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Küresel Hukuk Dergisi’nin yeni sayısını, 
tarafımıza yapılan olumlu değerlendirmeler 
ve dergimize gösterilen ilgi sonucunda büyük 
bir heyecanla, şevkle hazırladık.  Doğru bil-
giye ışık tutmayı, daha fazla üretmeyi misyon 
edindik.  
 
Kısa süre içerisinde hazırladığımız yeni sa-
yımıza, sizlerin istifadesine sunulmak üzere 
daha farklı içerikler de ekledik.  Başta ülke-
miz olmak üzere, tüm dünyanın salgına karşı 
verdiği mücadelenin hukuki tedbir ve önlem-
lerini daha geniş kapsamlı olarak ve çeşitli 
boyutlarla ele aldık.

 
Bizler üretmeye, sorunları çözmeye, hukuki 
destek vermeye devam ediyoruz. İnsanlığın 
bu zor günleri bir an önce atlatmasını diliyo-
ruz. 
 
Sağlıcakla kalın.

   .     .                   .
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4 MAKALE

COVID-19 KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLER 
COVID-19 virüsünün yayılmasını engellemek 
amacıyla alınan önlemler kapsamında özel nitelikli 
kişisel veriler de dâhil olmak üzere pek çok kişisel 
verinin işlenmesi kaçınılmaz hale gelmektedir.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye 
ait her türlü veri, kişisel veridir. Bir kişinin 
belirli veya belirlenebilir olması, mevcut veri-
lerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle iliş-
kilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir 
hale getirilmesini ifade eder. 

COVİD-19 KAPSAMINDA TOPLANAN 
VERİLER NELERDİR?

İnsanların sağlığını tehdit eden bu salgın has-
talığa çözüm bulabilmek ve kamu sağlığını 
korumak amacıyla tedbirler uygulanmaya 
devam edilmektedir. Bu kapsamda, bazı veri 
sorumluları; çalışanlarına,ziyaretçilerine, müş-
terilerine veya iş ortaklarına işyerlerine girer-
ken birtakım sorular sormaktadırlar. Kişiye 
son 14 gün içerisinde yurt dışına seyahat edip 
etmediği, Covid-19 benzeri belirtiler göste-
rip göstermediği, ayrıca yakınlarının salgının 
yoğun olarak yaşandığı yerlere seyahat edip 
etmediği hususunda sorular yöneltilmekte-
dir. Bununla birlikte ateş ölçerler veya termal 
kamerayla vücut sıcaklığının düzenli olarak 
ölçülmesi de söz konusu olmaktadır.

Alınan tedbirler neticesinde 19 Mart 2020 tari-
hinde Avrupa Veri Koruma Kurulu - EDPB 
(European Data Protection Board) tarafından 
yapılan açıklamada; COVID-19 salgını kap-
samında işlenmesi gereken kişisel verilerin, 
veri sorumlusu ve veri işleyenler tarafından, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun genel 
ilkelerine uygun şekilde işlenmeye devam 
etmesi gerektiği duyurulmuştur.

Aynı zamanda, 27.03.2020 tarihinde Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu tarafından “Covid-
19 ile Mücadele Sürecinde Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında Bilinmesi 
Gerekenler  “ başlığında bir kamuoyu duyu-
rusu yapılmıştır. Özellikle, kişilerin sağlık veri-
lerinin ve diğer kişisel verilerin işlenmesinin 
gerektirdiği durumlarda sürecin, söz konusu 
kanun hükümlerine uygun yürütülmesi ve veri 
güvenliğine yönelik gerekli idari ve teknik ted-
birlerin alınması gerektiği ifade edilmiştir.  

Alınan idari tedbirlerin yanı sıra elektronik 
anlamda da uygulanan yeni yöntemler ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Bu yöntem ile hasta-
lığı taşıyan veya taşıma riski bulunan kişiler 
ile temasa geçenlerin tespiti, aynı zamanda 
evde karantinada olanların kontrolü de yapı-
labilmektedir. Bununla beraber; kalabalık yer-
lerin tespiti yapılacak ve kişilerin bulunduğu 
ortamda virüsün yayılma haritası çıkarılabile-
cektir. Bu anlamda, kamu güvenliğinin korun-
ması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi 
amacıyla kişilerin sağlık, konum ve iletişim bil-
gileri gibi kişisel verileri işlenmektedir. Bu kap-
samda KVKK’nın 09.04.2020 tarihinde yayın-
ladığı duyuruda, salgın hastalığın olduğu 
durumlarda toplum sağlığının korunması ve 
kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yetkili 
kurum ve kuruluşlar tarafından bu tür yöntem-
lerin uygulanmasının mümkün olduğu ifade 
edilmiştir.

Alınan idari tedbirlerin yanı sıra elektronik 
anlamda da uygulanan yeni yöntemler ortaya 
çıkmaya başlamıştır.
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Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı 
tarafından günlük olarak vaka, 
ölüm ve iyileşen hastaların sayı-
larının yer aldığı grafik yayınlan-
maktadır. İşlenen kişisel verilerin, 
işlenme amacı; kamu sağlığının ve 
güvenliğinin korunmasıdır. Burada 
Kanun’un 28/1. Maddesi gere-
ğince istisnai bir durum söz konusu 
olup açık rıza aranmamaktadır. 
Böyle durumlarda da kişisel verile-
rin güvenliğinin gözetilmesi gerek-
tiği de tartışmasızdır ve bu verilerin 
pandemi halinin sona ermesinden 
itibaren anonimleştirilmesi veya yok 
edilmesi gerekmektedir.

Yeni uygulanmaya başlanan bir 
yöntem olarak, salgın hasta-
lığı sebebiyle hastaneye gideme-
yen kişiler için bulundukları nokta-
dan görüntülü olarak sağlık hizmeti 
verilmeye başlanmıştır ve böylece 
kişinin birtakım verilerine erişim sağ-
lanmaktadır. Bu verilerin güvenliğine 

ilişkin olarak online muayene esnasında video 
kaydının alınması veya alınan kaydın saklan-
ması hususunda kişinin açık rızasının alın-
ması gerekmektedir. COVID-19 sürecinde 
alınan tedbirlerin, genel ilkelere uygun çer-
çevede kaydedilmesi ve muhafaza edilmesi 
gerektiği tartışmasızdır. 

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASINDA 
GÖZETİLMESİ GEREKEN GENEL İLKELER 
NELERDİR?

6698 sayılı Kanunda, kişisel verilerin işlenme-
sinde sayılan genel ilkeler; hukuka ve dürüst-
lük kurallarına uygun olma, doğru ve gerek-
tiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru 
amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağ-
lantılı, sınırlı ve ölçülü olma olarak belirtilmek-
tedir. İşlenen veriler mevzuatta öngörülen 
veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 
kadar muhafaza edilmedir. İşlenmesini gerek-
tiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ise 
söz konusu kişisel veriler silinmeli, yok edil-
meli veya anonim hale getirilmelidir.

• Kanuna Uygunluk

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. 
maddesinde kişisel verilerin işlenme şart-
ları, 6.maddesinde ise sağlık verilerinin içe-
risinde olduğu özel nitelikli kişisel verilerin 
işlenme şartları belirlenmiştir. Özel nitelikli 
kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın 
işlenemeyeceği belirtilmiştir. Sağlık ve cinsel 
hayat dışındaki kişisel verilerin, kanunlarda 
öngörülen hâllerde, sağlık ve cinsel hayata 
ilişkin kişisel verilerin ise ancak kamu sağ-
lığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürü-
tülmesi, sağlık hizmetleri ile finansman plan-
lanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 

KVKK’nın 09.04.2020 tarihinde yayınladığı 

duyuruda, salgın hastalığın olduğu 

durumlarda toplum sağlığının korunması 

ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 

yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından bu 

tür yöntemlerin uygulanmasının mümkün 

olduğu ifade edilmiştir.
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yükümlülüğü altında bulunan kişiler 
veya yetkili kurum ve kuruluşlar 
tarafından ilgilinin açık rızası aran-
maksızın işlenebileceği düzen-
lenmiştir. Ayrıca Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun 31.01.2018 
tarihli ve 2018/10 sayılı Kararı 
ile “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin 
İşlenmesinde Veri Sorumlularınca 
Alınması Gereken Yeterli Önlemler” 
detaylıca açıklanmıştır. 

Öte yandan, Kanunun 28/1. 
Maddesinin ç bendinde sayılarak 
istisnai durumlar ele alınmıştır. Bu 
kapsamda kişisel verilerin; kamu 
sağlığının korunması, kamu sağ-
lığını tehdit  eden risklerin  kontrol 
altında tutulması veya   olası risk-
lerin önüne geçilmesi için kanunla 
yetki ve görev verilmiş kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından yürütü-
len önleyici ve koruyucu faaliyetler 
kapsamında işlenmesi durumunda 
Kanun hükümlerinin uygulanmaya-
cağı düzenlenmiştir. 

İstisnai olarak düzenlenen verilerde 
de veri sorumluları ve veri işleyen-
lerin, ilgili kişilerin verilerinin güven-
liğini sağlamaları zorunludur. Bu 
nedenle kişisel verilerin hukuka 
uygun olarak işlenmesi ve hukukun 
genel ilkelerine uygun olarak tutul-
ması ve saklanması gerekmektedir. 

• Aydınlatma ve Açık Rıza 

Alma Yükümlülüğü

KVKK’nın 10.maddesi kapsamında; 
ilgili veri sahibine karşı aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmiş 
olması gerekmektedir. Bu anlamda, 
verileri işleyen veri sorumluları, 
veri sahibine karşı; kişisel verilerin 
hangi amaçla toplandığını, ne kadar 
süreyle saklanacağı ve uygulanan 
önlemler konusunda veri sahibine 
karşı şeffaf ve bilgilendirici olmakla 
yükümlülerdir. Veri sorumluları; 
kişisel veri sahiplerine, kolay erişi-
lebilir, anlaşılır, açık ve sade bir dil 
kullanımı ile bilgi vermek suretiyle 
aydınlatma yapmalıdır. 

Herhangi bir sağlık verisi toplanma-
dan sorulan sorular, veri sahibinin 
seyahat ettiği ülkeler veya yakın-
larının riskli bölgelere seyahatine 
ilişkin soruların; T.C. Anayasası ve 

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzua-
tında öngörülen düzenlemeler çer-
çevesinde değerlendirildiğinde açık 
rızanın alınması gerekmeyecek-
tir. Dolayısıyla bu kapsamda alınan 
kişisel verilerin, KVKK m. 5/2/(a) 
“kanunlarda öngörülme” hukuki 
sebebi çerçevesinde açık rıza alın-
madan aydınlatma yükümlülüğü-
nün yerine getirilmesi ile müm-
kündür. Ancak eğer veri sahibin-
den riskli görülen bölgelere seyahat 
eden yakınlarına dair ek bilgiler 
alınmak suretiyle veri toplanıyorsa 
bu durum KVKK açısından açık 
rızanın gerektirdiği durumlar içeri-
sinde incelenmektedir. 

COVİD-19 belirtilerinin görülüp 
görülmediğine dair işveren veya yet-
kilendirilmiş kişi tarafından çalışan-
lardan bilgi talep edici soruların, 
yetkili işyeri hekimlerince çalışanlara 
yöneltilmesi gerekmektedir. İşyeri 
hekiminin mevcut olmadığı kurum 
ve işyerlerinde, çalışanların ve veri 
sahiplerinin konuya ilişkin açık rıza-
larının alınması zorunludur, rıza ver-
meyen çalışanlara ise herhangi bir 
soru yöneltilmemesi gerekmektedir.

• Gizlilik

COVID-19 virüsünün yayılmasının 
önlenmesine ilişkin verilen müca-
dele sürecinde veri işleyenler, 
işleme faaliyeti esnasında kişilere 
ait verilerin güvenliğini sağlamalı 
ve gerekli tedbirleri almalıdır. Bu 
kapsamda genel bir istisnai durum 
söz konusu olmayıp veri sorumlu-
larının, KVKK’da yer alan tedbir-
lere uyarak veri işleme sorumluluğu 
devam etmektedir. Verileri işlenen 
kişilerin verileri; açık ve zorunlu bir 
gerekçe var olmadıkça, üçüncü kişi 
ve kurumlara karşı gizli tutulmalıdır.

z Kevser Paslı

SONUÇ

Kamu sağlığının 
korunması amacıyla 
COVID-19 virüsüne 
karşı alınan önlemler 
kapsamında, kişisel 
veri işleme faaliyet-
leri; amaçla bağlantılı, 
sınırlı ve ölçülü olma-
lıdır. Bu çerçevede 
içerisinde bulunduğu-
muz süreç, kamu sağ-
lığını, güvenliğini ve 
düzenini tehdit etti-
ğinden kişisel verile-
rin Sağlık Bakanlığı ve 
yetkilendirilmiş kamu 
kurum ve kuruluşları 
tarafından işlenmesi 
gerekmektedir.

Covid-19 salgını ile 
mücadele sırasında 
işlenen kişisel veriler 
ile özel nitelikli kişisel 
veriler; salgın dola-
yısıyla alınan önlem-
lerin gerektirdiği 
süre kadar saklan-
malıdır. Mücadelenin 
sona erdiği noktada 
bu veriler, Kişisel 
Verilerin Silinmesi, 
Yok Edilmesi veya 
Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında 
Yönetmelik’e 
uygun olarak imha 
edilmelidir.

Covid-19 salgını 
sürecinde işlenen 
kişisel veriler KVKK 
m.4’de yer alan ilke-
lere uygun olarak 
işlenmelidir. Bu kap-
samda, Covid-19 taşı-
yıcısı olan kişiye ait 
bilgiler; yetkili kurum 
ve kuruluşlar hari-
cinde herhangi bir 
kişi veya kurum ile 
paylaşılmamalı, yapı-
lacak bilgilendirmeler 
ise anonim halinde 
yapılmalıdır. 
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KORONA SONRASI 
HUKUK

Korona virüsünün ülkemize adım atma-
sından bu yana çeşitli alanlarda birçok 
önlem alınmıştır. Bu önlemlerin en 
başında Adalet Bakanlığı tarafından 
adliyelerin gün içinde ağırladığı insan 
sayısı göz önüne alınarak 13 Mart itiba-
riyle yapılacak duruşmaların ileri tarihlere 
erteleneceği açıklanmıştır. 

Akabinde 2279 tarihli Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile 30.04.2020 tarihine 
kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra 
takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve 
iflas takiplerinin durdurulmasına, bu çer-
çevede taraf ve takip işlemlerinin yapıl-
mamasına, yeni icra iflas takip talep-
lerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz 
kararlarının icra ve infaz edilmemesine 
dair karar 22.03.2020 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu kararı müteakiben 26.03.2020 tari-
hinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile 13 Mart – 
30 Nisan arası hukuki süreler durdu-
rulmuş, bazı hususlar kapsam dışında 
bırakılmıştır. Salgının devam etmesi 
halinde Cumhurbaşkanı’na durma 
süresini altı ayı geçmemek üzere bir 
kez uzatmak veya bu döneme ilişkin 

kapsamı daraltmak üzere yetki veril-
miştir. Böylece adalet sisteminin büyük 
çoğunluğu resmi olarak durmuştur.Ayrıca 
30.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayın-
lanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 
15.06.2020 tarihine kadar uzatılmış-
tır. 

Tedbirler kalktıktan sonra başlayacak süreç 
öncelikle birçok soruna ve adli işlemlerde 
yığılmaya sebep olacaktır. Hali hazırda 
mevcut olan ancak bu dönemde duran 
veya yeni oluşan birçok hukuki ihtilaf 
çözüme kavuşmayı beklemektedir. 

Korona virüsünün ülkemizde yayılması ile 
birçok şirket uzaktan çalışmaya geçmiş, 
işleri azalmış ya da işlerini azaltmak 
zorunda kalmış, bazı sektörler durma nok-
tasına gelmiştir. Hal böyle olunca biz avu-
katlara sorulan soruların en başında işçi 
işveren ilişkisine dair sorular gelmektedir. 
Yıllık izin, ücretsiz izin şartları, iş akitleri-
nin feshi, bunların usulü, hem işverenlerin 
hem de işçilerin en çok merak ettiği konu-
lardır. Süreç içerisinde yeni yapılan düzen-
lemeler ile de değişiklikler olmuştur. Bu 
sürecin birçok iş davasına konu olacağı 
şimdiden görülmektedir. Bu pandemi döne-
minin iş mahkemeleri kararlarında nasıl 
yorumlanacağı ise tüm hukukçuların merak 
konusudur.

Korona virüs sebebiyle alınan önlem-
ler kapsamında; 26.3.2020 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 sayılı 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile yürürlüğe konulan Geçici 
2/1. Maddesi ile; “1.03.2020 tarihinden 
30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri 
kira bedelinin ödenmemesi durumunda 
kira sözleşmesinin kiraya veren tarafın-
dan, feshetme ve tahliye yoluna gitme 
sebebi oluşturmayacağı” hususu eklenmiş-
tir. İlgili madde tüm işyeri kira bedelleri açı-
sından uygulanacak olup, diğer kira bedel-
lerine ilişkin bir düzenleme yapılmamış-
tır. Taşınır mallar ve bu kapsam dışında 
kalan taşınmaz mallar için ise Türk Borçlar 
Kanunu 136-138 maddelerinde düzenlenen 

ANAL İ Z
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ifa imkânsızlığı kapsamında uyarlama 
ve fesih haklarının kullanılması durumu 
ortaya çıkacaktır. Şimdiden uyarlama 
konusunda taraflar arasında birçok 
anlaşmazlık çıkmakta, her iki taraf için de 
orta yol bulunarak sürecin sulh yoluyla 
çözümlenmesi bu süreçte en büyük tav-
siyemizdir. Sulh yolu ile çözülemeyen bu 
uyuşmazlıklar, korona sonrası dönemde 
sözleşmenin uyarlanması ve feshi dava-
larının sıkça görüleceğinin habercisidir.

2279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 
icra takip ve işlemlerinin durması sonu-
cunda icra takipleri genel olarak dur-
muştur. Gün içerisinde yüzlerce ziyaret-
çisi olan icra dairelerine insanlar alınma-
maya, sadece icra dosyalarının kapama 
ve var olan hacizlerin ödeme sonucunda 
kaldırılması işlemleri yapılmıştır. Esasen 
pandemi sebebiyle ekonomik güçlüğe 
düşecek vatandaşın daha fazla mağdur 
olmaması amacıyla yapılan bu uygulama 
tapu daireleri ve noterlerdeki işlemlerin 
devam etmesi nedeniyle uzun vadede 

alacaklının mağdur olduğu durumları ortaya 
çıkaracaktır. 

Örneğin kendisine karşı yüksek bedelle 
başlatılan icra takibine ait ödeme emrini 13 
Mart’tan hemen önce veya hemen sonra 
alan bir borçluya karşı icra takibinin, itiraz 
olmasa bile 30 Nisan’a kadar kesinleşmesi 
sağlanamayacaktır. Bu süre zarfında ken-
disine karşı takip başlatılan kişi tüm mal-
varlığını tapu daireleri ve noterler aracılı-
ğıyla rahatça devredebilecek, 30 Nisan’dan 
sonra itiraz etmese bile kesinleşen icra 
takibi çerçevesinde yapılan mal varlığı sor-
gulamaları olumsuz çıkacaktır. Şartlar ger-
çekleştiği takdirde tasarrufun iptali dava-
sına konu olabilecek bu tip olaylar belki de 
hiçbir zaman fark edilemeyecektir. 

Mal kaçırmalara olanak sağlayan bu 
durumun noter ve tapu dairesi çalıştığı 
müddetçe önlemi alınamayacağı gibi geriye 
dönük çözümü için başvurulacak dava ve 
takip yolları yeni hukuki ihtilaflara neden 
olacak ve alacaklının alacağına kavuşması 
oldukça zorlaşmış olacaktır.

Bundan sonra hayatımız korona öncesi ve 
sonrası olarak ayrılacak, sosyal ve ekono-
mik anlamda hayatımızda birçok değişik-
lik olacaktır. Askıya alınan hukuki işlemle-
rin başlamasıyla beklemeye geçen işlem-
lere, bu süreç içerisinde doğan uyuşmazlık-
ların oluşturacağı davalar eklenince adalet 
sisteminin her kolu ciddi bir yoğunlukla kar-
şılaşacaktır. Bayram tatilleri ve adli tatil de 
hesaba katıldığında korona sürecinin etki-
lerinin gelecek adli yıla da etki edeceği 
açıktır.

z Av. Merve Turnaoğlu

 Sulh yolu ile 
çözülemeyen bu 
uyuşmazlıklar, korona 
sonrası dönemde 
sözleşmenin 

uyarlanması ve feshi davalarının 
sıkça görüleceğinin habercisidir.
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MÜCBİR SEBEP, 
TİCARİ HAYAT VE ETKİLERİ
U ÇAN ARABALAR, IŞINLA-

NAN insanlar ve zaman-
lar arasında yolculuk vadeden 
bilim kurgu filmlerine inat 
edercesine 2000’li yıllar bizi 
zor ekonomik krizler, salgın 
hastalıklar ve doğal afetler 
ile karşıladı. Kısa bir süre 
öncesine kadar gündemi tek-
nolojik gelişmeler meşgul 
ederken, şimdilerde Covid-
19/Koronavirüs neredeyse 
tüm gündemi meşgul etmeye 
devam ediyor. Dünya üzerin-
deki siyasi çalkantılar ve istik-
rarsız idareciler, düşen petrol 
fiyatları, dünya borsalarındaki 
hızlı çöküşler ve dalgalanan 
kurlara karşı hızlıca artan kıy-
metli maden fiyatları, yaşana-
cak iktisadi krizleri sanki haber 
verircesine neredeyse bütün ülkeleri etkile-
meye başlamışken dahi virüsü konuşmaya 
devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
11 Mart’ta pandemi ilan etmesinin ardından 
içtimai ve iktisadi hayatta meydana gelen 
değişikliklerin vergisel etkilerinin ortaya 
çıkması kaçınılmazdı.

Ülkemizde, evden çıkmama yönünde uyarılar 
ile başlayan önlemler dizisi, evden çalışma, 
yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın dön-
düklerinde önceden belirlenmiş noktalarda bir 
süre misafir edilmesi, ardından sosyal haya-
tımızın tam ortasındaki birçok işletmenin faa-
liyetlerinin geçici bir süre durdurulması, gıda 
satış noktalarının mesai saatlerinde yapılan 
düzenlemeler, seyahat kurallarının yeniden 
yapılandırılması ve kısa süreli sokağa çıkma 
yasakları ile devam ediyor. 

Bu tedbirlerin hem içtimai hem de iktisadi 
hayatımızı derinden etkilememesi adına 
mücbir sebep hali ilan edildi. 

Mücbir sebep halini, hayatı etkileyen ve 
normal seyrinin dışına çıkması durumunda, 
vergi mükelleflerinin sorumluluklarını yerine 
getirirken nasıl davranması gerektiğini 

düzenleyen bir müessese olarak tanımlaya-
biliriz. Ayrıca mücbir sebep halini, Vergi Usul 
Kanunu (VUK) 13.  maddesini incelediğimizde 
yasama organı tarafından öncesinde alınmış 
bir tedbir olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. 

Bu hal, hepimize bir takım yeni sorumluluklar 
yüklerken diğer taraftan bu yeni sorumluluk-
ların nasıl ifa edileceğini de düzenlemektedir. 
Bu yeni sorumluluklar ve düzenlemelerin tüm 
vergi mükelleflerini kapsamadığını, kimlerin 
bu hal kapsamında olduğunu açıklanan tebliğ-
lerden ve elektronik ortamda yapılan düzenle-
melerden tespit etmek mümkündür.

Mücbir sebep hali elbette iktisadi hayatın 
sadece vergi/kamu maliyesi noktasında 
düzenlemeler içermemektedir. İktisadi hayatın 
belkemiği ticari işletmeler ve çalışanları hak-
kında da bir takım yeni düzenlemeler ve 
sorumluluklar getirmiştir. Bu düzenleme-
ler çerçevesinde bazılarına kısaca değinmek 
faydalı olacaktır:

a. 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’nun Ek-2. 
maddesi kapsamındaki kısa çalışma ödeneği 
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müessesesinden faydalanma koşulları hafifle-
tilerek tüm işverenlerin başvurusuna açıldı

b. 7244 sayılı torba yasa ile 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 25/2. bendindeki sebepler ve 
çalışanın istifası haricinde işten çıkarmalar 
17.04.2020 tarihi itibari ile üç ay yasaklandı.

c. İşverenlere salgın hastalık kapsamında 
çalışanlarını ücretsiz izine çıkarma hakkı ve 
izine çıkarılan personele günlük 39,24 TL 
nakdi ücret desteği getirildi. 

d.Hazine taşınmazları için ödenmesi gereken 
bedeller, ecrimisil ödemeleri, turizm tesisi 
maksadı ile kiralanan orman arazileri ve milli 
parklara ilişkin kira bedellerinin ödeme süresi 
üç ay ertelendi.

e. Dernek ve kooperatiflerin genel kurulları 
31.07.2020’ye kadar ertelendi. 

f.  Faaliyetlerini durduran veya genelgeler ile 
durdurulan işletmelerin ilan ve reklam vergi-
leri ile çevre temizlik vergilerinin, faaliyetle-
rin durduğu süreye isabet eden kısmı tahsil 
edilmeyecektir.

* * *

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nda anonim ve limited şirketlerde 
olağan genel kurul toplantılarının her faali-
yet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde 
yapılması öngörülmektedir. Faaliyet dönemi-
nin genellikle takvim yılı sayıldığı ülkemizde 
şirketlerin genel kurul toplantılarını mart ayı 

sonuna kadar gerçekleştirmesi gerekir. 

Ancak salgın sebebi ile genel kurullarını yapa-
mayacak olan şirketler için “Elektronik Genel 
Kurul Sistemi”nde yeniden düzenleme yapıl-
mış, şirketlerin karar süreçlerini etkileyecek 
bu önemli meselede mesafe kat edilmiştir.

Yukarıda bir kısmına yer verdiğimiz düzenle-
melerin içerisinde bir madde sermaye şirketle-
rimizi çok daha fazla yakından ilgilendiriyor.

Sermaye şirketlerinin geçmiş yıllara ait kar 
ve serbest yedek akçeleri ile 2019 yılına ait 
net dönem karları hakkında düzenleme yapıl-
mıştır. Düzenlemeye göre geçmiş yıllara ait 
kar ve serbest yedek akçeler 30.09.2020 tari-
hine kadar dağıtıma konu edilmeyecektir. 
Yine 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net 
dönem karının %25’ine kadar olan kısmının 
dağıtımına müsaade edilmiş, dağıtım kararı 
şirket genel kurullarına bırakılmıştır. Böylece 
30.09.2020 tarihine kadar şirketlerden nakit 
çıkışının önüne geçilmiştir. Bu düzenleme 
her ne kadar geçici gibi gözükse de ağırlaşan 
ekonomik şartlar altında önümüzdeki gün-
lerde birçok şirketin finansman ihtiyacı için 
çözüm olabilir.

Güzel günlerde tekrar görüşmek dileği ile.

z SMMM Ercan Çelik 

Mücbir sebep 
halini, Vergi Usul 

Kanunu (VUK) 
13.  maddesini 

incelediğimizde 
yasama organı tarafından 

öncesinde alınmış bir 
tedbir olarak karşımıza 

çıktığını görebiliriz.  



COVİD-19 SALGINI MÜCBİR  SEBEP SAYILIR MI?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda açıkça mücbir sebep tanımı veril-
memiş, durumun hal ve şartlarına göre değerlendirilebileceği hususu 
düzenlenmiş; içeriğinin belirlenmesi içtihatlara ve doktrine bırakılmış-
tır. Bu bağlamda, doktrinde “Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi 
dışında meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâ-
line mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konul-
ması mümkün olmayan olağanüstü bir olay”  şeklindeki tanıma yer verilmiş-
tir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/1190 E. 2018/1259 K. Sayılı ve 
27.06.2018 tarihli kararı şöyledir: “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, SALGIN HASTALIK gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır.”

Yargıtay kararlarında mücbir sebebin unsurları şu şekilde belirtilmiştir:  
“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 sebebiyle zarar veren, bir davranış normunu veya sözleşme-
den doğan bir borcu ihlal etmiş olmalıdır. Yine mücbir sebep, davranış nor-
munun 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. ‘’

Mücbir sebep, 
zorlayıcı bir 
olaydır. Bu 
olay doğal, 

sosyal veya 
hukuki bir olay 

olabileceği 
gibi insana 

bağlı beşeri 
bir olay 

da olabilir. 
Mücbir sebep 

sebebiyle 
zarar veren, 
bir davranış 

normunu veya 
sözleşmeden 

doğan 
bir borcu 

ihlal etmiş 
olmalıdır. 
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COVID-19 BAKIMINDAN 
KİRA SÖZLEŞMELERİ; 
Türkiye’de ilk vaka 11 Mart tarihinde görülmüştür. Bu tarihten itibaren virüsün yayılmasının 
önlenmesi mücadelesinde pek çok tedbir alınmıştır. Böylece bir anda ortaya çıkan sosyo-
ekonomik durum birçok hukuki soru ve sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu hukuki sorunlar 
arasında ilk akla gelenlerden biri taraflar arasındaki sözleşmelerin mevcudiyetini devam 
ettirip ettiremeyeceği ve pandemi nedeni ile alınan tedbirlerin sonucunda ortaya çıkan sosyo-
ekonomik durumun sözleşmelere etkileridir. 



Dünya Sağlık Örgütü’nün 12.03.2020 tarihli 
kararında, Korona virüsü “Pandemi” (Küresel 
Salgın) olarak ilan edilmiş ve küresel risk 
seviyesi “yüksekten” “çok yüksek” seviye-
sine çıkarılmış, ayrıca Cumhurbaşkanlığınca 
alınan kararlarda, halka zorunlu olmadıkça 
sokağa çıkılmaması tavsiye edilmiş, eğitime 
ara verilmiştir. Yurtdışı uçuşları durdurulmuş, 
şehirlerarası yolculuk yasaklanmıştır. Bununla 
beraber yargılama faaliyetlerine ilişkin tedbir 
kararları alınmış ve genelgeler ile halka 
açık işyerlerinin büyük bölümü kapatılmış-
tır. Mevcut durum dikkate alındığında, yaşanı-
lan küresel salgının önceden öngörülemeye-
cek, olağanüstü bir durum olduğu ortadadır. 
Dünya üzerindeki somut etkilerini de dikkate 
alırsak, salgın hastalığının mücbir sebep 
olarak kabul edilmesi için başkaca gösterge 
gerekmemektedir. 

MÜCBİR SEBEBİN KİRA 
SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ NEDİR?

Yukarıda da değinildiği üzere maruz kalınan 
olay mücbir sebep olarak kabul edilse dahi, 
bu durum direkt “borçtan kurtulma” nedeni 
olarak sayılmamaktadır.

Borçlar Kanunu’nun 138. Maddesi uyarınca; “ 
Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngö-
rülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen 
olağanüstü durum borçludan kaynaklanma-
yan bir nedenle ortaya çıkarsa, borçlu hâkim-
den sözleşmenin yeni koşullara göre uyarlan-
masını veya sözleşmeden dönme hakkının 
yürürlüğe konulmasını ister.”

Doktrinde yer alan görüşlere göre; “Borçlu, 
borcunu ifa edememesinin mücbir sebepten 
ileri geldiğini ispat ederek mesuliyetten kurtu-
labilir. Mücbir sebep, akdi mesuliyette, borçlu-
nun borcunu yerine getirmesinin kusurundan 
ileri gelmediğini gösteren, borçluyu mesuli-
yetten kurtaran bir hadisedir.”(Prof. Dr. Haluk 
Tandoğan-Türk Mesuliyet Hukuku-Sayfa 
467-468)

Yukarıda açıkladığımız kanun maddeleri ve 
doktrin görüşlerine göre, borçlunun önce-
likle borcunu ifa edememesinin nedeninin 
mücbir sebepten kaynaklandığını     ispat 
etmesi gerekmektedir. Çıkarılan genelgeler 
ve verilen sosyal izolasyonu sağlayıcı zorunlu 
önlemler neticesinde sosyal ve ekonomik 
anlamda öngörülemeyen bir mağduriyetin 
ortaya çıktığı kuşkusuzdur.

Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmesi hüküm-
lerinde işyeri kiracıları yönünden boşluklar 
olduğu görülmektedir. Borçlar Kanunu’nun 
331. Maddesinde; “Taraflardan her biri, kira 
ilişkisini kendisi için  çekilmez hale getiren 
önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleş-
meyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her 
zaman feshedebilir” hükmü mevcuttur. 

Aslında bu madde işyeri kiraları açısın-
dan yürürlükte olsa dahi bu soruna çözüm 
getirmemektedir.

İşyeri kira sözleşmeleri açısından; 31.3.2011 
tarihli ve 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin 
Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni 
TBK ile getirilen bazı maddelerin uygulan-
ması ertelenmiştir. İlgili kanunun Geçici 2. 
Maddesi ile tanıdığı 8 yıllık süre, 2020 yılının 
temmuz ayında dolacak ve kiracısının Türk 
Ticaret Kanunu’nda tacir olarak sayılan kişiler 
ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri 
olduğu işyeri kiralarında yeni TBK ile gelen 
ve bu tarihe kadar uygulanmayan 9 maddesi 
uygulanmaya başlanacaktır. İlgili madde-
ler uygulanmaya başlanana kadar, kira söz-
leşmelerinde belirtilmiş olan ve kiracı açı-
sından daha iyi şartlar sağlayan maddelere 
ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira 
sözleşmesinde belirlenen hükümlere uygu-
lanır. Sözleşme ile düzenlenmeyen durum-
lar için ise mülga edilen Borçlar Kanunun 
hükümleri ele alınır. Bu sebeple; olağa-
nüstü bir sebep mevcut olsa dahi fesih bildi-
rimi için yasal fesih sürelerine uygun olarak 
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Taraflardan 
her biri, kira 
ilişkisini kendisi 
için  çekilmez 

hale getiren 
önemli sebeplerin varlığı 
durumunda, sözleşmeyi yasal 
fesih bildirim süresine uyarak 
her zaman feshedebilir.



bildirim yapılmalı dönem sonunun beklenmesi 
gerekmektedir.

Eğer ki sözleşmede salgın hastalık durumu 
bir mücbir sebep olarak düzenlenmiş ise söz-
leşme ile bu duruma bağlanan hukuki sonuçlar 
uygulanacaktır.

Sözleşmede salgın hastalıkların mücbir sebep ola-
cağına dair bir madde düzenlenmemiş ise somut 
olay şartları incelenerek mücbir sebep halinin 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Genel kural olarak 
Türk Borçlar Kanunu’nun 136’ncı maddesinde 
mücbir sebep ve olağanüstü hali düzenlediği kabul 
edilmelidir. 

COVİD-19 SEBEBİYLE İFA İMKÂNSIZLIĞI, 
GEÇİCİ İFA İMKÂNSIZLIĞI VE AŞIRI İFA 
GÜÇLÜĞÜ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI:

İfa İmkânsızlığı; Taraflar arasında akdedilen kira 
sözleşmesinde; bir mücbir sebep kaydının bulun-
maması halinde gündeme gelecek hüküm TBK 
madde 136’da düzenlenmiştir.

Her   somut  olaya  göre ilgili kira sözleşmesin-
den doğan borcun ifasının geçici olarak mı yoksa 
sürekli olarak mı imkânsızlaştığının tespiti yapılma-
lıdır. Bilindiği üzere kira sözleşmeleri sürekli edim 
borcu doğuran sözleşme tipleridir. Korona virüs sal-
gınında yapılan mücadelede alınan tedbirler de 
geçici süreli olduğundan sürekli bir ifa imkânsızlı-
ğından söz edilmemektedir çünkü tedbir kararları 
sona erdiğinde imkânsızlık hali de sona erecektir. 
Kiraya verenin borcu, kiralananı kiracının kullan-
masına ve yararlanmasına uygun halde bulundur-
mak olup kiracının borcu da kira bedelini ödemektir. 
Buna göre idari tedbir kararları devam ettiği sürece 
kiraya veren ve kiracı bakımından borcunu yerine 
getirmesi imkânsızlık hali yaratacabilecektir.

Aşırı İfa Güçlüğü: Alınan tedbir kararı neticesinde 
çalışamayan esnafın, çalışamadığı için kirayı öde-
yememesi veya önemli ölçüde zorluğa düşmesi 
Türk Borçlar Kanunu Md. 138’de düzenlenen aşırı 

ifa güçlüğü halini de gündeme getirebilecek-
tir. Bu madde ile borçlunun aşırı ifa güçlüğüne 
dayanması durumunda borçluya, sözleşmeyi 
direkt olarak sona erdirme hakkı tanımamakta, 
sözleşmenin yeni koşullara göre uyarlanmasını 
talep etme hakkı tanımaktadır. Hâkim tarafın-
dan, tarafların iddia ve taleplerine bağlı kalınma-
dan işyerinin kapalı kaldığı süre, işyerinin uğra-
dığı zarar, yapılacak uyarlama ile sözleşmenin 
ayakta kalıp kalamayacağı hususlarının ince-
lenmesi gerekecektir. Eğer yeni koşullara göre 
uyarlanması mümkün değilse borçlu, sözleşme-
nin feshini talep edebilecektir.

Kira sözleşmesinin süresi ve amacı ele alın-
dığında kısıtlanan faaliyetler sebebiyle ortaya 
çıkan geçici durumun, kira sözleşmesinden bek-
lenen menfaati tamamen ortadan kaldırdığı söy-
lenebilirse o zaman kira sözleşmesindeki borçla-
rın bu ifa imkânsızlığına bağlı olarak sona erdiği 
kabul edilebilir. Bu kanun hükmü hem taşınır 
hem taşınmaz kiraları için uygulanabilmektedir. 
Şartlar gerçekleştiği takdirde bahsi geçen taraf 
için sözleşmeye bağlılık ilkesinin uygulanma-
ması ifade edilmektedir.

Kira bedelinin uyarlanması için açılan uyar-
lama davasında uğranılan zararın ispatı kiracıya 
aittir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 12.06.2003 
tarih ve 2003/4175 E. Sayılı kararında  ; “Kira 
uyarlama talebinde bulunan davacının mücbir 
sebebin varlığı ile işlemin temelinden çöktüğü-
nün kanıtlanması gerekir” denmiştir. Özellikle, 
kamuoyu önünde açıklanan tedbir kararları ile 
kapatılan veya faaliyeti kısıtlanan işyerleri için 
zarar unsurunu ispat etmek zor olmayacaktır.

Ancak Yargıtay’ın konuya ilişkin kararlarında, 
uyarlama davalarında sadece kira bedelinden 
kısmi indirim yapılabileceği, kira ödeme tak-
viminin mahkeme tarafından değiştirilemeye-
ceği belirtilmiştir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 
19.03.2015 tarih ve 2014/6223 Esas sayılı 
kararında; “Meydana gelen felaket nede-
niyle Mahkemece kira parasından yapılması 



gereken indirim miktarı ile yetinilmesi gere-
kirken, ayrıca sözleşme şartlarına da müda-
hale edilerek taraflarca sözleşmede aylık 
olarak ödenmesi kararlaştırılan kira parası-
nın hasat sonunda yıllık olarak ödenmesine 
karar verilmesi doğru değildir” şeklinde hüküm 
kurulmuştur.

Geçici İfa İmkânsızlığı:Yukarıda da ifade 
ettiğimiz üzere COVİD-19 salgını ile ortaya 
çıkan bu durum geçicidir. Kira sözleşmesinin 
süresine veya amacına bağlı olarak meydana 
gelen bir geçici imkânsızlık hali, kira sözleş-
mesinin sürdürülmesi bakımından sorun yara-
tabilir. Durumun geçici olması, alınan tedbir 
kararlarının ortadan kalkacak olması ifanın 
geçici olarak imkânsızlaştığını göstermekte-
dir. Genel olarak geçici ifa imkânsızlığından 
söz edilse de, kısmi hükümsüzlükte olduğu 
gibi, TBK m.27/son fıkra hükmüne göre söz-
leşmenin tümünü geçersiz kılma gibi, geçici 
hükümsüzlük ya da kısmi hükümsüz halle-
rine de yol açabilir. Burada yapılması gereken 
her durumda somut şartların ilgili kira sözleş-
mesine yarattığı etkiyi inceleyerek ona göre 
hukuki bir sonuç bağlamaktır. TBK da geçici 
imkânsızlık durumu düzenlenmemiştir. Bu 
sebeple hükmün uygulanmasının sonuçları-
nın ne olması gerektiği konusunda doktrindeki 
görüşleri incelemek gerekmektedir. Bu konu 
ile alakalı birçok görüş bulunmaktadır. TBK 
m.136 da  ‘’ Borcun ifası borçlunun sorumlu 
tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, 
borç sona erer’’ hükmünün uygulanabileceği 
konusunda görüşler olmasına rağmen ilgili 
kanun maddesini, ani edimli sözleşmelerde 
tam hükümsüzlük hâline uygulayarak çözüme 
kavuşturulmamalıdır. İlgili maddenin kira söz-
leşmeleri bakımından süre, amaç ve hükümet 
kararlarıyla yasaklananın ne olduğu ve bu 
yasağın ilgili kira sözleşmesine yarattığı etki 
dikkate alınarak uygulanıp uygulanmamasına 
karar verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Koronavirüs sebebiyle alınan önlemler kapsa-
mında; 26.3.2020 tarihinde Resmi Gazetede 
yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürür-
lüğe konulan Geçici 2/1. Maddesi ile; 
1.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine 
kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin öden-
memesi durumunda kira sözleşmesinin 
kiraya veren tarafından, feshetme ve tahliye 
yoluna gitme sebebi oluşturmayacağı hususu 
eklenmiştir.  Bu madde, çatılı-çatısız işyeri 
ayrımı olmaksızın işyeri kira bedelleri açısın-
dan uygulanacaktır. Diğer kira sözleşmele-
rinde kira bedelinin belirlenen süre içerisinde 
ödenmemesi durumunda mevcut düzenle-
mede bir değişiklik bulunmamaktadır. Söz 

konusu düzenleme ile kira bedellerinin öden-
memesi bakımından muafiyet sağlamamak-
tadır. Kiracılar bu madde ile yasada belirlen-
miş dönemde işleyen kira bedelini ödeyeme-
yen kiracının (kira bedellerini ödemede temer-
rüdü halinde) kiraya verenin fesih ya da tahliye 
yoluna başvurma hakkı olmayacağına ilişkin-
dir. Dolayısıyla kiracının sözleşmede belir-
lenen süre içinde kira bedelini ödeme borcu 
devam edecektir. Normal şartlarda Türk 
Borçlar Kanunu (TBK) md. 352/ II uyarınca; 
bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira 
süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira 
sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira 
yılını aşan süre içinde kira bedelinin öden-
memesinden dolayı iki kez yazılı ihtar alan 
kiracı aleyhinde tahliye davası açılabiliyordu. 
Aynı şekilde TBK md. 315 uyarınca kiracı, kira 
bedelini veya yan gideri ödeme borcunu öde-
mezse, kiraya veren yazılı şekilde kiracıya 
otuz günden aşağı olmamak üzere ödeme 
için bir süre vermek ve bu sürenin sonunda da 
kira ödenmezse sözleşmeyi feshetme hakkına 
sahipti. Bu geçici düzenleme ile iş yeri kiraları 
için mal sahibine sözleşmede belirlenen tarih 
aralığında ödenmeyen kira bedeli sebebiyle 
tahliye davası açma ve sözleşmeyi feshetme 
hakkı kaldırılmıştır.

COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele süre-
cinde çalışma faaliyeti durdurulmuş veya eko-
nomik nedenlerle çalışamayan iş yerleri kira 
sözleşmeleri ile diğer tüm sözleşmelerde 
öncelikle çözülmesi gereken bu salgın has-
talığın mücbir sebep olarak değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği hususudur. Kira söz-
leşmesinde buna ilişkin bir düzenleme var 
ise o düzenlemenin sonuçlarına göre hareket 
etmek gerekir. Eğer ki sözleşmede buna ilişkin 
bir düzenleme yok ise yukarıda incelenen ifa 
imkânsızlığı, kısmı ifa imkânsızlığı ve aşırı 
ifa güçlüğü şartlarının sağlanıp sağlanmadığı 
hususu her somut olayın ve sözleşmenin içeri-
ğine göre incelenmelidir.

z Kevser Paslı
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MAKALE

                   

BİR SOSYAL MEDYA
PANİĞİ; COVID-19
Günümüzde sevinçleri, acıları, 
neşeleri ve kısacası tüm gelişme-
leri paylaştığımız kişisel sosyal 
medya hesaplarımız bizleri zaman 
zaman duygusal boşluklara itebi-
liyor. Hemen bu tarihlerde gele-
neksel yayın mecralarından çok 
daha hızlı, eşzamanlı kitlesel eri-
şimlerin olduğunu gözlemlediğimiz 
sosyal medya mecralarında, kişisel 
olarak müdahale edemediğimiz bir 
gündem bulunuyor. Bu gündem-
ler viral olarak oluşturulan içeriklerle 
değişim gösteriyor. Tıpkı reklamın 
bir unsuru Gerilla pazarlama* stra-
tejisinin yapısında olduğu gibi suni 
gündemlerin de sosyal medyada 
istenildiği gibi yayıldığını görebiliyo-
ruz. Sosyal medya tamamıyla CPI 
değerinin (Cost per Impression) 
yani izlenim başı maliyetin makul 
ve oldukça düşük olmasıyla sadece 
bir reklam aracı olmakla kalma-
makta aynı zamanda kamuoyu oluş-
turmak için iddiadan ibaret olan bil-
gilerin kolayca kitlelere ulaştırı-
labildiği bir zemin olma özelliğini 
taşıyor. Ülkemizde sosyal medya 

kullanımına ilişkin We Are Social’ın 
2019 raporunda bireylerin günde 
ortalama 8 saatini sosyal medyaya 
ayırdığı gözlemlenirken, Türkiye´nin 
mobil aktivitelerinin başını görün-
tülü video içerikleri çekiyor. Raporda 
belirtilen 8 saat öngörüsünün malum 
salgın sürecinde 12 saate kadar 
arttığı iddia edilirken, Türkiye´de 
sosyal ağlarda deprem ve benzeri 
afet boyutundaki toplumsal vakalar 
büyük reaksiyon alıyor. 

MASKE TİCARETİ SOSYAL 
MEDYA VİRALLERİYLE ALTIN 
ÇAĞINI GÖRDÜ

Zaman zaman oluşturulan gün-
demler infiale yol açabilecek sonuç-
lar getiriyor. Bu bilgi kirliliğinin 
belirli noktalarda ülke politikaları 
haline geldiği göz ardı edilmeme-
lidir. Koronavirüse dair söylentiler; 
Çin’de görülmeye başladıktan sonra 
tüm dünyada ağızdan ağıza yayıldı. 
Sosyal medyanın bilgi aktarım 
gücüyle N95 yüz maskesi bir anda 
tüm dünyada yüksek rakamlarla yok 

ırkçılıktaki patlama birçok yönden parçanın 
bütün yerine geçip genişlemesine sebep 
oldu.

Salgınla 
mücadele etmek 
için halk sağlığı 

önlemlerini 
büyütmenin 

yanı sıra sosyal 
medya panik 
salgını ile de 

mücadele 
etmeliyiz. 
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satmaya başladı. [1] Bu krizin çarpıcı 
bir özelliği de virüs bilimi ve viral-
lik arasındaki rastlantıdır; sadece 
virüsün hızla yayılması değil aynı 
zamanda salgın hakkındaki doğru 
ve yanlış bilgilerin de virüs gibi 
yayılması sonucunda bazı ülkelerde 
halk paniğe sürüklenmiş oldu.  [2]  
An itibariyle sosyal medyada birçok 
maske çeşidi ve bunlara ait olumlu 
olumsuz birçok yorum bulunmakta-
dır. Hâlihazırda maske önerilerine 
bakmak için sosyal medyaya bakan 
birisinin kafasının karışmaması da 
mümkün görünmemektedir.

“SOSYAL MEDYADA PANİK 
COVİD19´DAN DAHA HIZLI 
YAYILDI”

Fiziksel merkez üssü imgelerin 
(antik/eski karantina ve hapis imge-
leriyle) genellikle insanlar ve yer-
lerle ilişkilendirilmesiyle; Çin resto-
ranlarına, Çinli turistlere, Asya’dan 
gelen mallara karşı artan güven-
sizlik ve ırkçılıktaki patlama birçok 
yönden parçanın bütün yerine 
geçip genişlemesine sebep oldu.[3] 
Salgınla mücadele etmek için halk 
sağlığı önlemlerini büyütmenin yanı 
sıra sosyal medya panik salgını ile 
de mücadele etmeliyiz. COVID-19 
ile karantina ve sosyal uzaklaşma 
gibi farmakolojik olmayan müdaha-
lelerden başka elimizde hiçbir araç 
bulunmadığında, karantina prose-
dürlerini takip etmek için kamu ve 
yerel toplulukların sosyal medya 
hesaplarından da yararlanılabilir. 
Korkuların ve belirsizliğin yayılması 
hızlı bir şekilde azaltılmalı ve halkın 
halk sağlığı önlemlerine olan güveni 

artırılmalıdır. Yalnızca ilgili topluluklar ve vatandaşlarla 
iş birliği yaparak ve halkın katılımı için dikkatli rehber-
lik sağlayarak ortaya çıkan salgınlar sırasında karantina 
sürecinin etkinliğini sağlayabiliriz. Yani sosyal medya-
daki bu viral virüsü kırmak normalinden daha kolay.

“KİTLE PANİĞİYLE SADECE BİLGİ İLE 
SAVAŞILABİLİR”

Çok dilli ve sosyo-kültürel yanıtlara ihtiyaç duyulan 
hızlı dağıtım ve katılım için gelecekteki araçları oluştur-
mak üzere dijital bir araç seti de kullanılabilir. Konuya 
dair bir örnek olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)´nün 
2 Şubat raporunda “Efsane Avcıları” başlıklı web sitesi 
incelenebilir. [4]  COVID-19 salgını ile ilgili yanlış bilgileri 
ele almak ve düzeltmek için oluşturulan bu siteyi DSÖ, 
“Kitle paniğiyle sadece bilgi ile savaşılabilir” ifadeleriyle 
nitelendirmektedir. Ülkemizde bilgi kirliliğine karşın faa-
liyet gösteren çevrimiçi tek kuruluşun teyit.org olduğu 
biliniyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın web site-
sinde de rakamlar her gün güncellenmekte, virüsün 
belirtileri, karşı karşıya kalındığında yapılması gereken-
lere de ulaşmak mümkün. Resmi kaynakların en doğru 
kaynaklar olduğunu düşünüyor ve kriz anlarında resmi 
kaynakları takip etmemiz gerektiğini belirtmek istiyoruz.

Kaynaklar;

1- Larson HJ. The biggest pandemic risk? Viral misinforma-
tion. Nature 2018; 562(7727): 309.

2- McCauley M, Minsky S, Viswanath K. The H1N1 pande-
mic: media frames, stigmatization and coping. BMC Public 
Health 2013; 13: 1116.

3- Wilson ME, Chen LH. Travelers Give Wings to Novel 
Coronavirus (2019- nCoV). J Travel Med 2020.

4- The L. COVID-19: fighting panic with information. Lancet 
2020; 395(10224): 537. -  https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Efsane Avcıları başlıklı 
sitesinden teyit raporları

z Muhammed Deniz



Yukarıda belirtmiş olduğumuz amacın ger-
çekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 
TBMM’ ye sunulan yasa teklifi Meclis Genel 
Kurulu’nca 14/4/2020 tarihinde kabul edilmiş 
ve başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak 
üzere, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu, 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu dâhil toplam 
11 farklı kanunda değişiklik yapılmıştır.   
Yazımızın bu bölümünde, 5275 sayılı Ceza 
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun’da yapılan değişikler üzerinde duru-
larak, değişiklikler hakkında toplumda merak 
edilen konular dikkate alınarak bilgi verilmeye 
çalışılacaktır.

a) Açık Ceza İnfaz Kurumları Açısından; 

İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az 

süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanla-
rın cezaları doğrudan açık ceza infaz kurum-
larında yerine getirilebilirken yapılan değişik-
likle Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek 
veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faa-
liyeti kapsamında işlenen suçlar ve cinsel 
dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan 
mahkûm olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar 
ve koşullu salıverilme kararının geri alınması 
nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç 
olmak üzere, kasıtlı suçlardan toplam üç yıl 
veya daha az hapis cezasına mahkûm olan-
ların, taksirli suçlardan toplam beş yıl veya 
daha az süreyle hapis cezasına mahkûm 
olanların, adlî para cezası infaz sürecinde 
hapis cezasına çevrilenlerin, İcra ve İflas 
Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutu-
lanların, cezaları doğrudan açık ceza infaz 
kurumlarında yerine getirilmektedir.

MAKALE
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İNFAZ YASASINDAKİ 
DEĞİŞİKLİKLER
Toplum içerisinde, birey tarafından herhangi bir suçun işlenmesinin ardından,  toplumsal 
düzeni sağlamak amacıyla, suçu işleyen birey, mahkemelerce yargılanmakta ve suçu işleyen 
kişiye, Ceza Kanunları uyarınca ceza veya güvenlik tedbirine hükmedilmektedir. Hükümle 
takdir edilen cezanın infazı ise ayrı bir yasa ve prosedüre tabidir. Kısaca İnfaz Yasası olarak 
adlandırabileceğimiz bu yasalar ile ulaşılmak istenen amaç; hükümlünün yeniden suç işlemesini 
engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden 
sosyalleşmesini teşvik etmek,  kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk 
taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. Türkiye’ de bu husus 5275 Sayılı Ceza 
Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile gerçekleştirilmektedir.
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b) Hapis cezasının infazının hastalık nedeni 
ile ertelenmesi açısından; 

değişiklik öncesi, gebe olan veya doğurduğu 
tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın-
lar hakkında hapis cezasının infazı geri bırakı-
lırken, değişiklik sonrası gebe olan veya doğur-
duğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş 
bulunan kadınlar hakkında hapis cezasının infazı 
geri bırakılmaktadır.

c)Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi 
açısından; 

değişiklik öncesi, hükümlünün hastalığının sürekli 
bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi 
hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı 
geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına 
ara verilebilirken, değişiklik sonrası bu kapsam 
genişletilmiş ve hükümlünün eş veya çocukları-
nın sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle 
bakıma muhtaç olmaları durumunda da cezanın 
infazının ertelenmesi imkânı sağlanmış ve altı 
aylık erteleme süresi bir yıla çıkarılmıştır.

d) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak 
cezanın infazı açısından; 

denetimli serbestlik uygulamasındaki mevcut 
“koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre 
kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde” dene-
timli serbestlikten yararlanma uygulaması aynen 
geçerliliğini korumuştur. Yani Açık ceza infaz 
kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine 1 
yıl kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının dene-
timli serbestlik altında infaz edilebileceğine ilişkin 
hüküm aynen muhafaza edilmektedir.

Denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin geçici 

düzenlemeler yapılmıştır. Geçici düzenleme uya-
rınca, 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakı-
mından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 
ve 83), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da 
beden veya ruh bakımından kendisini savunama-
yacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten 
yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yara-
lama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yara-
lama suçu, (madde 87, fıkra iki, bent d), işkence 
suçu (madde 94 ve 95), eziyet suçu (madde 96), 
cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 
102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli 
alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 
136, 137 ve 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde 
imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve 
Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kap-
samına giren suçlar hariç olmak üzere, 105/A mad-
desinin birinci fıkrasında yer alan bir yıllık süre, “üç 
yıl” olarak uygulanacaktır.

Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hüküm-
lüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında 
105/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan iki 
yıllık süre, “dört yıl” olarak uygulanacaktır.

 İyi halli olmak koşuluyla yukarıda belirtilen şartlar, 
kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler 
hakkında da uygulanacaktır.

Yapılan geçici düzenlemede, 30/3/2020 tarihine 
kadar suç işleyen çocuk hükümlülerin; 15 yaşını 
dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 
gün, 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün 
ise 2 gün sayılacaktır. 

e)Koşullu salıverilme açısından; 

Koşullu salıverilme özetle; kişinin mahkûm olduğu 
cezanın tamamının infazı yerine, iyi halli olarak 
infaza uyma şartıyla mahkûm olunan cezanın bir 
miktarını infaz kurumunda tamamladıktan sonra 
kalan süre açısından denetime tabi tutulmasıdır. 
Bazı istisnalar hariç olmak üzere 5275 sayılı Ceza 
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 
107. Maddesinde belirtilen (2/3) oranı, (1/2) ye 
indirilmiştir. 

2/3 oran uygulanacak olan haller;

l Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) 
süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

l Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 
(madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına 
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mahkûm olanlar,

l İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet 
suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına 
mahkûm olanlar,

l Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), 
reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci 
ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 
105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm 
olanlar, 

l Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan 
(madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına 
mahkûm olan çocuklar,

l Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suç-
lardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 
138) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

l Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm 
olan çocuklar,

l Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suç-
larından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis ceza-
sına mahkûm olanlar,

cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda 
çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden 
yararlanabilecektir. 

Ayrıca değişiklik öncesi suç işlemek için örgüt 
kurmak veya yönetmek ya da örgütün faali-
yeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkû-
miyet halinde, mahkûmlar cezalarının dörtte 
üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, 

koşullu salıverilmeden yararlanabilirlerken, 
değişiklik sonrası bu oran üçte ikiye düşürül-
müştür. Koşullu salıverilme oranı üçte ikiden 
fazla olan suçlar bakımından ise tabi olduk-
ları koşullu salıverilme oranı uygulanacağı 
belirtilmiştir.

f) Covid-19 salgını nedeniyle alınan geçici 
önlem açısından; 

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde ortaya 
çıkması sebebiyle, açık ceza infaz kurumla-
rında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kuru-
munda bulunup da açık ceza infaz kurum-
larına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, 
105/A maddesi kapsamında denetimli ser-
bestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına 
karar verilen hükümlülerin ve 106’ncı madde 
veya diğer kanunlar uyarınca denetimli ser-
bestlik tedbirinden yararlanan hükümlüle-
rin, 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılacağı, 
salgının devam etmesi halinde bu sürenin, 
Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet 
Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geç-
memek üzere üç kez uzatılabileceği de geçici 
9. Madde ile getirilen düzenlemelerden biri 
olmuştur. 

Yukarıda değinmiş olduğumuz değişiklikle-
rin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık olarak 
90.000 hükümlü ve tutuklu tahliye edilmiş-
tir. Yasa ile birlikte bu miktarda tahliyenin ger-
çekleşmiş olmasından dolayı İnfaz Yasası 
değişiklikleri toplumda af yasası olarak kabul 
görmüş ve bu şekilde nitelendirilmiştir.

 z Av. Ferdi Binici






