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4735 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ
4’ÜNCÜ MADDENİN KAPSAMI VE 

UYGULAMASI
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GENEL KURAL - 4735 SAYILI KANUN AÇISINDAN ‘MÜCBİR 

SEBEP’ (M. 10)

Mücbir Sebep Halleri;

- Doğal afetler

- Kanuni Grev

- Genel salgın hastalık

- Kısmi veya genel 

seferberlik ilanı

- Gerektiğinde Kurum 

tarafından belirlenecek 

benzeri diğer haller

Şartları;

- Yükleniciden kaynaklanan 

bir kusurdan ileri gelmemesi

- Taahhüdün yerine 

getirilmesine engel nitelikte 

olması

- Yüklenicinin bu engeli 

ortadan kaldırmaya 

gücünün yetmemesi

- İdareye süresinde başvuru

- Yetkili merciler tarafından 

belgelendirme

Y ü k l e n i c i y e  t a n ı n a n  i m k a n ;  S ü r e  u z a t ı m ı  v e y a  

s ö z l e ş m e n i n  f e s h i



GEÇİCİ MADDE 4- Kapsamı
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İhalesi 31/08/2018 tarihinden önce yapılan

4734 sayılı Kanuna tabi (3’üncü maddedeki istisnalar dahil)

Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden sözleşmeler



ÖN KOŞUL; İMALAT GİRDİLERİNİN FİYATLARINDA

BEKLENMEYEN ARTIŞ MEYDANA GELMESİ
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 Benzer hukuki müessese; TBK md.138 aşırı ifa güçlüğü

 Şartları;

 Öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya
çıkması,

 Bu durumun borçludan kaynaklanmamış olması,

 Bu durumun, sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın
istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine
değiştirmiş olması,

 Borçlunun, borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden
doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olması,

* 4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi ile ‘imalat girdilerinin fiyatlarında
beklenmeyen artış meydana gelmesi’ Kanunen aşırı ifa güçlüğü sebebi olarak kabul
edilmiştir.



YÜKLENİCİYE TANINAN SEÇİMLİK HAKLAR
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• Sözleşme, idarenin
onayı ile
feshedilmek
suretiyle tasfiye
edilir ve yüklenici
hakkında fesihten
kaynaklanan
yaptırımlar
uygulanmaz
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i • Sözleşme, üçüncü
bir kişiye ya da
ortak girişimde
ortaklardan birine
devredilebilir,
devreden ve devir
alan hakkında
devirden kaynaklı
kısıtlamalar ve
yaptırımlar
uygulanmaz
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ı • Devredilen
sözleşmelerin de
yararlanabildiği bu
seçimlik hakkın
kullanımı, süre
uzatımına ilişkin
kısıtlama ve
şartlara tabi
değildir



BAŞVURU, İNCELEME VE KARAR SÜRECİ
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İdare

Hazine ve Maliye Bakanlığı

İdare

Yüklenicinin,
yasal süresi içinde
(19/01/2019 –
19/03/2019)
başvuru yapması

Başvurunun, idarenin
olumlu ya da olumsuz
görüşü ile birlikte
Bakanlığa
gönderilmesi

Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nın görüşü
üzerine başvurunun
idare tarafından
onaylanması veya
reddedilmesi



Başvurunun incelenmesi 
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 Yüklenicinin, yazılı talebinin idareye bildirildiği tarih ile onay tarihi arasında
sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ahde vefa ilkesi gereği yerine
getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;

 Bu sürede yüklenici hakkında gecikme cezası uygulanabilir. (Talebin
onaylanması halinde bu sürede uygulanan gecikme cezasının iadesi
gerekmektedir.)

 Yasaklama işlemleri hakkında uygulanan 45 günlük süre inceleme aşamasında
işlemez

 18/01/2019 tarihinden önceye ait gecikme cezaları, yüklenicinin talebi
onaylansa dahi iade edilmez

 18/01/2019 tarihinden önce feshedilen sözleşmeler hakkında Geçici 4’üncü
madde hükmü uygulanmaz

2019/DK.D-71 SAYILI KİK KARARI
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 İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi
öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü
maddesi uyarınca yükleniciye süre uzatımı verilmesi, tek
başına fiyat farkı hesaplanması sonucunu doğurmaz.

2019/DK.D-79 SAYILI KİK KARARI
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 4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilecek

devirler, devredilecek sözleşmenin ihale dokümanında öngörülen geçerlilik

şekline tabidir

 Devir işleminin tarafları hakkında 4735 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinde

öngörülen 3 yıllık devir yasağı uygulanmaz

 Madde kapsamında gerçekleştirilen devir ve fesihler, fiyat dışı unsur

puanlamasında kullanılan kalite nitelik puanı hesabında dikkate alınmaz

 Süre uzatımı halinde uzatılan süre, idarenin süre uzatımına ilişkin onayının

yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren hesaplanır

2019/DK.D-171 SAYILI KİK KARARI
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TEŞEKKÜRLER


