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Şikâyet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği
(İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI)
İadeli taahhütlü mektupla gönderilme tarihi  Tarih: ../…/
Tebligatın yapılış şekli
İmza karşılığı elden teslim tarihi
 Tarih: ../… /
Faksla gönderilme tarihi
 Tarih: ../… /
E-posta ile gönderilme tarihi
 Tarih:21/12/2011
2012 yılı 12 aylık bakım hizmet alımı - 2011/1452365
Başvuru konusu ihalenin adı ve
ihale kayıt numarası
03/11/2011 günü, saat 10:00
İhale tarihi
06/12/2011
İhale kararının onaylandığı tarih
1

Başvuru sahibi

Vekili/Temsilcisi

Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik Nakliyat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi
Çamlıca Bulvarı Taşkent Cad. No:39 Altındağ/ANKARA
Ercan ŞAHİN
Ayazağa Caddesi Kirazlı Sokak No:15/A Kızılay/ANKARA
İstekli
20/12/2011

Başvuru sahibinin ehliyeti
Başvuru dilekçesinin idare
kayıtlarına alındığı tarih ve sayı
21/12/2011
Başvuru üzerine hangi tarihte
karar alındığı
Varsa başvuru üzerine alınan diğer (Bu bölümde şikayet başvurusu üzerine, varsa raportör tayini veya
kararlar ve yapılan işlemlerin özeti diğer idarelerden bilgi belge istenilmesi gibi alınan ara kararlar ve
yapılan işlemlerin özetine yer verilecektir.)
Başvuru sahibinin ileri sürdüğü iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti:
İhale komisyon kararında Huzur Özel Bakım Rehabilitasyon Merkezi adına düzenlenen fatura toplamının
güncellenmesi neticesinde istenen asgari iş bitirme tutarını karşılamaması nedeniyle değerlendirme dışı
bırakıldığı, ancak faturanın güncellenmesi neticesinde istenen 811.408,20.-TL’yi karşıladığının görüldüğü,
iş bitirme belgesinin tekrar değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi:
Tarafınızca Huzur Özel Bakım Rehabilitasyon Merkezi ile yapılan sözleşme ve adı geçen Merkez adına
düzenlenen faturanın sunulduğu görülmüş olup, yapılan inceleme neticesinde fatura toplamının fiyat farkı
ve Kdv hariç 695.000,16.-TL (115.833,36 x 6) olduğu tespit edilmiş, istenen asgari iş bitirme tutarını
karşılamadığından dolayı değerlendirme dışı bırakılmıştır.
1) İdari şartnamede istenen iş bitirme tutarı: Teklif edilen bedel x 0,25
Teklif edilen bedel 3.245.632,80 .-TL.-TL x % 25 = 811.408,20.-TL
2) Firmanızın iş bitirme tutarı = 695.000,16.-TL
Teklif ettiğiniz bedel olan 3.245.632,80.-TL’nin %25’i olan 811.408,20.-TL’yi karşılamadığı görülmüştür.
İş deneyim belgesinin güncellemesi yapıldığında;
30/06/2010 sözleşme tarihi dikkate alındığı takdirde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49
uncu maddesine göre 1/1/2003 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren
belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu
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Bu kısım şikayet başvurusu üzerine alınan kararın gönderildiği tarihte uygun kutucuk işaretlenerek
doldurulacaktır. Elektronik posta veya faksla yapıla bildirimler, aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü
mektupla bildirime çıkılmak suretiyle teyit edilecektir.
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Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel
Yıllı) endeksin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse
oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenmesi gerekmektedir.
a) Sözleşmenin yapıldığı aydan (2006 Aralık) bir önceki aya ait (2006 Kasım) endeks 174,61,
b) Söz konusu ihaleye ilişkin ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan (ilan tarihi 05/10/2011) bir önceki
aya ait (Eylül 2011) endeks 197,77,
197,77 / 174,61 = 1,132638451
-Belge tutarı 695.000,16.-TL x 1,132638451 = 787.183,90.-TL,
Kararın dayandığı hukuki sebepler, gerekçeleri ve sonucu:
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39, 46, 47, 49 maddeleri,
Bu nedenle yapılan güncelleme neticesinde istekli firmanın iş bitirme tutarı 787.183,90.-TL olup,
idari şartname gereğince istenen 811.408,20.-TL’yi karşılamadığı ve yeterlik kriterini sağlamadığı,
06/12/2011 tarihli kesinleşen ihale kararının 07/12/2011 tarihinde Kurumun resmi elektronik posta adresi ile
gönderildiği, Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketine
07/12/2011 tarihinde ulaştığı, tekliflerinin uygun bulunmama gerekçesine kesinleşen ihale kararı ekinde
gönderilen ihale komisyon kararında yer verildiğinden İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 4
üncü maddesinin ikinci ve dokuzuncu bendleri gereğince, kesinleşen ihale kararının ilgiliye bildirim tarihi
olan 07/12/2011 tarihini izleyen 08/12/2011 tarihinden itibaren 10 günlük süre olan 17/12/2011 Cumartesi
günü mesai saati bitimine kadar şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte, ancak İhalelere Yönelik
Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre sürenin son gününün tatil gününe rastlaması
nedeniyle, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzayacağından 19/12/2011 Pazartesi günü
mesai saati bitimine kadar şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Ancak tarafınızca 20/12/2011
tarihinde şikayet başvurusu yapmanız ve ayrıca şirket müdürünün Cemil İHSAN olması, ihale aşamasında
söz konusu kişinin imza sirküsünün sunulması, şikayet başvurusunun ise Ercan ŞAHİN tarafından yapılması
ve söz konusu kişinin şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya
noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesinin bulunmaması nedeniyle şikayet başvurunuz
reddedilmiştir.
Şikâyetin haklı bulunması halinde, yapılması gereken düzeltici işlemler:
Karara karşı başvuru yapılabilecek itiraz mercii ve başvuru süresi2
Kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda
bulunulabilecektir.
İhale Yetkilisi

Adil YILMAZ
İstanbul Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi Müdürü
İmzası

2

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece
alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü
fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda
bulunulabileceği belirtildiğinden, kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet
başvurusunda bulunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.
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