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       7 Nisan 2020 

 
KORONAVİRÜS (COVID-19) SONRASI KİRA SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ DURUMU  

 
 

I- GİRİŞ 
 

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütünce “pandemi” olarak ilan edilen 
Koronavirüsün (Covid-19) Türkiye’de de görülmesiyle birlikte, başta sağlık ve yargı alanları 
olmak üzere birçok toplumsal konuda çeşitli tedbirler alınmaktadır. Aşağıda, kira 
sözleşmeleri bakımından alınan tedbirler ile, hâlihazırda yürürlükte bulunan ilgili mevzuat 
kapsamında, kira sözleşmelerinin akıbeti konusunda kısa bir değerlendirme yapılmaktadır. 

 
II- MÜCBİR SEBEP 

 
Öncelikle, hukukumuzda her ne kadar genel kanunlarda bir mücbir sebep tanımlaması 
yapılmış olmasa da, gerek bazı özel kanunlarda yer alan düzenlemeler, gerek de çeşitli 
Yargıtay kararlarında belirtilen esaslar uyarınca, Covid-19 salgın hastalığının, genel 
itibarıyla borçların ifasını engelleyici nitelikte bir mücbir sebep olarak değerlendirilmesi 
söz konusu olabilecektir (Elbette her somut olay bakımından ayrı ayrı 
değerlendirilmelidir.).  
 
Bu kapsamda, kira sözleşmeleri bakımından da, ilgili yasal düzenlemelere değinilmeden 
önce, evvela sözleşme serbestisi doğrultusunda taraflar arasındaki anlaşmaların 
incelenmesi gerekmektedir.  Şayet kira sözleşmelerinde mücbir sebebe dair bir 
düzenleme mevcutsa, bu kira sözleşmelerinin, bir olağanüstü durum olarak 
nitelendirilebilecek Covid-19 salgını süresince devamı veya bu dönemde borçların ifası 
bakımından, sözleşmelerdeki düzenlemeler kapsamında bir değerlendirme 
yapılabilecektir.  
 
Ancak belirtmek gerekir ki, Covid-19 salgın hastalığının ifayı imkânsız kılmaması halinde, 
mücbir sebep değil, şartları varsa aşağıda açıklanan aşırı ifa güçlüğü gündeme 
gelebilecektir. 
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III- COVID-19 SALGINI NEDENİYLE KİRA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN YAPILAN YASAL 
DÜZENLEME  

 
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında, 26 Mart 2020 tarihinde 31080 (1.Mükerrer) sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesi ile, 
iş yeri kira sözleşmeleri ile ilgili aşağıdaki düzenleme getirilmiştir: 
 
“1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin 
ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.” 
 
Bu düzenleme ile, Mart – Haziran 2020 arasındaki 4 aylık döneme ilişkin olarak, kiraya 
verenlerin, kira bedellerinin ödenmemesi sebebiyle iş yeri kira sözleşmelerini 
feshedemeyecekleri açıkça belirtilmiştir, aynı şekilde tahliye işlemleri de yapılmayacaktır.  
 
Bu dönemde kiracıya yapılacak herhangi bir ödememe ihtarı da, Türk Borçlar Kanunu 
uyarınca kira sözleşmesinin feshine sebep verebilecek 2 haklı ihtar kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, söz konusu düzenleme çatılı ve çatısız iş yeri ayrımı 
yapmadığından, tüm iş yeri kira sözleşmelerine uygulanacağı kabul edilmelidir.  
 
Ancak bu düzenleme kapsamında değinilmesi gereken 2 önemli husus bulunmaktadır:  
 
1- Düzenleme iş yeri kiracıları bakımından bir muafiyet sağlamamaktadır. Yani kiracılar, 

kira bedellerini ödeme borcundan kurtulmuş sayılmamaktadırlar, sadece bu 4 aylık 
dönem boyunca fesih ve tahliye işlemleri yapılamamaktadır. Öte yandan, iş yerini 
kiraya verenlerin, bu dönemdeki ödenmemiş kira bedellerini, faiziyle talep edebileceği 
de düşünülmektedir, zira bu konuda herhangi bir istisna getirilmemiştir. 
 

2- Düzenleme, konut kiraları bakımından bir istisna getirmemektedir, konut 
kiralamalarına ilişkin sözleşmelerden doğan yükümlülükler aynen devam etmektedir. 
Bu doğrultuda, konut kira sözleşmeleri kapsamında bir ödememe durumu vuku 
bulduğunda fesih ve tahliye işlemleri yapılabilecektir. Ancak Covid-19 kapsamında 
alınan tedbirler sebebiyle, icra takiplerine ilişkin sürelerin 30 Nisan 2020’ye kadar 
durdurulması nedeniyle, konut kira sözleşmeleri bakımından, tahliye için bir icra 
prosedürü başlatılmak istenildiğinde, bu tarihe kadar herhangi bir işlem yapılması 
mümkün olmayacaktır.  
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IV- TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KİRACININ HAKLARI  

 
1- Olağanüstü Fesih:  

 
Türk Borçlar Kanunu’nun 331. Maddesi ile, kira sözleşmelerinin olağanüstü feshi 
düzenlenmiştir: 
 
“Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli 
sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman  
feshedebilir. Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih 
bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.” 
 
Bu kapsamda, Covid-19 salgınının, kira ilişkinin devamını çekilmez bir hâle getirdiği iddiası 
ile, bu maddeye dayanılarak kira sözleşmelerinin sonlandırılması düşünülebilecektir. 
Ancak Kanun maddesinde geçen “önemli sebep” kavramı açıklanmamış olup, “çekilmez 
hâl”in ne olduğu da her bir somut olay için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 
 
Ayrıca, çekilmez hâlin varlığı sabit olsa bile, kira sözleşmeleri ancak yasal bildirim 
sürelerine uyularak feshedilebilecektir. 
 
Diğer yandan, bahse konu hüküm, kiracının Türk Ticaret Kanunu’nda tacir olarak sayılan 
kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu iş yeri kiralarında 1 Temmuz 
2020’ye kadar uygulanmayacağından, belirtilen kira sözleşmeleri bakımından, “çekilmez 
hâle getiren önemli sebebin varlığı” nedeniyle olağanüstü fesih yoluna 
gidilemeyebilecektir.  
 

2- Aşırı İfa Güçlüğü: 
 
Türk Borçlar Kanunu’nun “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138. Maddesi şöyledir:  
 
“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  
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mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli 
sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.” 
 
Bu hüküm doğrultusunda, Covid-19 salgınının, kiracının kira bedelini ödemesinin 
kendisinden beklenmeyecek derecede olumsuz etkili olması hâlinde, kiracının, 
sözleşmenin uyarlanmasını ya da sözleşmenin feshini talep etme hakkı gündeme 
gelebilecektir. 
 

V- SONUÇ  
 
Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmelerinde, salgın hastalık durumunu içeren detaylı 
bir mücbir sebep maddesinin olması durumunda, Covid-19 salgın hastalığı da bu 
kapsamda değerlendirilerek, kira sözleşmelerinin akıbeti öncelikle taraflar arasındaki 
anlaşmaya uygun olarak çözüme kavuşturulmalıdır.  
 
Taraflar arasında bu konuda bir anlaşma yoksa, bu hâlde, yukarıda kısaca özetlenen genel 
hukuk normları uygulama alanı bulacaktır. Ancak, Covid-19 salgın hastalığının etkilerini 
her bir somut olay bakımından ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Bu doğrultuda, 
eğer şartları varsa, kiracılar bakımından, kira sözleşmelerinin olağanüstü feshi ya da yeni 
koşullara uyarlanması hukuki çareleri gündeme gelebilecektir.   
 
Ayrıca, bu salgın döneminde, iş yeri kiralamaları bakımından getirilen özel yasal 
düzenlemeler de kiracıyı koruyucu mahiyettedir. Ancak, bu dönemde, tüm kira 
sözleşmelerine uygulanabilecek detaylı yasal düzenlemelerin yapılmasına da ihtiyaç 
bulunmaktadır.  
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