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COVID-19: İptal Edilen Seyahatler Kapsamında Tüketici Haklarının Değerlendirilmesi 

 

Giriş 
 
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen ve hızla dünyanın diğer ülkelerine yayılan ölümcül 
Koronavirüs Covid-19 (Covid-19) salgını, birçok ülkede hayatın günlük akışını olumsuz 
etkilediği gibi, bireysel ve toplumsal olarak alınan önlemler kapsamında, kişileri yurtdışına 
olan seyahat planlarını iptal ettirmeye yönlendirmiştir. Haliyle salgın nedeniyle tüketicilerin 
daha önceden yapmış oldukları otel rezervasyonları ile satın almış oldukları uçak biletleri ve 
paket turların mücbir sebebe bağlı olarak iptal edilip edilemeyeceği gündeme gelen 
konulardan olmuştur.  
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Covid-19 nedeniyle yaşanan 
iptallerin “'mücbir sebep”' kapsamında sayılacağı ve ödenen bedellerin tüketicilere iade 
edilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştur. Daha önceki süreçte gerek Dışişleri 
Bakanı gerekse de Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Covid-19 
vakası tespit edilen ülkelerden ziyade salgının yoğun olarak yaşandığı Çin, İran, Irak, İtalya 
ve Güney Kore'ye uçuşlar durdurulurken, umre ziyaretleri iptal edilmiş ve hava yolu firmaları 
tarafından da bu ülkelere olan uçuşların iptal edildiği görülmüştür. Ve son olarak, ülkemizde 
yurtdışı uçuşlarının tamamının iptal edilmesiyle birlikte, tatil planlarının iptali mecburi hale 
gelmiştir. Böylesine hassas bir süreçte, hâlihazırda iptal olmuş uçuşlar ve yasaklanan 
hizmetler kapsamında, gerçekleştirilmesi imkânsız olan hizmet bedellerinin kesinti 
yapılmaksızın tüketiciye iade edilmesi gerektiği açıktır.  
 
Bununla birlikte, yetkili organlar ve şirketler tarafından iptal edilmeyen tarih ve lokasyondaki; 
paket tur, uçuş ve rezervasyonlarla ilgili izlenecek yolları mevzuat kapsamında 
değerlendirmek gerekmektedir.  Zira yetkili makamlar tarafından bir yasaklama söz konusu 
olmasa dahi, bireyler bu dönemde seyahat etmeyi tehlikeli olarak görebilir. Bu kapsamda 
mevzuatta çeşitli düzenlemeler mevcuttur. 
 
Paket Tur Sözleşmelerinin Düzenleyenler ve Tüketici Tarafından İptali 
 
14.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin ilgili 
maddesi uyarınca; mücbir bir sebebin bulunması, paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya 
bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve 
engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi durumunda; paket tur düzenleyicisi veya 
aracısı, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu 
tutulamaz. Görüldüğü gibi öncelikle turu düzenleyen taraf, sözleşmeyi iptal etme hakkına 
sahiptir. Bu durumda, mücbir sebep altında organizasyonları iptal eden şirketlerin, tazminat 
sorumluluğu bulunmadığı rahatlıkla söylenebilecektir. 
 
Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 16. maddesi ise, tüketicinin haklarına yer vermiştir. 
Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi 
zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, 
herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedelin kendisine iade edilmesi 
gerekliliği açıkça düzenlenmiştir. Buradan görüleceği üzere, her halükarda, salgın hastalığa 
karşı önlem almak isteyen her tüketici otuz gün kuralına uyarak, asıl hizmet bedelinin iadesini 
isteyebilecektir. Öte yandan, tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine 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 tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.  
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Açıkça görüleceği üzere, hâlihazırda içerisinde bulunduğumuz Covid-19 salgını hastalık 
durumunda tüketici önceden planlanmış seyahatlerini, otuz gün kuralına uymasa dahi, bedel 
iadesi alarak iptal edebilecektir.  
 
Nitekim 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 51. maddesine göre tüketici, 
kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından 
birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hallerinde bu değişikliği veya 
paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi 
sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi halinde paket tur 
düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 
tüketicinin ödemiş ̧ olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın derhal iade etmesi 
zorunludur. Görüleceği üzere, turun iptali halinde, hiçbir kesinti yapılmaksızın, tüketiciye 
bedel iadesi yapılmalıdır. Burada, ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur 
hizmetinden faydalanan kişilerin de tüketici olarak kabul edileceğini belirtmekte yarar 
bulunmaktadır. Özetle; tüketicilerin, satın aldıkları paket tura mücbir veya başkaca herhangi 
bir sebeple katılmaktan vazgeçerek sözleşmeyi feshetme hakkı bulunduğu söylenebilecektir. 
 
Nitekim İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkanı Avukat Sevda 
Şensoy tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda; paket tur sağlayıcılarının, özen 
yükümlülükleri kapsamında, tüketicileri tehlikeye atmamak ve ilgili ülkede hızlıca 
gelişebilecek uçuş iptalleri ve seyahat yasaklamaları nedeniyle mağdur etmemek için, tüm 
yurt dışı turları ertelemelerinin ya da iptal etmelerinin daha doğru ve basiretli bir tercih 
olacağı belirtilmiştir.  
 
Otel Rezervasyonlarının Oteller ve Tüketiciler Tarafından İptali veya Ertelenmesi 
 
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak 
nitelendirilen Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek 
amacıyla önlemler alınmaya devam edilmektedir. Bu Covid-19’a yönelik alından önlemler 
kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından, ülkenin 81 ilinin valiliğine 15.03.2020 tarihli ve 
Covid-19 konulu ek bir genelge (Genelge) gönderilmiştir. Genelge uyarınca,  81 ilde; tiyatro, 
sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, 
gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, 
nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk 
oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dâhil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, 
yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri 
geçici süreliğine durdurulmuştur. Bu kapsamda otellere yapılan rezervasyonlar da tüketiciler 
tarafından iptal edilmeye başlanmıştır. Zira bilindiği üzere, vatandaşların çok yakın mesafede 
bir arada bulunması, Covid-19 hastalığının bulaşma riskini de artırmaktadır. Tartışmalı 
olmakla birlikte, bu risk göz önünde bulundurulduğunda, otel rezervasyonlarının iptal edilmesi 
“mücbir sebep” kapsamında değerlendirilerek tüketiciye bedel iadelerinin gerçekleştirilmesi 
gerektiği söylenebilecektir. 
 
Havayolu Şirketleri ve Tüketiciler Açısından Biletlerin İptali  
 
Paket tur sözleşmelerinde ve konaklama hususunda olduğu gibi benzer tartışma uçak bileti 
iptallerinde de yaşanmaktadır. Birçok hava yolu şirketi, uçuşların durdurulduğu yönlere bileti 
olan yolcuların işlemlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmektedir. Hava yolu taşımacılığı 
kapsamındaki sözleşmelerde, bu tür bir salgın hastalık tehlikesinin “mücbir sebep” olarak 
kabul edilebileceği söylenebilir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, içerisinde bulunduğumuz 
salgın hastalık döneminde, hava yolu şirketlerinin iptal olan uçuşlara dair bedel iadelerinde, 
herhangi bir ücret kesintisi yapmaması gerekecektir. Aynı şekilde, tedbir amacıyla bizzat 
hava yolu şirketi tarafından iptal edilen uçuşlar için, hava yolu şirketi herhangi bir tazminat 
ödeme yükümlülüğü altında bırakılmamalıdır. 
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25.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların 
Haklarına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sürece ilişkin yeni 
düzenlemeler getirilmiştir. Şöyle ki; 05.02.2020 tarihinden itibaren uçuşu iptal edilen yolcu, 
hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette 
değişiklik yapabilecek veya biletini açığa alabilecektir. Açığa alınıp kullanılmayan bilet için 
ise, uçuş yasağı kalktıktan sonraki iki (2) ayın sonunda bedel iadesi talep edilebilecektir. Bu 
durumda, açığa alınıp kullanılmayan bilet için uçuş yasağı kalktıktan sonra iki (2) aylık bir 
süre tanınması, hem tüketiciyi hem de şirketlerin ekonomisini koruyan bir hüküm olarak 
değerlendirilmektedir. 
 
27.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 
ise tüm dünyada hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle, Türkiye hava sahasının 
27.03.2020 gecesinden itibaren yurtdışı uçuşlarına tamamen kapatıldığı, yurtdışına 
gerçekleştirilen tüm uçuşların iptal edilmiş olduğu ve alınan tedbirler doğrultusunda aynı 
şekilde yurtiçi uçuşların da sınırlandırıldığı ve valiliğin iznine bağlandığı açıklanmıştır. 
Dolayısıyla dünya ve ülke genelinde her geçen gün artan önlemlerin bir sonucu olarak, 
tüketicilerin ulaşım ve konaklama haklarının kısıtlanma mecburiyetinin doğduğu 
görülmektedir. Tüketicinin korunması ilkesi göz önünde bulundurulduğunda, bu hususta 
gereken tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Böylesine hassas ve kritik bir dönemde, hizmet 
sunan şirketlerin de üzerlerine düşen hassasiyeti göstererek, iptal ve ertelemelerde 
tüketicilere her türlü kolaylığı sağlamaları gerektiği kanaatindeyiz.  
 
Tüm bu hukuki düzenlemeler ve alınan önlemlere rağmen mağduriyet yaşamaları halinde 
tüketiciler, Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde şikâyet ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde 
dava açma yoluna gidebileceklerdir. 
 
 
Saygılarımızla, 
 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu not, 07 Nisan 2020 tarihinde bu tarih itibari ile söz konusu olan gelişmeler ışığında, konu hakkında genel bir bilgilendirme 
yapmak amacıyla hazırlanmış olup somut olaylar özelinde bir değerlendirme içermemektedir. Bu not vergisel konularda bir 
görüş içermez. Bu notta yer alan bilgiler her durum için özel koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı bu durumlardan sorumlu tutulamaz. 


