bu r �z �ko türler�ne  özgü yasal  dayanağa
kavușturulmuș b�r  genel  șart  bulunmamakta ,  kar  kaybı  s �gortası  o larak
genel l �kle  yangın s �gortaları ,  �nșaat/montaj  a l l  r �sks  s �gortaları  veya
mak�ne kır ı lması  s �gortaları  g �b�  bazı  s �gorta  türler�ne  a� t  genel  șart lar la
șek� l lenmekted�r .
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c.  S�gorta İ l �șk�ler�

Bu çerçevede Türk s �gorta  sektöründe mevcut  gel �r
kaybı  tem�natının b�r  t �car�  faal �yet �n
yürütülmes�nde kul lanı lan tașınır  ve  tașınmaz mal
varl ıklarına a� t  b�r  s �gorta  sözleșmes�  kapsamında
meydana gelecek hasarları  sonucunda;  t �car�
faal �yet �n  kısmen veya tamamen durması  veya
aksaması  neden�yle  o lușacak kar  kayıplarını
karșı lamaktadır .

Salgın neden�yle  �șyerler�n�n �dar�  kararlar  net �ces�nde geç�c �  o larak
kısmen veya tamamen kapatı lması  veya �șyerler�n�n f �z �k�  o larak
faal �yet ler �n�  durdurması ,  � ș  yerler�nde sosyal  mesafe  kural larının
uygulanması  �ș ler �n  durması  veya yavașlamasına sebep olmakta �se
de s �gorta  kapsamındak�  �șyerler�nde f �z �k�  b�r  zarara  sebeb�yet
vermed�ğ�nden söz  konusu pol �çe  tem�natları  devreye g�rmeyeceğ�nden bu
durumda b�r  tazm�nat  ödemes�  söz  konusu olmayacaktır .

Uygulamadak�  çoğu pol �çen�n Cov�d-19  enfeks�yonu salgını  g �b�  o lağandıșı
r �z �koları  somut b�r  șek� lde  kapsam dıș ında bırakmıș  olup olmadığına
bakı lmaksızın ,  kapsamı al t ındak�  r �z �koların sadece  doğrudan sonuçlarını
tem�nat  a lacak șek� lde  düzenled�ğ�  göz  önüne al ınarak salgınının doğrudan



ya da dolayl ı  sonuçları  neden�yle  kar  kaybına uğrayan ve  ancak
�ht�yaçlarını  karșı layacak b�r  pol �çe  maddes�  bulmakta zorlanacak olan
�ș letmeler�n gel �r  kaybı  tem�natından tam anlamıyla  yararlanab� lmes�  �ç �n
olası  Cov�d-19  enfeks�yonu salgını  kaynakl ı  r �skler�  ve  zararları  önlemek
adına gerekl �  tedb�r ler�  a lması  ve  varsa  s �gortacının tal �matlarına r �ayet
etmes�  gerekecek ve  gel �r  kaybının ne  ölçüde tem�nat  a l t ına al ındığı  tesp�t
ed� lecekt�r .

Cov�d-19  enfeks�yonu salgınının etk� led�ğ�  hukuk�  � l �șk� lerden b�r  d�ğer�  �se
�șveren-�șç�  � l �șk� ler �  o lmuștur .  B�r  yandan salgından �șç � ler �n  korunması  ve
d�ğer  yandan ekonom�k olumsuzluklar  gözet � ld�ğ�nde,  �șveren ve  �șç �
� l �șk� ler �nde değ�ș �kl �kler  gözlemlenm�șt �r .  Bu kapsamda �șverenler;  uzaktan
çal ıșma,  �dar�  �z �n ,  y ı l l ık  ücret l �  �z �n ,  çağrı  üzer�ne çal ıșma,  te laf �  çal ıșması
yaptırma,  ücrets �z  �z �n  ve  kısa  çal ıșma g�b�  farkl ı  b�ç �mlerde �ș  � l �șk�s �n�n
yürütülmes�  noktasında �ș letmesel  kararlar  a lab� lmekted�r ler .

Salgının tur�zm,  lo j �st �k ,  taș ıma ve
ulașt ırma g�b�  sektörlerdek�  etk�s �
seyahat  sağl ık  s �gortalarının da �ptal
ed� lmes�ne ve  tașıma hukuku
s�gortalarında pol �çe  bedel ler �n�n
art ır ı l ıp  art ır ı lmayacağı  sorularını  da
gündeme get �rmekted�r .
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d.  İș  Sözleșmeler�



Cov�d-19  enfeks�yonu salgını  kapsamında �șç �  leh�ne gözüken
uygulamalardan b�r � ,  görev tanımı  ve  koșul ların e lver�ș l �  o lması  hal �nde
�ș ler�n  devam etmes�  ve  sağl ık  r �skler�n�n azalt ı lması  kapsamında uzaktan
çal ıșma yapı lmasıdır .  Bu uygulamaya geç� lmes�  �ç �n  herhang�  b�r  yazı l ı l ık
șart ı  aranmayacak olup,  �șveren�n bu durumu herhang�  b�r  yöntem � le  � lan
ed� lmes�  mümkündür.  Bu doğrultuda uzaktan çal ıșma � l �șk�s �nde ,  �ș  görme,
ücret  ve  bağımlı l ık  unsurları  varl ığ ını  devam ett �recek ve  �șç �  ücrete  hak
kazanmaya normal  düzende olduğu g�b�  devam edecekt�r .
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� .  Cov�d-19 Enfeks�yonu Kapsamında İș  İ l �șk�ler�n�n Devam
Ett�r�leb�lmes�ne Yönel�k Alternat�fler

Uzaktan çal ıșma uygulamasının yanı  s ıra ,
�șverenler  �ș letmesel  b�r  karar  a lmak
suret �yle  �șç � lere  �dar�  �z �n  vereb� lecek veya
� lg� l �  șart ların sağlanması  hal �nde ,  �șç � lere
yı l l ık  ücret l �  �z �nler�  kul landırı lab� lecekt�r .
Ücret l �  �z �n  kul landırı lmasının,  �șveren�n
yönet�m kapsamında bulunması  neden�yle ,
�șveren�n tek taraf l ı  o larak �șç �ye  ücret l �
�z �n  kul landırması  hakkı  bulunmaktadır
ancak �șç �ye  ücrets �z  �z �n  kul landırı lması
ancak taraf ların karșı l ıkl ı  anlașması  � le
uygulanab� lecek b�r  kurumdur.

Cov�d-19  enfeks�yonu salgını  süres�nce  terc�h ed� leb� lecek al ternat� f lerden
b�r  d�ğer�  �se  çağrı  üzer�ne çal ıșmadır .  Çağrı  üzer�ne çal ıșma � le ;  � șç �  ve
�șveren taraf ından önceden bel �r l �  b �r  süre  �ç �nde �șç �n�n toplam ne kadar
süre  çal ıșacağı  bel �r len�r  ve  �șveren bel l �  b �r  süre  önceden b� ld�rmek
suret �yle  �șç �y�  �s ted�ğ�  zaman �șe  çağırma hakkına sah�p olur .



İșverenler  taraf ından değerlend�r� leb� lecek b�r  d�ğer  husus  �se  kısa
çal ıșmadır .  Zorlayıcı  sebepler  neden�yle ,  � șyer�ndek�  haftal ık  çal ıșma
süreler�n�n geç�c �  o larak en az  üçte  b�r  oranında azalt ı lması  veya sürekl � l �k
koșulu olmaksızın �șyer�nde faal �yet �n  tamamen veya kısmen en az  dört
hafta  süreyle  durdurulması  hal ler �nde,  �șyerler�nde bu süre  üç  ayı
așmamak üzere  s �gortal ı  çal ıșanlara  çal ıșamadıkları  dönem �ç �n  kısa
çal ıșma ödeneğ�  ödeneb� l �r .  Bu süren�n Cumhurbașkanı  Kararı  � le
6  aya kadar  uzat ı lab� lmes�  de  mümkündür.  B�r  �șyer�nde kısa  çal ıșması
yapı lab� lmes�  �ç �n  �șveren taraf ından İȘKUR’a  bașvurulmalı ;  koronav�rüs
neden�yle  kısa  çal ıșma talep eden �șverenler  buna � l �șk�n kanıt lar la  b�r l �kte
İȘKUR �nternet  s � tes �nde yer  a lan “Kısa  Çal ıșma Talep Formu” � le  kısa
çal ıșma yaptır ı lacak �șç � lere  � l �șk�n b� lg � ler �  �çeren l �stey�  bağl ı  o ldukları
İȘKUR b�r �m�n�n e lektron�k posta  adres�ne  göndererek bașvurularını
gerçekleșt �rmel�d�r .
 
İșyer�  faal �yet ler �n�n durdurulması  yönünde b�r  uygulamaya g�d� lmes�
hal �nde �se ,  yapı lan �ș �n  özel l �ğ �ne  göre  uzaktan çal ıșması  mümkün
olmayan çal ıșanlara ,  bu süre  �ç �nde b�r  haftaya kadar  her  gün �ç �n  yarım
ücret  ödenmes�  șart ıyla ,  � șveren maaș  ödemek zorunda olmayacaktır .  Ancak
�șyer�  faal �yet ler �n�n durdurulması  �șverene �ș  sözleșmes�n�  feshetme
hakkını  da  vermemekted�r .
 
İșç �n�n �ș  yer�nde b�r  haftadan fazla  süre  � le  çal ıșmaktan al ıkoyan zorlayıcı
sebeb�n ortaya ç ıkması  durumunda �se  �șveren,  � lg � l �  çal ıșanının �ș
sözleșmes�n�  hakl ı  nedene dayanarak feshedeb� lecekt�r .
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Y�ne salgının sona ermes�nden sonra da
telaf �  çal ıșması  yapı lması  da  mümkündür.
Telaf �  çal ıșması ,  � șç �n�n bel �r l �  nedenlerle
çal ıșmaması  hal �nde kaybed� len çal ıșma
süreler�n�n bel �r l �  b �r  zaman d� l �m�n�n
�ç�nde normal  çal ıșma süreler�n�n üstünde
çal ıș ı larak ve  fazla  çal ıșma ücret �
ödenmes�ne gerek kalmaksızın te laf �
ed� lmes�d�r .



İș  Kanunu’nun 64 .  Maddes�  ve  İș  Kanunu’na İ l �șk�n Çal ıșma Süreler�
Yönetmel�ğ�  �ncelend�ğ�nde te laf �  çal ıșması  durumunun olușab� lmes�  �ç �n;
zorunlu nedenlerle  �ș �n  durması ,  ulusal  bayram ve  genel  tat � l lerden önce
veya sonra �șyer�n�n tat � l  ed� lmes� ,  benzer  nedenlerle  �șyer�nde normal
çal ıșma süreler�n�n öneml�  ö lçüde al t ında çal ıș ı lması  veya tamamen tat � l
ed� lmes� ,  � șç �n�n taleb�  � le  kend�s�ne  4857 sayı l ı  İș  Kanunu,  �ș  sözleșmeler�
ve  toplu �ș  sözleșmeler�  � le  öngörülen yasal  �z �nler�  dıș ında �z �n  ver� lmes�
șart larının olușması  gerekmekted�r .   Mevzuat  uyarınca ,  te laf �  çal ıșması
zorunlu neden ortadan kalkt ıktan � t �baren 2  ay  �çer�s �nde yaptır ı lab� lecek
�se  de  Cumhurbașkanı  taraf ından 18 .03 .2020 tar�h�nde gerçekleșt �r � len
koronav�rüs  gündem konulu toplantıda ,  te laf �  çal ıșmasının 2  aydan 4  aya
çıkarı ldığını  bel �rtm�șt �r .
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İșverenler�n yukarıda açıklanan uzaktan
çal ıșma,  �dar�  �z �n ,  y ı l l ık  �z �n ,  te laf �
çal ıșması ,  ücrets �z  �z �n  vb .  yöntemlere
öncel �k  ver�p;  �șyer�  bakımından bu
�mkanların kul lanı lmasının �mkânsız  hale
gelmes�  hal �nde fes �h  yoluna son çare
olarak g� tmeler�  gerekmekted�r .  Böyle  b�r
fes�h  hal �nde �se  çal ıșanlar  kıdem
tazm�natına hak kazanacaklardır .

� � .  İșveren�n Fes�h Hakkı

İșveren�n hakl ı  nedenle  fesh�  hükümler�n�
düzenleyen İș  Kanunu’nun 25 .  maddes�n�n
1 .  f ıkrasının b  bend�n�n 2 .  cümles�nde
“İșç�n�n tutulduğu hastal ığ ın  tedav�
ed� lemeyecek n�te l �kte  olduğu ve  �șyer�nde 

çal ıșmasında sakınca bulunduğunun Sağl ık  Kurulunca saptanması
durumunda”  �șveren�n �ș  sözleșmes�n�  feshedeb� leceğ�  düzenlenm�șt �r .  Bu
halde ,  șayet  �șç �  kıdem tazm�natına hak kazanmıș  �se  kıdem tazm�natı
ödemes�n�n de  yapı lması  gerekmekted�r .  B�r  �șç �n�n koronav�rüs  tașıdığının
sağl ık  kurulușlarınca saptandığı  ve  �șç �n�n rapor  aldığı  dönemde �ș
sözleșmes�  askıda kalmakta �se  de ,  rapor  süres�n�n aral ıksız  o larak �hbar
süres�n�  6  hafta  așt ığ ı  takd�rde �șveren �ș  sözleșmes�n�  �șbu
madde uyarınca feshedeb� lecekt�r .



İș  Kanunu’nun 25 .  maddes�n�n 3 .  f ıkrasında �se  “İșç�y�  �șyer�nde b�r
haftadan fazla  süre  � le  çal ıșmaktan al ıkoyan zorlayıcı  b�r  sebeb�n ortaya
çıkması  hal �nde”  �șveren�n de  sözleșmey�  feshedeb� leceğ�  öngörülmüștür .
İșç�  �ș  yapamaz hale  gel �r  ve  bu hal  b�r  haftayı  așar  �se  �șveren �șbu
maddeye dayanarak �ș  sözleșmes�n�  hakl ı  nedenle  feshedeb� lecekt�r .  Bu
halde  de  y�ne  kıdem tazm�natının ödenmes�  gerekecekt�r .
 
İșyer�nde çal ıșan �șç �  sayıs ına göre;  20 � le  100 �șç �  arasında çal ıșanı
bulunan �șyer�nde,  en az  10  �șç �n�n ,  101  � le  300 �șç �  arasında çal ıșanı
bulunan �șyer�nde,  en az  yüzde on oranında �șç �n�n ,  301  ve  daha fazla
çal ıșanı  bulunan �șyer�nde en az  30 �șç �n�n ,  17 .    madde uyarınca ve  b�r  ayl ık
süre  �ç �nde aynı  tar�hte  veya farkl ı  tar�hlerde �ș  sözleșmeler�n�n
feshed� lmes�  toplu �șç �  ç ıkarma sayı l ır .
 
İșveren;  ekonom�k,  teknoloj �k ,  yapısal  ve  benzer�  �ș letme,  �șyer�  veya �ș �n
gerekler�  sonucu toplu �șç �  ç ıkarmak �sted�ğ�nde,  bunu en az  otuz  gün
önceden b�r  yazı  � le ,  � șyer�  send�ka tems� lc � ler �ne ,  � lg � l �  bölge  müdürlüğüne
ve Türk�ye  İș  Kurumuna b� ld�r �r .  Fes�h b� ld�r �mler� ,  � șveren�n toplu �șç �
ç ıkarma �steğ�n�  bölge  müdürlüğüne b� ld�rmes�nden otuz  gün sonra hüküm
doğurur .  Bu b� ld�r �m süreler�ne  uyulmadan yapı lan fes �h  geçers�z
sayı lacaktır  ve  �șverenler�n �dar�  para  cezası  söz  konusu olacaktır .  İș
Kanunu’nun 100.  maddes�ne göre  � lg � l �  hükme aykırı  o larak �șç �
ç ıkart ı lması  ( toplu �șç �  ç ıkarma) hal �nde �șten ç ıkarı lan her  �șç �
bakımından 2020 �ç �n  1 .050,53  TL �dar�  para  cezası  uygulanmaktadır .
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Bunun yanında,  �șveren�n toplu �șten
çıkarmanın kes�nleșmes�nden � t �baren
6 ay  �çer�s �nde aynı  n�te l �ktek�  b�r  �ș
�ç �n  yen�den �șç �  a l ımı  yapmak �sted�ğ�
takd�rde ,  toplu fes �h  kapsamında �ș
sözleșmes�  feshed� lenlerden aranan
n�tel �ğe  uygun olanların tekrar  �șe
çağır ı lması  gerekmekted�r .



B�r  �șyer�nde,  �șveren veya d�ğer  �șç � lerde koronav�rüs  tesp�t  ed� ld�ğ�
halde ,  � șç �  �ș  sözleșmes�n�  hakl ı  nedenle  derhal  feshedeb� lecekt�r .  Bu
kapsamda �ș  sözleșmes�n�  feshetmek �steyen �șç �  � le  hasta  �șç �n�n arasında
�ș �n  yürütülmes�  �ç �n  “yakın veya doğrudan” temasa geç� l �yor  olması
gerekmekted�r .  Daha açık  b�r  � fade olması  açıs ından;  İș  Kanunu’nun 24/I-b
bend�  uyarınca �șç �n�n sürekl �  o larak yakından veya doğrudan bulușup
görüștüğü �șveren yahut  bașka b�r  �șç �  bulașıc ı  veya �șç �n�n �ș �  � le
bağdașmayan b�r  hastal ığa  tutulursa ,  � șç �n�n hakl ı  nedenle  �ș  sözleșmes�n�
feshetme hakkı  bulunmaktadır .  B�r  �șyer�nde Koronav�rüse  yakalanan b�r
�șç�  o lması  hal �nde ,  bu �șç �  � le  yakın veya doğrudan temasa geçen �șç � ler
bakımından �ș  sözleșmes�n�  hakl ı  nedenle  feshetme hakkı  bulunmaktadır .
Dolayıs ıyla  bu halde ,  � șveren�n d�ğer  çal ıșanları  çal ıșmaya devam ett �rmes�
vb.  b�r  șart  aranmamakta;  salgın hastal ığa  yakalanan �șç �  � le  yakın veya
doğrudan temasta  bulunma hal � ,  � ș  sözleșmes�n�n �șç �  taraf ından hakl ı
nedenle  fesh�  o larak tanımlanmaktadır .
 
Onun dıș ında Sosyal  Güvenl�k  Kurumu 07.05 .2020 tar�hl �  2020/12 sayı l ı
Genelges� ’nde Cov�d-19  enfeks�yonu salgınını  b�r  bulașıc ı  hastal ık  olduğu ve
söz  konusu enfeks�yona maruz   kalan   s �gortal ı lar    hakkında   �ș    kazası  
veya   meslek hastal ığ ı  hükümler�n�n değ� l  hastal ık  s �gortası  hükümler�
uygulanacağını  açıklanmıșt ır .  Sosyal  Güvenl�k  Kurumunun bu Genelges�
mevcut  yasal  düzenlemeler  ve  Yargıtay  yerleș�k  kararları  � le
bağdașmamaktadır .
 
Meslek hastal ığ ı  5510 sayı l ı  Sosyal  S �gortalar  ve  Genel  Sağl ık  S �gortası
Kanunu'nda,  "s �gortal ının çal ıșt ığ ı  veya yaptığı  �ș �n  n�te l �ğ �nden dolayı
tekrarlanan b�r  sebeple  veya �ș �n  yürütüm șart ları  yüzünden uğradığı  geç�c �
veya sürekl �  hastal ık ,  bedensel  veya ruhsal  engel l � l �k  hal ler �”  o larak
tanımlarken;  6331  Sayı l ı  İș  Sağl ığ ı  ve  Güvenl�ğ�  Kanunu'nda �se  "meslek�
r �sklere  maruz�yet  sonucu ortaya ç ıkan hastal ık"  olarak tanımlamaktadır .
Yan�  b�r  hastal ığ ın  meslek hastal ığ ı  o larak kabul  ed� leb� lmes�  �ç �n ,  meslek
hastal ığ ı  ve  yapı lan �ș  arasında uygun “ � l l �yet”  yan�  “nedensel l �k  bağının”
bulunması  gerek�r .
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� � .  İșveren�n Fes�h Hakkı



Yargıtay  kararlarına bakı ldığında bu nedensel l �k  bağı  șu  șek� lde  tesp�t
ed� lecekt�r :  � șç �n�n çal ıșt ığ ı  �ș te  çal ıșmaması  hal �nde hastal ığa
yakalanmayacağının söyleneb� l �yorsa  bu durumda meslek hastal ığ ı  � le
yürütülen �ș  arasında nedensel l �k  bağının bulunduğu kabul  ed� lmel �d�r .
Cov�d-19  enfeks�yonu salgını  kapsamında bu hüküm değerlend�r� ld�ğ�nde
h�zmet  akd�ne göre  �șveren�n �șyer�nde çal ıșan �șç � ,  hastal ığa ,  gördüğü �ș �n
özel l �k  ve  n�te l �ğ �  veya �ș �n  yürütüm șart ları  dolayıs ıyla  yakalanmıș  �se
nedensel l �k  bağı  mevcut  olacağı  ve  meslek hastal ığ ı  o larak kabul  ed� leceğ�
açıkt ır .
 
İș  kazası  �se  5510 sayı l ı  Sosyal  S �gortalar  ve  Genel  Sağl ık  S �gortası
Kanunu'nda,  “s �gortal ı  çal ıșanı  hemen veya sonradan,  bedenen ya da ruhen
engel l �  hâle  get �ren olay”  șekl �nde;  6331  Sayı l ı  İș  Sağl ığ ı  ve  Güvenl�ğ�
Kanunu'nda �se ,  " �șyer�nde veya �ș �n  yürütümü neden�yle  meydana gelen,
ölüme sebeb�yet  veren veya vücut  bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engel l �
hâle  get �ren olay"  olarak tanımlanmaktadır .  Bu kapsamda �șyer�nde
çal ıșt ığ ı ,  görev yaptığı  �ç �n  Cov�d-19  enfeks�yonu hastal ığ ına yakalanmıș  b�r
k�ș �n�n �ș  kazası  kapsamında değerlend�r� lmes�  gerekt�ğ�  pek açıkt ır .
Yargıtay  kararlarına bakı ldığında b�r  t ır  șoförünün yurt  dıș ı  görev�
s ırasında H1N1 v�rüsü (domuz gr�b�)  kaparak hayatını  kaybetmes�n�n
�ș  kazası  o larak kabul  ed� ld�ğ�  emsal  karar  dah�  bulunmaktadır
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İșç�  bu nedene dayanarak �ș  sözleșmes�n�  feshedemez.  İ lg � l �  șart ları
sağlayan �șç � ler ,  � ș  sözleșmes�n�  feshett �kler�  halde  kıdem tazm�natına hak
kazanır lar .  Öte  yandan �șç�n�n �ș  dıș ında b�r  yerden bu hastal ığa
yakalanması  hal �nde ,  �șç �n�n �ș  sözleșmes�n�  hakl ı  nedenle  fes �h  hakkı
bulunmayacaktır .
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İș  Kanunu kapsamında,  �șyer�nde b�r  haftadan fazla
süre  � le  �ș �n  durmasını  gerekt�recek zorlayıcı
sebepler  ortaya ç ıkması  hal �nde de  y�ne  �șç �n�n
sözleșmey�  hakl ı  nedenle  feshetmes�  ve  kıdem
tazm�natına hak kazanması  mümkündür.
 
Öte  yandan,  İș  Sağl ığ ı  ve  Güvenl�ğ�  Kanunu’nun 13 .
maddes�  uyarınca b�r  �șç � ,  � șveren�n gerekl �  önlemler�
almadığından bah�s le  çal ıșmaktan kaçınması
mümkündür.  Ancak bu halde  çal ıșmaktan
kaçınmadan önce ,  c �dd�  ve  yakın tehl �ke  � le  karșı
karșıya  kalan �șç � ler  �șyer�ndek�  İș  Sağl ığ ı  ve

Güvenl�ğ�  Kurulu’na bașvurmalı ,  Kurul ’un bulunmadığı  �șyerler�nde �se
�șverene bașvurarak durumun tesp�t  ed� lmes�n�  sağlamalıdır .  Kurul  veya
�șveren�n çal ıșanın taleb�  yönünde karar  vermes�  hal �nde çal ıșan,  gerekl �
tedb�r ler  a l ınıncaya kadar  çal ıșmaktan kaçınab� lecekt�r .  Gerekl �  tedb�r ler�n
�șç�n�n talep etmes�ne rağmen al ınmaması  hal �nde �se ,  � șç � ler  �ș
sözleșmeler�n�  feshedeb� lecekt�r .  Bu takd�rde �șç �n�n İș  Kanunu’nun 24 .
maddes�n�n 2 .  f ıkrasının f  bend�nde yer  a lan “çal ıșma șart larının
uygulanmaması”  hususuna dayanarak kıdem tazm�natına hak kazanarak
�ș  sözleșmes�n�  hakl ı  nedenle  feshedeb� lecekt�r .



Bu kapsamda,  Türk�ye ’de  de  Cov�d-19
enfeks�yonu salgınının ekonom�ye yaptığı
olumsuz etk� ler  göz  önünde
bulundurularak,  Ekonom�k İst �krar
Kalkanı  adı  ver� len b�r  paket  kapsamında
kred�  sözleșmeler�n�n ödenmes�
bakımından çeș� t l �  önlemler
açıklanmıșt ır .
 
T .C .  Cumhurbașkanlığı  taraf ından
18.03 .2020 tar�h�nde gerçekleșt �r � len
Koronav�rüs  Değerlend�rme Toplantıs ı  � le
al ınan ekonom�k önlemler  duyurulmuș
olup,  bu kapsamda Cov�d-19  enfeks�yonu
salgınıyla  � lg � l �  tedb�r lerden etk� lend�ğ�  

IMF Bașkanı  Kr�stal �na
Georg�eva taraf ından yapı lan
açıklamada[19] ,  Cov�d-19
enfeks�yonu salgınının 2020
yı l ında global  b�r  resesyona
yol  açacağını  ve  bu resesyonun
2008-2009 global  f �nansal  kr�z �
taraf ından tet �klenenden daha
kötü olab� leceğ�n�  b� ld�rm�șt �r .

Cov�d-19  enfeks�yonu salgınının günlük hayata  yaptığı  etk� ler  net �ces�nde,
dünya genel �nde ekonom�k resesyon beklent�s �  o lușmuș ve  kred�
sözleșmeler�  kapsamında yapı lan ödemelerde ötelemeye g�d� lmes�  �ht �yacı
doğmuștur .
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e.  Kred�  Sözleșmeler�  ve B�reysel  Kred�  Kartları

�ç �n  nak�t  akıș ı  bozulan f �rmaların bankalara  olan kred�  anapara ve  fa�z
ödemeler�n�n asgar�  3  ay  öteleneceğ�  ve  gerekt�ğ�nde bunlara  � lave
f �nansman desteğ�  sağlanacağı  bel �rt � lm�șt �r .  Bununla  b�r l �kte  COVID-19
enfeks�yonu salgınının yayı lmasına karșı  a l ınan tedb�r ler�n  etk�s �yle
N�san,  Mayıs  ve  Haz�ran 2020 aylarında temerrüde düșen f �rmalar  �ç �n
kred�  s �c � l �ne  “mücb�r  sebep”  notu düșülmes�  o lanağı  sağlanmıșt ır .

[19]  https://www.�mf .org/en/News/Art�c les/2020/03/23/pr2098-�mf-manag�ng-d�rector-
statement-fol low�ng-a-g20-m�n�ster�al-cal l -on-the-coronav�rus-emergency
(Er�ș �m tar�h� :  23 .03 .2020)

Ayrıca  Ekonom�k İst �krar  Kalkanı  paket�
� le  COVID-19  enfeks�yonu salgını  neden�yle
�ș ler �n�n olumsuz etk� lend�ğ�n�  beyan
ederek talepte  bulunan esnaf  ve
sanatkarların Halkbank’a  olan kred�
borçları ,  N�san,  Mayıs  ve  Haz�ran 2020
anapara ve  fa�z  ödemeler�  3  ay  süreyle  ve
fa�zs�z  o larak erteleneceğ�  bel �rt � lm�șt �r .



Alınan önlemler  kapsamında,  N�san,  Mayıs  ve  Haz�ran 2020 ayı  vadel �  açık
reeskont  kred�  anapara ve  fa�z  ödemeler�  Ek�m,  Kasım ve  Aral ık  2020
aylarına ertelenerek,  azam� vade 1  y ı l  uzat ı lmıșt ır .  N�san,  Mayıs  ve  Haz�ran
2020 aylarında vades�  dolan reeskont  kred� ler �n  taahhüt  kapama süres�  �se
1  yı l  uzat ı lmıșt ır .  Ayrıca ,  Kred�  Garant�  Fonu l �m�t �  25  m�lyar  l �radan 50
m�lyar  l �raya ç ıkart ı lacak,  kred� lerde öncel �k  �se  o lumsuz etk� lend�ğ�  �ç �n
l �k�d�te  �ht �yacı  o lușan ve  tem�nat  açığı  bulunan f �rmalar  � le  KOBİ’ lere
ver� lecekt�r .
 
Kamu bankaları  taraf ından yapı lan kred�  ötelemeler�  düzenlemeler�
kapsamında,  özel  bankalar  da  bu yönde düzenleme yapmaları  hususunda
teșv�k  ed� lm�șlerd�r .  23 .03 .2020 tar�h�  � t �bar�yle ,  çeș� t l �  özel  bankaların da
müșter� ler �ne  kred�  ödemeler�n�  erteleme kapsamında b�rtakım esnekl �kler
sağladıkları  gözlemlenmekted�r .  Bu kapsamda genel  o larak özel  bankalar
taraf ından yapı lan açıklamalar  �ncelend�ğ�nde;  kred�  kul lanan b�reysel  ve
tüzel  müșter� ler �n  ödeme s ıkıntıs ı  çekmeler�  durumunda,  banka çağrı
merkez�  � le  � let �ș �me geçmek suret �yle  kred�  ödemeler�n�  bel l �  b �r
süre  �ç �n  öteleyeb� lecekler�  bel �rt � ld�ğ�  görülmekted�r .  Ayrıca ,  dönemsel
olarak etk� lenen sektörlerde faal �yet  gösteren tüzel  müșter� lerden de  nak�t
problem�  yașayanlara ,  b�r  kıs ım özel  banka taraf ından bel �r l �  b �r  süre
ödemes�z  dönem �çerecek șek� lde  yapı landırma sağlanacağı  bel �rt � lm�șt �r .
Bu kapsamda yapı lacak olan resmî  duyurular  ve  bankaların yapacakları
duyuruların tak�p  ed� lmes�  gerekmekted�r .
 
Bankalar  ve  devlet  resm�  kanal larınca yapı lan duyuruların ve  sunulan
esnekl �k  �mkanlarının yanı  s ıra ,  k�m�  kred�  sözleșmeler�nde mücb�r  sebebe
� l �șk�n özel  düzenlemeler  de  bulunab� leceğ�  ve  bu suret le  k�m�  hal lerde
� lg � l �  k�ș � ler �n  esnekl �k  uygulamalarının kapsamı dıș ında tutulab� leceğ�
hususunu ayrıca  göz  önünde bulundurulmalıdır .
 
Bankalar  taraf ından Cov�d-19  enfeks�yonu salgını  kapsamında yapı lan b�r
d�ğer  esnekl �k  �se  b�reysel  kred�  kart ı  ödemeler�  hakkındadır .    Cov�d-19
enfeks�yonunun ekonom�ye olası  etk� ler �n�  haf � f letmek üzere ,  k�m�  kamu
bankaları  ve  özel  bankalar  kred�  kart ı  bulunan ve  kred�  kul lanan b�reysel
ve  tüzel  müșter� ler �n�n ,  ödeme s ıkıntıs ı  çekmeler�  durumunda kred�  kart ı
borç ,  kred�  anapara ,  fa �z  ve  kom�syon ödemeler�n�  değ�șken sürelerde
erteleyecekler�n�  açıklamıșlardır .
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B�r  ödeme aracı  o lan çek,  hukuk�
n�tel �k  � t �bar�yle  n�te l �kl �  b�r
havaled�r .  Çek düzenley�p  vermek
suret �yle  düzenleyen,  hesabının
bulunduğu bankadan,  çek ham�l �ne ,
çekte  yazı l ı  meblağ  üzer�nden b�r
ödeme yapı lmasını  �s temekted�r .  Çek
ham�l �n�n ,  bankadan,  çekte  göster� len
tutarın kend�s�ne  ödenmes�n�  �s teme
hususundak�  hakkı ,  düzenleyen � le
muhatap banka arasındak�  yapı lmıș
bulunan çek anlașmasına
dayanmaktadır . [20]  
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f .  Çek Ödemeler�

Türk T�caret  Kanunu’nun 795.  maddes�ne göre  çek görüldüğünde öden�r .
Bununla  b�r l �kte  uygulamada s ıkl ıkla  � ler �  tar�hl �  çek düzenlend�ğ�
görülmekted�r .  Çekler�n düzenleme tar�h�n�  �çer�yor  olması  gerekse  de  bu
tar�h�n gerçeğ�  yansıtması  zorunlu değ� ld�r .  Düzenleyen ve  lehdar ,  � ler �  b�r
tar�h�n düzenleme tar�h�  o larak yazı lması  konusunda anlașmak suret �yle ,
çek �ç �n  kısa  olan �braz  süreler�n�  uzatab� lmekte  ve  çek�  b�r  kred�  aracı
olarak kul lanab� lmekted�r ler .  İ ler �  tar�hl �  düzenlenm�ș  çekler ,  düzenleme
günü olarak göster� len günden önce ödenmek �ç �n  �braz  ed� l �r lerse ,  �braz
günü bu çekler  ödenecekt�r .  Ancak bu tar�hte ,  çek�n karșı l ığ ı  bulunmuyor
�se;  karșı l ıksızdır  �ș lem�  yapı lmayacaktır . [21]
 
B�r  çek�n,  karșı l ıksız  çek olduğunun söyleneb� lmes�  �ç �n;  kanunda yer  a lan
bütün șekl �  șart larıyla  tam b�r  çek�n olması[22] ,  çek�n �braz  süres�
�çer�s �nde bankaya �braz  ed� lm�ș  olması ,  �braz  anında muhatap bankadak�
çekle  �ș leyen hesapta  karșı l ığ ın  kısmen veya tamamen bulunmaması  ve
karșı l ığ ın  bulunmadığının banka taraf ından çek üzer�ne yazı lması
gerekmekted�r . [23]  Çekle  � lg � l �  karșı l ıksızdır  �ș lem�  yapı lmasına sebeb�yet
veren k�ș �  hakkında,  ham�l �n  ș �kayet �  üzer�ne ,  her  b�r  çekle  � lg � l �  o larak,
b�nbeșyüz güne kadar  adl �  para  cezasına hükmolunur.[24]  Ancak çek
bedel �n�n yüksek olması  hal �nde ,  adl �  para  cezasının da artması
mümkündür.
 

[20]  F .  B� lg � l �  –  E .  Dem�rkapı ;  Kıymetl �  Evrak Hukuku,  Dora Yayınları ,  7 .  Basım,  Eylül  2017 ,  s .  145
[21]  Türk T�caret  Kanunu 795.  Madde
[22]  Türk T�caret  Kanunu 780.  Madde
[23]  Çek Kanunu 3 .  Madde 
[24]  Çek Kanunu 5 .  Madde



Cov�d-19  enfeks�yonu salgını  hal �n�n mücb�r  sebep olarak değerlend�r� ld�ğ�
d�kkate  a l ınınca ,  çek �brazı  bakımından Türk T�caret  Kanunu’nun 811 .
Maddes�n�n �ncelenmes�  gerekecekt�r .  İ lg � l �  madde uyarınca ,  kanunen bel �r l �
o lan süreler  �ç �nde çek�n �brazı  veya protesto  ed� lmes�  veya buna denk b�r
bel �r lemen�n yapı lması ,  devlet �n  mevzuatı  veya herhang�  b�r  mücb�r  sebep
g�b�  aș ı lması  �mkânsız  b�r  engel  neden�yle  gerçekleșt �r � lemem�șse ,  bu
�ș lemler  �ç �n  bel �r l �  o lan süreler  uzar .  Ham�l ,  mücb�r  sebeb�n ortadan
kalkmasından sonra çek�  gec�kmeks�z�n ödeme amacıyla  �braz  edecekt�r .

Cov�d-19  enfeks�yonu salgınını  sebeb�yle  ham�l �n  çek�  �braz  edememes�
durumunda,  �braz  süreler�  mücb�r  sebep ortadan kalkana değ�n
uzayacaktır .  Salgının kontrol  a l t ına al ınmasıyla  beraber  �se ,  çek�n �braz
ed� lmes�  gerekecekt�r .
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[20]  F .  B� lg � l �  –  E .  Dem�rkapı ;  Kıymetl �  Evrak Hukuku,  Dora Yayınları ,  7 .  Basım,  Eylül  2017 ,  s .  145
[21]  Türk T�caret  Kanunu 795.  Madde [22]  Türk T�caret  Kanunu 780.  Madde
[23]  Çek Kanunu 3 .  Madde  [24]  Çek Kanunu 5 .  Madde [25]  7226 sayı l ı  Bazı  Kanunlarda Değ�ș �kl �k  Yapı lmasına
Da�r  Kanun,  26 .03 .2020,  31080(Mükerrer)  sayı l ı  Resm�  Gazete

Cov�d-19  enfeks�yonu salgınının ekonom�de yaratacağı  negat� f  etk� ler
düșünülerek,  Çek Kanunu’nda yapı lan değ�ș �kl �ğe  göre;  “Anapara ve/veya
taks�t  ödeme tar�h�  24/3/2020 tar�h�nden önce olup da;  kullandığı
nakdî  ve gayrî  nakdî  kred�ler�n�n anapara,  fa�z  ve/veya fer�ler�ne
�l �șk�n ödemeler�n�  aksatan gerçek ve tüzel  k�ș�ler�n,  t �car�  faal�yette
bulunan ve bulunmayan gerçek k�ș�ler�n ve kred�  müșter�ler�n�n
karșıl ıksız  çıkan çek,  protesto ed�lm�ș senet,  kred�  kartı  ve d�ğer
kred�  borçlarına � l �șk�n 5411 sayıl ı  Kanunun ek 1�nc�  maddes�  hükmü
uyarınca kurulan Türk�ye Bankalar B�rl�ğ�  R�sk Merkez�  nezd�nde
tutulan kayıtları ,  söz konusu borçların ödenmes�  gec�ken kısmının
31/12/2020 tar�h�ne kadar tamamının ödenmes�  veya yen�den
yapılandırılması  hal�nde,  bu k�ș�lerle  yapılan f �nansal  �șlemlerde
kred�  kurulușları  ve f �nansal  kurulușlar tarafından d�kkate
alınmayacağı”  hükme bağlanmıștır .[25]



Aynı  kanun kapsamında yapı lan b�r  d�ğer  değ�ș �kl �k  kapsamında �se ,
24 .03 .2020’ye  kadar  Çek Kanunu’nun 5 .  maddes�nde tanımlanan suçlardan
dolayı  mahkûm olanların cezalarının �nfazı  26 .03 .2020 tar�h�  � t �barıyla
durdurulacaktır .  Hükümlü tahl �ye  tar�h�nden � t �baren en geç  üç  ay  �ç �nde
çek bedel �n�n ödenmeyen kısmının onda b�r �n�  a lacakl ıya  ödemek
zorundadır .  Kalan kısmını  üç  ayl ık  süren�n b�t �m�nden � t �baren �k�șer  ay
arayla  on beș  eș � t  taks�t le  ödemes�  durumunda mahkemece,  ceza
mahkum�yet�n�n bütün sonuçlarıyla  ortadan kaldır ı lmasına karar  ver� l �r .
İnfazın durdurulduğu tar�hten � t �baren en geç  üç  ay  �ç �nde çek bedel �n�n
ödenmeyen kısmının onda b�r �n�n ödenmed�ğ�  takd�rde alacakl ının ș �kâyet �
üzer�ne mahkemece hükmün �nfazının devamına karar  ver� l �r .  Hükümlü
taks�t lerden b�r �n�  süres�  �ç �nde � lk  defa  ödemed�ğ�  takd�rde ödemed�ğ�  bu
taks�t ,  süren�n sonuna b�r  taks�t  o larak eklen�r .  Kalan taks�t lerden b�r �n�
daha ödemed�ğ�  takd�rde alacakl ının ș �kâyet �  üzer�ne  mahkemece hükmün
�nfazının devamına karar  ver� l �r .

Salgınla  mücadele  kapsamında gerek ulusal  gerek
uluslararası  a landa al ınan önlemler  dolayıs ıyla ,  üret �m,  lo j �st �k  ve
tedar�k  z �nc�r ler �nde aksakl ıklar  yașanab� lmekted�r .  Bu kapsamda
tedar�k  sözleșmeler�nde de  taraf lardan b�r �n�n borcunu � fa  edememes�
durumuyla  karșı lașı lması  o lasıdır .  Bu kapsamda taraf lar  arasında
düzenlenen sözleșmede yer  a lan mücb�r  sebep hükmünün �ncelenmes�
gerekecekt�r .

Ç�n’de  bașlayan ve  sonrasında tüm Dünya’ya  yayı lan
Cov�d-19  enfeks�yonu salgını  kapsamında,
uluslararası  ve  dolayıs ıyla  ulusal  t �car�  hayat  da
etk� lenmekted�r .
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g.  Tedar�k Sözleșmeler�



Sözleșme kapsamında sayı lan mücb�r
sebep hal ler �n�n s ınır l ı  sayıda olup
olmadığı ,  sözleșme kapsamında salgın
hastal ık  hal �n�n mücb�r  sebep örneğ�
olarak sayı l ıp  sayı lmamıș  olması  g �b�
soruların cevaplanması  gerekecekt�r .
Ayrıca  sözleșmen�n � fasına esas  olan
yer  bakımından,  Cov�d-19  enfeks�yonu
salgınını  kıs ı t lama önlemler�n�n
sözleșmen�n � fasını  ne  yönde
etk� led�ğ�  de  �ncelenmel�d�r .  Tedar�k
sözleșmes�n�n yüklen�c�  taraf ının bu
etk� ler �  ortadan kaldırma,  en aza
�nd�rmek hususlarında ne yönde
davrandığı  da  önem arz  edecekt�r .  B�r
d�ğer  dey�ș le ,  sözleșmedek�  borcun
alternat� f  b�r  șek� lde  � fa  etme
�mkanının bulunuyorsa ,  bu �mkânın
değerlend�r� lmes�  gerekecekt�r .
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Her ne kadar  Cov�d-19  enfeks�yonu
salgını  mücb�r  sebep olarak
tanımlanab� lse  de;  o lası  b�r
uyușmazl ık  hal �nde her  b�r  sözleșme
nezd�nde somut olayın özel l �kler�
d�kkate  a l ınarak �nceleme yapı lacağı
göz  önünde bulundurulmalıdır .
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