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Heyecanla başladığımız bu güzel yolculuğumuzda 
dergimizin üçüncü sayısını da sizlerle buluşturduk.  
  
Küresel Hukuk Dergisi yeni sayısında yine gün-
cel ve birbirinden değerli makaleler ve araştırma 
dosyalarıyla karşınızda. 
  
Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgının umuy-
oruz ki son günlerini yaşıyoruz. Salgının yeni bir dal-
ga ile gelmemesi ve bir daha karşımıza çıkmaması 
en büyük temennimiz. 
  
Pandemi sürecinde başladığımız bu yolculukta çok 
sayıda yazılar ortaya koyduk. Biz de bu sayımızda 
üçüncü ve son kez koronayı merkeze aldık. 
  
Bundan sonraki sayılarda farklı gündem maddeleri ve 
dosyalarla karşınızda olmak istiyoruz. 
  
Amacımız her zaman bireylerin haklarını güvence 
altına almak ve hukuku anlaşılır bir dille aktarmak 
oldu.Bundan sonra da bu anlayışla yayın politikamızı 
devam ettireceğiz. 
 
Kıymetli desteğiniz ve geri bildirimleriniz için 
teşekkürler.
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COVID-19 SÜRECİNDE
SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN
DURUMU

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Mart 2020 tarihinde, Covid-19 salgınını tüm ülkeleri 
kapsayan ‘’ pandemik hastalık ‘’ olarak ilan ettiğini duyurmuştur.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda açık bir 
mücbir sebep tanımı verilmemiş, durumun 
hal ve şartlarına göre değerlendirilebileceği 
hususu düzenlenmiş; somut olaylara uyar-
lanması içtihatlara ve doktrine bırakılmıştır. 
Bu bağlamda, doktrinde “Sorumlu veya borç-
lunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana 
gelen, genel bir davranış normunun veya 
borcun ihlâline mutlak ve kaçınılmaz bir 
şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konul-
ması mümkün olmayan olağanüstü bir olay”  
şeklindeki tanıma yer verilmiştir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/11-
90 E. 2018/1259 K. Sayılı ve 27.06.2018 
tarihli mücbir sebep hakkındaki kararı şöy-
ledir: “Mücbir sebep, sorumlu veya borçlu-
nun faaliyet ve işletmesi dışında meydana 
gelen, genel bir davranış normunun veya 
borcun ihlâline mutlak ve kaçınılmaz bir 
şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konul-
ması 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 olabile-
ceği gibi insana bağlı beşeri bir olay da olabi-
lir. Bu olay, zarar verenin faaliyet ve işletmesi 
dışında kalan bir olay olmalıdır. Mücbir sebep 
sebebiyle zarar veren, bir davranış normunu 
veya sözleşmeden doğan bir borcu ihlal etmiş 
olmalıdır. Yine mücbir sebep, davranış normu-
nun ihlali ya da borca aykırılığın sebebi olmalı 
ve kaçınılmaz bir şekilde buna yol açmış 
olmalıdır. Kaçınılmazlık kavramı, mücbir 
sebep yönünden karşı konulmazlık ve önlene-
mezlik kavramını da kapsar. Mücbir sebebin 
bir diğer unsuru ise öngörülmezliktir. ‘’

Dünya Sağlık Örgütü’nün 12.03.2020 tarihli 
kararında, koronavirüsü “Pandemi” (Küresel 
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Salgın) olarak ilan edilmiş ve 
küresel risk seviyesi “yüksekten” 
“çok yüksek” seviyesine çıkarılmış, 
ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nca alınan 
kararlarda, halka zorunlu olmadıkça 
sokağa çıkmaması tavsiye edilmiş, 
eğitime ara verilmiştir. Yurtdışı uçuş-
ları durdurulmuş, şehirlerarası yol-
culuk yasaklanmıştır. Bununla 
beraber yargılama faaliyetlerine 
ilişkin tedbir kararları alınmış ve 
genelgeler ile halka açık işyerlerinin 
büyük bölümü kapatılmıştır. Mevcut 
durum dikkate alındığında, yaşanı-
lan küresel salgının önceden öngö-
rülemeyecek, olağanüstü bir durum 
olduğu ortadadır. Dünya üzerindeki 
somut etkilerini de dikkate alırsak, 
salgın hastalığı mücbir sebep olarak 
kabul edilmesi için başkaca gös-
terge gerekmemektedir.

SİGORTA TEMİNATININ TEMEL 
ÇERÇEVESİ:

Teminatın kapsamının belirlenme-
sinde uygulanan esaslar sigorta 
sözleşmesinin genel çerçevesini 
ortaya çıkarır. Hukukumuzda sigorta 
teminatının genel çerçevesini belir-
lemek için iki seçenek bulunmakta-
dır. Bunlardan ilki rizikonun genel-
liği esası, sigorta sözleşmelerinde 
“bütün rizikolar” (all risks) temi-
natı şeklinde ifade edilmektedir. 
Bu teminat türünde, sigorta hima-
yesi kapsam içerisinde kalan rizi-
kolar sigortacı tarafından karşıla-
nır. Sigorta korumasının kapsamını 
“teminat dışı bırakılan haller” belirle-
mektedir; rizikonun konusuna dahil 

olmak kaydıyla, bu istisna hükümlerinin kap-
samının dışında kalan her şey sigorta hima-
yesine dahildir. İkinci olarak “belirli (sayılan) 
rizikolar” esasında ise hangi rizikoların sigorta 
himayesine dahil olduğu tek tek belirtilmekte-
dir. Böylece sigortacı sayılan hallerin dışında 
kalan rizikolardan sorumlu değildir. Bu riziko 
esasında sigorta korumasının kapsamı, hangi 
rizikoların teminata dahil olduğu sözleşme 
hükümlerine bakılarak belirlenir. 

Sigortacının, rizikonun gerçekleşmesi dola-
yısıyla ortaya çıkan zarardan veya sigorta 
bedelinden sorumluluğu, Türk Ticaret 
Kanunu’nun “sigorta kapsamı” başlığı altında 
1409. maddesinde düzenlenmiştir. Buna 
göre, “sigortacı, sözleşmede öngörülen rizi-
konun gerçekleşmesinden doğan zarardan 
veya bedelden sorumludur.” Sigortacı, mülga 
TTK’ya göre, zarara neden olan tüm riziko-
lardan sorumlu olacak, mevcut TTK’ da ise 
ancak sözleşmede öngörülen ve belirlenen 
rizikoların gerçekleşmesinden doğan zarar 
veya bedelden sorumlu olacaktır. 

Bununla beraber, sigorta sözleşmeleri ile sağ-
lanan teminatların kapsamına ilişkin düzen-
lenen 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 
11. maddesi, sigorta sözleşmelerinin Hazine 
Müsteşarlığı’nca onaylanan genel şartlara 
uygun olarak düzenleneceğini ve açıkça 
kapsam dışında bırakılmamış tüm riskle-
rin teminat kapsamında sayılacağını belirt-
mektedir. TTK’nın yürürlüğe girmesinden 
sonra, 1409. madde karşısında SK 11. mad-
desinin uygulanıp uygulanmayacağı tartış-
malıdır. Bu konuda farklı görüşler ileri sürül-
mektedir. Bazı görüşler, SK düzenlemesi-
nin 6102 sayılı TTK’nın uygulandığı dönemde 
de geçerli kabul edileceğini ileri sürmektedir. 
Diğer yandan, her iki düzenlemenin çeliştiğini 

sigortacı, 
sözleşmede 
öngörülen 
rizikonun 

gerçekleşmesinden 
doğan zarardan veya 
bedelden sorumludur. 
(Türk Ticaret Kanunu 
Madde 1409)
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ve TTK m. 1409’un uygulanacağını ileri süren 
görüşler de bulunmaktadır. Şu durumda 
TTK’nın daha yeni tarihli bir kanun olması ve 
sigorta sözleşmesine ilişkin esas hükümle-
rin TTK’da bulunması sebebiyle SK hükmü 
uygulanmayacaktır. 

Sigortacılık Kanunu’nun atıf yaptığı genel 
şartların her gereksinime cevap vermediği, 
bunların çoğunun eskidiği, yetersiz ve hatalı 
olduğu göz önüne alındığında, tarafların 
özgür iradeleri ile kararlaştırdıkları özel şart-
lara ihtiyaç artmıştır. Sigorta sözleşmelerine, 
genel şartları ihlal etmemek, emredici kural-
lara aykırı olmamak ve sigorta ettiren lehine 
olmak şartıyla özel şartlar konulabilir. Genel 
şartlarda yer alan hükümlerin aksinin hiçbir 
şekilde kararlaştırılamayacağının kabul edil-
mesi, genel şartların emredici kanun hükmü 
sayılması anlamına gelir. Böyle bir durum söz 
konusu olmadığına göre, taraflarca genel şart-
ların aksinin kararlaştırılması veya genel şart 
hükmünün iptal edilmesine hukuken hiçbir 
engel yoktur. Böyle bir durumda sözleşme 
serbestîsi ilkesi gereğince taraf iradelerine 
üstünlük tanınarak özel şartlar, genel şartlara 
göre öncelikle uygulanmalıdır.

Sigorta poliçelerinin durumu; Covid-19 virüs 
tedavisinde Özel Sağlık Sigortası’ndan fay-
dalanıp faydalanılamayacağı, Seyahat 
Sigortası’nda ödenen primlerin iadesi-
nin mümkün olup olmadığı, merak konu-
sudur. Aşağıda Covid-19 salgını sürecinde 
sigorta sözleşmelerinin durumu açıklanıp 
incelenecektir. 

Türk Hukukunda, sorumluluk sigortalarında 
öngörülen doğrudan dava hakkı, zarar görene 
sigorta tazminatının ödenmesini sağlamak-
tadır. Zarar görene tanınan bu hak saye-
sinde, zarar gören, gerçek borçlu olan sigorta-
lıyı atlayarak sigortacıya başvurma imkanına 
sahiptir. Sorumluluk sigortalarında, iş yerleri 
dolayısıyla ekonomik bir çıkar sağlayan işve-
renlerin bu konudaki sorumlulukları düzenlen-
miş, işçilere de özellikle sosyal güvence ala-
nında bazı haklar tanınmıştır. 

Sorumluluk sigortası ile sigortalının belirli bir 
davranışı veya faaliyeti sebebiyle doğabile-
cek belirli zararlardan sorumluluğu sigortala-
nır. Bununla birlikte sorumluluk sebebini oluş-
turan olayın gerçekleşmesi ile başlayıp zarar 
görenin tazminat talebinin haklı olduğunun 
kabul edilmesi ile sona eren süreci oluşturan 
olgulardan biri veya birden fazlasının “riziko” 
olarak belirlenmesi gerekir. Rizikonun sınırlan-
dırılması, sigorta himayesinin zaman yönün-
den sınırının tespiti açısından son derece 
önemlidir. Sigortacının garanti yükümünün 

kapsamı, hukuki güvenliğin sağlanması için 
açıkça belli olmalıdır. 

 İşçilerin, işverenlerin sorumluluğu içinde kalan 
iş kazaları ve meslek hastalığına yakalanma-
ları nedeniyle uğradıkları zararların tazmini 
özel işveren sorumluluk sigortaları ile güvence 
altına alınabilmektedir. İşveren, çalışana has-
talığın bulaşması yani rizikonun gerçekleşmesi 
halinde sigortacıya derhal bildirmekle yükümlü-
dür. İşverenin bildirimi zamanında yapmaması 
nedeniyle tazminatta artış meydana gelmişse 
sigortacı bildirimin geç yapılmasından dolayı 
tazminatın artan kısmını ödemekten imtina ede-
bilir. Sigortalı işletme, rizikonun meydana geldiği 
veya meydana gelme ihtimalinin yüksek olduğu 
hallerde, zararın önlenmesi, azaltılması, artma-
sının önlenmesi için önlemler almakla yüküm-
lüdür. Aynı zamanda sigortalı işletme sigorta-
cının bu konudaki talimatlarına olabildiğince 
uymak zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırı dav-
ranışı zararın artmasına sebep olmuşsa sigor-
tacı kusurun ağırlığına göre tazminattan indirim 
yapabilir. 

PAKET TUR POLİÇELERİNE ETKİSİ; 

Tüketiciler, Covid-19 salgını sebebi ile yurtiçi ve 
yurtdışı gezi programlarını iptal etmektedir. Bu 
durumda paket turları kapsamında ödenen 
sigorta bedellerinin geri verilmesi gerek-
mektedir. Covid-19 salgını sebebi ile paket 
turların iptaline dair 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’ a dayalı 
olarak çıkartılan “Paket Tur Sözleşmeleri 
Yönetmeliği” uygulanacaktır. 

Paket Tur Sözleşmesinin Feshi; Yönetmeliğin 
16’ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, 
katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi 
veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri sak-
layıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek 
taraflı olarak feshedebilir.

Paket turun başlamasına otuz günden daha az 
bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket 
tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir 
tutar veya oranda kesinti yapılabilir.

Ama katılımcının gerekli tüm özeni gösterme-
sine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği 
bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket 
turun başlamasına otuz günden daha az bir 
süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, 
ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal 
yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü 
kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi 
mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, 
herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının 
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ödemiş olduğu bedel kendisine iade 
edilir.

Bu madde kapsamında yapılacak 
bedel iadelerinin, fesih bildiriminin 
paket tur düzenleyicisi veya aracı-
sına ulaşmasından itibaren on dört 
gün içerisinde katılımcıya yapılması 
zorunludur.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 
12.03.2020 tarihli kararında, Korona 
virüsü “Pandemi” (Küresel Salgın) 
olarak ilan edilmiş ve virüsün küresel 
olarak tehlike oluşturduğu 
açıkça ifade edilmiş-
tir. Mevcut durum 
dikkate alındı-
ğında, yaşanılan 
küresel salgın 
tüm dünya üze-
rindeki somut 
etkileri dikkate 
alındığında 
mücbir sebep 
olarak kabul 
edilmektedir. Bu 
sebeple Paket Tur 
Sözleşmeleri mücbir 
sebep kapsamında 
feshedilebilmektedir.  

SEYAHAT SİGORTALARINA 
ETKİSİ; 

Seyahat sigortası, hem yurt içi, hem 
yurt dışı seyahatlerinde karşılaşı-
labilen hastalık, kaza, valiz kaybı 
gibi riskleri güvence altına alan bir 
sigorta çeşididir. İlk olarak Şubat 
ayında Çin ile yapılan uçuşlara geti-
rilen yasaklar, Mart ayı boyunca 
birçoğu 71 ülkeyle yapılan uçuşlar 
için de getirilmiştir.  Bunu belirli istis-
nalara tabi olarak belirli süreler içe-
risinde şehirler arası toplu taşıma-
ların kısıtlanması izlemiş ve şehir 
giriş çıkışları durdurulmuştur. Buna 
tabi olarak seyahat sigortaları kul-
lanılamamaktadır. Satın alınan 
seyahat poliçesinin kullanılmayacak 
olması durumunda; prim iadesi talep 
edilebilir. 

COVİD -19’UN ÖZEL SAĞLIK 
SİGORTASI VE TAMAMLAYICI 
SAĞLIK SİGORTALARINA ETKİSİ;

Özel sağlık sigortası, sigortalının 
karşılaşacağı hastalık veya kaza 
sonucu yaralanma halinde ihtiyaç 

duyacağı muayene, tedavi ve ilaç masrafla-
rını karşılayan kişilere özel ve temelde diğer 
sigorta hizmetleri ile aynı prensipte verilen 
bir sigorta türüdür. Özel sağlık sigortasının 
bir türü olan “Tamamlayıcı veya Destekleyici 
Sağlık Sigortası”, genel sağlık sigortasının 
temel teminat paketi içerisinde yer almayan, 
temel teminat paketinde yer alıp kısmen kar-
şılanan, yani cepten ödeme yapılan ya da 
bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık 
hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren 
özel sağlık sigortası türüdür. Özel Sağlık 
Sigorta Poliçelerinin, Covid-19 salgınını karşı-
layıp karşılamadığı konusunda farklı görüşler 
bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki; Bazı sigorta şirket-
leri özel sağlık sigortası özel şartla-

rında bulaşıcı hastalıkları istisna 
etmiş olabilir. Şu durumda koro-
navirüs tedavisi Dünya Sağlık 
Örgütü’nce bir pandemi ilan 
edilmesi ile genel bir yaygınlık 
olduğu için özel sigorta kapsamı 
dışındadır. Bu durumun tespit 
edilebilmesi için sigorta poliçe-

lerinin özel olarak incelenmesi 
gerekmektedir. 

İkinci görüşe göre ise, bir hastalığın 
sigorta kapsamında olmaması için Hazine 
Müsteşarlığı’nın koyduğu Özel Sağlık Sigortası 
Genel Şartlarında istisna edilmiş olması 
gerekir. Genel şartlarda salgın hastalıklarla 
ilgili bir istisna olmaması sebebiyle sağlık 
sigortası olanlar virüsü kaptığında sigorta bunu 
karşılamak zorundadır. 

Bazı sigorta şirketleri halihazırda COVID-19 
tedavisini tamamlayıcı sağlık sigortası kapsa-
mına dahil ettiler. Salgın sonrasında korona-
virüs tedavisini poliçeye dahil ettirmek isteyen 
kurumlar ilave para ödeyerek sigorta kap-
samına dahil ettirdiler. 250 milyon Pound 
tutarında gelir getirmesi beklenirken kısa 
bir süre önce iptal edilen Wimbledon Tenis 
Turnuvası’nın organizatörleri 2003 yılındaki 
SARS salgınından sonra pandemi rizikosuna 
karşı ek bir teminat satın almış olduklarını 
duyurdular. 

Sonuç olarak koronavirüs tedavisi, Özel Sağlık 
Sigortası kapsamında yer almadığında salgın 
hastalıkların tedavisini devlet yani kamu karşı-
lamak zorundadır. Semptom gösteren hastala-
rın koronavirüs teşhisi konana kadar ki teda-
vileri özel sigorta kapsamında karşılanırken, 
virüsün testi ve tedavisine ilişkin giderler dev-
letin yükümlülüğündedir. 

Av. Eda Ceren Parlak

Satın 
alınan seya-

hat poliçesinin 
kullanılmayacak 

olması durumunda; 
prim iadesi talep 

edilebilir.

TTK’nın daha 
yeni tarihli bir 
kanun olması 

ve sigorta söz-
leşmesine 
ilişkin esas 
hükümlerin 

TTK’da bulun-
ması sebebiyle 

SK hükmü 
uygulanmaya-

caktır. 
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HEKİMİN HUKUKİ 
SORUMLULUĞU

Bilindiği gibi COVID-19 dünyada ölümcül 
nitelikte salgın hastalık tehlikesi teşkil 
ettiği için Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
“Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” 
ilan edilmiştir.

 Bunun üzerine her ülkede olduğu 
gibi ülkemizde de bir takım önlemler alın-
mıştır. Alınan önlemler arasında, Sağlık 
Bakanlığı’nın 17.03.2020 tarihinde yayın-
lanan E.546 sayılı kararı kapsamında; 
“salgın sürecinde tüm hekimlerin, diğer 
sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalı-
şanlarının branşı ve çalıştığı birim fark 
etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birim-
lere gerekli desteğin sağlanması konu-
sunda kurum yöneticilerinin uygun plan-
lamaları yapması gerektiği” belirtilmiştir. 
Aynı zamanda, 21.3.2020 tarihinde Tıpta 
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliği´nde yapılan değişiklikle öğren-
cilerin hekimlik görevini yürütmek üzere 
farklı kurumlarda görevlendirilebileceği 
belirtilmiştir. Bu düzenlemeler ile birlikte 
kamu-özel sağlık kuruluşu ya da serbest 
çalışan statüsü, uzmanlık dalı ayrımı 
olmaksızın bütün hekimlerin COVİD-19 
hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinde 
görevlendirilebileceği ifade edilmiştir. 
Ayrıca kamu görevlisi olmayan sağlık 
personellerinin de durumun gerektirdiği 
hallerde pandemi ile ilgili sağlık hizmet-
lerinde görev yapmak üzere İl Sağlık 
Müdürlükleri tarafından görevlendirilebi-
leceği duyurulmuştur.

Bugün, ülkemizde kamu sağlığı 
ile ilgili yaşanan acil durum 
nedeniyle Sağlık Bakanlığı tara-
fından yayınlanan genelgeler doğ-
rultusunda, kendi uzmanlık alan-
ları dışında COVİD-19 ile ilgili 
sağlık hizmetlerinde görevlen-
dirilen hekimlerin mesleki faali-
yetlerini hukuksal ve etik kural-
lar ile yürütmesi gerekmekte-
dir. Bu düzenlemeler yürütülen 

sağlık faaliyetlerinin ayrıca hekimlik mesle-
ğinin en temel ilkelerinden olan “yararlılık” 
ilkesi uyarınca mesleki ve insani bir görevin 
yerine getirilmesi gerektiği noktasının altını 
çizmektedir.  İçinde bulunduğumuz olağa-
nüstü durumda toplum sağlığını ve insan 
yaşamını korumak amacıyla görevlen-
dirildikleri sağlık kuruluşlarında hekimle-
rin yürüttükleri mesleki faaliyetlerden kay-
naklanabilecek zararların meydana geldiği 
durumlarda hekimin hukuki sorumluluğu 
gündeme gelecektir.

Bu kapsamda; Türk Ceza Hukuku ve Türk 
Medeni Hukuku mevzuatında hekimlerin 
mesleki sorumluluğuna yönelik düzenlen-
miş özel maddeler bulunmamaktadır. Her 
ne kadar hekimlik mesleğinin uygulama-
larını ele alan özel düzenlemeler olsa da 
bunlar hekimlere karşı sadece etik açıdan 
bir sorumluluk yüklemekte, cezai ve hukuki 
sorumluluğu kapsamamaktadır. Bu kap-
samda hekimlerin sorumluluklarına ilişkin 
ihtilaflar genel hükümler çerçevesinde 
incelenmelidir.

Hekimlere yönelik; hatalı tıbbi müda-
hale sonucunda sorumluluk atfedebilmek 
için hekimin söz konusu fiilinin hukuka 
aykırı olması, bu fiil ile bir zarar meydana 
gelmiş olması, bu zarara hekimin kusurlu 

davranışının sebebiyet vermiş olması ve 
hekimin fiili ile ortaya çıkan zarar ara-
sında illiyet bağının 

bulunması 
gerekmek-
tedir. Bu 
unsur-
ların varlığı 
halinde 
söz 
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konusu zarar bakımından hekimin 
sorumluluğuna gidilebilmektedir.

Hekimlerin görevi hastalarının sağ-
lığını ve yaşamını en iyi şartlarda 
tutmak ve gözetmektedir. Hekimler, 
bu görevleri aldıkları eğitimler doğ-
rultusunda pandemi ilan edildiği 
durumlarda da Hekimlik Meslek Etiği 
İlkelerine uygun bir biçimde yerine 
getirmekle yükümlüdürler. Bununla 
birlikte, pandemi sürecinde verilen 
sağlık hizmetleri, Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından duyurulan ilkeler 
ve öneriler çerçevesinde verilecek-
tir. (Bkz: https://grip.gov.tr/depo/sag-
lik-calisanlari/ulusal_pandemi_plani.
pdf)

Ceza hukuku açısından, hekimin 
hatalı tıbbi uygulamasında hatanın 
ağırlığına göre hüküm tesisi edilecek-
tedir. Buna göre söz konusu hatalı 
müdahale hastada yaralanmaya 
yol açtı ise Türk Ceza Kanunu’nun, 
somut olayın özelliğine göre taksirle 
yaralama, kasten yaralama, kasten 
yaralamanın ihmali davranışla işlen-
mesi yahut neticesi sebebiyle ağırlaş-
mış yaralama hükümlerinin uygulan-
ması gerekecektir. Hatalı tıbbi müda-
halenin ölüme yol açması durumunda 
ise; neticesi sebebiyle ölüme yol açan 
ağır yaralama, kasten adam öldürme, 
taksirle öldürme, kasten öldürmenin 
ihmali davranışla işlenmesi hükümleri 
uygulanabilecektir.

Hekimlerin hukuki açıdan sorumlu-
luğuna istinaden açılacak dava ise 

tazminat davaları ile mümkündür. Bu husus, 
Borçlar Kanunu’nun 49. Maddesinde “Kusurlu 
ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar 
veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür” 
hükmü ile düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu’nun 
50. Maddesi, haksız fiilden doğan zararı ve 
zarar verenin kusurunu, zarar görenin ispat 
etmesi gerektiğini düzenlemektedir. Bu hükme 
göre hatalı tıbbi uygulama sonucu zarar gören 
hasta veya yakını, söz konusu zararı ile bu 
zararda doktoru kusuru olduğunu ve aradaki 
illiyet bağını ispatlamak zorundadır.  

HATALI TIBBİ UYGULAMA       
(MALPRAKTİS) NEDİR ?

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği 
Kuralları’nın 13. Maddesinde tıbbi hata; 
“Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nede-
niyle bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin 
kötü uygulaması” olarak tanımlanmaktadır. 
Dünya Tabipler Birliği ise, malpraktisi “hekimin 
tedavi sırasında standart, güncel uygulamayı 
yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya 
tedavisini vermemesiyle oluşan hasar” olarak 
tanımlamaktadır.

Bu tanıma göre, hatalı tıbbi uygulama sonucu 
doğacak sorumluluk bir kusur sorumlulu-
ğudur. Hekimin kusurunun belirlenmesinde 
kıstas, “tecrübeli bir uzman hekim standardı” 
olarak ele alınmaktadır. Burada tıp ilmi ve bu 
ilimle uğraşanlar tarafından benimsenmiş ve 
kullanılan genel mesleki kuralların standardı 
oluşturulmaktadır.

Bir tıbbi uygulamanın hatalı olup olmadığı üç 
farklı açıdan incelenebilmektedir. Bunlar; tanı 
hataları, tedavi hataları ve diğer hatalardır.

Hekimlerin 
hukuki açıdan 

sorumluluğuna 

istinaden 
açılacak dava ise tazminat 

davaları ile mümkündür. 

Hatalı tıbbi uygulama 

sonucu doğacak sorumluluk 

bir kusur sorumluluğudur.
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Tanı Hataları

Tanı hatası, tedavi öncesinde, tedavi sıra-
sında veya daha sonraki kontrollerde 
hekimin hastaya karşı tanı koyma süreci 
içerisinde yapılan hatalar nedeni ile has-
tanın zarar görmesi durumunda ortaya 
çıkan sorumluluktur. Tanının geç konul-
ması, güncelliğini yitirmiş, bilimsel olmayan 
veya eksik yöntemlerle hastaya hatalı tanı 
konulması veya tanının hiç konulamaması, 
tanı için yapılan testlerin uygulanmasında 
yapılan hatalar, tanı hataları olarak katego-
rize edilir.

Tedavi Hataları

Yukarıda da değinildiği üzere ele alınan 
‘’Tecrübeli bir uzman hekim standardı’’ 
ölçüt alındığı durumlarda; önlenebilir nite-
liğe sahip olan ve hastaya uygulanan teda-
vinin zarar verici yan etkileri tedavi hataları 
olarak tanımlanmaktadır. Tedavi hataları; 
sakatlığın, sendromun, davranışın, enfek-
siyonun veya diğer hastalık durumlarının 
niteliklerine göre yanlış tedavilerini kapsa-
maktadır. Tedavinin uygulamasında eksik-
liğin söz konusu olması, yanlış ilaç ya da 
yanlış dozda ilacın uygulanması, tedavi-
nin geciktirilmesi, yanlış tedavinin uygu-
lanması, gereksiz tedavinin uygulanması, 
ameliyat sonrası (postoperatif) takibin 
yanlış, uygunsuz veya yetersiz yapılması 
gibi hatalı uygulamalarının tedavi hatalarını 
oluşturduğu söylenebilir.

Diğer Hatalar

Tanı yahut tedavi hataları olarak tanımla-
namayan, ancak tecrübeli bir uzman hekim 
standardı ölçüt olarak alındığı durum-
larda var olan belirtilerin ortaya çıkmama 

ihtimalinin olduğu halleri, hastaya zarar 
veren uygulamaların içinde sayabiliriz. 
Özellikle iletişimde yetersizliğe bağlı hatalar, 
kullanılan ekipmanların yetersizliği ve diğer 
sisteme bağlı yetersizlikler bu hallere örnek 
olarak sayılabilir.

KOMPLİKASYON NEDİR ?

Tıbbi müdahale sırasında öngörülmeyen, 
öngörülmüş olsa bile önlenemeyen durum, 
istenmeyen sonuç anlamına gelmekte-
dir. Komplikasyon sonucu oluşan zararın 
hekimin bilgisizliği, deneyimsizliği ya da ilgi-
sizliğinden kaynaklı olmaması gerekmekte-
dir. Doktrinde komplikasyon sorumluluğu, 
ceza hukuku anlamında kaza-tesadüf hali 
olarak ifade edilmektedir.

Nitekim doktrinde doktor hasta arasındaki 
ilişki, vekâlet ilişkisi olarak nitelendirilmek-
tedir. Vekalet sözleşmesinde vekil, müvek-
kiline anlaşma konusu işi yapmayı taahhüt 
etmektedir. Ancak vekilin sorumluluğu işin 
kesin sonuçlanması değil, bu işin sonucuna 
varmak için elinden gelen her şeyi yapma-
sını kapsamaktadır. Vekil, elinden gelen her 
şeyi yapmasına rağmen sonuç elde ede-
mezse vekilin sorumluluğundan bahsedile-
meyecektir. Burada kıstas alınan perspek-
tif yukarıda da belirttiğimiz gibi tecrübeli bir 
uzman hekimin göstereceği azami gayret 
olup, kendisinden kaynaklanmayan neden-
lerden ötürü istenilen sonuca ulaşılamadığı 
noktada hekimin sorumluluğu söz konusu 
olmayacaktır.
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COVİD 19’UN KREDİ 
SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Çin´in Wuhan kentinden baş-
layarak tüm dünyayı etkisi 
altına alan ve küresel kümülatif 
etkiler yaratan Covid -19 virüsü 
sebebiyle ekonomik ve sosyal 
problemler baş göstermiştir.  
Yaşanan gelişmelerle, salgını-
nın ticari hayata doğrudan veya 
dolaylı etkileri, ortaya çıkar-
dığı durumun mücbir sebep 
teşkil edip etmediği sorusunu 
gündeme getirmiş ve salgın 
hastalığın ticari hayata etkile-
rini azaltmak amacıyla yetkili 
kurum ve kuruluşlarca birtakım 
önlemlerin alınacağı açıklan-
mıştır. Yazımızın bu kısmında 
bu küresel salgının kredi söz-
leşmelerine etkisine ve yetkili 
kurum ve kuruluşların aldığı 
önlemlere değineceğiz.

Kredi Sözleşmesi

Kredi sözleşmesi, kredi verenin belli sınırlar içerisinde 
belirli veya belirsiz zaman süreci içinde sözleşmedeki 
şartlarla kredi alana kullandırmayı, kredi alanın ise aldığı 
krediyi, komisyon, faiz ve diğer giderler ile birlikte geri 
ödemeyi taahhüt ettiği çerçeve sözleşmedir. En önemli 
nokta ise sözleşmeye uygulanacak hükümlerin belirlene-
bilmesi için, sözleşmenin hukuki niteliğinin tespitidir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, borçluların Korona virüs 
Salgınına bağlı olarak kredi veya finansman sözleşme-
leri kapsamındaki borçlarını gereği gibi ifa edememe-
lerinin nedeninin mücbir sebep kaynaklı olup olmadığı-
nın değerlendirilmesinde, somut olayın mücbir sebebin 
unsurlarını oluşturup oluşturmadığının tespiti gereklidir

Öncelikli Sorun Covid 19 Mücbir Sebep Kabul 
Edilebilir mi?

Mücbir sebep, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, 
başlangıçta mevcut olmayıp sözleşme akdedilmesinden 
sonra elde olmayan sebeplerle ortaya çıkan, etkilenen 
tarafın sözleşme ile üstlendiği edimi ifa etmesini engelle-
yen, belirli bir süre devamı halinde taraflara sözleşmeyi 
fesih, askıya alma, tadil etme gibi hakları verebilecek 
durum olarak nitelendirilmektedir.  

Korona virüs salgınına dayanarak mücbir 
sebebin ileri sürülebilmesi için, borçlunun bor-
cunun ifasının kısmen ya da tamamen imkân-
sız hale gelmesi, ifanın aşırı güçleşmesi ve 
ifaya ilişkin bu durumlar ile mücbir sebebi 
meydana getiren olay arasında mutlaka illiyet 
bağının varlığı aranacaktır. Elbette ki bu 
küresel salgının mücbir sebep kabul edilebil-
mesi için her somut olay bakımından ayrı ayrı 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

İfa İmkânsızlığı

Borçlunun, borcunu zamanında ifa ede-
memesi durumunda borçlu gecikmeden 
sorumlu olmasa da ifası hala mümkün olan 
bir borç olduğu için borcu ödeme yükümlü-
lüğü devam etmektedir. Ancak doktrinde yer 
alan hâkim görüşe göre geçici bu durumun 
ne zaman sona ereceği bilinemiyor ise; bu 
halde alacaklının sözleşme ile bağlı kalması 
dürüstlük kuralı gereği beklenemeyeceği 
için bu hal sürekli ifa imkânsızlığı olarak 
değerlendirilecektir.

Mücbir sebebin varlığı ve mücbir sebep 
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nedeniyle borcun ifasının imkânsız 
hale gelmesi halinde doğan imkân-
sızlığın, “geçici imkânsızlık” veya 
“sürekli imkânsızlık” niteliğinde olma-
sının tespiti, imkânsızlığın türüne 
göre doğacak hukuki sonuç farklı 
olacağından önem arz edecektir.

İfayı imkânsız kılacak engelin 
ortadan kalkması veya engelin 
devamlı olmadığı durumlarda geçici 
ifa imkânsızlığı söz konusu olacak-
tır. Bu durumda sözleşmeden doğan 
yükümlülüğünü ifa edemeyen borçlu 
temerrüde düşme sebebinin ger-
çekleşmesinden sorumlu olmaya-
cağı için kusursuz olarak temerrüde 
düşmüş olacaktır. 

TBK Madde 136 çerçevesinde, 
borcun ifası mücbir sebep nede-
niyle imkânsızlaşırsa borçlu sözleş-
meden kaynaklanan yükümlülükle-
rini yerine getirmediği için sorumlu 
olmayacak ve borcu sona erecek-
tir. Bununla birlikte, TBK Madde 
136 uyarınca ifanın imkânsızlaş-
tığı borçlu tarafından derhal alacak-
lıya bildirilmeli ve zararın artmaması 
için gerekli önlemler alınmalıdır, aksi 
halde borçlu doğacak zararları gider-
mekle yükümlü olacaktır.

Aşırı İfa Güçlüğü

Aşırı ifa güçlüğü, taraflarca sözleş-
menin akdedildiği esnada öngörül-
mesi mümkün olmayacak nitelikte 
ve borçludan kaynaklanmayan bir 
sebeple ortaya çıkan bir olağanüstü 
halin meydana gelmesi nedeniyle, 
borçludan borcun aynen ifasını bek-
lemenin dürüstlük kuralına aykırılık 
teşkil etmesidir. Aşırı ifa güçlüğünün 
söz konusu olduğu durumda, borçlu-
nun edimini ifa etmesi hala mümkün 
olmakla birlikte sözleşmeyle bağlı 
kalmak borçlu açısından çekile-
mez hale gelmiş ve borcun ifası 
önemli derecede güçleşmiştir. Bu 
nedenle, ifa imkânsızlığından farklı 
olarak borç ilişkisini sona erdirmek 
değil aksine sözleşmeyi, değişen 
koşul ve şartlara uygun hale geti-
rerek borç ilişkisini ayakta tutmayı 
hedeflemektedir.

Kredi Sözleşmelerine Etkisi;

Ticari kredi, ticari finansman veya yapılan-
dırma sözleşmeleri hükümleri, ilgili sektör, 
faaliyet alanı ve proje türüne göre çeşitlilik 
gösterirler.

Borçluların taraf oldukları sözleşmeler bakı-
mından covid 19 salgının bir mücbir sebep hali 
teşkil edip etmeyeceği veya yine borçlu bakı-
mından aşırı ifa güçlüğü durumu oluşup oluş-
mayacağı; sözleşmenin tarafı olan borçluya, 
borçlunun faaliyette bulunduğu sektöre ve bu 
hususun kredi ilişkisine olan etkilerine göre 
ayrı ayrı incelenerek ve şartların oluşup oluş-
madığını tespit ederek mümkün olacaktır. 

Borçlular, kredi verenlerin kontrolü sebebiyle 
birçok taahhüt altına girmektedirler. Bu taah-
hütlere nakit akışları, mali durumları hatta “bil-
gilendirme taahhütleri “ dâhildir. Söz konusu 
taahhütler ile kredi verenleri aktif ve pasif var-
lıkları kapsamında ödeme güçleri, piyasa 
işlemleri ve giderlerine ilişkin olarak bilgilendir-
mekte ve ilgili şartlar dâhilinde bu hususların 
devamlılığını ve verimliliğini sağlamayı taahhüt 
etmektedirler.

Korana virüsün mücbir sebep kabul edilip ilgili 
borçlu nezdinde yarattığı veya yaratacağı 
sonuçların kredi verence izlenebilir ve çözüm 
üretilebilir hale getirilebilmesi için borçlunun 
mali tabloları ve projelerine ilişkin olayları sal-
gının, borçlunun üzerindeki muhtemel etkileri-
nin kredi verence incelenmesine bilgilendirme 
taahhütleri denmektedir.

Korona virüs salgınının hem piyasalarda yara-
tabileceği olumsuz etkiler hem de her bir 
ilgili proje özelinde meydana getireceği diğer 
yükümlülükler açısından, ilgili Finans Belgesi 
tahtında borçlunun üstlenmiş olduğu bilgi 
verme taahhütleri bakımından, belirli bildirim-
ler veya diğer bilgi sağlama yöntemleri gerekli 
hale gelebilmektedir. Bilgi sağlama taahhüt-
leri genel olarak borçlunun mali tabloları ve 
projeye ilişkin çevresel talep ve olaylara ilişkin 
olup, Koronavirüs Salgını bu taahhütler üzerin-
deki muhtemel etkileri ve borçlunun ilave bilgi 
verme yükümlülükleri de ilgili Finans Belgeleri 
kapsamında kredi verenlerce incelenmeli-
dir. Böylelikle, mücbir sebebin ilgili borçlu nez-
dinde yarattığı sonuçlar kredi verenler tarafın-
dan şeffaflıkla izlenebilir ve çözüm üretilebilir 
hale gelebilecektir.
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ÖDEME TAAHÜTLERİ NE ŞEKİLDE 
ETKİLENECEK?

Esaslı Olumsuz Etki 

Hukukta esaslı olumsuz etki olarak ifade 
edilen durum borçlunun ticari faaliyetlerini 
mali durumunu veya varlıklarını önemli ölçüde 
olumsuz etkileyen ya da etkileyecek durum-
ların mevcut olması halidir. Bu kapsamda, 
pandemi ilan edilen bu salgının yerel piyasa 
ve küresel piyasalarda yaratabileceği olumsuz 
etkilerin kredi verenlerce mücbir sebep koşul-
larıyla birlikte incelenmelidir.

Temerrüt Halleri: Korona virüs salgını-
nın küresel ve yerel piyasalarda yaratabile-
ceği olumsuz etkileri sonucunda, borçluların 
ödeme kabiliyetlerinin olumsuz etkilenmesi, 
ilgili finans belgeleri kapsamında temerrüt hal-
lerini tetikleyebilecek olsa da yukarıda açık-
landığı üzere, temerrüt var ise buna bağlana-
cak sonuçlar “mücbir sebep” kapsamında her 
bir borçlu, ticari faaliyetleri ve ilgili somut olay 
özelinde değerlendirilmelidir.

Mücbir sebep teşkil eden bir olayın meydana 
gelmesi halinde, Finans Belgelerinde söz 
konusu mücbir sebep neticesinde tarafların 

ne şekilde hareket edeceklerine dair ayrıca 
bir düzenleme bulunuyorsa; ilgili Finans 
Belgeleri hükümlerine, “uygulanabilir olduğu 
ölçüde” ve “öncelikle” riayet edileceğinin öne 
sürülebileceği değerlendirilmektedir.

Tüketici Kredileri Bakımından 

Tüketici kredisi sözleşmeleri 6502 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kap-
samında çerçevesi belirlenmiş sözleşmeler-
dir ve anılan Tüketici Kanunu’nun 4. maddesi 
gereğince sözleşme süresi içinde tüketici 
aleyhine değişiklik yapılması mümkün değil-
dir. Tüketici Kanunu’nun 5. maddesine göre 
tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye 
dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan 
hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kura-
lına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine 
dengesizliğe neden olan ve “haksız şartlar” 
olarak tanımlanan düzenlemeler kesin olarak 
hükümsüzdür. Öte yandan Tüketici Kanunu, 
tüketicinin temerrüde düşmesi koşullarını 
da belirlemiştir ve bu belirlilik tüm tüketici 
kredi sözleşmelerindeki temerrüt hükümleri-
nin piyasada yeknesak şekilde uygulanma-
sını sağlamıştır. Tüketici kredileri söz konusu 
olduğunda, ortaya çıkan salgının geniş 
ölçüde tüketicilerde bir ödeme güçlüğü doğur-
ması halinde, benzer bir yaklaşımla çözüm 
bulunması, durumun yetkili kurum ve kuruluş-
ların yapacağı düzenlemelerle açıklığa kavuş-
turulabilmesi mümkündür. 
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Söz konusu kararın dayana-
ğını, “Salgın Hastalık” nedeniyle 
Cumhurbaşkanı kararı ile ülke gene-
linde icra takipleri durdurulabile-
ceği hükmüne yer veren 2004 sayılı 
İcra İflas Kanunu’nun 330. Maddesi 
oluşturmaktadır.

 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 
sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 
sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (“Torba 
Kanun”) ile anapara ve/veya taksit 
ödeme tarihi 24 Mart 2020 tarihin-
den önce olup; nakdi ve gayri nakdi 
kredilerin anapara, faiz ve/veya fer’i-
lerine ilişkin ödemelerini aksatan 
gerçek ve tüzel kişilerin, kredi müş-
terilerinin karşılıksız çek, protesto 
edilmiş senet, kredi kartı ve diğer 
kredi borçlarına ilişkin olarak 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca 
kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk 
Merkezi nezdinde tutulan kayıtla-
rın, söz konusu borçların ödenmesi 
geciken kısmının 31 Aralık 2020 
tarihine kadar tamamının öden-
mesi veya yeniden yapılandırılması 
halinde bu kişiler ile yapılan finansal 
işlemlerde kredi kuruluşları ve finan-
sal kuruluşları tarafından dikkate 
alınmayacağı düzenlenmiştir.

 Selin Kankaya

KORONAVİRÜS SALGINI KAPSAMINDA 
ALINAN ÖNLEMLER

Kredilere ilişkin temerrüt halleri ve finansman-
lara ilişkin önlemler alarak Koronavirüs salgı-
nının olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen 
“17 Mart 2020 tarihli ve 8948 sayılı” BDDK 
Kararı;

▪ Kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırıl-
ması için Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar 
İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik tahtında öngö-
rülen 90 günlük temerrüt süresi 180 güne 
çıkarılmıştır.

▪ 90 günlük temerrüde rağmen İkinci Grupta 
sınıflandırılmaya devam edilen krediler için 
TFRS kapsamında beklenen kredi zararının 
hesaplanmasında kredi verenler kullandıkları 
kendi risk modellerine göre karşılık ayırmaya 
devam edebilecek, bu kapsamda ilave bir kar-
şılık ayırma yükümlülükleri olmayacaktır.

▪ Yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak 
sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi içinde 
anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden 
fazla geciken veya bu izleme süresi içinde bir 
kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan 
kredi ve diğer alacakları üçüncü grupta sınıf-
landırma yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz söz konusu 
önlemler 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli 
olup; her türlü kredi ve bilanço aktifinde kayıtlı 
diğer alacakları da kapsayacaktır.

 30 Nisan 2020 tarihli ve Resmî Gazetede 
yayımlanan  Cumhurbaşkanı Kararı ile 

15 Haziran  2020 tarihine kadar (nafaka ala-
caklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak 
üzere);

▪ Yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve 
iflas takiplerinin durdurulmasına,

▪ Bu çerçevede herhangi bir taraf ve takip 
işlemi yapılmamasına,

▪ Yeni takip taleplerinin kabul edilmemesine 
ve

▪ İhtiyati haciz kararlarının icra ve infaz 
edilmemesine,

karar verilmiştir.



"İYİLİK DEMEK KİMSEYE
KÖTÜLÜĞÜ DOKUNMAMAK DEĞİL,
KÖTÜLÜK YAPACAK CEVHERİ

İÇİNDE TAŞIMAMAK DEMEKTİR."

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN - SABAHATTİN ALİ



Pandemi seviyesindeki salgın hastalığın 
hayatın her alanına etkisi olduğu gibi Türk 
Futbol Ligine ve diğer spor müsabakalarına 
devam edilememesi sebebiyle bir takım prob-
lemler ortaya çıkmıştır. 19 Mart Perşembe 
günü Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye 
Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol 
Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı baş-
kanları ile bir araya gelen Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, toplantının ardından futbol, basket-
bol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelendiğini 
ilan etmişti. 

Bunun üzerine 5 Mayıs tarihinde Türkiye 
Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir 
tarafından liglerin 12,13,14 ve 15 Haziran 
tarihinde başlayarak temmuz ayı içerisinde 
tamamlanacağına ilişkin duyuru yapılmış-
tır. Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye 
Hentbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol 
Federasyonu ise liglerin tescil edildiğini ilan 
etmiştir.

Futbol liglerinin devamına karar verilmesi 
ile birlikte gelinen bu noktada, süresi sona 
erecek oyuncuların sözleşmelerinin akıbeti-
nin ne olacağı, alınan tedbirler kapsamında 
seyircisiz oynanacak maçlarda kulüplerin bilet 
gelirleri gibi bir takım hususlar belirsizliğini 

korumaktadır. Bunun yanında, kulüplerin 
sponsorlardan veya yayıncı kuruluşlardan 
gelen çeşitli ödemeleri kesilmiştir. Bu belir-
sizlik ortamı spor kulüpleri açısından ciddi bir 
gelir kaybına neden olacağı için bu sektörde 
finansal istikrarsızlığa yol açacağı şüphesizdir.

Alınan karar üzerine futbol ligleri-
nin kaldığı yerden devam edilmesinin 
sonuçları: 

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği 
(“FIFA”) bünyesinde Covid-19 sürecine özel 
bir çalışma grubu kurulmuştur. FIFA, 03 Nisan 
2020 tarihli duyurusunda; oynanacak tüm 
uluslararası kadın ve erkek futbol maçları-
nın ertelenmesini tavsiye ettiğini kamuoyuna 
bildirmiştir.

Dünya üzerinde aktif faaliyet gösteren tüm 
Futbol Federasyonları ve Futbol Kulüpleri 
tarafından en fazla tercih edilen formül, ertele-
nen liglerin belirlenen tarih aralığında kaldığı 
yerden devam edip tamamlanmasıdır. 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayın-
lanan duyuruda; henüz oynanmamış olan lig 
müsabakalarının 15 Haziran itibariyle oynana-
cağı açıklanmıştır.

Bilim Kurulu kararı olmaksızın lig maçlarının 
oynatılması durumunda futbolcunun 
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COVİD-19 KAPSAMINDA LİGLERİN 
VE SPOR MÜSABAKALARININ DURUMU



salgın sebebiyle sağlığının bozulması veya 
can kaybı yaşaması halinde hem Türk Futbol 
Federasyonu’nun hem de futbolcunun anlaş-
malı olduğu kulübün sorumluluğu doğacaktır. 

Futbolcu Sözleşmelerinin durumu:

Ertelenen futbol liglerinin ortaya çıkardığı diğer 
belirsiz durum ise kulüpler ile futbolcular ara-
sındaki sözleşme ilişkisidir. Bu süreçte gelir 
elde edemeyen futbol kulüplerinin futbolcuların 
maaşlarını ödemesi gerekip gerekmediği, söz-
leşmesi bu süreçte sona erecek futbolcuların 
akıbetinin ne olacağı veya virüs sebebiyle fut-
bolcu sözleşmelerinin feshedilip edilmeyeceği 
soruları bir belirsizlik yaratmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fut-
bolcu ile kulüp arasındaki hukuki ilişki 
Profesyonel Futbolcu Sözleşmesiyle sağlan-
maktadır. Profesyonel futbolcuların akdet-
tiği sözleşmeler, 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 393.maddesi ve devamında 
düzenlenen hizmet sözleşmeleri kapsamında 
değerlendirilmektedir. Hizmet sözleşmesi kap-
samında hizmet veren profesyonel futbolcu, 
sözleşme akdettiği kulübün futbol müsabaka-
larına katılma ve bu müsabakalara hazırlanma 
şeklinde iş görme borcunu üstlenirken, spor 
kulübü alınan bu hizmet karşılığında belli bir 
ücret ödeme borcu altına girmektedir. 

Futbolcu maaşlarının akıbeti:

Ertelenen ligler sebebiyle futbol kulüpleri 
birçok gelir kaynaklarından yoksun kalmış-
lardır. Bu kapsamda kulüplerin en fazla para 
kazandığı Süper Lig’in ertelendiği tarihte 

seyircisiz oynanacak olması, futbolculara ödene-
cek toplam maaş miktarı kulüpler için büyük bir 
finansal yük olacaktır. 

Covid-19 salgını sebebiyle liglerin ertelenmesi ile 
futbolcular açısından sözleşmeden doğan iş görme 
edimini ifası imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle 
futbolcu edimini ifa edemediğinden maç başı ala-
cakları ve taraflarca kararlaştırılmış ise prim ala-
cakları muaccel olmadığı için talep edilemeyecek-
tir. Liglerin yeniden başlamasıyla bu alacak kalem-
leri sözleşmede belirtilen koşullarda muaccel hale 
gelecektir. 

Salgın nedeniyle kulüpler mali açıdan zor bir 
duruma düşmüşlerdir. Maçların seyircisiz oynan-
ması, forma satışlarının düşmesi, yayın gelirle-
rinde düşüşler gibi bazı gelir kalemlerinde azalma 
meydana gelmiştir. Meydana gelen azalma sebe-
biyle aşırı ifa güçlüğü ortaya çıkması durumunda 
futbolcu sözleşmelerinin yeni koşullara uyarlan-
ması mümkün olabilecektir.

Bu kapsamda kulüp sahipleri tarafından Türk 
Borçlar Kanunu’nun 409. Maddesi kapsamında fut-
bolcu maaşlarında hakkaniyete uygun çerçevede 
indirim yapılabileceklerdir. Ancak bu durum sözleş-
mede esaslı bir değişiklik yaratacağından karşılıklı 
rızanın olması gerekmektedir.  Kulüp tarafından 
yapılacak eksiltme veya indirimler futbolcu tarafın-
dan rıza gösterilmedikçe bağlayıcı olmayıp, aynı 
zamanda futbolcu açısından tek taraflı fesih hakkı 
doğuracaktır. Fakat spor kulüplerinin mücbir sebep 
nedeniyle futbolcu alacaklarını ödeyememesi 
durumunda futbolcu açısından haklı fesih sebebi 
doğurmayacaktır.

Sözleşmesi sona erecek futbolcuların durumu:

Futbolcu sözleşmelerinin bitimi genelde sezon 
sonu veya 30 Haziran olarak belirlenir. Ertelenen 
liglerin uzaması ve müsabakaların 30 Haziran son-
rasına sarkması durumunda söz konusu futbolcu-
ların kulüpleri ile sözleşmelerini uzatma yükümlü-
lüğü bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere ülkemizde spor kulüpleri ile futbol-
cular arasında akdedilen sözleşmeler, Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun Profesyonel Futbolcuların 
Statüsü ve Transferleri Talimatı hükümleri esas alı-
narak imzalanmaktadır. Talimatın 19/3. maddesi 
hükmü gereğince “Her halükârda sözleşmele-
rin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi 
zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi 
müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşme-
nin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış 
sayılır.” Ayrıca aynı talimatın 11/2. Maddesinde: 
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sözleşmesi 
bu süreçte 
sona erecek 
futbolcuların 
akıbetinin ne 

olacağı veya virüs sebebiyle 

futbolcu sözleşmelerinin 

feshedilip edilmeyeceği soruları 

bir belirsizlik yaratmaktadır.



“TFF tarafından düzenlenen müsabakalara 
ancak tescil edilmiş futbolcular katılabilir-
ler. Futbolcu, tescil işlemiyle FIFA, UEFA ve 
TFF’nin statü ve talimatlarına tabi olacağını 
kabul eder.” 

İlgili talimatın maddelerinden anlaşılacağı 
üzere Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut 
sezonu tamamlamaya yönelik karar verdiği 
için tüm profesyonel futbolcu ve teknik direk-
tör sözleşmeleri, son resmi müsabaka-
lar bitene kadar otomatik olarak uzamış 
sayılacaktır.

Konuyla ilgili olarak FIFA tarafından yapılan 
açıklamada 2019 - 2020 sezonu sonunda 
süresi sona erecek olan futbolcu sözleşmele-
rinin, bu sezon oynanacak son müsabakaya 
kadar kendiliğinden uzayacağına karar veril-
miştir. Talimat maddeleri ile örtüşen bu açık-
lama ile hukuki ihtilafların önüne geçilmiştir.

Futbolcu Sözleşmelerinin feshedilmesi 
durumu:

Futbolcu sözleşmeleri, sözleşmenin geçerlili-
ğini etkileyecek mücbir sebep hallerinde fes-
hedilebilir. Pandemi olarak kabul edilen Covid-
19 virüsünün futbolcu sözleşmeleri açısın-
dan mücbir sebep hali olup olmayacağı konu-
sunda tartışma söz konusudur. Fesih kararı 
alınmadan önce dikkat edilmesi gereken 
nokta sözleşmeden doğan edimlerin futbol-
cuların yükümlülüklerini yerine getirecekleri 
ortamın ortadan kalkmasıdır. Liglerin ertelen-
mesi kararı sonrası futbolcu sözleşmelerinin 
feshedilebilmesi için futbolcunun yükümlülük-
lerini yerine getirememesi durumunun sürekli 
hale gelmesi ve bu durumun FIFA tarafından 

da mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi 
gerekmektedir. Mevcut durumda futbolcular 
sözleşmeden doğan edimi geçici süreliğine 
yerine getirememişlerdir.

Futbol dünyasında bu döneme ilişkin emsal 
teşkil edecek bir olay ve karar olmayışı bu 
konuda kesin hükümler vermekte zorlamak-
tadır. Fesihlerin haklı olup olmayacağı konu-
sunda bakılması gereken en önemli kısım 
sözleşmelerde yazan mücbir sebep halleridir. 
Bunun yanında hastalığın artış hızı, hastalı-
ğın niteliği ve tehlikesi gibi birçok durum etkili 
olacaktır. 

Örneğin; 2015 senesinde Fas’ta yapılması 
planlanan Afrika Kupası, Ebola Virüsü sebe-
biyle Fas Futbol Federasyonu tarafından 
iptal edildi. Ardından Afrika Konfederasyonu 
ile Fas Futbol Federasyonu CAS nezdinde 
davalık oldu. CAS kararında; Ebola virüsünün 
hava ve temas yoluyla bulaşmaması ve Afrika 
Kupası müsabakalarının oynanmasını elve-
rişsiz hale getirmemesi nedeniyle, Fas Futbol 
Federasyonu aleyhine bir karar verildi.

Bu süreçte kulüplerin gelirleri nasıl 
etkilenecek?

FIFA, federasyonlar aracılığıyla kulüplere top-
lamda 2,7 milyar $ destek olacağını açıkladı. 
Liglerin ertelenmesi ile kombine bilet alan 
vatandaşların durumu da hukuken aydınla-
tılması gereken bir husustur. Mücbir sebep 
dolayısıyla lig maçlarının ertelenen tarihte 
seyircisiz oynanmasına karar verilmiş olması 
sebebiyle futbol kulüplerinin bilet ücretlerini 
iade zorunluluğu bulunmamaktadır.



Prof. Dr. Erol Ulusoy’un 28.04.2020 tarihinde 
konuyla alakalı verdiği röportajda kombine 
biletler ve sponsorluk sözleşmelerinin akıbeti 
ile ilgili olarak; ‘’ Bir forma sponsoru 34 lig maçı 
için sponsor olmuşsa ve fakat mücbir sebep-
lerden dolayı kalan 6 maç oynatılmazsa, kana-
atimce spor kulüplerine olumsuz bir yüküm-
lülük getirilemez. Gerçi sponsorluk anlaşma-
sında ne yazıyor, önce ona bakmak gerek, 
ama bir spor kulübü sezonu mücbir sebeplerle 
eksik veya seyircisiz maç oynayarak tamam-
larsa, sponsorların bir hak ileri sürmesi TBK 
md 136’ya uygun olmayacaktır’’ demiştir.  

Türk Voleybol Liginin durumu:

Türkiye Voleybol Federasyon Başkanlığı 
tarafından; Vestel Venus Sultanlar 
Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligini 
mevcut hali ile tescil edildiğini 
ve şampiyon ilan etmeden 
küme düşmeyi de kaldır-
dıkları duyurulmuştur. 
Son durumda Erkekler 
ve Kadınlar 1. Liginde 
final grubuna kalan dört 
takım en üst lige çıkacak. 
Gelecek yıl gerçekleşecek 
ligin de on altı kişilik takım-
larla oynanmasına karar 
verilmiştir.

Türk Hentbol Liginin durumu:

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı tara-
fından yapılan duyuruda hentbol liginin mevcut 
sezon sıralaması ile tescil edilmesi yönünde 
karar verildiği açıklanmıştır. Verilen karar 
sonrası Hentbol Liginden şampiyon çıkma-
yacağı, ligden düşme ve lige çıkma olmaya-
cağı ifade edilmiştir. Ayrıca Avrupa kupalarına 
katılma durumunun ise mevcut sezon lig sıra-
lamasıyla belirleneceği karar verilmiştir.

Türk Basketbol Liginin durumu:

Türkiye Basketbol Federasyon Başkanlığı 
tarafından yapılan açıklamada, ING Basketbol 
Süper Ligi 2019 - 2020 sezonunun mevcut 
şekilde tescil edildiği duyurulmuştur. Bu açık-
lama ile beraber hiçbir takımın şampiyon 
ilan edilmeyeceğine, küme düşme durumu-
nun yaşanmayacağına ve hiçbir takımın bir 
üst lige yükselme durumunun olmayacağı da 
eklenmiştir.

Liglerin tescil edilmesi sonucunda sözleşmele-
rin durumu:

Voleybol, Basketbol, Hentbol Liglerinin bu 
şekilde tescil edilmesiyle beraber içinde 

bulunduğumuz 2019-2020 sezonu 
mevcut şekilde sona ermiştir. Liglerin 
sonlanmasıyla beraber sporcu, 
menajerlik, teknik ekip vb sözleşme-
lerinde belirlenen birtakım ücretlerin 
yapılandırılması, uyarlanması veya 
dondurulması konusunda sporcu ile 
kulüp başkanlarının karşılıklı olarak 
mutabakata varmaya çalışması 
önerilmektedir. 

Hesaplamalara göre kulüplerin yıllık 
ortalama %30 zarara uğradığı tespit 
edilmiştir. Karşılıklı mutabakata varıl-
ması halinde her kulüp kendi zarar 
durumuna göre indirim rakamını 
uygulamaya koyabilecektir. 

Diğer spor müsabakaları-
nın durumu:

• İngiltere’nin baş-
kenti Londra’da 
29 Haziran - 12 
Temmuz tarihleri 
arasında düzen-
lenmesi planla-
nan Wimbledon 
Tenis Turnuvası iptal 

edildi.

• 2020 MotoGP Dünya 
Şampiyonası’nın Almanya, 

Hollanda ve Finlandiya’da 
düzenlenmesi planlanan etapları 
iptal edildi.

• Fransa’nın başkenti Paris’te 25 - 30 
Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi 
planlanan 2020 Avrupa Atletizm 
Şampiyonası, salgın nedeniyle iptal 
edildi.

• Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 
Fransa etabı iptal edildi.

• Uluslararası Masa Tenisi 
Federasyonu tarafından yapılan 
organizasyonlar yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle temmuz 
ayı sonuna kadar iptal edildi.

Kevser Paslı
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Bir spor 
kulübü sezonu 
mücbir sebep-

lerle eksik 
veya seyirci-

siz maç oyna-
yarak tamam-

larsa, sponsor-
ların bir hak 
ileri sürmesi 

TBK md 
136’ya uygun 
olmayacaktır






