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I. GİRİŞ

2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan Şehrinde ortaya çıkan, başta yayılma hızı düşük olan 

COVID-19 adı verilen yeni koronavirüsü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11.03.2020 

tarihinde “pandemi” olarak ilan edilmiştir. COVID-19 hastalığının en önemli özellikleri, çok hızlı 

yayılması, bulaşıcı nitelikte olması, bulaşma hızının çok yüksek olması, bu nedenlerle de bu 

hastalıktan korunmanın oldukça zor olmasıdır. Hastalığın bu özellikleri, ülkemiz dahil 

Dünya’daki ülkelerin neredeyse %90’ında çok ciddi tedbirlerin alınmasına yol açmıştır. Bu 

tedbirler kapsamında bugüne kadar 190 ülkede okullar ve üniversiteler tatil edilmiş, dükkan 

ve alışveriş merkezleri kapatılmış, birçok işyerinin çalışması ya tamamen ya da kısmen 

durdurulmuş, kişilerin seyahat özgürlüğü kısıtlanmış, başta Yaz Olimpiyatları, Avrupa Futbol 

Şampiyonası, Eurovision Şarkı Yarışması gibi birçok uluslararası organizasyon iptal edilmiş, 

kara, deniz, hava ulaşımı acil durumlar haricinde durma noktasına gelmiştir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve neredeyse hayatı durma noktasına getiren COVID-19 yeni 

koronavirüsü hastalığının ticari hayatımızı ve dolayısıyla sözleşmelerimizin geleceğini de 

etkilediği muhakkaktır.

COVID-19 pandemisinin Sorumluluk Hukuku bakımından değerlendirmesinde pandemi 

kavramının, pandeminin hukuki sonuçlarının mücbir sebep olarak nitelendirilmesinin 

mümkün olup olmadığının, mücbir sebep olarak nitelendiriliyorsa veya nitelendirilemiyorsa 

sözleşmelerde ortaya çıkacak borca aykırılık hallerinin dikkate alınması esastır. Ancak 

önemle belirtmek gerekir ki; yapmış olduğumuz değerlendirmeler genel nitelikte olup 

sözleşme hukukunun en temel ilkesi olarak her sözleşme özelinde durumun 

değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

II. PANDEMİ KAVRAMI VE İLANI

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir 

alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) tanımlamasına göre bir pandemi; nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir 

hastalığın ortaya çıkışı, hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir 

hastalığa yol açması ve hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak 

yayılması olmak üzere 3 şarta bağlıdır. Dolayısıyla bir hastalığın pandemi olarak 

nitelendirilebilmesi için sadece salgın niteliğinde olması yetmez, en az bir kıtayı etkisi altına 

alması, geniş bir alana yayılıp etkisini göstermesi gerekmektedir.

Bir hastalığın pandemi olarak ilan edilmesinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetki sahibidir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından günümüze kadar birçok hastalık çeşitli tarihlerde pandemi 

olarak ilan edilmiştir. Pandemi olarak ilan edilen hastalıklara baktığımızda tüm dünyayı etkisi 

altına alan ve ölümlere yol açan hastalıklar olduğu dikkat çekmektedir.

COVID-19 adı verilen yeni koronavirüsü, yayıldığı ülke sayısının artması, bulaşıcı olması, 

hastalık oluşturma yeteneği, toplumdaki bireylerin bağışıklık durumu, bireyler arası
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temas ve toplumun ulaşımına göre yayılıp yayılmayacağına göre bir değerlendirme yapan 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Genel Sekreter Tedros Adhanom Ghebreyesus’un "Binlerce kişi 

hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli 

önlemleri almaması bizi alarm seviyesine getirdi. Bu nedenle COVID- 19'u pandemik bir 

hastalık ilan ediyoruz." şeklindeki açıklamasıyla 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan 

edilmiştir.

III. PANDEMİNİN SORUMLULUK HUKUKUNA ETKİSİ VE SONUÇLARI

Pandeminin hukukumuzun birçok alanında değişik ve farklı sonuçlarının olduğu aşikar olup 

en çok Sorumluluk Hukukunu etkileyeceği kaçınılmazdır. Çünkü sorumluluk hukuku hem 

haksız fiilleri hem sözleşmeye aykırılıkları hem de kusursuzluk hallerini içermektedir.

Sorumluluk Hukukunun temel esasları söz konusu olup, sorumluluğun doğması için bunların 

tamamının birlikte bulunması zorunluluk teşkil etmektedir. Temel esasları incelemek 

gerekirse:

Fiil; Sorumluluk Hukukunda ister haksız fiilden kaynaklansın ister sözleşmeden 

kaynaklansın bir sorumluluğun doğabilmesi için bir fiilin bulunması, bu fiilin de haksız fiil 

müessesi bakımından hukuka aykırılık, sözleşme hukuku bakımından ise sözleşmeye aykırılık 

niteliği taşıması gerekir.

Zarar; Hukukumuzda kural kusur sorumluluğu olmakla mer’i mevzuatlarımızda yer verildiği 

üzere kusursuz sorumluluk halleri de mevcuttur. Sorumluluğun doğabilmesi için aranan 

ikinci unsur ise hukuka ya da sözleşmeye aykırı fiil nedeniyle zararın doğmasıdır. Önemle 

belirtmek gerekir ki zararın olmadığı durumda sorumluluktan da söz edilemeyecektir.

İlliyet bağı; Sorumluluğun doğması için aranan diğer unsur ise yapılmış, gerçekleştirilmiş 

olan hukuka aykırı ya da sözleşmeye aykırı fiil ile ortaya çıkan zarar arasında olması gereken 

uygun illiyet bağıdır. İlliyet bağı, hem kusur hem de kusursuz sorumluluk hallerinde hem 

hukuka aykırı hem de sözleşmeye aykırı filler bakımından sorumluluğun doğması için mutlak 

suretle olması gereken bir unsurdur. Fiil ile zarar arasındaki neden sonuç ilişkisini kesen 

herhangi bir durum olması halinde sorumluluktan söz edilemeyeceğinden, hukukumuzda 

öngörülen illiyet bağını kesen hallerden bahsedilmesinde fayda vardır. İlliyet bağını kesen 

haller;

a.  Mücbir Sebep

b.  Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru

c.  Zarar Görenin Ağır Kusuru

Pandemik hastalıklar nedeniyle sözleşmeye aykırı davranılması halinde ortaya çıkan zarar 

nedeniyle sözleşmeye aykırı davranan kişinin sorumluluğunun olup olmadığı noktasında 

illiyet bağını kesen hallerden herhangi birinin bulunup bulunmadığı önem teşkil edecektir. Bu 

kapsamda bakıldığında pandemik hastalıkların, salgın hastalıkların mücbir sebep olarak 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği önem arz etmektedir.
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IV. COVID-19 PANDEMİSİ VE MÜCBİR SEBEP İLİŞKİSİ
Mücbir sebep kavramının açıklaması, şartları ve COVID-19 pandemisi ile ilişkisine geçmeden 
önce ülkemizde koronavirüse istinaden alınan kararlara bakmak gerekmektedir. 11.03.2020 
tarihinden itibaren Koronavirüsün etkisini artırması sonrasında T.C. İçişleri Bakanlığı 
tarafından koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bir takım genelgeler yayımlanmış 
olup, söz konusu genelgelerin hem sosyal hem ekonomik hayata etkileri olduğu 
gözlemlenmektedir. Şöyle ki;

-T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarihli genelgesi ile; 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri 
merkezi, konser, 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 dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, 
kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 
durdurulmasına karar verilmiştir.

-T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21.03.2020 tarihli genelgesi ile; içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve 
restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, 
müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verilmesine, bu nedenle 
lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalarının 
sağlanmasına karar verilmiştir.

-T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21.03.2020 tarihli genelgesi ile; berber, kuaför, güzellik 
merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına karar verilmiştir.

-T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21.03.2020 tarihli genelgesi ile; 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık 
sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, 
hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan 
vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu 
ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasına 
karar verilmiştir.

-T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 24.03.2020 tarihli genelgesi ile; marketlerin çalışma saati ve 
marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına dair düzenleme yapılmış, ayrıca tüm şehir içi 
ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen 
yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul etmesine karar verilmiştir.

-AVM’lerin büyük çoğunluğu, korona virüs salgını ile mücadele amacıyla ülke genelinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar tarafından yapılan “evde kal” 
yönlendirmelerine istinaden, bünyelerinde yer alan eczane ve süpermarketler haricinde 
kapatma kararı almıştır.

-19.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik 
İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında “11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle 
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” 
notu düşülmesi sağlanacaktır.” açıklaması yapılmıştır.
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-24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) kapsamında, tebliğde belirtilen mükelle�erin 01.04.2020 
ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul 
edilmesi uygun bulunmuştur.
-T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 28.03.2020 tarihli genelgeler ile karayolu ve havayolu ile ulaşımlar 
sınırlandırılmış; 04.04.2020 tarihli genelgesi ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile 
Zonguldak’ta kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar sınırlandırılmıştır.
Diğer yandan idari kurumlar tarafından da Covid 19 salgınının mücbir sebep olarak kabul 
edildiği görülmektedir. Örneğin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.04.2020 tarihli, 
9276 sayılı kararı ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 35. maddesi ile Elektrik 
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 19. maddesi kapsamında Covid 19 
salgını mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.

1. Mücbir Sebep Kavramının Tanımı
Mer’i mevzuatlarımızda mücbir sebep kavramına yer verilmiş ise de tanımına yer 
verilmemektedir. Mücbir sebep kavramının tanımı, çerçevesi, kapsamı doktrin ve Yargıtay 
Kararlarıyla belirlenmektedir. Doktrinde hakim olan görüşler ve Yargıtay Kararları 
kapsamında bir olayın, bir durumun, bir olgunun mücbir sebep sayılabilmesi için öncelikle 
tara�arın kontrolleri dışında gerçekleşmiş olması, hukuki ilişkinin doğduğu ya da kurulduğu 
esnada böyle bir olayın öngörülemeyecek olması, öngörülse dahi sonuçlarının çok ağır 
olacağının öngörülememesi ve tüm önlemler alınmasına rağmen mücbir sebebin etkilerinin 
ortadan kaldırılamayacak olması gerekmektedir.
Doktrin görüşleri ve Yargıtay Kararları kapsamında değerlendirdiğimizde bir olayın, bir 
durumun, bir olgunun mücbir sebep sayılabilmesi için üç unsurun bir arada bulunması 
gerekmektedir. Bunlar;
 Borçlunun her hangi bir eylem ya da katkısı olmadan, kaçınılmaz şekilde durumun 
ortaya çıkması (Haricilik Unsuru),
Mücbir sebep, borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında kalan harici bir olay olmalıdır. Diğer 
bir ifade ile zarar veren olay ile olayın meydana geldiği işletme arasında bir bağlantı 
olmamalıdır. EREN, 584.

 Kaçınılmaz şekilde ortaya çıkan bu durumun ifayı imkansız hale getirmesi 
(Kaçınılmazlık Unsuru),
Mücbir sebep kaçınılmaz bir olay olmalıdır. Kaçınılmazlık kavramı aynı zamanda 
önlenememezlik kavramını da içerir. EREN, 585; İNAN, Ali Naim: Borçlar Hukuku, Genel 
Hükümler, Ankara 1984, 477.

 Bu imkansızlığın tara�arca öngörülebilmesinin ve giderilmesinin mümkün olmaması 
(Öngörülemezlik unsuru)
Önceden öngörülemeyen husus, olayın doğuracağı sonuçlar olarak algılanmalıdır. EREN, 
586.
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1.1. Yargıtay Kararları
“Mücbir sebep, sorumlu veya borçlunun, faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel 
bir davranış normunun ya da borcun ihlâline, mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, 
öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır.” EREN, Fikret; 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017, s.582.

“... borcun ifasına engel olan ve herhangi bir kimse tarafından alınacak tedbirlere rağmen 
önüne geçilmesine imkân olmayan beklenmedik, harici ve borçlunun iradesi dışında 
meydana gelen bir olay, seçilemeyen ve karşı konulamayan bir hadise...” Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu, 18.4.1984 T., 1984/139 E., ve 1984/426 K.

“Mücbir sebep, bir sorumluluğun yerine getirilmesini veya bir hakkın veya hukuksal imkanın 
veya kanuni bir avantajın kullanılmasını veya talep edilmesini, kısmen veya tamamen, 
geçici veya daimi surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya 
yerine getirilmesini, süresini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren, 
bir hakkın veya hukuksal imkanın veya kanuni bir avantajın kullanılmasına ilişkin sürelerin 
yeniden tanınmasını, sürelerin uzatılmasını veya eski hale iade edilmesini gerekli ve zorunlu 
kılan, kişinin önceden beklemediği, öngöremeyeceği ve tahmin edemeyeceği, beklese ve 
tahmin etse bile, kişilerin alabilecekleri her türlü tedbirlere rağmen meydana gelmesini 
engelleyemeyeceği, kişilerin tedbir alma ve ihmalde bulunmama yükümlülüklerini aşan 
nitelikte ve ağırlıkta olan, dıştan gelen, olağan üstü, olağan dışı ve mutad ve devamlı olanın 
dışında gerçekleşen nitelikte bir olay, olgu veya durumdur.” Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 
15.12.2014 T. 2014/13893 E. -19777 K.

“Mücbir sebep, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel 
bir davranış normunun veya borcun ihlâline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, 
öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır. Deprem, sel, 
yangın, salgın hastalık gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır.” Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu, 27.06.2018 T. , 2017/11-90 E. 2018/1259 K.

“... Eldeki uyuşmazlığa uygulanacak hukuka gelince, yerel mahkemece ve tara�arca sıkça 
atıfta bulunulan Varşova Konvansiyonu, hava aracı ile ücret karşılığında yapılan bütün 
uluslararası insan, bagaj veya eşya taşımalarında uygulanır. Çarter
sözleşmesinde taşıma taahhüt edilmediği, hava aracının taşıma kapasitesinin devri 
(tahsisi, bırakılması) söz konusu olduğu için taşıma sözleşmesi biçiminde ele alınamaz. 
Ancak çarter sözleşmesinde taşıma taahhüdü varsa, Varşova Konvansiyonu hükümleri 
uygulanabilecektir (Ülgen, H.: Hava Taşıma Sözleşmesi, Ankara 1987, s.31-32). 
Uyuşmazlığa konu sözleşmede ise davalı şirket tarafından yolcu taşıma taahhüdünde 
bulunulmasına karşın sözleşmede belirtilen taşıma gerçekleşmemiş, davacı da bir zararın 
tazminini değil, sözleşme nedeniyle peşin ödenen bedelin iadesi isteminde bulunmuştur.
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Varşova Konvansiyonunda taşıyıcının borcunu hiç yerine getirmemesinin sonuçlarına 
ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu çarter sözleşmesine 
Konvansiyon hükümleri uygulanmaz. Uyuşmazlığın çözümünde, tara�ar arasında 
imzalanan hava çarter sözleşmesi hükümleri, borçlar hukukundaki emredici hükümlere 
aykırılık teşkil etmedikçe uygulanmalıdır.
Diğer taraftan geniş anlamda hukuki sorumluluk, “sözleşme sorumluluğu” ve “sözleşme dışı 
sorumluluk” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sözleşme sorumluluğunda, zarara sebep olan 
olayın öncesinde tara�ar arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmakta ve sorumluluk bu 
sözleşme ilişkisinin ihlalinden kaynaklanmaktadır. Sözleşme dışı sorumlulukta ise tara�ar 
arasında böyle bir ilişki bulunmamakta, hukuki ilişki zarar verici olayın gerçekleştiği anda 
doğmakta ve hukuka aykırı bir eylemle başkasına verilen zarar nedeniyle sorumluluk söz 
konusu olmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda tara�ar arasında sözleşme ilişkisinin bulunduğu kuşkusuz dur. 
Bu nedenle borçlunun borçtan kurtulması için bir kurtuluş kanıtı getirmesi, diğer bir 
anlatımla borcun yerine getirilmemesinde kendisinin bir kusuru olmadığını, taşımanın 
yapılmamış olmasının umulmayan bir hâlden veya mücbir sebepten kaynaklandığını 
kanıtlaması gerekmektedir. Nitekim davalı taraf da sözleşme konusu taşımanın mücbir 
sebep nedeniyle gerçekleştirilemediğini, kendisinin bir kusuru bulunmadığını savunmuştur. 
Bu noktada “mücbir sebep” kavramı üzerinde kısaca durulmasında fayda vardır. Mücbir 
sebep, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir 
davranış normunun veya borcun ihlâline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, 
öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır (Eren, F.: Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017, s. 582). Deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi 
doğal afetler mücbir sebep sayılır.

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı gibi mücbir sebebin bir takım unsurları vardır. 
Öncelikle mücbir sebep, zorlayıcı bir olaydır. Bu olay doğal, sosyal veya hukuki bir olay 
olabileceği gibi insana bağlı beşeri bir olay da olabilir. Bu olay, zarar verenin faaliyet ve 
işletmesi dışında kalan bir olay olmalıdır. Mücbir sebep nedeniyle zarar veren, bir davranış 
normunu veya sözleşmeden doğan bir borcu ihlal etmiş olmalıdır. Yine mücbir sebep, 
davranış normunun ihlali ya da borca aykırılığın sebebi olmalı ve kaçınılmaz bir şekilde 
buna yol açmış olmalıdır. Kaçınılmazlık kavramı, mücbir sebep yönünden karşı konulmazlık 
ve önlenemezlik kavramını da kapsar. Mücbir sebebin bir diğer unsuru ise öngörülmezliktir.

Tara�ar arasındaki Hava Çarter Sözleşmesine bakıldığında da 9’uncu maddesinde mücbir 
sebep hâlinin düzenlendiği, maddede savaş ve isyanlar mücbir sebep olarak sayıldıktan 
sonra “…bu sebeplerin gerçekleşmesi durumunda hiçbir taraf ne diğer tarafa herhangi bir 
zarar, hasar ya da doğrudan ya da dolaylı olarak yükümlülüklerinden herhangi birini yerine 
getirmediğinden ya da yerine getirmede geciktiğinden başka türlü nedenle yükümlü olacak, 
ne de bu olaylar işbu Çarter Sözleşmesinin herhangi bir ihlali sayılacaktır” denildiği 
görülmektedir.

www.altindere.av.tr
iletisim@altindere.av.tr

6



Tüm bu açıklamalardan sonra somut olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde; öncelikle 
belirtmek gerekir ki uçağın hava limanına iniş ve kalkışında bir mücbir sebebin bulunmadığı 
konusunda yerel mahkeme ile Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Yerel 
mahkemece, davalının 24.02.2011 tarihinde hava limanında uçağı hazır etmiş olmasına 
karşın savaş şartlarında yaşanan kargaşa nedeniyle yolcuların uçuş kartları kontrol 
edilemeden davacı şirket çalışanları dışındaki başka yolcuların uçağa yerleştirildiği ve bu 
şekilde hareket etmek zorunda kaldığı, uçaklar hava limanına inmelerine karşın iç savaş 
koşulları nedeniyle hava yolu çalışanlarının yolcuların uçaklara alınması konusunda olağan 
zamandaki gibi çalışma ve denetimlerini sağlayamadıkları, mücbir sebebin sadece 
uçakların hava alanına iniş kalkışları ile sınırlı tutulmasının yetersiz olacağı vurgulanarak, 
bu noktada bir mücbir sebebin bulunduğu kabul edilmiş ise de dosya kapsamından davalı 
şirketin davacı şirket çalışanlarının biniş kartlarını 23.02.2011 tarihinde düzenlediği ve 
yolcu listesinin davalı şirkette bulunduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar hava limanında bir 
kargaşa yaşanıyor olsa da tara�ar arasındaki taşıma sözleşmesinin Libya'da zaten 
yaşanmakta olan iç savaş ve kargaşa nedeniyle davacı şirketin orada çalışan işçilerinin 
güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak üzere yapıldığı dikkate alındığında, hava 
limanında da bir kargaşa veya karışıklığın yaşanmasının öngörülemeyen bir durum olduğu 
söylenemez. Zira sözleşmenin düzenlendiği anda ülkede iç savaş ve kargaşa hali 
sürmekte olup, davalı şirketin iç savaş halini mücbir sebep olarak ileri sürmesi iyi niyetli 
bir davranış olarak değerlendirilemez. Davacı şirket işçilerinin biniş kartları dahi 
düzenlenmiş iken bu işçiler dışında başka yolcuların taşınmış olması, gerekli tüm önlemlerin 
davalı şirket tarafından alınmadığını, biniş kartları ve yolcu listesini kontrol etmeyen davalı 
şirketin kusurlu davrandığını göstermektedir…” YHGK 27.06.2018 T., 2017/90 E.-2018/1259 
K. Sayılı 

“…Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; olağanüstü hali gerektirecek 
derecede yağan yağışın mücbir sebep olduğu hangi tür tedbir alınsa da zararın önüne 
geçilemeyeceği, ön görülemeyen kaçınılmaz bir durum olduğu bu nedenle de depo 
kiracısının da sorumluğuna gidilemeyeceği tüm davalılar yönünden açılan davanın reddi 
gerektiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı...... 
vekili tarafından temyiz edilmiştir….
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm, davalı .... vekilinin sair 
temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ..... vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile, hüküm fıkrasının 4. bend başında “davalı vekili” ibaresinin “davalılar 
vekili” olarak değiştirilmesine, yine aynı sayılı bendin sonunda bulunan “davalıya” ibaresinin 
“davalılara” olarak değiştirilmesine ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK 
ONANMASINA,7.4.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.” Yargıtay 17. H. D. 07.04.2016 T., 
2014/1671-4473 E.-K. Sayılı
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2. Mücbir Sebep ile Beklenmeyen Hal Arasındaki Farklar
Mücbir Sebep ile beklenmeyen hal veya umulmayan hal kavramları birbirinden farklıdır. Zira 
Mücbir Sebep, dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmakta olup, haricilik unsuru ön plandadır. 
Beklenmeyen Hal ise genellikle işletmenin faaliyetinden, borçlunun kaçınamayacağı, 
borçluya özgü bir durumdan doğmaktadır. Dolayısıyla mücbir sebep her zaman objektif 
nitelik taşımakta iken beklenmeyen hal daha çok sübjektif bir nitelik taşımaktadır. Bu 
yönleriyle her iki kavramın birbirinden ayrı, farklılık arz ettikleri açıktır. Durum ve koşulları 
değerlendirirken bu iki kavram arasındaki farka dikkat edilmelidir. Nitekim mücbir sebep ve 
beklenmeyen hal durumlarının sonuçları farklılık arz edecektir.

3. Değerlendirme
Mücbir sebep kavramının tanımına, çerçevesine, kapsamına dair doktrin görüşleri ve 
Yargıtay Kararları ile COVID-19 salgın hastalığının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
“pandemi” olarak ilan edilmesi ve “pandemi” kavramının tanımı, ticaret, eğitim gibi alanlarda 
çeşitli kısıtlamalara neden olması göz önünde bulundurulduğunda kural olarak COVID-19 
salgın hastalığı mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Mücbir sebep tanımına göre; salgın 
hastalıkların da mücbir sebep sayılması mümkündür. Nitekim, Yargıtay’a göre mücbir sebep, 
“sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir davranış 
normunun veya borcun ihlâline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve 
karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır. Deprem, sel, yangın, salgın hastalık 
gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır.” (Yarg. HGK. E. 2017/90, K. 2018/1259, T. 
27.06.2018).Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı gibi Yargıtay’a göre, yaşanan bir olayın 
mücbir sebep sayılabilmesi için işbu olayın; borçludan kaynaklanmaması, onun kontrolünde 
dahi olmaması, kaçınılmaz (karşı konulamayan ve önlenemeyen) ve sözleşmenin kurulduğu 
sırada öngörülemez olması gerekmektedir. Ancak salgın hastalığın her zaman mücbir sebep 
teşkil ettiğini söylemek doğru değildir. Zira mücbir sebebe ilişkin Yargıtay kararlarında her 
somut durumun kendi içinde değerlendirildiği görülmektedir. Bu hususta COVID-19 salgın 
hastalığının mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı noktasında her olayın kendi içinde 
değerlendirilmesi ve uygun illiyet bağının kurulması önem teşkil etmektedir. 
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V. COVID-19 PANDEMİSİNİN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

1. Giriş
COVID-19 pandemik hastalığının mücbir sebep olarak kabul edilmesi durumunda bu hususun 
sözleşmelere etkisi üzerinde durmakta fayda olacaktır. Mücbir sebebin, illiyet bağını kesen 
bir unsur olduğu göz önünde bulundurulduğunda borca aykırılık nedeniyle borçlunun 
borçtan kural olarak sorumlu tutulmaması sonucunu doğuracaktır. Corona virüsünün 
Türkiye’de görülmesi, bu virüsten dolayı ölümlerin olması hatta devletin virüsün yayılmasını 
önlemek için belirli önlemleri alması tek başına Corona virüsünün mücbir sebep olarak 
nitelendirilmesi için yeterli değildir. Corona virüsünün bir sözleşmenin tara�arı açısından 
mücbir sebep teşkil edebilmesi için Corona Virüsü nedeniyle tara�arın sözleşmede 
kendilerine yüklenen borçları / edimleri yerine getiremeyecek duruma gelmeleri ve Corona 
virüsünün sözleşme tara�arını borçlarını yerine getiremeyecek derecede etkilemesi 
gerekmektedir.

Mücbir sebep, illiyet bağını kesen bir unsur olup, bu nedenle kişinin sözleşmeden 
kaynaklanan edimini yerine getirememesi durumunda kusurlu davranışından söz 
edilemeyecektir. COVID-19 salgın hastalığı mücbir sebebi nedeniyle borca aykırı davranan 
borçlunun, borçtan dolayı sorumluluğu noktasında genel hükümlerden önce tara�ar 
arasında akdedilen yazılı bir sözleşmenin ve sözleşme içerisindeki mücbir sebep 
hükümlerinin düzenlenip düzenlenmediği önem arz edecektir. Bu durumda sözleşmenin 
mücbir sebep maddesinin içeriği ile somut olayın özelliklerine bakılması gerekmektedir. 

Mücbir sebep nedeniyle sözleşmeye aykırılık durumundan bahsedebilmek için önemle dikkat 
edilmesi gereken husus, mücbir sebep halinin sözleşmenin kurulmasından önce mevcut 
olup olmadığı ve sözleşmeye aykırı davranışın mücbir sebep ortaya çıkmadan önce 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğidir. Zira mücbir sebep hali sözleşme kurulmadan önce 
ortaya çıkmış olmasına rağmen sözleşme akdediliyorsa ya da mücbir sebep hali ortaya 
çıkmadan önce borçlu kusurlu davranışı nedeniyle edimini yerine getirmemiş ise bu noktada 
mücbir sebebe dayanarak sorumluluktan kurtulmak mümkün olmayacaktır. 

COVID-19 salgınının global etkisi, küresel krize neden olabilecek nitelikteki çeşitli alan ve 
sektörlerde yarattığı olumsuz yansımalar, şirketlerin ticari anlaşmaları ve edimlerin ifası 
yönünden oldukça önemli sonuçlar doğurmaktadır. Ticari anlaşmaların ifası sırasında 
meydana gelebilecek imkânsızlıklar ve/veya engeller neticesinde dünya çapında koronavirüs 
salgınının mücbir sebepler arasında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışma 
konusudur.
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İlgili Yargıtay içtihatları göz önüne alındığında, mücbir sebebin varlığının her bir somut olay 
bakımından ayrı ayrı değerlendirildiği ve genellikle -özellikle tacirler açısından- dar 
yorumlandığı görülmekte olup, her somut ticari ilişki ve anlaşma özelinde yapılacak ayrıntılı 
değerlendirme neticesinde salgın hastalığın ifayı imkânsız kılmaması halinde mücbir 
sebepten söz edilemeyecek ve eğer şartları varsa ifa imkansızlığı veya aşırı ifa güçlüğü 
gündeme gelebilecektir. Mücbir sebep, her ne kadar mevzuatta tanımlanmamış olsa bile 
mücbir sebebin varlığı halinde bunun sonuçları, tam ifa imkansızlığı, kısmi ifa imkansızlığı ve 
aşırı ifa güçlüğü olarak mevzuatta tanımlanmaktadır.

2. Borca Aykırılık Halleri ve Mücbir Sebep İlişkisi/Sonuçları
Mücbir sebep, kural olarak borçlunun sözleşme ile taahhüt ettiği edimi yerine getirmemesi 
için imkan sağlar ve sonucunda borçlunun borçtan sorumlu tutulmamasına neden olur. 
Borçlunun ifa etmekle yükümlü olduğu hâlde bu yükümlülüğe uygun davranmadığı borç ifa 
edilmemiş olur. Borca aykırılık halleri, borcun ifasını engelleyen hallerdir. Bu nedenle borca 
aykırılık halleri, “ifa engelleri” olarak adlandırılmıştır. Borçluya yüklenebilen her ifa engeli, 
borcun, borca uygun olarak ifa edilmemesi anlamına gelir. Bu yüzdendir ki borçluya 
yüklenebilir her ifa engeli bir borca aykırılık demektir. Mücbir sebep, borca aykırılık hallerini 
kendiliğinden ortadan kaldırır. Borca aykırılık hallerini genel olarak belirtmek gerekirse;

• İfa İmkansızlığı 
• Gereği Gibi İfa Etmeme
• Gabin
• Temerrüt

2.1. İfa İmkansızlığı
İfa imkansızlığı TBK madde 136’da düzenlenmiş olup, madde hükmü;
 Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç 
sona erer.
 Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, 
karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle 
yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun 
veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu 
durumlar, bu hükmün dışındadır.
 Borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve zararın 
artmaması için gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür.
şeklindedir. Maddeye göre sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa, borçlu o yükümlülüklerini 
yerine getirmekten kurtulur. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle 
borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri 
uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme 
hakkını kaybeder.
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TBK’nın ilgili düzenlemesi uyarınca mücbir sebep, sözleşmenin tara�arı için ilgili sözleşme 
uyarınca üstlenmiş oldukları borçları sona erdirmektedir. Örneğin tara�ar arasında bir satım 
sözleşmesi kurulmuş ve mücbir sebep nedeniyle satışa konu ürünün teslimi imkansız hale 
gelmiş ise satıcı ilgili ürünü teslim etme borcundan kurtulacaktır. Buna karşılık olarak alıcı da 
satışa konu ürünün bedelini ödeme borcundan kurtulacaktır. Eğer alıcı tarafından satışa 
konu ürünün bedeli ödenmiş ise TBK’nın 136. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca bu bedel satıcı 
tarafından alıcıya iade edilecektir.

Mücbir sebebin sözleşmelere yansımasında bir diğer önemli nokta ise, borcun ifasını 
imkansız hale getiren mücbir sebep niteliğindeki olayın sözleşmenin karşı tarafına 
bildirilmesi gerektiğidir. Eğer mücbir sebep borçlu tarafından alacaklıya bildirilmez ve 
alacaklının zararının artmasını engellemeye yönelik önlemleri alınmaz ise borçlu, alacaklının 
uğrayacağı zararlardan sorumlu olacaktır.

İmkânsızlık ayrımlara tabi tutulmuş ve bu imkânsızlık türlerine farklı hukuki sonuçlar 
bağlanmıştır.

a. Sonraki İmkânsızlık
Sonraki imkânsızlık, borç ilişkisinin kurulmasından sonra edimin ifasının mümkün olmamasını 
ifade eder. Sonraki imkânsızlık nedeniyle edimin ifasının mümkün olup olmaması dolayısıyla 
borçlunun sorumlu tutulup tutulamayacağı, imkansızlıkta kusurlu olup olmadığına bağlıdır. 
Bu nedenle sonraki imkansızlığı kusursuz ve kusurlu imkânsızlık olmak üzere ikiye ayırarak 
değerlendirmek gerekmektedir:

a.1. Sonraki Kusursuz İmkânsızlık: 
Sonradan ortaya çıkan imkansızlıkta borçlu kusurlu değilse borca aykırılıktan söz 
edilemeyecektir. Nitekim bu hususta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun 136. 
Maddesinde “Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa, 
borç sona erer.” Hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla sonraki kusursuz imkansızlık borcu 
sona erdiren bir sebep olarak düzenlenmiştir.
COVID-19 pandemik hastalığı bu noktada kural olarak kusursuz imkansızlık sebebi olarak 
değerlendirilebilecek olup somut duruma göre değerlendirme yapmak suretiyle neticeye 
varılması gerekmektedir.

a.2. Sonraki Kusurlu İmkânsızlık: 
Sonradan ortaya çıkan imkansızlıkta borçlu kusurlu ise borca aykırılık söz konusu olacaktır. 
Sonraki kusurlu imkansızlık halinden söz edebilmek için; edimin ifasının imkansız hale 
gelmesi, imkansızlığın tara�ar arasındaki hukuksal işlemin kurulmasından sonra doğmuş 
olması, borçlunun edimin ifasının imkansızlaşmasında kusurlu olması şeklindeki üç şartın bir 
arada bulunması gerekmektedir. 

www.altindere.av.tr
iletisim@altindere.av.tr

11



Edimin ifasının imkansızlaşmasında, sözleşmeden doğan borçlarda alacaklı borçlunun 
kusurlu olduğunu kanıtlamakla yükümlü olmayıp, borçlu kendi kusurunun olmadığını 
kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulabilecektir. Borçlunun, edimin ifasının 
imkansızlaşmasında kusursuz olduğunu kanıtlayamaması halinde Türk Borçlar Kanunu 112. 
Maddesi gereğince alacaklının bu nedenle uğramış olduğu maddi veya manevi zararlardan 
sorumlu olacaktır.

Borçlunun ediminin ifasının, kendi sorumluluk alanından kaynaklanan bir sebeple imkânsız 
hale gelmesi durumunda, ifa etmeme sebebiyle zarar gören alacaklı borçludan olumlu 
zararının tazmin edilmesini isteyebileceği gibi, şartların gerçekleşmesi halinde manevi 
tazminat, kaim değer ve sözleşmede kararlaştırılan cezai şartı da talep edebilecek, bunların 
yanı sıra yapma borçlarında alacaklı bazı hallerde borcu kendisi ifa etmek için hâkimden 
kendisine izin verilmesini talep edebilecektir.

b. Geçici İfa İmkansızlığı
İfanın önündeki engel gelecekte de ortadan kalkmayacak ise sürekli bir imkansızlık hali 
mevcuttur ve  TBK 136.maddesi esasen kalıcı imkânsızlığı ve bu nedenle borcun sona 
ermesini düzenler. Yani mücbir sebep sonucu, borçlu edimini bir süreliğine yerine 
getiremiyorsa, diğer bir ifade ile mücbir sebep ile ifanın önündeki engelin kalkması halinde 
borç yerine getirilebiliyorsa burada artık “geçici ifa imkânsızlığından” bahsedilmektedir.  
İmkansızlık sona erene dek borçlunun borcunu ifa etmesi mümkün değildir. Bu sebeple virüs 
salgınının özellikle kira akdi, hizmet akdi vb sürekli edimli sözleşmeler yönünden geçici 
imkansızlığa yol açtığı açıktır. Geçici imkansızlık kural olarak borcu sona erdirmez, ancak geç 
ifa nedeniyle kusursuz borçlu temerrüdü söz konusu olabilecektir. Özellikle para borcunun 
ifasında imkansızlık söz konusu olmayacağı için geç ifa gündeme gelebilecektir. Bu sebeple 
Mücbir sebebin geçici olması sonucu borçlu kusursuz mütemerrit olduğu için aynen ifa 
talebi ertelenen alacaklı, imkânsızlık sona erdikten sonra aynen ifa ile birlikte gecikme 
tazminatı isteyememektedir.

“Şüphesiz geçici imkânsızlığın varlığı, beraberinde tara�arın bu sözleşmeyle ne kadar süre 
bağlı kalacakları sorununu getirir. Bu konudaki kural "ahde vefa=söze sadakat" ilkesi 
gereği tara�arın sözleşmeyle bağlı tutulmasıdır. Ancak bazı özel durumlar vardır ki, 
tara�arı o sözleşmeyle bağlı saymak hem onların ekonomik özgürlüklerini engeller hem de 
bir başkası ile sözleşme yapma fırsatını ortadan kaldırır. Uygulamada, geçici imkânsızlık 
halinde tara�arın o sözleşmeyle bağlı tutulma süresine "akde tahammül süresi" 
denilmektedir. Bu sürenin gerçekleşip gerçekleşmediğini de her somut olaya göre ve onun 
çerçevesinde değerlendirmek gerekir.”. Yargıtay HGK., 2010/15-193 E., 235 K., 28.04.2010 
T. 
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Koronavirüs salgınını ifa imkansızlığı kapsamında değerlendirmek gerekirse Yargıtay 
Kararındaki somut olaya göre değerlendirilecek sözleşmeler yönünden ifanın önünde engel 
olan salgının gelecekte kalkabileceği anlaşılıyorsa geçici imkansızlık söz konusu olacaktır.
Koronavirüs salgının geçici imkansızlığa yol açtığı düşünülen durumlarda kesin vadeli 
işlemler yönünden bir ayrıma gidilmesi gerekebilecektir. Kesin vadeli işlemlerde borcun vade 
tarihinde ifa edilememesi edimin sürekli imkansızlığına yol açar.
Halihazırda salgının etkisinin ne zaman sona ereceği bilinmemekle birlikte, karantina vb. 
süreçlerinin geçici olduğu bilinmektedir. Bu durumda, somut olayın şartlarına göre dürüstlük 
kuralı çerçevesinde bir değerlendirme yapılmalıdır.

2.1.1. Yargıtay Kararları
“… Olaya ifa imkânsızlığı yönünden bakılacak olunursa; İfa imkânsızlığı borcu sona erdiren 
nedenlerdendir. Gerçekten BK. md. 117/1 'e göre " borçluya isnat olunamayan haller 
münasebetiyle borcun ifası mümkün olmazsa borç sakıt olur".
İfa imkânsızlığı ortaya çıkış nedenlerine göre bazı ayırımlara tabi tutulmaktadır. Bu 
ayırımlardan birisi de objektif imkânsızlık (daimi imkânsızlık) - geçici imkânsızlık ayırımıdır. 
Şayet ifa imkânsızlığı sadece sözleşmenin tara�arı bakımından değil, herkes için söz 
konusu ise buna objektif imkânsızlık denilmektedir. Objektif imkânsızlıkta sözleşme 
esasen BK. md.20 uyarınca butlanla batıldır (geçersizdir) ve ayrıca feshi gerekmez. 
Hâlbuki geçici imkânsızlıkta akdin ifası (icrasının istenmesi) bir hadisenin 
gerçekleşmesine bağlıdır. Ancak o hadise tahakkuk ederse akdin icrası istenebilir. Somut 
olayda tara�ar bu hadiseyi taşınmaza imar durumu alınması şartına bağlamıştır. Her iki 
taraf da sözleşmenin yapıldığı tarihte geçici imkânsızlığı bilmekte iken 27.09.1995 tarihli 
sözleşme yapılmıştır.
Şüphesiz geçici imkânsızlığın varlığı, beraberinde tara�arın bu sözleşmeyle ne kadar süre 
bağlı kalacakları sorununu getirir. Bu konudaki kural "ahde vefa=söze sadakat" ilkesi 
gereği tara�arın sözleşmeyle bağlı tutulmasıdır. Ancak bazı özel durumlar vardır ki, 
tara�arı o sözleşmeyle bağlı saymak hem onların ekonomik özgürlüklerini engeller, hem 
de bir başkası ile sözleşme yapma fırsatını ortadan kaldırır. Uygulamada, geçici 
imkânsızlık halinde tara�arın o sözleşmeyle bağlı tutulma süresine "akde tahammül 
süresi" denilmektedir. Bu sürenin gerçekleşip gerçekleşmediğini de her somut olaya göre 
ve onun çerçevesinde değerlendirmek gerekir.” YHGK 28.04.2010 T. ,  2010/193 
E.-2015/235 K.

“Edimin yerine getirilmesi mücbir sebepten ötürü imkansız hale gelmişse tara�ar 
sözleşme bedelini ya da uğradıkları zararı talep edemeyecektir. Ayrıca TBK'nın 136/2. 
maddesinin 1. cümlesi hükmü uyarınca, henüz sözleşme ifa edilmeden önce peşin olarak 
tahsil ettiği bedeli, sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince davacı tarafa iade ile 
yükümlüdür.” Yargıtay 3. H. D. 14.10.2019 T. ,2018/5741 E.-2019/7695 K. Sayılı 
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“… Dava, tara�ar arasında düzenlenen hizmet alım sözleşmesine dayalı alacağın tahsili 
için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
TBK'nın 136/2. maddesi; "Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle 
borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri 
uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme 
hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın 
alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır." hükmünü içermektedir.
Somut olayda, mahkemece, tara�ar arasındaki sözleşmenin 4. maddesi hükmü dikkate 
alınarak, anılan yasal düzenlemenin 2. cümlesi uyarınca, davalının peşin olarak tahsil 
ettiği bedeli iade ile yükümlü olmadığı sonucuna varılmıştır. Tara�ar arasındaki 
sözleşmenin "Mücbir Sebepler/Etkinliğin" iptali başlıklı 4. maddesinde; "Bu anlaşma 
çerçevesinde "mücbir sebep" tara�ardan birinin kontrolü dışında gelişen ve o tarafın bu 
anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılacak genel grev, lokavt, savaş, 
doğal afetler, yangın, terörist hareketler ve benzerleri gibi yasalarda belirtilen ve hukuken 
mücbir sebep sayılan durumlar nedeni ile Mindbay Festival İstanbul 2013'nin kısmen ya da 
tamamen yapılmasını engelleyen durumlardır. Bu durumlar karşısında tara�ar sorumlu 
olmayacaklar, sözleşmenin feshi ve/veya uygulanmaması veya gecikmesi nedeni ile 
sözleşme bedelini ve/veya uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaklardır." 
hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükme göre, edimin ifası mücbir sebepler nedeniyle imkansız hale gelmiş ise, tara�ar 
sözleşme bedelini ve/veya uğradıkları zararlarının tazminini talep edemeyeceklerdir. 
Burada belirtilen "sözleşme bedeli" davalı yüklenici şirketin edimi ifa etmesi halinde hak 
kazanacağı ücret olup, ifanın imkansız hale gelmiş olması nedeniyle geri vermekle yükümlü 
olduğu bedelin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu durumda, davalı 
yüklenici, edimin ifası imkansız hale geldiğinden, artık sözleşme bedelini talep hakkına 
sahip bulunmayıp, bilakis TBK'nın 136/2. maddesinin 1. cümlesi hükmü uyarınca, henüz 
sözleşme ifa edilmeden önce peşin olarak tahsil ettiği bedeli, sebepsiz zenginleşme 
hükümleri gereğince davacı tarafa iade ile yükümlüdür. Mahkemece, bu husus gözetilerek 
davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, sözleşmenin bahsi geçen hükmüne yanlış 
anlam verilmek suretiyle, davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.” Yargıtay 23. 
H.D. 06.07.2017 T., 2015/9406 E.-2017/2044 K. Sayılı 

“… Dava, davacıya ait emtianın davalılardan ...’nin işlettiği antrepoda bulunduğu sırada 
meydana gelen sel baskını nedeniyle hasarlandığı iddiasına dayalı zarar sorumlularından 
tazminat istemine ilişkin olup, hasar tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar 
Kanunu'nun 117. maddesi hükmü uyarınca karşılıklı taahhütleri içeren sözleşmelerde 
borçluya yüklenemeyen nedenler dolayısıyla borcun ifası mümkün olmazsa borç ortadan 
kalkar. "Borçluya isnat olunamayan haller münasebeti nedeniyle borcun ifası mümkün 
olmazsa borç sakıt olur" yasa hükmüne göre imkansızlıktan söz edebilmek için 
imkansızlığın sözleşmeden sonra meydana gelmesi gerekir.
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Şayet imkansızlık sözleşmenin yapıldığı sırada veya bundan önce mevcutsa sözleşmenin 
butlanına neden olur.(BK.m.20 ). Doktrin ve Yargıtay uygulamasında imkansızlık, ortaya 
çıkış nedenine göre bazı ayrımlara tabi tutulmaktadır. Eğer ifa imkansızlığı sadece 
sözleşmenin tara�arı bakımından değil aynı sözleşmeyi yapacak herkes için söz konusu 
ise buna "objektif imkansızlık", yalnız sözleşmenin tara�arından birinin tutumundan 
doğmuşsa buna da "sübjektif imkansızlık" denilmektedir. İmkansızlık sözleşmeden sonra 
ve tara�ardan birinin kusurundan kaynaklanmışsa bu durum "kusurlu imkansızlık" ve 
fakat tara�arın kusuru olmadan meydana gelmişse "kusursuz imkansızlık" olarak 
adlandırılır. İmkansızlık borcu sona erdiren nedenlerden biridir. Borcun ifasının imkansız 
hale gelmesi, mücbir sebepten, bir başka ifade ile önlenemez nedenden kaynaklanabilir. 
Genelde dış kuvvetlerin sonucu olan, borçlunun işletmesiyle bağlantılı bulunmayan, 
önceden görülemeyen, kaçınılmaz ve mutlak bir şekilde borcun ifasını engelleyen olay 
olarak doktrinde tanımını bulan mücbir sebebin varlığı, borçlu yönünden borcu ortadan 
kaldıran nedenler arasındadır.
Yapılan bu açıklamalardan sonra somut olaya dönülecek olunursa, davaya konu sel 
felaketinin 09.09.2009 tarihinde meydana geldiği dosya kapsamından anlaşılmakta olup, 
Dairemize intikal eden emsal mahiyetteki dosyalar itibari ile dava konusu felaket, Dairemiz 
kararlarında borcu sona erdiren bir mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir. Bu durumda, 
mahkemece kabulüne aksine davaya konu sel felaketinin davalı antrepo işletmecisi 
yönünden mücbir sebep oluşturduğunun ilke olarak kabulü ile sonucuna göre bir karar 
verilmek gerekirken bu yönden yanlış ilkeye ve yanılgılı değerlendirmeye dayalı yazılı şekilde 
hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün davalılardan .... yararına bozulması 
gerekmiştir.” Yargıtay 11. H. D. 28.04.2016 T., 2015/10768 E. -2016/4782 K. Sayılı 

“...Davacının yoksun kalınan kira bedeline yönelik istemine gelince; kira sözleşmesinin 4. 
maddesi ile tara�arın hede�ediği husus; sözleşme konusu menkullerin (kasaları) sayıca bir 
kısmının kaybedilmesi veya kullanılamaz duruma düşmesi halinde kiracının kira parasında 
kesintiye gitmeyip sözleşme sonuna kadar kira bedelini tam ödemesi ve sözleşme sonunda 
da eksik kasa miktarı kadar (adeti 4 Euro+ Kdv üzerinden) kiraya verene tazminat 
ödenmesidir. Ne var ki davalı kasaların tamamına yakın bir kısmını kaybettiğini ileri sürmüş 
olup aksi davacı tarafından kanıtlanamamıştır. Sözleşmeye konu kasaların tamamının veya 
tamamına yakın bir kısmının iadesi mümkün olmayacak şekilde kaybedilmesi her iki taraf 
yönünden sözleşmenin ifasını imkansız kılmıştır. İfa imkansızlığının söz konusu olduğu 
hallerde (sözleşme konusu şeyin yok olması, telef olması, kaybedilmesi vs.) kira ilişkisi 
kendiliğinden son bulacağından somut olayda sözleşmenin 4.madde hükmünün uygulanma 
imkanı da ortadan kalkacaktır.
Geçerli bir borç ilişkisinin doğumundan sonra meydana gelen ve ifa imkanını kısmen veya 
tamamen ortadan kaldıran haller eğer borçlunun kusuru ile meydana gelmişse bu takdirde 
borçlu alacaklının bu yüzden maruz kaldığı zararı tazmin ile yükümlü olur. Somut olayda 
kusurlu imkansızlığa davalı sebebiyet vermiş olup bu kapsamda kiraya verene tazminat 
ödemekle yükümlüdür.
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Öte yandan zarar gören de TBK’nun 52.maddesi hükmü uyarınca zararın artmaması için 
kendisinden beklenen tutum ve davranışları sergilemekle yükümlüdür.
Bu kapsamda mahkemece sözleşme ilişkisinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 
davacının zararın azalması için ne yapması gerektiğinin araştırılarak mevcut koşullar 
çerçevesinde makul bir süre belirlenerek kalan sözleşme süresine ilişkin tazminatın bu 
şekilde belirlenmesi gerekir.” Yargıtay 3. H. D. 05.12.2019 T., 2019/249 E.-2019/9789 K. 
Sayılı 

“…Edimin ifası mücbir sebeplerle nedeniyle imkansız hale gelmiş ise, tara�ar sözleşme 
bedelini ve/veya uğradıkları zararlarının tazminini talep edemeyeceklerdir. Burada belirtilen 
sözleşme bedeli davalı yüklenici şirketin edimi ifa etmesi halinde hak kazanacağı ücret 
olup, ifanın imkansız hale gelmiş olması nedeniyle geri vermekle yükümlü olduğu bedelin bu 
kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu durumda, davalı yüklenici, edimin ifası 
imkansız hale geldiğinden, artık sözleşme bedelini talep hakkına sahip bulunmayıp, bilakis 
TBK'nın 136/2. maddesinin 1. cümlesi hükmü uyarınca, henüz sözleşme ifa edilmeden önce 
peşin olarak tahsil ettiği bedeli, sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince davacı tarafa 
iade ile yükümlüdür.” Yargıtay 23. H.D. 6.7.2017 T. ,  2015/9406 E. - 2017/2044 K.

“… Mahkemece; davaya konu olayda, aşırı şiddetle yağan ve günlerce süren yağışın 
tahmin edilemeyecek ölçüde oluşturduğu sel sularının tırlar dahil her türlü motorlu aracı 
hızlı bir şekilde sürüklediği, dolayısıyla büyük su taşkınlarına sebep olduğu, sel sularının 
aşırı ve hızlı olması nedeniyle olayda çok sayıda kişinin yaralandığı gibi çok sayıda kişinin 
de hayatını kaybettiği, olayın meydana geldiği bölgede çok sayıda iş yerinde bulunan 
emtialarında sel sularına karışıp sürüklendiği, su baskınlarının artmasına hem mazgalların 
yetersiz olmasının hem de tırlar ve otobüsler dahil sürüklenen her türlü motorlu aracın su 
yollarını tıkamasının sebep olduğu, somut olayda davalının kusurunun bulunmadığı, 
işletmiş olduğu deponun ruhsat ve iskanının bulunmamasının olay karşısında kusura 
etkisinin olamayacağı, bir an için bu durumun kusur oluşturduğu, yani davalının müterafik 
kusurlu olmasına sebep olduğu kabul edilse bile özetlenen olayın antreponun 
işletilmesiyle zarar arasındaki illiyet bağını kestiği, diğer bir ifade ile antreponun 
işletilmesiyle zarar arasında illiyet bağının bulunmadığı, zarara sel baskınının neden 
olduğu anlaşılmakla, ispatlanmayan davanın reddine karar verilmiştir. Kararı davacı vekili 
temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının 
gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir 
yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.” Yargıtay 
11. H.D. 15.03.2017 T. , 2015/13527 E.-2017/1521 K. 
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2.2 AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ
Aşırı ifa güçlüğü, Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesinde düzenlenmiş olup, madde hükmü;
 
Sözleşmenin yapıldığı sırada tara�arca 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.

şeklindedir. Maddeden anlaşılacağı üzere sözleşmenin yapıldığı sırada tara�arca 
öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durumun borçludan 
kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkması sonucunda borçlunun sözleşmedeki 
taahhütlerini yerine getirememesi halinde aşırı ifa güçlüğü durumu ortaya çıkmakta olup, bu 
durumda borçludan borcun ifasının istenmesi dürüstlük kurallarına aykırı düşecektir.  Bu 
nedenle de yasa koyucu aşırı ifa güçlüğü koşullarının oluşması halinde borçluya; 
sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bunun mümkün olmaması halinde ise 
sözleşmeden dönme gibi bir takım haklar tanımıştır. Ancak önemle belirtmek isteriz ki aşırı 
ifa güçlüğünden söz edebilmek için yukarıda belirtilen koşulların hepsinin bir arada 
bulunması gerekmektedir. Aksi halde bu unsurlardan birinin dahi bulunmaması durumunda 
aşırı ifa güçlüğünden bahsetmek mümkün olmayacaktır.
  
Örnek olarak kira sözleşmeleri ele alınabilir. Koronavirüs salgınının yayılma hızını 
yavaşlatmak adına uygulanan karantina uygulamaları nedeniyle AVM’lerde yer alan 
mağazalar gibi birçok işyerinin çalışması yetkili mercilerce askıya alınmış, doğal olarak 
satışları durma noktasına gelmiştir. Ancak kira kontratları gereği kiracıların kira ödeme borcu 
işyerlerini açamıyor olsalar bile devam etmektedir. Bu kapsamda işyerini açması yasaklanan 
ya da kısıtlamalar nedeniyle işyerlerini açamayan bu nedenle de ticari faaliyetini 
yürütemediği için kazanç elde edemeyen bir kiracının aşırı ifa güçlüğü içinde bulunacağı 
kabul edilmelidir.

Türk Hukuku’na hakim olan “Nev’i telef olmaz” ilkesi uyarınca para borcunun imkânsız hale 
gelmesi mümkün olmamakla birlikte mücbir sebepler dolayısıyla tara�arca kararlaştırılan 
bedel üzerinden ödeme yapılmasının önemli ölçüde güçleşmesi ve TBK 138. maddenin 
şartlarının bulunması halinde anılan madde kapsamında uyarlama talep edilmesi söz konusu 
olacaktır. Aşırı ifa güçlüğü halinde borçlu hâkimden sözleşmenin yeni koşullara 
uyarlanmasını isteme hakkına sahiptir. Eğer yeni koşullara uyarlanması mümkün değilse 
borçlu sözleşmeden dönmeyi talep edebilir. Bu hükmün uygulanması belli şartların 
mevcudiyetine bağlıdır, bu şartlar;
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• Tara�arca öngörülemeyen bir durumun oluşması,
• Bu durumun borçludan kaynaklanmaması,
• Gerçekleşen bu durum sonrasında ifanın dürüstlük kuralına aykırılık oluşturacak 
biçimde güçsüzleşmesi,
• Borçlunun, borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden 
doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olması.

Aşırı ifa güçlüğü tespiti üzerine borçluya iki imkân tanınmıştır;

a) Sözleşmenin yeni koşullara göre uyarlanması istenebilir.
Bu hak yalnızca mahkemeye başvurularak dava yolu ile kullanılabilir. Borçlu, hâkimden 
uyarlama talep edecek, ancak sözleşmenin uyarlanması mümkün değilse diğer hakkını 
kullanabilecektir. Hâkim somut olayı kendiliğinden araştıracak, uyarlama mümkün ise 
yöntem ve miktarı yine serbestçe belirleyecektir.

TBK 138.maddenin içeriğinde istisna niteliğinde olan bir sözleşmenin uyarlanabilmesi için;
• Sözleşme yapıldıktan sonra ortaya çıkan, olağanüstü bir durumun varlığı,
• Uyarlama talebi olan tarafın sözleşmeyi yaparken olağanüstü durumu öngörmemiş 
olması ve öngörmesinin beklenmemesi,
• Uyarlama hakkından feragat edilmemiş olması,
• Uyarlama isteyen tarafın uyarlamaya konu borcunu ifa etmemiş yahut ihtirazi kayıt 
ile ifa etmiş olması,
•  Borçlunun aşırı ifa güçlüğüne düşmüş olması, Borcun ifasının beklenmesinin ve ahde 
vefa ilkesine öncelik tanınmasının somut olayda MK 2’ ye aykırılık teşkil edecek olması, 
gerekmektedir.

b) Uyarlama mümkün değilse sözleşmeden dönme hakkı kullanılabilir.
Sözleşmeden dönmenin mahkeme dışı bir beyan ile de gerçekleşmesi mümkün gözükse de, 
uyuşmazlık mahkemeye taşındığında hakimin bakacağı ilk müessese uyarlama olacaktır, 
eğer uyarlama mümkün ise dönme geçersiz sayılacaktır.

COVID-19 salgını sebebiyle etkilenen tarafın/borçlunun, sözleşmedeki taahhütlerini yerine 
getirememesi “aşırı ifa güçlüğü” olarak da nitelendirilebilir. Aşırı ifa güçlüğü ile ifa 
imkansızlığı arasındaki en temel fark, aşırı ifa güçlüğünde ifa imkansızlaşmamış; sadece 
güçleşmiştir. 
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2.2.1. Yargıtay Kararları
“Yargıtay tarafından benimsenen ve sözleşmeye bağlılık ilkesinin istinasını oluşturan, 
uyarlama davası 6098 Sayılı TBK’nun yasalaştırılması sırasında da benimsenerek, 6098 
Sayılı Yasanın 138. maddesinde “... Güçlüğü” madde başlığı altında düzenlemiş, “ 
Sözleşmenin yapıldığı sırada tara�arca 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. Bu madde hükmü yabancı para borçlarında da 
uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir. İlgi maddenin gerekçesinde de “Bu yeni düzenleme, 
öğreti ve uygulamada sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) ilkesinin istisnalarından biri olarak 
kabul edilen, "işlem temelinin çökmesi"ne ilişkindir. İmkânsızlık kavramından farklı olan aşırı 
ifa güçlüğüne dayanan uyarlama isteminin temeli, Türk Medenî Kanunu’nun 2. maddesinde 
öngörülen dürüstlük kurallarıdır. Ancak, sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması ya da 
dönme hakkının kullanılması, şu dört koşulun birlikte gerçekleşmesine bağlıdır.

a. Sözleşmenin yapıldığı sırada, tara�arca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen 
olağanüstü bir durum ortaya çıkmış olmalıdır.
b. Bu durum borçludan kaynaklanmamış olmalıdır.
c. Bu durum, sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini 
dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirmiş olmalıdır.
d. Borçlu, borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan 
haklarını saklı tutarak ifa etmiş olmalıdır.

Maddeye göre, uyarlamanın bütün koşulları gerçekleşmişse borçlu, hâkimden sözleşmenin 
yeni koşullara uyarlanmasını isteyebilir. Bunun mümkün olmaması hâlinde borçlu, 
sözleşmeden dönebilir; sürekli edimli sözleşmelerde ise kural olarak, fesih hakkını kullanır.” 
denilerek uygulama da kabul edilen uyarlama davasının yasa maddesi haline getirilmiştir.

Somut olayda; önceki malik ... ile davalılardan ... arasında 17/05/2007 başlangıç tarihli on 
yıl süreli kira sözleşmesine ilişkin, tara�ar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. 
Davacı yeni malik, 07/05/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişen hal ve 
şartlara göre kira bedelinin uyarlanmasını istemiş ve 12/09/2013 tarihinde iş bu davayı 
açmıştır. Uzun süreli kira sözleşmelerinde edimler arasındaki dengenin aşırı bozulması ve 
sözleşmenin tara�ar açısından çekilmez hale gelmesi durumunda kira parasının günün 
ekonomik koşullarına uyarlanması için her zaman “ uyarlama “ davası açılabilir. 
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Bozmaya uyularak yapılan yargılamada, Mahkemece uyarlama koşullarının oluşup 
oluşmadığı yeteri kadar irdelenmediği gibi, yukarıda belirtilen ilkeler dikkate alınmadan 
hüküm kurulduğu görülmektedir. O halde Mahkemece yapılacak iş; az yukarıda açıklanan 
uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar, belirtildiği şekilde tek tek ortaya 
konulmalı ve konularında uzman üç kişilik bilirkişi kurulundan, tüm bu veriler, kiralananın 
niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgedeki kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki 
imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira paraları, vergi ve amortisman giderlerindeki 
artışlar, döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz 
veya doğal afetlere bağlı ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek olayların 
varlığı araştırılıp değerlendirilmek suretiyle bir rapor alınmalı ve hasıl olacak sonucuna 
göre karar verilmesi gerekirken, bozma gerekleri yerine getirilmeksizin yanılgılı 
değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı 
gerektirmiştir.” Yargıtay 3.H.D. 09.10.2019 T., 2018/ 5741 E.- 2019 / 7695 K. Sayılı

“… 6098 sayılı TBK'nın yürürlüğe girmesinden evvel, mevzuatımızda uyarlama kurumuna 
ilişkin bir düzenleme olmamakla birlikte, tara�ar arasındaki sözleşme koşullarının daha 
sonra önemli ölçüde değişmesi halinde değişen bu koşullar karşısında (Clausula Rebüs Sic 
Stantibus -beklenmeyen hal şartı- sözleşmenin değişen şartlara uydurulması) ilkesi 
bağlamında ve M.K. 2. maddesinden de yararlanılmak suretiyle sözleşmenin yeniden 
düzenlenmesinin mümkün bulunduğu ve karşılıklı sözleşmelerde edimler arasındaki 
dengenin bozularak "işlem temelinin çökmesi" halinde M.K. 1, 2 ve 4'üncü maddelerinden 
yararlanılması gerektiğine dair öğreti ve uygulamada yerleşik bir kabul mevcut iken 
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TBK’nın 138. maddesi ile bu husus yasal bir 
düzenlemeye de kavuşturulmuştur. Aşırı ifa güçlüğü başlıklı bu yeni düzenleme, öğreti ve 
uygulamada sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) ilkesinin istisnalarından biri olarak kabul 
edilen, “işlem temelinin çökmesi”ne ilişkindir. Ancak az yukarıda ifade edildiği üzere 
"sözleşmeye bağlılık" ilkesi esas olup, sözleşmeye müdahale müessesesi istisnai nitelikte 
bir kurum olmakla yasa koyucu tarafından da bu kurumun uygulanması ancak anılan 
maddede belirtilen dört koşulun birlikte gerçekleşmesine bağlanmıştır. Bunlar; Sözleşmenin 
yapıldığı sırada tara�arca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü 
durum ortaya çıkması, bu durumun borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkması, 
yine bu durumun sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın 
istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirmesi ve 
borçlunun borcunu henüz ifa etmemiş olması veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden 
doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olması halidir. Bu dört koşulun birlikte gerçekleşmesi 
halinde ise borçlunun, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme hakkı 
bulunmaktadır.
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Dava konusu olayda davacının başlangıçta seçme özgürlüğü varken TL yerine döviz 
bazında kredi kullandığı, bir başka deyişle serbest iradesiyle kredi türünü belirlediği, 
ülkemizde zaman zaman ekonomik krizlerin vukuu bulduğu ve bu bağlamda dövizle 
borçlanmanın risk taşıdığının da toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından bilinen bir olgu 
olduğu, davacının, bu riski önceden öngörebilecek durumda olmasına rağmen dövizle kredi 
kullanma yolunu tercih etmiş bulunduğu, buna göre işlem temelinin çökmesinden 
bahsetmenin olanaklı olmadığı, bununla birlikte, eldeki davanın, kredi sözleşmesinin 
üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra açılmış olması da nazara alındığında, 
sözleşmenin davacı tarafından benimsendiğinin kabulü gerektiği, bu nedenle yukarıda 
belirtilen tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde dava konusu olayda uyarlama 
koşullarının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, mahkemece, davanın bu 
yönden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve 
yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.” Yargıtay 13. H. D. 14.10.2019 T., 2018/2556 
E.-2019/9872 K. Sayılı 

2.3. GABİN (AŞIRI YARARLANMA)
Sözleşmenin özgürlüğüne karşın tara�ardan birinin diğerinin zayı�ığını istismar ederek 
edimler arasında aşırı değer farkı yaratarak onu sömürmesine gabin yani aşırı yararlanma 
denilmektedir. Türk Borçlar Kanunu madde 28/1 uyarınca; bir sözleşmede karşılıklı edimler 
arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından 
veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirdiği 
takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa 
bildirerek edimin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki 
oransızlığın giderilmesini isteyebilir.

Gabinin varlığından bahsedebilmemiz için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir;

• Yapılan sözleşme ile borçlanılan karşılıklı edimlerinin birbirinden açık bir şekilde farklı 
olması gerekir. Bu farkın tespiti hâkimin takdir yetkisindedir.

• Zarar gören taraf diğer tarafa oranla zayıf durumda bulunmalıdır. Yani kişinin 
bilgisizliği, tecrübesizliği veya zor durumundan aşırı yararlanma söz konusu olmalıdır.

• Zarar verenin diğer tarafı sömürme kastı olmalıdır. Zarar veren zarar görenin özel 
durumunu bilmeli ve bu durumdan bilerek yararlanmalıdır.
Bu şartların varlığı halinde aşırı yararlanma var demektir ve aşırı yararlanma hükümleri 
uygulanır. Bu hükümlere göre de zarar gören, durumun özelliğine göre sözleşmeyle bağlı 
olmadığını diğer tarafa bildirerek ifa ettiği edimin geri verilmesini isteyebilir veya 
sözleşmeyle bağlı kaldığını bildirerek edimlerin arasındaki oransızlığın giderilmesini 
isteyebilir. 
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Zarar gören, bu iki talepten birisinde bulunmak konusunda tercih hakkına sahiptir. Ancak, bu 
hakkı kullanmak için belli süreler öngörülmüştür. TBK 28/2’ye göre: “Zarar gören bu hakkını, 
düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu durumun 
ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve herhâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten 
başlayarak beş yıl içinde kullanabilir.”

Salgının ülkemizde ilk belirtilerini göstermesi ile ihtiyaç duyulan bazı ürün ve hizmetlerin, 
talep eden kimselerin zor durumda kalmalarından yararlanılarak, orantısız, fahiş ve ahlaka 
aykırılık sayılacak bedellere satıldığı, sunulduğu ve bazı üreticiler/satıcıların bu 
uygulamasının aşırı yararlanma kavramı kapsamında ele almak mümkün olacaktır. Ayrıca, 
kanunlardaki cezai hükümlerin, haksız rekabete, tüketicinin korunmasına ilişkin hüküm ve 
idari kararların uygulanması da olasıdır. 

2.4. TEMERRÜT
 Alacaklı ya da borçlu tara�ardan birinin borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve 
usulüne göre yerine getirmemesi durumudur. Temerrüt; alacaklı ve borçlu temerrüdü olarak 
ikiye ayrılır.

a. Alacaklı Temerrüdü
Alacaklı temerrüdü; yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, haklı bir 
sebep olmaksızın onu kabul etmemesi veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi 
tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini yapmaması olarak tanımlanır. Alacaklı 
temerrüdünün şartları; borçlunun edimi gereği gibi sunmuş ve alacaklının ifa önerisini haklı 
bir neden olmaksızın reddetmiş olmasıdır. Alacaklının temerrüde düşmesi sonucu borç sona 
ermeyecektir. Borçlu; teslim veya sözleşmeyi fesih yoluyla borcundan kurtulabilecektir.

b. Borçlu Temerrüdü
Borçlunun temerrüdü geniş anlamıyla borcun ifa edilmemesi, borca aykırı davranış 
hallerinden biridir. Borçlunun temerrüdünden söz etmek için borcun ifasının mümkün olması 
ve ifa zamanının gelmesine rağmen borcun ifa edilmemiş olması gerekir. Borcun ifası 
imkansızlaşmış ise artık borçlunun temerrüt durumuna düşmesi mümkün değildir. 
Borçlunun temerrüdünün şartlarını sıralayacak olursak;

• Borcun muaccel ve dava edilebilir olması,
• Borcun ifasının mümkün olması,
• Alacaklının ifayı kabule hazır olması, 
• Borçlunun ifada bulunmamış olması, 
• Alacaklının borçluya ihtarda bulunması

www.altindere.av.tr
iletisim@altindere.av.tr

23



Borçlunun temerrüde düşmesi halinde doğan sonuçlar TBK 125 ve 126. maddelerinde 
düzenlenmektedir. Buna göre, borçlu temerrüde düşerse alacaklının seçimlik hakları söz 
konusu olmaktadır. Bu seçimlik haklar şunlardır;

• İlk olarak alacaklı borcun aynen ifası ile birlikte gecikme tazminatı talep edebilir. Bu 
seçimlik hak, her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere özgü değildir, borçlu temerrüdünün 
genel sonucudur.
• Alacaklının diğer bir seçimlik hakkı, borcun ifasından vazgeçerek uğramış olduğu 
müspet zararın tazminini istemektir.
• Son olarak alacaklı sözleşmeden dönerek uğramış olduğu menfi zararın tazminini 
talep edebilir.

COVID-19 salgınının sözleşmelere ve borçlu temerrüdüne etkisi açısından öncelikle 
borçlunun kendinden kaynaklanmayan bir sebeple borçlu temerrüdüne düştüğü kabul 
edilmekte ve aynen ifayı talep eden alacaklının gecikme tazminatı talep edemeyeceği 
düşülmektedir. Ayrıca karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler bakımından alacaklının, borçlunun 
kendisinden kaynaklanmayan geçici imkânsızlık nedeniyle seçimlik haklarından aynen ifa 
yerine müspet zararı talep edemeyeceği, ancak dilerse aynen ifa yerine dürüstlük kuralı 
çerçevesinde sözleşmeden dönebileceği kabul edilmektedir. Yargıtay tarafından 
sözleşmeden dürüstlük kuralı çerçevesinde dönülebilmesi için Hukuk Genel Kurulu kararı 
uyarınca akde tahammül süresinin beklenmesi ve bu sürenin her somut duruma göre 
belirlenmesi gerekmektedir.

3. MÜCBİR SEBEP HALLERİNİN SÖZLEŞMEDE DÜZENLENMESİNİN HUKUKİ İLİŞKİYE 
ETKİSİ
Günümüzde hayatımızın neredeyse her alanında tara�ar arasındaki yazılı sözleşmelerde 
çoğunlukla mücbir sebep hükmüne yer verildiği, mücbir sebebi düzenleyen sözleşme 
hükümlerinde bu hallerin bazen sınırlı olarak belirtildiği bazen de sadece örnekler vermek 
suretiyle ucu açık olarak bırakıldığı görülmektedir. 
Sözleşmede sınırlı olarak mücbir sebep halleri sayılmış ve bu haller arasında salgın hastalığa 
yer verilmemiş ise tara�arın salgın hastalığı mücbir sebep olarak değerlendirmediği, bu 
nedenle borçlunun borcunu yerine getirememesi kusurlu davranış olarak 
değerlendirilecektir. Bu durum tamamen hukukumuzdaki sözleşme serbestinden 
kaynaklanmaktadır. Yargıtay mücbir sebep değerlendirmesi yaparken somut olay bazında 
karar vermekte, olayın koşulları ve tara�ar arasındaki sözleşmenin hükümlerini dikkate 
almaktadır. 

Sözleşmelerde mücbir sebebe ilişkin hüküm bulunmaması durumunda ise Yargıtay’ın emsal 
kararlarına, genel hükümlere ve TMK madde 2 uyarınca dürüstlük kuralı ilkesine göre 
değerlendirme yapılması gerekecektir. 
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3.1. Yargıtay Kararları

“Sözleşmede mücbir sebep  olarak kararlaştırılmış olmamakla birlikte, ifa süresi içinde 
Ağustos 1999'da Adapazarı-İzmit-Gölcük-Yalova yöresinde büyük bir deprem yaşandığı 
bilinen bir gerçektir. Bazı yerlerde de deprem nedeniyle inşaatlar devamlı veya geçici bir 
süre durdurulmuştur. Sözleşmede mücbir sebep  ve sürenin uzatılması nedeni olarak 
belirtilmese dahi, tara�arın iradesi dışında idari makamlarca konulan inşaat yasağının 
teslim süresine eklenmesi gerekeceği ortadadır. Bu durumda mahkemece ilgili belediye ve 
İdari makamlardan 1999 yılı Ağustos ayında meydana gelen deprem nedeniyle dava 
konusu taşınmazın bulunduğu yerde inşaat yapımlarının durdurulup durdurulmadığı ve 
süresi araştırılıp teslimi gereken tarihe eklenmek suretiyle teslim tarihinin saptanması ve 
buna göre gecikme varsa, gerekirse alınacak bilirkişi ek raporuyla gecikme tazminatı 
miktarı hesaplattırılarak hüküm altına alınması gerekirken, bu yönde savunma 
bulunmasına rağmen eksik inceleme sonucu gecikme tazminatı ile ilgili yazılı şekilde karar 
verilmesi doğru olmamıştır.
Sözleşmeden doğan bir alacağa temerrüt faizi yürütülebilmesi için alacağın muaccel 
olması yeterli değildir. Alacaklının usulüne uygun ihtarı ile borçlunun temerrüde 
düşürülmesi zorunludur (BK madde 101/1). Somut olayda, davadan önce alacak miktarı 
belirtilmek ve ödenmesi talep edilmek suretiyle davalı temerrüde düşürülmediğinden, bu 
alacakla ilgili dava tarihi yerine temerrüde esas teşkil etmeyen ihtarnameye göre 
hesaplanan tarihten faiz yürütülmesine karar verilmesi de isabetsiz olmuştur. Kararın 
belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir.” Yargıtay 15. H.D. 11.3.2008 T., 2007/1782 E.- 
2008/1559 K. 

“Mahkemece, iddia, savunma, deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; 
davalının davacı ile imzaladığı sözleşme uyarınca toplamda 95.000,00 USD ödediği, 
davalının kuş gribi ve bombalamaların mücbir sebep oluşturduğu savunmasına tara�arın 
tacir olmaları, olayların etkisinin sınırlı olduğunun belirlenmesi ve aralarındaki sözleşme 
nazara alınarak kabul görmediği, davalının doldurulmayan odalardan dolayı davacının 
tasarruf ettiği ve bunların düşülmesi gerektiği savunması da sözleşme hükümleri 
gereğince yerinde görülmediği, alınan bilirkişi raporlarından ikinci raporun, ilk raporun 
eleştirisinin yapılması, hukuki değerlendirmelerinin olaya uygun düşmesi nedeniyle hükme 
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir 
isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.” 
Yargıtay 23. H. D. 11.02.2016 T., 2015/7538 E. -2016/719 K. Sayılı 

Türk hukuku kapsamında mücbir sebebe dair hükümler, emredici olarak 
nitelendirilmediğinden, sözleşme kapsamında hangi olayların mücbir sebep olarak 
değerlendirileceği kararlaştırılmış olabilir. Sözleşme kapsamında öngörülmeyen bir mücbir 
sebebin varlığında, borçlu kanun kapsamında sorumluluktan kurtulabiliyor ise de, sözleşme 
hükümleri tahtında borcundan kurtulamayabilecektir. 
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Bu nedenle, Covid 19 salgınının, taraf ilişkilerine etkisini değerlendirmeden evvel, tara�ar 
arasındaki sözleşme hükümlerinin dikkatli ve özenli bir şekilde incelenmesi yerinde olacak ve 
sözleşme hükümlerine uygun olacak şekilde bir süreç yönetimi uygun olacaktır. 

Diğer yandan, her ne kadar, genel yaklaşım mücbir sebep hallerinin sözleşme ile 
sınırlandırılabileceği yönünde olsa da, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında, 
“Sözleşmenin 27. maddesinde süreye etki edecek mücbir sebepler sayılmıştır. Bu sebepler 
arasında hükümet tasarrufuna da yer verilmiştir. He ne (her ne) kadar 2001 yılı Şubat 
ayındaki fiyat ayarlamaları sözleşmenin 27. maddesindeki hükumet (Hükümet) tasarrufu 
olarak nitelendirilemez ise de mücbir sebepleri bu maddede sayılan hallerle sınırlamak da 
doğru olmayacaktır” diyerek mücbir sebep hallerinin sözleşme ile sınırlı olmayabileceğine de 
hükmetmiştir.

4. ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
Uluslararası ticari sözleşmeler bakımından değerlendirme yapmak gerekirse; bu sözleşmeler 
yabancılık unsuru içermekte olduğundan tara�ar arasındaki herhangi bir uyuşmazlığın 
çözümünde yargı yoluna başvurmadan önce tahkim anlaşmasının mevcut olup olmadığı 
önem arz etmektedir. Tara�ar arasında tahkim anlaşması söz konusu ise bu anlaşma 
doğrultusunda tahkim yoluna başvurulması uygun olacaktır. Tara�ar arasında tahkim 
anlaşması yoksa yargı yoluna başvurulacağı, bu noktada da sözleşme içerisinde yetkili 
mahkeme şartının olup olmadığına bakmak gerekmektedir. Zira yetkili mahkeme belirlenmiş 
ise uyuşmazlığın çözümü yetkili mahkemenin hukuk kurallarına göre sağlanacaktır. Ancak 
tara�ar arasındaki yetki anlaşmasının MÖHUK 47. Maddesindeki şartları taşıyıp taşımadığına 
dikkat edilmesi gerekmektedir. Tara�ar arasında yetki anlaşması da söz konusu değilse bu 
noktada davayı açan taraf yetkili gördüğü yerde davayı açacaktır. Uyuşmazlık bakımından 
Türk mahkemelerinin yetkili olup olmadığı ise MÖHUK m.40-46’da yer alan milletlerarası yetki 
kurallarına göre belirlenecektir. COVİD-19 pandemisi nedeniyle uluslararası ticari 
sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklara ilişkin olarak Türk Mahkemelerinin yetkili olduğu 
durumlarda yukarıda yer verdiğimiz hususlar, mer’i mevzuatlarımız ve MÖHUK ilgili maddeleri 
kapsamında çözüm sağlanacaktır.

SONUÇ:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan 
Covid-19 salgını, tüm dünyada ticari hayatı çok büyük oranda etkilemiştir. Covid-19 salgını, 
sözleşmeler bakımından değerlendirildiğinde bir mücbir sebep hali teşkil eder. Zira, 
tara�ardan kaynaklanmayan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan bir salgın 
hastalık yaşanmaktadır. Covid-19 dan dolayı sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine 
getirilememesi de ifanın gecikmesi (temerrüt), aşırı ifa güçlüğü, sözleşmede kararlaştırılan 
amacın boşa çıkması gibi etkilere yol açmıştır.
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Bu yazımızda Covid-19’un sözleşmelere etkisi incelenirken; 

 Sözleşmeye bağlılık ilkesi gereği öncelikle sözleşmedeki mücbir sebep ve uyarlama 
kayıtları incelenmeli, aynı zamanda sözleşmenin tüm hükümleri  birlikte değerlendirilmeli, 
salgın hastalığın mücbir sebep teşkil edip etmeyeceğinin sözleşmenin amacına ve 
konusuna göre belirlenmelidir. Nitekim, doktrin görüşleri ve Yargıtay kararlarında, mücbir 
sebebin tespitinde genel geçer bir kabulün söz konusu olmadığı, her sözleşme özelinde 
somut olayın şartları değerlendirilerek sonuca ulaşılması gerektiği belirtilmektedir.  Zira 
salgın hastalığın sektörler, edimler ve koşullar bakımından sözleşmelere etkisi aynı oranda 
olmayacaktır.

 Ticari hayatta tara�arın imzaladıkları sözleşmelerde, mücbir sebep ve değişen 
şartlara uyarlama hakkında sözleşmede tara�arın ihtilafını çözen bir hüküm yoksa, taraf 
iyiniyetle durumu müzakere etmeli ve fesih veya uyarlamaya ilişkin olarak sözleşmenin eki 
ve ayrılmaz parçası niteliğinde ek protokoller tanzim etmelidirler. Yani ihtilaf  öncelikle taraf 
iradeleri ile çözüme kavuşturulmalıdır. 

 Sözleşmede mücbir sebep hükmüne yer verilmemesi ihtimalinde, sözleşmenin Türk 
Borçlar Hukukundaki genel ilkelere göre sona erdirilmesi/uyarlanması söz konusu olacaktır 
(TBK 117 madde   borçlunun temerrüdü, TBK 136.madde ifa imkansızlığı, TBK 138.madde ifa 
güçlüğü).

 Sözleşmelerde Covid-19 ‘un Mücbir sebep nedeniyle ifa imkansızlığı mevcut ise 
sözleşmenin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak  TBK 136.madde hükmü 
uygulanabilecek, ancak Covid-19 etkilerinin bazı sözleşmeler yönünden mücbir sebep 
derecesine ulaşmaması söz konusu ise  TBK 138 .madde bahsi geçen aşırı ifa güçlüğü 
nedeniyle mahkemeden sözleşmenin uyarlanmasının talep edilebilecektir.

 Ülkemizde faaliyetleri genelgeler ile durdurulan ticari işletmelerin kira başta olmak 
üzere sürekli edimli sözleşmeleri açısından, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından kabul 
edilen geçici imkânsızlık ihtimalinde, akde tahammül süresinin beklenmesi, bu sürenin 
aşılması durumunda sözleşmenin sona ermesi veya uyarlanması yoluna gidilebileceği 
hususları değerlendirilmelidir.
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