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Yeterlik Değerlendirmesinde Aranacak Kriterlere ve 
İstenecek Belgelere İdari Şartnamede  

Yer Verilmemesi Hususunun  
Değerlendirilmesi

ÖZET

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 
göre gerçekleştirilen ihalelerde, iha-
leye katılacak isteklilerin, ekono-
mik ve mali ile mesleki ve teknik 
yeterliklerinin tespiti amacıyla, Ka-
nun’un 10’uncu maddesi gereğince 
belirlenen ve uygulama yönetme-
liklerinde ayrıntılı olarak düzen-
lenen belgeleri teklif leri ile birlik-
te sunmaları istenmektedir. İstekli-
lerin ekonomik ve mali ile mesle-
ki ve teknik yeterliklerinin tespiti 
amacıyla hangi belgeleri sunmala-
rı gerektiğine ilişkin düzenlemeye, 
ihale ilanında ve idari şartname-
de yer verilmektedir. Bu makalenin 
konusu, isteklilerin teklif leriyle bir-
likte sunulması istenen yeterlik bel-
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1. GİRİŞ

4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nu’nun “İhale ilânlarında bu-
lunması zorunlu hususlar” 

başlıklı 24’üncü maddesinde, “İha-
le dokümanında belirtilmeyen hu-
suslara ilânlarda yer verilemez. İha-
le ilânlarında aşağıdaki hususların 
belirtilmesi zorunludur:

…

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye 
katılabilme şartları ve istenilen bel-
gelerin neler olduğu.

f) Yeterlik değerlendirmesinde uygu-
lanacak kriterler.

…” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanun’un “İhale ve ön yeter-
lik dokümanının içeriği ve idari şart-
namede yer alması zorunlu husus-
lar” başlıklı 27’nci maddesinde ise 
“İhale dokümanında; isteklilere tali-
matları da içeren idari şartnameler 
ile yaptırılacak işin projesini de kap-

gelerinin teknik şartnamede iste-
nip istenmeyeceği konusuna iliş-
kin Kamu İhale Kurulunun yak-
laşımının zaman içerisindeki de-
ğişimi ile Kurul kararlarına karşı 
açılacak davaları incelemekle gö-
revli ve yetkili olan Ankara idare 
mahkemeleri, Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi ve Danıştay 13. Daire-
sinin konuya ilişkin kararlarının, 
Kurul kararlarıyla karşılaştırmalı 
olarak incelenmesidir.

ANAHTAR KELİMELER

Yeterlik Değerlendirmesi, Yeterlik 
Belgeleri, Teknik Şartname, İdari 
Şartname, İhale İlanı
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mede bu yönde bir hüküm bulun-
maksızın yeterlik kriterlerinin doğ-
rudan ve sadece teknik şartnamede 
düzenlemesinin kamu ihale mev-
zuatı gereği kabulünün mümkün 
olmadığı sonucuna varılmaktadır. 
Kamu İhale Kurulunun bu yönde-
ki kararları son yıllarda istikrar ka-
zanmıştır. Ancak 2012 yılından ön-
ce verilen Kurul kararları incelendi-
ğinde, Kurulun bu konudaki karar-
larının şimdiki kesinlikte ve keskin-
likte olmadığı görülmektedir.

2. KAMU İHALE KURULUNUN 2012 
YILINA KADAR VERMİŞ OLDUĞU 
KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamu İhale Kurulu, 2012 yılına ka-
dar, idarelerce yeterlik kriterlerinin 
idari şartnamede belirtilmesi gerek-
liliğine uyulmadan teknik şartna-
mede yeterlik kriteri belirtilmesinin 
mevzuata uygun olmadığı yönünde 
kararlar vermiştir. Ancak Kurul bu 
belirlemeye rağmen, anılan yıllarda, 
yeterlik kriterlerinin teknik şartna-
mede belirtilmesine ilişkin olarak 
ihale dokümanına yönelik bir şikâ-
yet başvurusu bulunmaması hâ-
linde, dokümanın kesinleştiğin-
den bahisle, teknik şartnamede is-
tenen belgeleri sunmayan isteklile-
rin teklif lerinin değerlendirme dışı 
bırakılması gerektiği yönünde karar 
vermekteydi.

Dolayısıyla Kurul, teknik şartname-
de yeterlik belgesi sunulmasının is-
tenmesinin mevzuata uygun olma-

sayan teknik şartnameler, sözleşme 
tasarısı ve gerekli diğer belge ve bil-
giler bulunur. Ön yeterlik doküma-
nında ise adaylarda aranılan şartla-
ra, ön yeterlik kriterlerine ve gerek-
li diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna 
göre asgari aşağıdaki hususların be-
lirtilmesi zorunludur:

…

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belge-
ler ve yeterlik kriterleri.

…” hükmü yer almaktadır.

Uygulama yönetmeliklerinin “Ye-
terliğin belirlenmesinde uyulacak il-
keler” başlıklı maddelerinde de “… 
(2) Yeterlik değerlendirmesi için iste-
necek belgelerin ve yeterlik değerlen-
dirmesinde aranılacak kriterlerin, 
ihale veya ön yeterlik ilanı ile ida-
ri şartnamede veya ön yeterlik şart-
namesinde ya da davet yazısında be-
lirtilmesi zorunludur…” düzenleme-
si bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un ve uygulama 
yönetmeliklerinin yukarıda aktarı-
lan hükümlerinden, yeterlik değer-
lendirmesinde aranacak kriterlerin 
ihale ilanı ile idari şartnamede be-
lirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Kurulunun son yıllar-
da istikrar kazanmış kararlarına gö-
re, yeterlik değerlendirmesi için is-
tenecek belgelerin sadece teknik 
şartnamede düzenlenmesi hâlin-
de, bu belgelerin başvuru veya tek-
lif kapsamında sunulmadığı gerek-
çesiyle isteklilerin teklif lerinin de-
ğerlendirme dışı bırakılmasına ola-
nak bulunmamaktadır.

Bu çerçevede verilen Kamu İhale 
Kurulu kararlarına göre, idare ta-
rafından ihale ilanı ve idari şartna-

dığı kabulünden yola çıkmakla bir-
likte, isteklilerin bu hususa yönelik 
şikâyet başvurusunda bulunmama-
sı hâlinde dokümanın kesinleşme-
si sebebiyle, teknik şartnamede iste-
nen belgelerin istekliler tarafından 
sunulmasının zorunlu hâle geldiği 
yönünde hüküm kurmaktaydı.

Nitekim Kamu İhale Kurulunun 
31/03/2008 tarih ve 2008/UH.Z- 
1427 sayılı Kararı’nda, “… İncele-
nen ihalede; ihale üzerinde bıra-
kılan M… Kimya Kim. Mad. Tem. 
Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zar-
fı içerisinde teknik şartnamenin 4.2., 
4.6. ve 4.10. maddesinde istenilen ta-
ahhüt ve belgenin sunulmadığı, O… 
Medikal Özel Sağlık Hiz. Org. Eğt. 
Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.nin tek-
lif zarfı içerisinde teknik şartname-
nin 4.2., 4.6. ve 4.10. maddesinde is-
tenilen hususları taahhüt ettiği, an-
cak 4.10. maddesinde istenilen taah-
hüdün noter tasdikli olması şartına 
uymadığı tespit edilmiştir.

Yeterlik kriterlerinin idari şartname-
de belirlenmesi gerekliliğine uyulma-
dan idarece teknik şartnamede ye-
terlik kriteri belirlenmesinde mev-
zuata uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, yeterlik kriterlerinin ida-
ri şartnamede belirlenmesi gerektiği 
yönünde dokümana ilişkin olarak 
herhangi bir şikayet başvurusunda 
bulunulmadığından ihale doküma-
nının kesinleştiği anlaşılmaktadır. 
İhale komisyonunun teklif lerin iha-

Kamu İhale Kurulu, 2012 yılına kadar, idarelerce 
yeterlik kriterlerinin idari şartnamede belirtilmesi 
gerekliliğine uyulmadan teknik şartnamede yeterlik 
kriteri belirtilmesinin mevzuata uygun olmadığı 
yönünde kararlar vermiştir.
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le dokümanına uygunluğunu değer-
lendirirken kesinleşen doküman ge-
reğince işlem yapması ve doküman-
da istenilen belgeleri sunmayan is-
teklilerin teklif lerini değerlendirme 
dışı bırakması gerekirken buna uyul-
maması 4734 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesine aykırılık teşkil etmekte-
dir…” şeklinde karar verilmiştir.

Kurul, 03/01/2011 tarih ve 2011/
UM.II-9 sayılı Kararı’nda da “… Bi-
lindiği üzere ihaleye katılım için be-
lirlenen yeterlik kriterleri ve sunul-
ması gereken belgeler idari şartna-
melerin ‘ihaleye katılım için belir-
lenen yeterlik kriterleri’ başlığını 
taşıyan maddeleri çerçevesinde be-
lirlenmekte ve bu maddelerde belir-
lenen kriterleri taşımayan veya ilgi-
li belgeleri sunmayan isteklilerin tek-
lif lerinin değerlendirme dışı bırakıl-
ması gerekmektedir.

İncelemeye konu ihaleye ait idari 
şartnamenin ‘ihaleye katılım için be-
lirlenen yeterlik kriterleri’ başlıklı 7 
nci maddesinde yer alan düzenleme-
ler incelendiğinde ise; isteklilere tek-
lif leri ile birlikte teklif etmiş oldukla-
rı mallara ait numune sunmaları zo-
runluluğunun getirildiği; ancak, ka-

lite ve standarda ilişkin belgeler ile 
ilgili olarak bir belirleme yapılmak 
bir yana, ilgili maddede Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği-
nin eki olan açık ihale usulü ile iha-
le edilen mal alımlarında uygulana-
cak olan tip idari şartnamenin ‘Bel-
gelerin sunuluş şekli’ başlıklı 7.7 nci 
maddesinin ‘Kalite ve standarda iliş-
kin belgelerin sunuluş şekli’ başlıklı 
7.7.6 ncı alt maddesine ait 18 no’lu 
dipnotta yer alan açıklama çerçe-
vesinde ‘Bu madde boş bırakılmış-
tır.’ düzenlemesine yer verildiği ve 
bu düzenlemenin, yine ilgili dipnot 
uyarınca, idarece kalite ve standar-
da ilişkin belgelerin istenmediği an-
lamına geleceği görülmekle birlikte, 
yukarıda sayılan mal gruplarına ait 
teknik şartnamede, söz konusu ka-
lite ve standart belgelerinin yeterlik 
kriteri olarak teklif zarfı içinde ve-
rilmelerinin zorunlu kılındığı anla-
şılmaktadır.

Bu yönüyle idari ve teknik şartna-
meler arasında bir uyumsuzluk ol-
duğu, ancak ihale dokümanına kar-
şı herhangi bir şikâyet başvurusunun 
yapılmadığı ve dokümana başvuru 
yolunun tükendiği anlaşıldığından, 
idarenin kesinleşen ihale doküma-
nı üzerinden teklif leri değerlendir-
mesi ve ihaleyi buna göre sonuçlan-
dırması gerekliliği ortaya çıkmakta-
dır…” şeklinde karar vermiştir.

Kamu İhale Kurulu bundan da öte-
ye giderek;

• 4734 sayılı Kanun ve uygulama yö-
netmeliklerinde yer alan yeterlik kri-
terlerinin idari şartname ve ihale ila-
nında belirtilmesine ilişkin düzenle-
melerin ihale dokümanında belli bir 
düzenin sağlanmasına yönelik oldu-
ğuna,

• İhale dokümanında yer alan dü-
zenlemelerin uygulanmasında, dü-
zenlemenin ihale dokümanının han-
gi kısmında yer aldığından çok, ifa-
de ettiği anlam ve amacının önem-
li olduğuna, 

• İhale dokümanının bir bütün ol-
duğu, ihaleye teklif veren isteklile-
rin ihale dokümanının tamamını 
okuyup kabul ettikleri ve teklifleri-
ni buna göre hazırladıkları göz önü-
ne alındığında, teknik şartnamede 
istenen belgelerin isteklilerce tek-
lifleriyle birlikte sunulmasının zo-
runlu olduğuna,

yönelik kararlara da imza atmıştır.1

3. 2012 YILI SONRASINDA 
İSTİKRAR KAZANAN KAMU 
İHALE KURULU KARARLARI

Kurulun, 2012 yılından sonra ko-
nuyla ilgili verdiği kararlar incelen-
diğinde, ikinci bölümde açıklanan 
yaklaşımdan uzaklaştığı ve kurul 
üyelerinin konu hakkında tam bir 
uzlaşı sağladıkları görülmektedir.

Kurul, 2012 yılından sonra verdi-
ği ve istikrar kazanan kararların-
da, dokümana ilişkin şikâyet olup 
olmadığına ve dokümanın şikâyet 
olmaksızın kesinleşip kesinleşme-
diğine bakmaksızın, yeterlik kriter-
lerinin teknik şartnamede düzen-
lenmiş olması hâlinde, söz konu-
su şartnamede yer verilen belgele-
ri sunmayan isteklilerin bu sebeple 

1 bk. Kamu İhale Kurulunun 06/01/2011 
tarih ve 2011/UH.III-65 sayılı Kararı

Kurul; istikrar kazanan kararlarında, dokümana ilişkin 
şikâyet olup olmadığına ve dokümanın şikâyet olmaksızın 
kesinleşip kesinleşmediğine bakmaksızın, yeterlik 
kriterlerinin teknik şartnamede düzenlenmiş  
olması hâlinde, söz konusu şartnamede yer verilen 
belgeleri sunmayan isteklilerin bu sebeple değerlendirme 
dışı bırakılamayacağı yönünde karar vermektedir.
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değerlendirme dışı bırakılamayaca-
ğı yönünde karar vermektedir.

Kurul, bu kararlarıyla isteklilerden 
teklif leri kapsamında sunulması is-
tenilen belgelerin muhakkak idari 
şartname ile ihale ilanında belirtil-
mesi gerektiğinden bahisle, teknik 
şartname ile bu belgelerin sunul-
masının istenmesi hâlinde, teknik 
şartnamenin bu düzenlemesini yok 
saymakta veya sözleşme aşamasın-
da sunulması gerekli bir belge ola-
rak değerlendirmektedir. Hatta Ku-
rul, idari şartnamede, teknik şart-
namede yapılan düzenlemelere atıf 
yapılması hâlini bile kabul etme-
mekte, gerekli düzenlemenin mut-
lak surette idari şartnamede yapıl-
ması gerektiğine karar vermektedir.

Nitekim Kurulun, 06/05/2015 ta-
rih ve 2015/UM.I-1265 sayılı Kara-
rı’nda, “… 4734 sayılı Kanun ve Mal 
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetme-
liği’nin yukarıda aktarılan hüküm-
leri uyarınca, yeterlik değerlendiril-
mesinde aranılacak kriterlerin iha-
le ilanı ile idari şartnamede belirtil-
mesi ve ihaleye katılabilmek için ge-
reken belgeler ve yeterlik kriterlerine 
teknik şartnamede yer verilmemesi 
gerekmektedir.

Öte yandan, idareler tarafından is-
teklilerce teklif edilen ürünlerin tek-
nik şartnameye uygunluğu, teklif -
lerin değerlendirilmesi aşamasında 
katalog, demonstrasyon ya da nu-
mune değerlendirmesi yoluyla yapı-
labileceği gibi bu değerlendirme ürü-
nün teslimini müteakip muayene ve 
kabul aşamasında da yapılabilecek-
tir. Bu konudaki takdir yetkisi ida-
relere ait olup teklif lerin değerlendi-
rilmesi aşamasında ürünün numu-
ne değerlendirmesinin de yapılması-
nın öngörülmesi halinde numunenin 
sunulma yöntemi ile ihale komisyo-
nunca numunenin değerlendirilme-

sine yönelik düzenlemelere ayrıntılı 
bir şekilde idari şartnamede yer ve-
rilmesi gerekmektedir.

İnceleme konusu ihaleye ait İha-
le İlanı ve İdari Şartname’de istek-
lilerce teklif edilen su sayaçlarının 
Teknik Şartname’de yer verilen tek-
nik özelliklere uygunluğuna yöne-
lik bir yeterlik değerlendirmesi (nu-
mune, katalog vb. şekilde) yapılaca-
ğının düzenlenmediği ve bu hususa 
ilişkin düzenlemelere Teknik Şartna-
me’de yer verildiği dikkate alındığın-
da, alımı yapılan sayaçların Teknik 
Şartname’ye uygunluğu hakkında 
teklif lerin değerlendirilmesi aşama-
sında inceleme ve değerlendirme ya-
pılamayacağı ve sayaçların ihale do-
kümanında öngörülen teknik kriter-
lere uygunluğunun sözleşmenin uy-
gulanması aşamasında muayene ve 
kabul komisyonunca denetleneceği 
sonucuna varılmaktadır.

Ayrıca ihale dokümanında belirtilen 
özelliklere uymayan sayaçların idare 
tarafından kabul edilmesinin müm-
kün olmadığı, aksine bir durumun 
muayene ve kabul komisyonlarının 
başkan ve üyeleri ile ihtiyacın karşı-
lanma sürecindeki her aşamada gö-
rev alan diğer ilgililerin sorumluluğu-
na yol açacağı hususları bir arada de-
ğerlendirildiğinde, ihale üzerinde bı-
rakılan istekli tarafından teklif edilen 

su sayaçlarının Teknik Şartname’ye 
uygun olmadığı yönündeki birinci 
iddianın yerinde olmadığı neticesine 
ulaşılmıştır…” şeklinde karar verile-
rek bu husus açıkça vurgulanmıştır.

Kurulun mezkûr kararı örnek mahi-
yetinde olup, son yıllarda bu konu-
da verilen tüm kararları aynı yön-
dedir.2

4. İLK DERECE MAHKEMELERİNİN 
KONUYA İLİŞKİN KARARLARI

Ankara idare mahkemeleri bu ko-
nuyu, Kamu İhale Kurulunun son 
yıllarda verdiği kararlardaki yakla-
şımından farklı şekilde ele almak-
tadır.

İlk derece mahkemeleri, yeterlik 
belgesi olarak istenebilecek belge-
lerin teknik şartnamede yer alması 
ve teklif ekinde sunulmasının isten-
mesi hâlinde, bu yöndeki düzenle-
menin yeterlik koşulu olduğu ve bu 
belgeleri sunmayanların teklifleri-
nin değerlendirme dışı bırakılma-
sı gerektiği yönünde kararlar ver-
mektedir.

2 bk. Kamu İhale Kurulunun 01/04/2015 
tarihli, 2015/UH.I-939 sayılı; 04/03/2015 
tarihli, 2015/UH.III-694 sayılı; 18/02/2015 
tarihli, 2015/UH.I-588  sayılı Kararı ile 
14/01/2015 tarih ve 2015/UH.II-139 sayılı 
Kararı

İlk derece mahkemeleri, yeterlik belgesi olarak 
istenebilecek belgelerin teknik şartnamede yer alması 
ve teklif ekinde sunulmasının istenmesi hâlinde, 
bu yöndeki düzenlemenin yeterlik koşulu olduğu ve 
belgeleri sunmayanların tekliflerinin değerlendirme 
dışı bırakılması gerektiği yönünde kararlar 
vermektedir.
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Ankara idare mahkemelerince ek-
seriyetle, ihale dokümanının kesin-
leşip kesinleşmediği hususunda bir 
inceleme yapılarak, isteklilerin ke-
sinleşen ihale dokümanında belir-
tilen şartlara uygun teklif verip ver-
mediğinin, yeterliği sağlayıp sağla-
madığının belirlenmesi gerektiği 
yönünde değerlendirmede bulu-
nulmaktadır.

Nitekim Ankara 15. İdare Mahke-
mesinin 09/10/2013 tarih ve E: 2013/ 
1129 sayılı Kararı’nda, “… 4734 sa-
yılı Yasaya göre gerçekleştirilen ihale-
lerde, tekliflerin değerlendirilmesinin 
ihale dokümanında yer alan düzen-
lemeler çerçevesinde gerçekleştirildiği, 
idari şartname ve teknik şartname-
nin de ihale dokümanı kapsamında 
yer alan belgelerden; idarece teknik 
şartnamede istenilen bilgi ve belge-
lerin, asıl itibariyle ihale konusu hiz-
met işinin ifasında, hizmette kullanı-
lacak araçların teknik şartnamesinde 
belirtilen özelliklere uygun olup olma-
dığının denetlenmesine yönelik bir ye-
terlik kriteri olduğu hususları birlik-
te dikkate alındığında, ihale komisyo-
nunca değerlendirme yapılırken, ke-
sinleşmiş olan ihale dokümanı çerçe-
vesinde, isteklilerin kesinleşen ihale 
dokümanında belirtilen şartlara uy-
gun teklif verip vermediğinin, yeterliği 
sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi 
gerekmekte olup, 4734 sayılı Yasanın 
10. maddesi uyarınca, yeterlik belgesi 
olarak istenebilecek belgelerin Teknik 
Şartnamede yer alması ve teklif ekin-
de sunulmasının istenilmesi halinde, 
yeterlik koşulu olduğu ve sunmayan-
ların değerlendirme dışı bırakılacağı 
açıktır…”;

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 
04/03/2014 tarih ve E: 2014/176 sa-
yılı Kararı’nda, “… kural olarak Ye-
terlik kriterlerinin İdari Şartname’de, 
ihale konusu işin uygulanmasına yö-

nelik kriterlerin ise Teknik Şartna-
me’de düzenlenmesi gerekmekte ise 
de; 4734 sayılı Kanunun 12. mad-
desi uyarınca ihale dokümanının bir 
parçası olan teknik şartname ile bir 
yeterlik kriteri getirilmesi ve bu şart-
namenin şikâyet ya da itirazen şika-
yete konu edilmeyerek kesinleşme-
si halinde teknik şartname ile geti-
rilmiş bir kriter olup olmadığına ba-
kılmaksızın ihaleye katılım için bir 
yeterlik kriteri olarak uygulanaca-
ğı açık olup başvuru konusu ihale-
nin Teknik Şartnamesi’nde istekliler-
ce teklif edilen ürünlerin markala-
rının teklif mektubunda belirtilme-
si gerektiğine dair not şeklinde ifade 
edilen hususun da isteklilerin teklif-
lerinin değerlendirilmesi aşamasında 
bir yeterlik kriteri olarak uygulana-
cağı ve bu nitelikte teklif sunmayan 
teklif sahiplerinin tekliflerinin değer-
lendirmeye alınamayacağı anlaşıldı-
ğından, hukuka aykırı olarak teknik 
şartname ile getirilen söz konusu ye-
terlik kriteri ile ilgili itirazen şikayet 
başvurusunun reddedilmesinde hu-
kuka uygunluk bulunmadığı sonucu-
na varılmıştır…”;

Ankara 13. İdare Mahkemesinin 
05/12/2014 tarih ve E: 2014/1982 
sayılı Kararı’nda, “4737 sayılı Ka-
nun’un 10’uncu maddesi uyarınca, 
teknik yeterlik belgesi olarak isteni-
lebilecek belgelerin Teknik Şartna-
me’de yer alması ve teklif ekinde su-
nulmasının istenilmesi halinde, bu 
belgelerin yeterlik koşulu olduğu ve 
bu belgeleri sunmayanların değer-
lendirme dışı bırakılacağı anlaşıl-
maktadır.

Teknik Şartname gereğince istenen 
belgelerin ihaleye katılım aşamasın-
da yeterlik kriteri olarak düzenlen-
diği ve bu belgenin istekliler tarafın-
dan teklif leri ekinde sunulması ge-
rektiği açıktır.

Bu durumda davalı idarece Teknik 
Şartname’de istenen belgelerin iha-
le esnasında komisyona sunulup su-
nulmadığı hususu değerlendirilerek 
bir karar verilmesi gerekmekte iken, 
İdari Şartname’de ve bu ilanda şikâ-
yete konu belgelere yer verilmediği 
gerekçesiyle başvurunun reddine 
yönelik dava konusu edilen işlem-
de hukuka uygunluk bulunmamış-
tır…”;

Ankara 14. İdare Mahkemesinin 
12/01/2015 tarih ve E: 2014/434, 
K: 2015/31 sayılı Kararı’nda, “… 
4734 sayılı Kanunun 10. madde-
si uyarınca, teknik yeterlik belgesi 
olarak istenebilecek belgelerin Tek-
nik Şartnamede yer alması ve tek-
lif ekinde sunulmasının istenilme-
si halinde, yeterlik koşulu olduğu ve 
bu belgeleri sunmayanların teklif le-
rinin değerlendirme dışı bırakılması 
gerektiği açıktır.

Olayda; dava konusu ihaleye ait 
teknik şartnamede, istekli firmala-
rın, teklif zarf larında bazı bilgi ve 
belgeleri vermeleri gerektiği yönün-
de düzenlemeye yer verilerek, Tek-
nik Şartnamede belirtilen asansör-
lerle ilgili bilgi ve belgeleri (garan-
ti belgesi, sertifıkasyon belgesi, ürün 
katalogu vb.) teklif le birlikte sun-
malarının istenildiği, ancak ihale-
yi yapan idarece teklif lerin değer-
lendirilmesi aşamasında anılan bil-
gi ve belgelerin aranmadığı, nitekim 
ihale üzerinde bırakılan S… Asan-
sörleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile 
ekonomik açıdan en avantajlı ikin-
ci teklif sahibi olarak belirlenen P… 
Yap. Malz. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 
Teknik Şartnamenin 2.2. maddesin-
de sözü edilen belgeleri sunmadık-
ları, bu hususun dava konusu Ka-
mu İhale Kurulu kararına ilişkin 
esas inceleme raporunda da tespit 
edildiği görülmektedir.
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Bu durumda; teknik yeterlik belgesi 
olarak istenen belgeleri teklif ekinde 
sunmamaları nedeniyle yeterlik ko-
şulunu sağlamadıkları açık olan S… 
Tic. Ltd. Şti.’nin teklif lerinin değer-
lendirme dışı bırakılması gerektiğin-
den, davacının bu iddiayla yaptığı 
itirazen şikâyet başvurusunun red-
dine ilişkin dava konusu Kurul ka-
rarında bu yönüyle hukuka uygun-
luk bulunmamaktadır…”,

hükümlerine yer verilmiş ve karar-
larda, yeterlik kriterlerinin teknik 
şartnamede belirlenmesi hâlinde, 
bu belgeleri sunmayan isteklilerin 
teklif lerinin değerlendirme dışı bı-
rakılması gerektiği yönünde hüküm 
kurulmuştur.

5. BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN 
KONUYA İLİŞKİN KARARLARI

Bölge idare mahkemesince veri-
len kararlar incelendiğinde, ihale-
ye katılan isteklilerin teklif mek-
tubunu sunarken ihale doküma-
nını okuyup kabul ettiklerinden 
yola çıkıldığı görülmektedir. Böl-
ge idare mahkemesince, istekliler 
tarafından ihale dokümanı içe-
risinde yer alan teknik şartname 
düzenlemelerine ilişkin şikâyette 
bulunulmaması durumunda ihale 
dokümanının kesinleştiği, kesin-

leşen ihale dokümanında yer alan 
şartların isteklilerce yerine getiril-
mesinin zorunlu olduğu değerlen-
dirilerek, yeterlik kriterinin tek-
nik şartname ile getirilmiş olma-
sına çok önem atfedilmediği anla-
şılmaktadır.

Örneğin, Ankara Bölge İdare Mah-
kemesince verilen 04/04/2012 tarih 
ve Y.D. İtiraz No: 2012/1565 sayı-
lı Karar’da, “… Bu durumda, davacı 
şirketin, teknik şartname ile getirilen 
bir yeterlik kriteri olmakla birlikte, 
şikâyet ya da itirazen şikâyete konu 
edilmeyerek kesinleşen ihale dokü-
manı ile aranılan gıda üretim izni-
nin (işletme kayıt belgesi) 31.12.2011 
tarihine kadar geçerli olması, bu ta-
rihe kadar da belirtilen adreste gıda 
üretimi yapamayacak olması karşı-
sında, 2011-2012 eğitim-öğretim yı-
lının tümüne yönelik olarak yapılan 
ihaleye katılım koşullarını taşımadı-
ğı sonucuna varılmıştır…”;

Aynı Mahkemenin 30/05/2012 ta-
rih ve Y.D. İtiraz No: 2012/2486 sa-
yılı Kararı’nda ise “… Bu kural, ihale 
dokümanı arasında yer alan teknik 
şartname ile getirilen bir yeterlik kri-
teri ise de; ihale dokümanı şikâyet ya 
da itirazen şikâyete konu edilmeye-
rek kesinleşmiş olduğundan, söz ko-
nusu belgeleri ihale dosyası ile bir-

likte idareye sunmayan isteklilerin, 
ihaleye katılım için aranılan yeter-
lik koşullarını taşımadığı açıktır…”,

şeklinde hüküm verilmek suretiyle, 
kesinleşen ihale dokümanı kapsa-
mında bulunan teknik şartnamede 
ihaleye katılım için aranılan yeterlik 
koşullarının isteklilerce sağlanması 
gerektiği vurgulanmıştır.

6. DANIŞTAYIN KONUYA 
İLİŞKİN İÇTİHATLARI

Danıştay 13. Dairesi de Ankara ida-
re mahkemeleri ve Ankara Bölge 
İdare Mahkemesince verilen karar-
larda olduğu gibi, 4734 sayılı Ka-
nun’un 10’uncu maddesi uyarınca, 
teknik yeterlik belgesi olarak istene-
bilecek belgelerin teknik şartname-
de yer alması ve teklif ekinde sunul-
masının istenmesi hâlinde, bu bel-
gelerin yeterlik koşulu olduğu ve 
sunmayanların değerlendirme dışı 
bırakılacağı yönünde içtihat oluş-
turmuştur.

Nitekim Danıştay 13. Dairesinin 
27/12/2013 tarih ve E: 2013/1145, 
K: 2013/4026 sayılı Kararı’nda, “… 
Olayda, dava konusu ihaleye ait tek-
nik şartnamede, yüklenicinin, tekli-
finde bazı bilgi ve belgelerin veril-
mesi yönünde düzenlemeye yer ve-
rilerek, Teknik Şartnamede belir-
tilen araç, ekipman ve malzemele-
re ait bilgi ve belgeleri (tablo, grafik, 
plan vb.) teklif le birlikte sunmaları-
nın istenildiği, ancak ihaleyi yapan 
idarece teklif lerin değerlendirilme-
si aşamasında anılan bilgi ve belge-
lerin aranmadığı ve hiçbir isteklinin 
teklifinin değerlendirme dışı bırakıl-
madığı anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 10. maddesi 
uyarınca, teknik yeterlik belgesi ola-
rak istenebilecek belgelerin Teknik 
Şartnamede yer alması ve teklif ekin-
de sunulmasının istenilmesi halinde, 

Bölge idare mahkemesince, istekliler tarafından  
teknik şartname düzenlemelerine ilişkin şikâyette 
bulunulmaması durumunda ihale dokümanının 
kesinleştiği, kesinleşen ihale dokümanında yer 
alan şartların isteklilerce yerine getirilmesinin 
zorunlu olduğu değerlendirilerek, yeterlik kriterinin 
teknik şartname ile getirilmiş olmasına çok önem 
atfedilmediği anlaşılmaktadır.



24 G
Ü

N
C

EL
 M

EV
ZU

A
T

EY
LÜ

L-
EK

İM
 2

01
5

m a k a l e

yeterlik koşulu olduğu ve sunmayan-
ların değerlendirme dışı bırakılacağı 
açık olmakla birlikte,…”;

Ayrıca, Danıştay 13. Dairesinin 
11/07/2014 tarih ve E: 2014/1601, 
K: 2014/2778 sayılı Kararı’nda, “… 
4734 sayılı Kanun’un 10. madde-
si uyarınca, teknik yeterlik belgesi 
olarak istenebilecek belgelerin Tek-
nik Şartnamede yer alması ve teklif 
ekinde sunulmasının istenilmesi hâ-
linde, bu belgelerin yeterlilik koşulu 
olduğu ve bu belgeleri sunmayanla-
rın değerlendirme dışı bırakılacağı 
anlaşılmaktadır.

Teknik Şartname gereğince sual for-
munun ihaleye katılım aşamasında 
yeterlilik kriteri olarak düzenlendiği 
ve bu belgenin istekliler tarafından 
teklif leri ekinde sunulması gerektiği 
noktasında tereddüt olmamakla bir-
likte, …”,

denilmek suretiyle, bu konudaki 
yaklaşım çok açık bir şekilde orta-
ya konulmuştur.

7. GENEL DEĞERLENDİRME

Kamu İhale Kurulu, 2012 yılına ka-
dar olan kararlarında, yeterlik bel-
gelerinin teknik şartnamede isten-
mesi hâlinde, ihale dokümanına yö-
nelik bir şikâyet olmadığı ve bu şe-
kilde dokümanın kesinleştiğinden 
bahisle, teknik şartnamede istenen 

belgelerin isteklilerce sunulmasının 
zorunlu olduğu yönünde değerlen-
dirmede bulunmakta iken son yıl-
larda bu görüşünü değiştirmiş ve 
ihale ilanı ile idari şartnamede yer 
verilmeyen yeterlik kriterlerinin 
teknik şartname ile düzenleneme-
yeceği yönündeki kararları istikrar 
kazanmıştır.

İdari yargı mercilerince ise Kuru-
lun bu kararları hiçbir şekilde be-
nimsenmemiş ve idari yargının ak-
si yönde oluşan kararları da yerleşik 
hâle gelmiştir.

Kamu İhale Kurulunca, teknik şart-
name ile yeterlik kriteri olarak iste-
nen belgeleri sunmayan isteklinin 
bu sebeple ihale dışı bırakılamaya-
cağına dair verilen kararlara karşı, 
karar sebebiyle menfaati ihlal edi-
len istekli/istekliler tarafından dava 
açılması hâlinde davanın, davacı is-
tekli/istekliler lehine sonuçlanacağı 
anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Kurulu ile idari yar-
gı mercilerince verilen kararların 
bu çelişkisi, ihale süreci sonucun-
da imzalanan sözleşmelerdeki yük-
lenicilerin dava sonucuna göre de-
ğişmesine, ihale sürecinin ve söz-
leşme sürecinin uzamasına, ihaleye 
katılan isteklilerin Kurul kararları-
na olan güveninin zedelenmesine 
yol açmaktadır.

Kamu İhale Kurulu, İdari Yargı-
lama Usulü Kanunu’nun 28’in-
ci maddesinin 1’inci fıkrası gere-
ğince, Danıştay, bölge idare mah-
kemeleri, idare ve vergi mahkeme-
lerinin esasa ve yürütmenin dur-
durulmasına ilişkin kararlarının 
icaplarına göre gecikmeksizin iş-
lem tesis etmeye mecbur olduğu 
gibi, 4734 sayılı Kanun’un 53’ün-
cü maddesinde belirlenen uygula-
mayı yönlendirme görevini yerine 
getirirken de mutlak surette yer-
leşik yargı içtihatlarını dikkate al-
mak zorundadır.  

Kurul, uygulamayı yönlendirme 
görevini büyük ölçüde, düzenleyi-
ci işlemler tesis etmek suretiyle ye-
rine getirmektedir. Ancak Kuru-
lun uyuşmazlık kararlarındaki de-
ğerlendirmelerinin de uygulamayı 
yönlendirmede oldukça etkili oldu-
ğu bir gerçektir. Dolayısıyla Kuru-
lun uyuşmazlık kararlarını değer-
lendirirken de uyuşmazlık konu-
sunda idari yargı mercilerinin, özel-
likle Danıştay 13. Dairesinin karar-
larını dikkate alması ve verilecek 
kararların yargı içtihatlarına aykı-
rı olmamasına önem göstermesi ge-
rekmektedir.

8. SONUÇ

Kamu İhale Kurulunun, bu makale 
kapsamında ele alınan ve son yıllar-
da istikrar kazanan kararlarını, yar-
gı kararlarını dikkate alarak değiş-
tirmesi, hatta bu değişikliği uygu-
lama yönetmelikleri ve Kamu İha-
le Genel Tebliği’nde de yayımlaya-
rak tereddütleri ortadan kaldırması 
gerekmekte olup bu husus, 4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’ün-
cü maddesinin b/2 bendinde açık-
ça belirtilen Kamu İhale Kurumu-
nun “uygulamayı yönlendirme” gö-
revinin bir gereğidir.

Danıştay 13. Dairesi de teknik yeterlik belgesi olarak 
istenebilecek belgelerin teknik şartnamede yer alması 
ve teklif ekinde sunulmasının istenmesi hâlinde, bu 
belgelerin yeterlik koşulu olduğu ve sunmayanların 
değerlendirme dışı bırakılacağı yönünde içtihat 
oluşturmuştur.


