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Odamız 35 Nolu Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Meslek Komitesinin tarafımıza ilettiği
bilgilerde; Dünya genelinde tesirini gösteren Yeni Korona Virüs (COVID-19) olarak bilinen
bulaşıcı solunum yolu hastalığının, başta sağlık olmak üzere ticaret, sanayi, ekonomi, eğitim,
adalet, ulaştırma gibi bütün alanlara ettiği, söz konusu hastalığın ülkemizde de görülmesi ve
beklenmedik bir hızla yayılması üzerine, salgın riskinin ortadan kaldırılması ve kişilerin
sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere,
görev ve yetki alanı çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alındığı ve
alınmaya devam ettiği ifade edilmektedir.
COVID-19 salgınının, her alanda olduğu gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan kamu ihale sözleşmelerine de etki
ettiği, 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 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla,
2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
2020/5 ile kamu ihale sözleşmelerine ilişkin süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshine
karar verilebileceği gibi bir takım hukuki tedbirler alındığı, ayrıca çalışma hayatına ilişkin
olarak, kamuda olduğu gibi özel sektörde de asgari personelle esnek çalışmaya geçilmesi
gerektiğinin belirtildiği; diğer taraftan Türkiye İş Kurumu tarafından, COVID-19 salgınının
olası etkilerinin dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri
gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatıldığı belirtilmektedir.
Meslek Komitemiz; kamu ihale sözleşmelerinde yüklenici sıfatını haiz şirketlerin de
COVID-19 salgınından ve bu kapsamda alınan mecburi tedbirlerden doğrudan etkilendiğini,
bu nedenle yüklenici şirketler açısından, önlenemeyen ve öngörülemeyen COVID-19 salgını
karşısında; İdare tarafından verilen hizmetleri aksatmayacak ve kamu ihale sözleşmeleri ile
yükleniciler tarafından taahhüt edilen edimlerin, sözleşmelerde öngörülen şekilde eksiksiz
olarak ifa edilmesine engel olmayacak şekilde, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanan
mecburi ve/veya tavsiye niteliğindeki tedbirlerin uygulanması gerektiğini ifade etmektedir.
Bu kapsamda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre
gerçekleştirdikleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri dışındaki hizmet alımı ihalelerinde,
personel çalıştırılmasına dayalı veya personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale
dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede
kullanıldığı hizmet alımlarında yükleniciler tarafından istihdam edilen personellerle ilgili,
istihdamın devamlılığının sağlanması, personellerin maddi kayıp yaşamalarının engellenmesi,
yüklenicilerin işyeri devamlılığının sağlanması ve nihayetinde kamu sağlığının korunması gibi
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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amaçlarla, COVID-19 salgınının önlenmesi ve olası etkilerinin azaltılması amacıyla yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından sosyal ve ekonomik hayata ilişkin alınan yukarıda örnekleri
verilen tedbirlerin uygulanması meslek komitemizin tarafımıza ilettiği çözüm önerisidir.
Yukarıda izah edilen durum karşısında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında
gerçekleştirilen hizmet alım ihaleleri sonucunda imzalanan sözleşmeler kapsamında,
yükleniciler tarafından idarelerde istihdam edilen personellere yönelik, Türkiye İş Kurumu
tarafından, COVID-19 salgınının olası etkileri dikkate alınarak başlatılan kısa çalışma
uygulamasına başvurulması, idareler tarafından verilen hizmetleri aksatmayacak şekilde
personellerin bir kısmının ücretsiz izne gönderilmesi, dönüşümlü çalışma veya kısmi süreli
çalışma gibi yöntemlerin uygulanıp uygulanamayacağı ve uygulanmasının mümkün olması
halinde bu yöntemlerin usul ve esasları konularında değerli görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.
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