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KAMU İHALELERİNDE ŞİKÂYET MEKANİZMASI-3
(KİK TARAFINDAN İNCELEME)
Kamu ihaleleri ile ilgili yapılacak şikâyetler ile ilgili
inceleme işlemleri ilk olarak ilgili idare tarafından yapılır
bu aşamada sonuç alınamaması durumunda ise yapılan
itirazen şikâyetler Kamu İhale Kurumu tarafından
incelenir. Biz bu makale ile ihale şikâyetlerinin ikinci
aşamasını oluşturan Kamu İhale Kurumuna yapılan
itirazen şikâyetler ile ilgili konuları inceleyeceğiz.
1. İtirazen Şikâyet Başvuruları
İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare
tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya
süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet
ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan
ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan KİK’e itirazen
şikâyet başvurusunda bulunulabilir. Aynı kişi tarafından
idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan
daha sonraki şikâyet başvurularına idarece verilen
cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz. Şikâyet
başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına
veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının
muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin
başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan
KİK’e yaparlar.
2. Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler
KİK’e yapılan başvurular, öncelikle İhalelere Yönelik
Başvurular Hakkında Yönetmelik (İYBHY) çerçevesinde
incelenir. İdareye başvuruda bulunulması gerekirken
doğrudan KİK’e yapılan başvurular ile idareye
başvurulmuş olmakla birlikte KİK’in haberdar edilmesine
yönelik başvurular veya idarenin on günlük karar alma
süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan
idareye gönderilir.
3. Ön İnceleme Konuları ve Ön İnceleme
Üzerine Yapılacak İşlemler
Başvurular öncelikle;

• Başvuru konusunun KİK’in görev alanında
bulunup bulunmadığı,
• Başvuru ehliyeti,
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• Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,
• Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da
temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile
başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin
ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı
örneğinin bulunup bulunmadığı,
• İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya
ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,
• Başvuruya konu olan durumun farkına
varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,
• İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin
cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip
belirtilmediği,
• İdareye verilen şikâyet dilekçesinin bir
örneğinin ve idare tarafından şikâyet üzerine alınan karar
başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin
eklenilip eklenilmediği,
• Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde
ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,
• Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye,
birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden
fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup
bulunulmadığı,
• Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı
delillerin belirtilip belirtilmediği, yönlerinden sırasıyla
incelenir.
Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen
ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın
bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.
Eksik bilgi ve belgeleri içeren ve henüz başvuru süresi
dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru
süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru
sahibi tarafından giderilebilir.
Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit
edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu
düzenlenir.
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4. Ön İnceleme Konularına Aykırılık Üzerine
Alınacak Kararlar
Eksik bilgi ve belge içeren ve başvuru süresinde
eksiklikleri tamamlanmamış olan itirazen şikâyet
başvurularında bir aykırılığın tespiti üzerine KİK
tarafından başvurunun reddine karar verilir. KİK
tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru dilekçesi
ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle idareye veya
idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie yahut
yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar
verilir.
5. Esas İnceleme
İtirazen şikâyet başvuruları;

• İlan veya ön yeterlik/ihale dokümanına
yapılan başvurular, başvuru sahibinin iddaları ile
idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen
hususlarla sınırlı incelenir.
• İhale veya ön yeterlik dokümanının
verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması,
değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili
olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet
üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen
işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip
edilmediği yönünden incelenir.
• Eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak
incelemede; dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin
diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğine bakılır.
• Şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu
üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararına
karşı yapılacak itirazen şikâyet başvuruları ise idarenin
iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.
• Sözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere
ve usule uyulmadan imzalanmış olması veya

itirazen şikâyet başvurusundan feragat edilmesi, KİK
tarafından itirazen şikâyet başvurusunun incelenip
sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.

Haziran 2021 Yıl:9 Sayı: 102

www.satinalmadergisi.com

KİK, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile
şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin
iptal edilmesi kararına karşı yapılacak itirazen şikâyet
başvurularına ilişkin nihai kararını, ihale işlem dosyası ile
ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin KİK kayıtlarına
alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde, diğer itirazen
şikâyet başvurularında yirmi gün içinde verir.
6. Bilgi ve Belge İstenilmesi
Başvuruya ilişkin belge ve bilgiler ile gerekli
görülmesi halinde ihale işlem dosyası ilgili daire
başkanlığı tarafından istenir.
KİK, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık
gerektiren teknik hususlarla ilgili bilgi kapsamında,
ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile
gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir. Bu durumda
görüşüne başvurulan özel hukuk tüzel kişilerine, gerçek
kişilere ve kamu görevlilerine yapılacak ödeme miktarı
4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen
sınırları geçmemek üzere Kamu İhale Kurulu tarafından
belirlenir.
Ayrıca, başvuru ve incelemeyle ilgili olarak ihtiyaç
duyulan her tür bilgi ve belge ilgili daire başkanlığı
tarafından yazılı olarak resmi ve özel bütün kurum,
kuruluş ve kişilerden istenir. İstenilen bilgi ve belgelerin
belirtilen süre içinde verilmesi zorunludur.
7. Dinleme Toplantısı
Kamu İhale Kurulu tarafından gerekli görülen
hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir.
Bu durumda, Kamu İhale Kurulu tarafından tespit edilen
tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir. Dinleme toplantısı için
tayin edilen gün ve saat taraflara ve ilgililere bildirilir.
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