T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza Ġnfaz Kurumları Ġle Tutukevleri Ġşyurtları Kurumu
(Ġşyurtları Daire Başkanlığı)

Sayı : 80991725-E.459/1443
Konu : Mücbir Sebep Başvurusu Yapılmasının Sözleşme
Kapsamındaki Yükümlülüklere Etkisine Yönelik
Kamu Ġhale Kurulu Düzenleyici Kararı

21/01/2019

DAĞITIM YERLERĠNE
4735 sayılı Kamu Ġhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendinde düzenlenen "Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri
diğer haller." kapsamında mücbir sebep başvurusu yapılması durumunda yüklenicinin
sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edip etmeyeceği ile bu başvuru
sonuçlanıncaya kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen yükleniciye cezai işlem uygulanıp
uygulanmayacağı ve Kamu Ġhale Kurumu tarafından başvuruya konu halin, mücbir sebep hali
olarak belirlenmesi halinde kesilen cezaların yükleniciye iade edilip edilmeyeceği hususlarına
yönelik Kamu Ġhale Kurulu düzenleyici Kurul kararı alınmıştır.
Konuya ilişkin Kamu Ġhale Kurulunun 07/11/2018 tarihli 2018/DK.D-348 sayılı
Düzenleyici Kararı yazımız ekinde gönderilmiş olup,
Bilgi edinilmesi ve gereğince işle ifa edilmesi hususuarz ve rica ederim.
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: Mücbir sebep başvurusu yapılmasının sözleşmeye

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (e) bendindeki
“Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.” kapsamında mücbir sebep
başvurusu yapılmasının, yüklenicinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edip
etmeyeceği ile bu başvuru sonuçlanıncaya kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen yükleniciye
cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağı ve Kamu İhale Kurumu tarafından başvuruya konu halin,
mücbir sebep hali olarak belirlenmesi halinde kesilen cezaların yükleniciye iade edilip edilmeyeceği
hususlarına ilişkin olarak;
1- 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında Kuruma mücbir sebep
başvurusu yapılmasının yüklenicinin sözleşmeye esas yükümlülüklerini yerine getirmesini ortadan
kaldırmayacağı ve bu nedenle yüklenici tarafından sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesine
devam edilmesi gerektiğine,
2- Kurum tarafından başvuruya konu halin, mücbir sebep olarak belirlenmesinden önce idare
tarafından mücbir sebep başvurusuna konu sözleşme kapsamında gecikme cezası uygulanmasına
yönelik önceden tesis edilen işlemlerin hukuki sebebi, mücbir sebep halinin varlığını tespit eden
Kurul kararıyla ortadan kalkacağından, bu aşamadan sonra, uygulanmış olan gecikme cezasının iade
edilerek mücbir sebep hali nedeniyle süre uzatımı veya sözleşmenin feshi hususlarında ortaya çıkan
hukuki duruma göre idarenin yeniden işlem tesis etmesinin uygun olacağına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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