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Cumhurbaşkanlığı Genelgesi: İdare ile yapılan sözleşmelerin Mücbir Sebep’e 

dayanarak uzatılması/feshi 

Koronavirüs salgınının gün geçtikçe daha çok etkilerini hissettirmesi ile ekonomik ve sosyal hayatı 
ilgilendiren önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda, 2.4.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın imzası ile 
2020/5 Sayılı Genelge Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Genelge ile yüklenicilerin kamu ihale 
sözleşmelerinde yer alan edimlerini, koronavirüs salgını nedeniyle ifa edememeleri halinde 
sözleşmenin süresinin uzatılması veya feshedilmesi için idareye yapacakları başvuru düzenlenmiştir.  

Kamu ihale sözleşmelerinde yüklenicinin koronavirüs salgını nedeniyle edimini geçici veya sürekli 
olarak, kısmen veya tamamen ifa etmesinin imkânsız hale gelmesi halinde yüklenici, yükümlülüğünü 
ifa etmesinin mevcut koşullarda mümkün olmadığını sözleşmenin karşı tarafı olan idareye bildirip 
kendisinden sözleşmenin süresinin uzatılmasını veya sözleşmenin feshedilmesini isteyebilecektir. 
Yüklenicinin, idareye başvururken koronavirüs sebebiyle ifa yükümlülüğünün etkilendiğini 
belgelendirmesi gerekmektedir.  

Bu başvurular, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir Sebep” başlıklı 10. Maddesi ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecektir. Buna göre, sözleşmenin mücbir sebep hali 
nedeniyle süresinin uzatılması veya sözleşmenin feshine karar verilebilmesi için durumun: 

• 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, gerekmektedir. 

İdarenin, yüklenicinin talebini yukarıda yer verilen unsurları taşıyıp taşımadığı bakımından 
değerlendirmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan görüş talep etmesi gerekecektir.  

Belirtmek gerekir ki, sözleşme süresinin uzatılması veya sözleşmenin feshi talebinin kabul edilebilmesi 
için yukarıda yer verilen unsurların bir arada bulunması gerekmektedir. Bir başka deyişle, sözleşme 
süresinin uzatılması veya sözleşmenin feshedilmesi için koronavirüs salgınının varlığı tek başına 
yeterli olmayıp, bu salgının yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayacak şekilde taahhütlerini yerine 
getirmesini engellemesi ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi 
gerekmektedir. 

Genelgenin tam metni aşağıdadır: 
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