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CORONAVİRÜSÜ(COVID-19) SALGINININ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 
 

DEĞERLENDİRME KONUSU Mücbir Sebep Midir? Hukuki Sonuç 7226 Sayılı Kanun Kapsamında 

İdari karar sonucu 
faaliyetlerine geçici olarak ara 
verilen işletmeler açısından 
kira ödeme borçları hakkında 
değerlendirmemiz. 

 Bazı işletmelerin faaliyetine 
geçici olarak ara verilmesi 
hakkında genelge; kiraya 
verenin “kiralananı kullanıma 
hazır bulundurma borcu” 
açısından mücbir sebep teşkil 
edecektir. Bu durumda geçici 
ifa imkânsızlığından ve duruma 
göre tam ifa imkânsızlığından 
söz edilecektir. 

 
 TBK md. 324 uyarınca kira sözleşmesi 

hükümleri askıda olacak ve kira bedeli 
ödeme yükümlülüğü devam etmeyecektir. 
Kiracı, yeni bir idarî karar alınıncaya kadar 
TBK md. 97 uyarınca kira bedelini 
ödemekten kaçınabilecektir. 

 
 Durumun her somut olay özelinde 

değerlendirilerek makul süreden (akde 
tahammül süresinden) daha uzun süre 
devam etmesi halinde de TBK 136 uyarınca 
tam ifa imkânsızlığı söz konusu olacak ve 
sözleşme feshedilebilecektir. 
 

 Sözleşmede mücbir sebepler 
sınırlandırılmışsa ve bunlar dışındakilerin 
mücbir sebep sayılmayacağı belirlenmişse 
sözleşme serbestisi gereği taraflar sözleşme 
ile bağlı olacak ve mücbir sebebin 
sonuçlarından faydalanamayacaktır. 
Dolayısıyla her bir olay özelinde öncelikle 
sözleşmedeki hükümlerin değerlendirilmesi 
gerekir. 

 

 7226 sayılı Kanunun Geçici 2. 
Maddesi uyarınca yapılan 
düzenleme ile kiraya veren, 
01.03.2020-30.06.2020 tarihleri 
arasında kira bedellerinin 
ödenmemesi halinde, sözleşmenin 
feshi ve taşınmazın tahliyesi yollarına 
başvuramayacaktır. 
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İdari bir karar olmaksızın 
sağlık, müşteri/ziyaretçinin 
azalması, idarece verilen 
sokağa çıkmama tavsiyesi 
üzerine faaliyetlerine geçici 
olarak ara veren işletmeler 
açısından kira bedeli ödeme 
borçları hakkında 
değerlendirmemiz 

 İdari bir karar olmaksızın 
faaliyetlerine ara veren 
işletmeler açısından 
Coronavirüsü (COVID-19) 
salgınının mücbir sebep teşkil 
ettiği söylenemez. Bununla 
birlikte somut olay, 
“beklenmeyen hal” olarak 
nitelendirilebilir. 

 
 İfa imkânsızlığı söz konusu olmayacak, kira 

bedeli ödeme yükümlülüğü devam 
edecektir. 
 

 Bu durumda kiracının beklenmeyen hal 
nedeniyle aşırı ifa güçlüğüne düştüğü 
söylenebilir. Bu kapsamda kiracı TBK 
Md.138 uyarınca kira sözleşmesinin 
uyarlanmasını, uyarlanmanın mümkün 
olmaması halinde sözleşmenin feshini talep 
edebilir.  

 
 Yapılacak ödemeler ihtirazı kayıtla 

yapılmalıdır. 
 

 7226 sayılı Kanunun Geçici 2. 
Maddesi uyarınca yapılan 
düzenleme ile kiraya veren, 
01.03.2020-30.06.2020 tarihleri 
arasında kira bedellerinin 
ödenmemesi halinde, sözleşmenin 
feshi ve taşınmazın tahliyesi yollarına 
başvuramayacaktır. 
 

 Bu düzenleme, kiraya verenin alacak 
davası açmasına engel değildir. 

Konut kiraları hakkında 
değerlendirmemiz. 

 Konut kiraları açısından 
Coronavirüsü (COVID-19) 
salgınının mücbir sebep olarak 
değerlendirilmesi mümkün 
değildir. Ancak somut olay 
“beklenmeyen hal” olarak 
nitelendirilebilir. 

 
 İfa imkânsızlığı söz konusu olmayacak, kira 

bedeli ödeme yükümlülüğü devam 
edecektir.  
 

 Somut olayın beklenmeyen hal olarak 
nitelendirilebilmesi halinde TBK Md.138 
uyarınca kira sözleşmesinin uyarlanmasını, 
uyarlanmanın mümkün olmaması halinde 
sözleşmenin feshini talep edebilir. 

 
 Yapılacak ödemeler ise ihtirazı kayıtla 

yapılmalıdır. 
 

 Konut kiralarında, kira bedelinin 
ödenmemesi sözleşmenin feshi ve 
tahliye nedeni olmakla birlikte; 7226 
sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi 
uyarınca yargı ve icra süreleri 
durdurulmuş olduğundan kiracı 
30.04.2020 tarihine kadar icra ve 
dava tehdidi ile karşılaşmayacaktır. 


