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BÜLTEN KONUSU: : COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE KAMU 

İHALELERİNDE SÜRE UZATIMI VEYA SÖZLEŞMENİN FESHİ HK. 

 

BÜLTEN ÖZETİ   : 02 Nisan 2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu 

2020/5 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi yayımlanmıştır.  Buna göre idarelerce 

yapılan değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden 

kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan 

yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu 

engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar 

verilebilecektir. 
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COV1D-10 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya 

genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirler alınmaktadır. 

Bu kapsamda 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu 

Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda 

imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine 

getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin 

başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı 

olan idareye yapılacaktır. 

İdarelerce bu başvurular; 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

“Mücbir Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 

incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının 

değerlendirmesi alınacaktır. 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10 uncu 

maddesi aşağıdaki gibidir; 

“Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: 

a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

c) Genel salgın hastalık. 

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. 

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından 

yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden 

kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte 

olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir 

sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak 

bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” 



 

 

İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan 

bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 

getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün 

yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine 

veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. 

Önemli Not:  

Bültenlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından 

ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu bülten, tavsiye veya hizmet 

sunma amacı taşımamaktadır. İşlenen konular hakkında, profesyonel destek alınması gerekebilir. Bültenler ve 

içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan 

kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.  "Angiad" ve bu 

hizmeti sağlayan “Duman&Global”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalde dahil olmak üzere) sözleşmesel bir 

dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı 

sorumlu tutulamaz. 

Saygılarımızla, 

 


