
COVID – 19 SALGININ 
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

COVID – 19 Salgının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisine 
ilişkin 2020/5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2 Nisan 
2020 Perşembe günü 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan-
dı. Genelge 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) 
ve bu kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında 
ihalesi yapılarak imzalanan sözleşmeler sonucunda yüklenici-
lerin mücbir sebep bildirimleri sırasında, uygulamada 
yaşanabilecek tereddüt ve soruları ortadan kaldırmak 
amacıyla hazırlanmış olup, temel olarak aşağıdaki hususları 
düzenlemektedir:

- Yükleniciler, Covid-19 salgını neticesinde tarafı oldukları 
sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya 
sürekli olarak kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine 
ilişkin başvuruları (Mücbir Sebep başvurularını), söz konusu 
durumu belgelendirmek kaydıyla, sözleşmenin tarafı olan 
İdare’ye yapacaklardır.

- Mücbir Sebep başvuruları 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu’nun Mücbir Sebep başlıklı 10. Maddesi 
veya sâri mevzuatın ilgili maddesi uyarınca 
değerlendirilecektir. Başvuru ile ilgili karar alınmadan önce 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü sorulacaktır.

- Yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki koşulların 
sağlandığının tespiti halinde ilgili idare halin gereğine göre (i) 
süre uzatımı verilmesine veya (ii) sözleşmenin feshine karar 
verebilecektir:

 • 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.

 
Genelgede bahsi geçen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu'nun 10. maddesi mücbir sebebin meydana geldiği 
tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak 
bildirimde bulunması gerektiğini öngörmektedir.

THE IMPACT OF THE COVID-19 OUTBREAK ON 
PUBLIC PROCUREMENT AGREEMENTS 

The Presidential Circular No. 2020/5 on the Effect of the 
COVID-19 Outbreak on Public Procurement Agreements was 
published in the Official Gazette No. 31087 on Thursday, 2 April 
2020. The Circular was drafted with the purpose of eliminating 
any hesitation or issues that may arise in practice with regard to 
force majeure notifications made by contractors concerning 
agreements signed within the scope of the Public Procurement 
Law No. 4734 (including exemptions) and the regulations 
exempted from the aforementioned law. The Circular mainly 
regulates the following:

- Contractors must apply to the administrative body party to 
the agreement regarding performance of the work that has 
become temporarily or permanently, fully or partially, 
impossible due to the COVID-19 outbreak (Force Majeure 
applications), provided that they document the situation in 
question. 

- Force Majeure applications will be evaluated in accordance 
with Article 10 of the Public Procurement Agreements Law 
No. 4735, titled Force Majeure, or with the relevant 
provisions of other legislation. The opinion of the Ministry of 
Treasury and Finance must be  obtained before rendering a 
decision on the matter.

- After its evaluation, the relevant administration may decide to 
(i) grant a time extension or (ii) terminate the agreement, as 
the case may be, if the following conditions are met:

 • The existing situation must not be caused by the 
contractor’s fault;

 •   The event must constitute an obstacle for the contractor in 
fulfilling its contractual obligations; and

 •   The obstacle must be insurmountable for contractor.

Article 10 of the Public Procurement Agreements Law No. 4735 
mentioned in the Circular stipulates that contractors must notify 
the administration in writing within 20 days following the date on 
which the force majeure event occurred.
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