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COVID-19 SALGINI NEDENİ İLE ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ? 

 

SARS-CoV-2 virüsü kaynaklı COVID-19 salgınının sağlık, ticari hayat ve çalışma hayatına etkileri 

sonrasında eğitim alanında da gerekli tedbirlerin alındığı gözlemlenmektedir. Nitekim Milli Eğitim 

Bakanlığı kararıyla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren kuruluşlar 16 Mart 2020 tarihinden 

itibaren bir hafta süresince eğitime ara vermiş ve sonrasında bu ara 30 Nisan 2020 tarihine kadar 

uzatılmış olup eğitimin 23 Mart 2020 tarihi itibariyle televizyon ve internet üzerinden devam edeceği 

kararlaştırılırmıştır. Üniversite düzeyinde eğitimlere de 16 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere üç hafta 

süreyle ara verilmiştir. İlerleyen tarihlerde eğitime ara verilen dönemlerin uzatılması gündemde 

olduğundan konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamaları beklenmektedir.  

 

Eğitime ara verilmesi yönünde alınan bu kararların uygulamada veliler ve okul yönetimleri arasında 

eğitime ara verilen süre boyunca okul ücretlerinin ödenmesi bakımından anlaşmazlıklara sebebiyet 

verdiği gözlemlenmektedir. Bu bahisle, ‘Eğitime ara verilen dönem tekrar uzatılacak mı ve kapalı olan 

bir özel okul ya da kreşin aylık ücretleri ödenmeye devam eder mi?’ soruları gündeme gelmektedir. 

Öncelikle her ne kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 24 Mart 2020 tarihli, 31078 mükerrer sayılı 

tebliğinde COVID-19 salgınından doğrudan etkilenen ve faaliyet alanı itibariyle 01.04.2020 ila 

30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörler 

arasında ‘eğitim sektörü’ sayılmasa da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan eğitime ara verilmesi 

kararları kapsamında Özel Eğitim Kurumları’nın da mücbir sebep halinde olduğunun kabulü 

gerekmektedir. Ancak, yasa koyucunun sürekli yeni düzenlemeler getirdiği son derece dinamik bir 

süreçte yapılacak bir girişim öncesi velilerin hukukçuları ile görüşerek buna göre hareket etmeleri 

gerekmektedir. Bu çalışma kişiye ve taraflar arasındaki sözleşmeye özel hukuki bir görüş olarak 

değerlendirilmemelidir. 

 

I) TEMERRÜT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA MEVCUT DURUMUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Genel hükümler kapsamında mücbir sebep halinin mevcut şartlarda geçici olduğu göz önüne alındığında 

Özel Eğitim Kurumları’nın eğitim, öğretim ve diğer (takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, 

yatakhane vb.) borçlarını ifa edememesi TBK md. 136 kapsamında ‘imkânsızlık’ olarak değil TBK md. 

117 vd. hükümleri kapsamında ‘kusursuz temerrüt’ olarak değerlendirilmelidir. Hâkim görüşe göre1, 

geçici imkânsızlık sonucu borçlu temerrüde düştüğünde alacaklının aynen ifa talebi geçici imkânsızlık 

sona erene kadar ertelenecek ve imkânsızlık sona erdikten sonra da aynen ifa ile birlikte gecikme 

tazminatı istenemeyecektir. Bu sebeple sözleşmelerinde aksi yönde bir hüküm bulunmaması halinde ve 

dürüstlük kuralı kapsamında veliler okul yönetimlerinden eğitim, öğretim ve diğer (takviye kursları, 

yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane vb.) borçlarını ifa etmesini isteyemeyecektir. Ancak, 

sözleşmeyi haklı sebeple feshederek gelecek dönemlere ilişkin yapmış oldukları ödemelerin 

iadesini talep edebilecektir. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde temerrütten doğan hakların 

kullanılabilmesi için borçluya süre verilmesi şartı aranmaktadır. Ancak TBK md. 124’de borçlunun 

içinde bulunduğu durumdan veya tutumundan süre verilmesinin etkisiz olacağının anlaşılması halinde 

süre verilmesine gerek olmadığı belirtildiğinden veliler okul yönetimine süre vermeden dürüstlük 

kuralı gereğince makul akde tahammül süresi2 sonunda genel hükümler kapsamında sözleşmeyi 

feshederek gelecek dönemlere ilişkin yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep edebilmelidir. 

Ayrıca veliler temerrüt hükümlerine başvurmadan dahi aşağıda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı Özel 

Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56/3. maddesi kapsamında sözleşmelerini feshederek ücret iadesi 

talep edebilmektedir: 

                                                           
1 Prof. Dr. Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Bası, 2013. s. 349; Prof. Dr. Mustafa 

Dural, Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (BK 117), 1976, s. 123; Prof. Dr. Fikret Eren, Borçlar 

Genel, 23. Baskı, 2018, s. 1330 vd. 
2 YHGK, K.T. 28.04.2010, E. 2010/15-193, K. 2010/235 
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     “Kurumlara kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden; 

a) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel 
eğitim okulu, ortaöğretim okullarında öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin 
yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. 

b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başladıktan sonra 
ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan 
miktarın dışındaki kısmı iade edilir. 

c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun 
öğrenim ücretinden fazla olamaz.” 

 

II) SÖZLEŞMENİN FESHİ YOLUNA BAŞVURMAMA HALİNDE ÖDEMEDEN 

KAÇINMA 

 

Eğitim yılının büyük kısmının geride kalması ve öğrencinin salgın hastalık, alışma süresi vb. sebeplerle 

uygun olan resmi okula veya açık liseye nakil ve yerleştirmesinin yapılmak istenmemesi gibi sebeplerle 

sözleşmenin feshi veliler tarafından öncelikli olarak tercih edilecek hukuki yol olmayabilir. Bu 

doğrultuda okul ücretini peşin olarak ödeyen veliler sözleşmelerini feshetmedikleri takdirde ücret iadesi 

talep edemeyecek olsa da sözleşmelerinde aksi yönde hüküm bulunmadıkça ödemelerini taksitle yapan 

veliler, COVID-19 salgını sebebiyle eğitime verilen ara süresince gelecek vadeleri ödemekten 

kaçınabilmelidir. Ödemezlik def’ine ilişkin TBK md. 97 kapsamında, eğitim kurumunun eğitim ücretini 

talep edebilmesi için, sözleşmenin koşullarına ve özelliklerine göre daha sonra ifa etme hakkı 

olmadıkça, kendi borcunu ifa etmiş ya da ifasını önermiş olması gerekir. Diğer bir ifadeyle karşılıklı 

sözleşmelerde bir tarafın diğerini borcunu ifaya zorlayabilmesi için, kendi borcunu ifa etmiş veya ifasını 

teklif etmiş olması gerekmektedir. Kural olarak borcunu önce ifa etmekle yükümlü olan tarafın 

ödemezlik def’ini ileri sürmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, mevcut durumda eğitim 

kurumlarının COVID-19 tedbirleri kapsamında eğitim, öğretim ve diğer (takviye kursları, yemek, servis, 

kıyafet, kırtasiye, yatakhane vb.) borçlarını ifa edemeyeceği açık ve kesin olarak belirtildiğinden 

velilerin önce ifa zorunluluğu varsa dahi kalkacağı, zira kendi edimini ifa etmeyeceğini açıklayan 

kimsenin karşı edimi talep etmesinin dürüstlükle (TMK m.2) bağdaşmayacağı kabul edilmelidir. Bu 

halde öncelikli ifa ile yükümlü olsa da veliler, ödemezlik def’ini ileri sürerek gelecek taksitleri 

ödemekten imtina edebilmelidir3. Ayrıca sürekli ve dönemsel edimlerin söz konusu olduğu 

sözleşmelerde öncelikli ifa zorunluluğu olan tarafın, yerine getirdiği bölümün karşılığını alamamış 

bulunması halinde, edimini ifaya devam etmekten kaçınabileceği de kabul edilmektedir4.  

 

Eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın tedbirleri doğrultusunda derslerin bir kısmına internet 

ve televizyon yayınları üzerinden devam etmesi de sözleşme ile yüklenmiş olduğu eğitim, öğretim ve 

diğer (takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane vb.) borçların tamamının ifası 

kapsamında değerlendirilmemelidir. Her ne kadar eğitim kurumları “masraflarına devam ettiğini, kira 

ve öğretmen maaşı gibi giderleri olduğunu” belirtse de TBK md. 137’de karşılıklı borç yükleyen 

sözleşmelerde, bir tarafın borcunun kısmen imkânsızlaşması ve alacaklının kısmi ifaya razı olması 

halinde, karşı edimin de o oranda ifa edileceği düzenlemiştir. Bu doğrultuda aksi sözleşme ile 

kararlaştırılmadıkça TBK md. 137 doğrultusunda sınıfta ders verilmesi, yemek, temizlik, servis 

vb. hizmetlerin karşılığı bulunmalı ve toplam ücretten indirilerek kısmi ödeme ile sözleşmenin 

devamının sağlanmasının hukuki temellerinin oluştuğu görüşündeyiz. 29.03.2020 

 

Saygılarımızla, 

    ONUR HUKUK BÜROSU 

                     Av. Samet AYDIN 

                                                           
3 Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman, Prof. Dr. M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku, 10. Baskı, Vedat Kitapçılık, 2012, 

s.349 
4 Oğuzman, Öz,  s.349; Weber, Art. 82, N. 83; Kaneti, S. Akdin İfa Edilmediği Def’i, İstanbul Üniversitesi 

Yayınları, 1962, s.71 vd. 
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