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2013/7170 İhale Kayıt Numaralı “Trabzon Akyazı 40.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum ve Spor 

Tesisleri İnşaatı İşi” İhalesi 

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME: 

 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 02.05.2013 tarihinde belli istekliler 

arasında ihale usulü ile yapılan “Trabzon Akyazı 40.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum ve Spor 

Tesisleri İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Günal İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. - Mapa İnşaat 

ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi’nin 07.05.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, 

idarenin 10.05.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.05.2013 tarih ve 

16647 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.05.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet 

başvurusunda bulunulmuştur. 

 

 Başvuruya ilişkin olarak 2013/1801 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan 

inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. 

 

KARAR: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. 

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bahse konu ihalenin ön yeterlik değerlendirmesine 

ilişkin şikâyetler üzerine idarece alınan kararlarla ilgili olarak kendilerine bildirimde 

bulunulmadığı, tekliflerinin idarenin ön yeterlik yazısı ve ekinde yer alan Ön Yeterlik 

Değerlendirme Sonuç Tutanağı’nda 100 puan alan ilk 10 adayın ihaleye katılabileceği 

düşüncesiyle hazırlandığı, 02.05.2013 tarihinde teklif zarflarının açılması ile Ön Yeterlik 

Değerlendirme Sonuç Tutanağı’nın 12’nci sırasında yer alan ve ön yeterlik almamış olan 

Sarıdağlar İnş. ve Tic. A.Ş. & STY İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Yertaş İnş. Tur. San. ve 

Mad. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ihaleye istekli olarak teklif verdiği, söz konusu iş 

ortaklığının teklifinin ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmadığı, teklif 

zarfı açılarak iş ortaklığının istekli olarak ihaleye kabul edildiği, ihale komisyonundan alınan 

şifahi bilgiye göre ihale üzerinde bırakılan isteklinin şikâyet başvurusu üzerine alınan ihale 

komisyon kararı ile yeterli bulunduğunun ifade edildiği, ön yeterlik almış aday konumunda 

bulunan kendi iş ortaklıklarının ve ihaleye teklif veren diğer isteklilerin bahse konu iş 

ortaklığının da ön yeterlik almış olduğunu ihale günü teklif zarflarının açılmasından sonra 

öğrendikleri, bahse konu iş ortaklığının da şikâyet başvurusu üzerine yeterli kabul edilmesine 

ilişkin kararın Ön Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı’nda yer alan ve söz konusu ihalede 
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ön yeterlik teklifi sunarak aday konumuna ulaşan tüm katılımcılara bildirilmemesinin 

mevzuata uygun olmadığı, kamu ihale hukukunun en temel ilkelerinden saydamlık, rekabet ve 

eşit muamele ilkelerinin ihlal edildiği iddialarına yer verilmiştir. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit 

edilmiştir. 

 

Başvuruya konu ihaleye ait Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 2.1.(a) maddesinde ihale 

konusu işin adının “Trabzon Akyazı 40.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum ve Spor Tesisleri 

İnşaatı İşi” ihalesi olarak belirtildiği, 

 

Bahse konu Şartname’nin 7.8’inci maddesinde “7.8. Yeterlikleri tespit edilen adaylar 

arasında 7.9. maddesinde belirtilen kriterlere göre yapılan puanlamaya göre oluşturulan 

sıralama sonucunda ilk 5 sıradaki aday listeye alınacak ve teklif vermeye davet edilecektir.  

 

7.8.1. Ön yeterlik kriterlerini sağlayan adaylardan listeye alınacakların 

belirlenebilmesi için adayların ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlikleri, 

7.9. maddesinde belirtilen kriterlere göre puanlanmak suretiyle en yüksek puandan 

başlanarak liste oluşturulur. Puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak aday sayısının 

öngörülen sayıyı aşması halinde, eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınır.  

 

7.8.2. Yeterliği tespit edilen aday sayısının, listeye alınarak teklif vermeye davet 

edilecek aday sayısından daha az olması durumunda, yeterliği tespit edilen aday sayısının en 

az beş olması kaydıyla, yeterlikleri tespit edilen tüm adaylar teklif vermeye davet edilecektir.” 

düzenlemesine yer verildiği görülmektedir.  

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, belli 

istekliler arasında ihale usulüyle yapılan bahse konu ihalenin ön yeterlik değerlendirmesine 

16 adayın katıldığı, idarece yapılan ön yeterlik değerlendirmesinde, Makro İnş. Tic. A.Ş. & 

İhlas Holding A.Ş. İş Ortaklığı’nın bilanço veya eşdeğer belgeler ile adayın iş hacmini 

gösteren belgelere ilişkin bir yıllık belge sunması gerekirken 6 aylık belge sunmuş 

olmasından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan Şartname’nin 7.8’inci maddesi 

gereği, ön yeterlik değerlendirmesinde asgari yeterlik kriterlerini sağladığı tespit edilen 

adaylar arasından, aynı Şartname’nin 7.9’uncu maddesinde belirtilen kriterlere göre yapılan 

puanlama ile oluşturulan sıralama sonucunda ilk 5 sıradaki adayların listeye alınacağının 

düzenlendiği, puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak aday sayısının öngörülen sayıyı 

aşması nedeniyle, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin 

belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği eşit 

puana sahip ilk 10 adayın tamamının listeye alınarak teklif vermeye davet edildiği, listeye 

giren ilk 10 adayın tamamının 100 puan üzerinden 100 puan alarak (AKM Yapı Taah. San. ve 

Tic. Ltd. Şti. & Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Nuhoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Özka İnş. 

A.Ş. İş Ortaklığı, Atlı İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Fermak İnş. Taah. A.Ş. & Özyurt Mad. İnş. 

San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & YSE San. ve Tic. A.Ş. 

& Yörük Yapı Mad. Müh. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Nur-Soy İnş 

Uluslararası Nak. San. ve Tic. A.Ş. & Arıkan İnş. Taah. Tic. ve San A.Ş. İş Ortaklığı, YDA 

İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Sigma İnş. ve Tur. İşl. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, IC İçtaş İnş. San. ve 

Tic. A.Ş., Gülermak Ağır Sanayi İnş. ve Taah. A.Ş. & Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. İş 

Ortaklığı, Günal İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Mapa İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Yenigün İnş. 
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San. ve Tic. A.Ş. & Türkerler İnş. Tur. Mad. Enerji Ür. Tic. ve San. A.Ş. & Gürbağ İnş. Müh. 

Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve REC Uluslararası İnş. Yatırım San. ve Tic. A.Ş.) 

08.04.2013 tarihinde yapılacak ihaleye katılmaya hak kazandığı, ön yeterlik koşullarını 

sağlamış olup, yapılan puanlama sonucu kısa listeye alınacak adaylar arasına giremeyen 

adayların (Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. & Öztaş İnşaat Malz. Tic. A.Ş. İş 

Ortaklığı, Sarıdağlar İnş. ve Tic. A.Ş. & STY İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Yertaş İnş. 

Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, TAV Tepe Akfen Yatırım İnş. ve İşl. A.Ş., 

Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş., Belda İnş. ve Taah. Tic. Ltd. Şti. & Çakır İnş İth. İhr. San. ve 

Tic. Ltd. Şti. & Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. & HSY Yapı İnş. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. İş Ortaklığı) değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.  

 

Bununla birlikte, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu değerlendirme dışı bırakılan 

adaylardan Sarıdağlar İnş. ve Tic. A.Ş. & STY İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Yertaş İnş. 

Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusu 

üzerine idarece yapılan inceleme sonucu yeterli bulunarak ihaleye davet edildiği 

anlaşılmaktadır.  

 

06.05.2013 tarihli ihale komisyon kararı incelendiğinde, bahse konu ihaleye kısa 

listeye alınan adaylar arasından 9 isteklinin katıldığı, ihalenin şikâyet başvurusu üzerine 

yeterli bulunup ihaleye davet edilen Sarıdağlar İnş. ve Tic. A.Ş. & STY İnş. Tur. Tic. ve San. 

Ltd. Şti. & Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, 

başvuru sahibi Günal İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Mapa İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın da 

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu anlaşılmıştır.  

 

 4734  sayılı  Kamu  İhale Kanunu’nun   “Tanımlar”  başlıklı  4’üncü  maddesinde  

Bu Kanunun uygulanmasında; 

 

 … 

 

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları 

ortak girişimleri, 

 

… 

 

İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik 

dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, 

 

… 

 

ifade eder.” hükmü, 

 

 Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin 3’üncü 

fıkrasında “İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde 

gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli 

olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik 

dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.” hükmü, 
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 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Karar gereklerinin yerine 

getirilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında “Şikayeti sonuçlandıran idare 

kararı, en geç üç gün içerisinde başvuru sahibi ile aday veya isteklilere bildirilir. Ancak, ilan 

ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularında ve ilan veya dokümanda 

yer alan düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara yönelik şikayet 

başvurularında istekli olabileceklere, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 

danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise adaylara da bildirim yapılır. Son bildirim tarihini 

izleyen günden itibaren süresi içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda 

bulunulmamış ise, idare tarafından kararın gerektirdiği işlem veya eylemler yerine getirilir.” 

hükmü, 

 

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesinin 10’uncu fıkrasında 

“İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir 

karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar 

tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik 

başvuru sonucunda alınan kararlar aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirilirken, 

başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ön yeterlik değerlendirmesi veya 

ihalenin sonuçlandırılması işlemlerine karşı yapılacak şikayet başvuruları sonucunda alınan 

kararlar istekli olabileceklere bildirilmez. Ancak, ilan veya dokümanda yer alan düzenlemeler 

veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan 

başvurularda aday veya isteklilerin yanında istekli olabileceklere de bildirim yapılır. Son 

bildirim tarihini izleyen günden itibaren süresi içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda 

bulunulmamış ise idare tarafından kararın gerektirdiği işlemler yerine getirilir.” açıklaması 

yer almaktadır. 

 

Yapılan incelemede, Sarıdağlar İnş. ve Tic. A.Ş. & STY İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. 

& Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 27.02.2013 tarihinde, ön 

yeterlik değerlendirmesi sonucu kısa listeye girmeleri gerektiği yönünde idareye şikâyet 

başvurusunda bulunulduğu, idarece yeniden yapılan değerlendirme sonucu kısa listeye 

girdiklerini belirten cevabi yazının 28.02.2013 tarihinde sadece  başvuru sahibine elden teslim 

edildiği anlaşılmaktadır.  

 

Bahse konu ihalenin ön yeterlik tarihi 14.02.2013 olup, idarenin Sarıdağlar İnş. ve Tic. 

A.Ş. & STY İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. İş 

Ortaklığı’nın şikâyet başvurusuna cevabi yazısını ilgiliye elden teslim ettiği tarihte 

(28.02.2013) yukarıda anılan Kanun hükmü gereği, ön yeterlik için başvuran gerçek veya 

tüzel kişilerin veya bunların oluşturdukları ortak girişimlerin istekli olabilecek statüsünden 

çıkıp aday statüsüne geçmiş olduğu anlaşılmıştır. 

 

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri gereği, ön yeterlik değerlendirmesi 

işlemlerine karşı yapılacak şikâyet başvuruları sonucunda alınan kararların diğer adaylara da 

bildirilmesi gerekmektedir. Fakat, bahse konu ihalede ön yeterlik için başvuran bütün 

adaylara şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararın bildirilmemesinin, Sarıdağlar İnş. ve 

Tic. A.Ş. & STY İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. 

İş Ortaklığı’nın şikâyet başvurusu ve idarece şikayet üzerine alınan kararın mahiyeti dikkate 

alındığında, ihale sürecinin esasına yönelik olarak herhangi bir sonuç doğurmadığı, ihaleye 

teklif veren firmalar arasındaki rekabeti bozmadığı,  anılan iş ortaklığının  teklifinin 

değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmediği anlaşılmaktadır.  Diğer taraftan, başvuru 
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sahibi, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ön yeterlik sonucu ihaleye davet edilmesinin uygun 

olmadığını da iddia etmemektedir. Bu sebeple, idarenin Sarıdağlar İnş. ve Tic. A.Ş. & STY 

İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Yertaş İnş. Tur. San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 

şikayet başvurusu üzerine aldığı kararı, yeterlilik alarak ihaleye davet edilmiş olan hatta 

yeterlilik alamayan ancak “aday” sıfatı kazanmış olan firmalara bildirmemesi, şikâyet konusu 

işlemin mahiyeti gereği söz konusu İş Ortaklığı’nın teklifinin geçersizliğini veya ihalenin 

iptalini gerektirecek nitelikte değildir. 

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ 

edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare 

Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen 

şikâyet başvurusunun reddine, 

 

Oybirliği ile karar verildi. 
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Başkan 
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