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Elektronik sayaç üretimi yapmakta olan (B) Firması ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından
01.03.2009 tarihinde yapılan "Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı Sistemi Alımı"
ihalesinde mevzuata aykırılıklar bulunduğu öne sürülerek ASKİ’ye başvurmuştur. Bu
başvurusunun reddedilmesi üzerine ise Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet başvurusunda
bulunmuştur. Kamu İhale Kurulu kararında ise başvuruda ileri sürülen iddialar üzerinde ihale
ile ilgili olarak başvuru konusu edilen aykırılıkların, 4734 sayılı Yasa’nın 56. maddesinin 2/b
bendi gereğince düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve ihalenin iptalini
gerektirdiği tespiti yapılmıştır. Kurum; “Kurum’un 4734 sayılı Kanun’da belirtilen
uygulamayı yönlendirmek görevi kapsamında mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemleri
hakkında gereğinin yapılması için ilgili idare olan ASKİ’ye bildirimde bulunulmasına” karar
vermiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
Madde 34“… Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;
a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek
hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,
b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye
uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,
c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak
sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit
edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında
bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir. …”
Madde 53“… Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.
b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda
sayılmıştır:
1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece
yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin
şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.
2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale
dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek. …”
Sorular
1- (B) Firmasının ASKİ’ye yapmış olduğu başvurunun hukuki niteliğini belirtiniz.
2- İtirazen şikayet hakkında bilgi vererek Kamu İhale Kurulu’nun itirazen şikayet başvurusu
üzerine verdiği kararı değerlendiriniz.

