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COVİD-19’UN İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 
 

 

COVİD-19’nun ülkemizdeki yayılma hızının artması ile birlikte virüs karşısında alınan önlemler de hız 

kazanmıştır. 26 Mart 2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 7226 Sayılı Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2. Maddesi’ne göre; 

 
1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira 
sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz. 

 

Bu çerçevede; işyeri kira sözleşmeleri bakımından, 01/03/2020 – 30/06/2020 tarihleri arasında işleyecek 

olan işyeri kira bedellerine dayanarak mülk sahibi kira sözleşmesinin feshine başvuramayacağı gibi 

ilgili ayların kira bedellerinin ödenmemesini gerekçe göstererek işyerinin tahliyesini de talep 

edemeyecektir. 

 

İlgili düzenleme ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır: 

 

1. Düzenleme sadece “işyeri” kira sözleşmelerini kapsamakta olup “konut” olarak kullanılan 

taşınmazların herhangi bir dönemde kira bedellerinin ödenmemesi, mülk sahipleri tarafından 

kira sözleşmesinin feshi veya tahliye sebebi yapılabilir. Kuşkusuz bu uygulamalar sırasında, 

aşağıda özetlenen, Coronavirüs sebebiyle sürelerin ve icra takiplerinin güncel durumu göz 

önüne alınmalıdır. 

 

2. Belirtilen dönemin öncesine ait olan ödenmemiş kira bedellerinden dolayı mülk sahibinin yasal 

haklarının kullanması esasen mümkündür. Ancak; yukarıda anılan kanunun Geçici 1. Maddesi 

uyarınca 

 

 bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13/03/2020 

tarihinden (bu tarih dahil), 

 İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve 

bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka 

alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve 

takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının 

icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,  

 

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur. 

 

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma 

süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma 

süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. 

 

 İlgili düzenlemeler uyarınca, 01/03/2020 öncesindeki döneme ait işyeri kiralarına dair henüz 

 yasal süreç başlatılmamış ise mülk sahipleri tarafından 01/05/2020 tarihine kadar işlem 

 yapılamayacak olup başlatılmış olan hukuki süreçler de aynı tarihe kadar durdurulmuştur.  

 29 Mart 2020 

 

 

 Saygılarımızla, 

        ONUR HUKUK BÜROSU 

                         Av. Güngör HATEMOĞLU 
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