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İtiraz Edilen Karar No
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KONU
NetaĢ Telekomünikasyon A.ġ. (Tescil No 94955) tarafından, KKTC Telekomünikasyon
Dairesi’nin 441/2018 sayılı “NG-DWDM (OTN) Sistemi Temini, Tasarım ve Montajı” Ġhalesi
ile ilgili, Merkezi Ġhale Komisyonu’nun 19.12.2018 tarih ve MĠK 572/2018 sayılı kararına
yapılan itiraz hk.
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İDDİALARIN ÖZETİ
BaĢvuru sahibi,
1. Kendisi dıĢındaki diğer ihale katılımcılarının Mal Alımı Ġdari ġartnamesi’nin 7.2,
9.1.a, 9.1.c, 9.1.d, 9.1.e, 9.1.f ve 11.3’üncü maddelerinde yer alan katılım Ģartlarını
karĢılamadıklarını ve katılım için gerekli bilgi/belgeleri sunmadıklarını,
2. Kendi tekliflerinin geçerli bir teklif olduğunu,
3. Ġhaleyi kazanan iktisadi iĢletmenin teknik olarak yetersiz olduğu nedeni ile geçersiz
olduğunu
iddia etmekte ve MĠK 572/2018 numaralı kararın iptal edilmesini talep etmektedir.

DOSYA EVRELERİ
NetaĢ Telekomünikasyon A.ġ. (Tescil No 94955) adına vekili Zeki Yağcı tarafından yapılan
itiraz, Kurul kayıtlarına 25.12.2018 tarihinde girmiĢtir. Kurul’un 253/2018 sayı ve 25.12.2018
tarihli kararı doğrultusunda, 25.12.2018 tarih ve REK.0.00-471/15-18[471/15]-E.670 sayılı
yazı ile Merkezi Ġhale Komisyonu’na, 25.12.2018 tarih ve REK.0.00-471/15-18[471/15]E.671 sayılı yazı ile KKTC Telekomünikasyon Dairesi’ne itiraz bildirilmiĢ ve söz konusu
ihale ile ilgili tüm bilgi ve belgeler ile açıklayıcı bilgilerin 3 (üç) iĢgünü içinde Kurul’a
sunulması istenmiĢtir. Ġtiraz ile ilgili Kurul Kararı ayrıca, 25.12.2018 tarih ve REK.0.00471/15-18[471/15]-E.672 sayılı yazı ile Califorian Trading Ltd’e ve 25.12.2018 tarih ve
REK.0.00-471/15-18[471/15]-E.673 sayılı yazı ile NetaĢ Telekomünikasyon A.ġ.’ne ihale
itiraz formu ve ekleri de tebliğ edilmiĢtir. Keza, aynı karar ile 20/2016 sayılı Kamu Ġhale
Yasası’nın (Yasa) 82(5)’inci maddesi tahtında nihai karar tebliğ edilinceye kadar ihale konusu
ile ilgili baĢka bir iĢlem yapılmamasına karar verilmiĢtir. Yapılan tebliğlerin ardından, KKTC
Telekomünikasyon Dairesi, 26.12.2018 tarihli ve TLD.0.00-471/15-18-E.1603 sayılı yazı ile
ek süre talep etmiĢ ve Kurul’un bu talep ile ilgili 28.12.2018 tarih ve 259/2018 sayılı kararı
yine 28.12.2018 tarih ve REK.0.00-471/15-18[471/15]-E.680 sayılı yazı ile kendisine tebliğ
edilmiĢtir. Tüm bu bildirimler sonucunda, talep edilen bilgi ve/veya belgeler Merkezi Ġhale
Komisyonu’nun 28.12.2018 tarih ve MĠK.0.00-424/02-18[424/02]-E.1145 sayılı yazısının
fiziksel ekinde Kurul kayıtlarına 31.12.2018 tarihinde, KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nin
31.12.2018 tarih ve TLD.0.00-471/15-18-E.1622 sayılı yazı ile aynı tarihte, Califorian
Trading Ltd.’in 31.12.2018 tarihli yazısı aynı tarihte Kurul kayıtlarına girmiĢtir. Kurul,
7/2019 sayılı ve 09.01.2019 tarihli kararı ile Elektronik ve HaberleĢme Mühendisi Deniz
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Yusuf Kaymak’dan bilir kiĢi görüĢü alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi görüĢü alınacağından
Kurul, 10/2019 sayı ve 15.01.2019 tarihli kararı ile nihai karar süresini 5 (beĢ) iĢgünü uzatmıĢ
ve bu kararını 15.01.2019 tarih ve REK.0.00-471/15-18[471/15]-E.17 sayılı yazı ile KKTC
Telekomünikasyon Dairesi’ne, 15.01.2019 tarih ve REK.0.00-471/15-18[471/15]-E.18 sayılı
yazı ile Merkezi Ġhale Komisyonu’na, 15.01.2019 tarih ve REK.0.00-471/15-18[471/15]-E.19
sayılı yazı ile Califorian Trading Ltd.’e, 15.01.2019 tarih ve REK.0.00-471/15-18[471/15]E.20 sayılı yazı ile NetaĢ Telekomünikasyon A.ġ.’ne bildirmiĢtir. Elektronik ve HaberleĢme
Mühendisi Deniz Yusuf Kaymak’ın hazırladığı bilir kiĢi raporu 17.01.2019 tarihinde Kurul
kayıtlarına girmiĢtir.

DEĞERLENDİRME
Kurul, yapılan itiraz baĢvurusunda öncelikle baĢvuru sahibinin itiraz yapmaya yetkili olup
olmadığını değerlendirmiĢ olup baĢvuru sahibinin ihale katılımcısı olması nedeni ile itiraza
yetkili olduğu sonucuna varmıĢtır. 19.12.2018 tarih ve 572/2018 sayılı Merkezi Ġhale
Komisyonu kararının aynı tarihte itiraz sahibinin bilgisine geldiği beyan edildiğinden ve keza
gelen belgelerden bu tarih teyit edildiğinden, itiraz sahibinin 25.12.2018 tarihli itiraz
baĢvurusunun 5 iĢ günü süre içerisinde yapıldığı sonucuna varılmıĢtır. Kurul, baĢvuru
sahibinin 20/2016 sayılı Kamu Ġhale Yasası’nın (Yasa) 80’inci maddesi tahtında itiraz ücretini
KKTC

Maliye

Bakanlığı

Gelir

ve

Vergi

Dairesi’ne

25.12.2018

tarihli

ve

2018122503010060000011 sayılı genel tahsilat makbuzu ile yatırdığı ve bunun sonucunda
Yasa’nın 81’nci maddesinde belirtilen tüm belge veya bilgilerin Kurul’a sunulmuĢ olması
nedeni ile itirazın eksik olmadığına ve itirazın esasını değerlendirme aĢamasına geçilmesine
karar vermiĢtir.
Ġtiraz sahibi birinci iddiasında kendisi dıĢındaki diğer ihale katılımcılarının Mal Alımı Ġdari
ġartnamesi’nin 7.2, 9.1.a, 9.1.c, 9.1.d, 9.1.e, 9.1.f ve 11.3’üncü maddelerinde yer alan katılım
Ģartlarını karĢılamadıklarını ve katılım için gerekli bilgi/belgeleri sunmadıklarını iddia
etmektedir. Mal Alımı Ġdari ġartnamesi’nin 7.2’nci maddesinde katılımcı firmanın kendisinin
veya ana Ģirketinin OTN üreticisi olması gerektiği düzenlenmektedir. Aynı Ģartnamenin 9.1.a
maddesinde ise bu hususta beyan talep edilmektedir. Literatürde “Ana ġirket” bir Ģirketi
kontrol altına alabilmek için pay senetlerinin tamamına ya da yeterli bir çoğunluğuna sahip
olan Ģirket olarak tanımlanmaktadır. Buna göre katılımcının ya da katılımcıyı kontrol eden
Ģirketin OTN üreticisi olması gerekmektedir. Katılımcıların tekliflerle birlikte sundukları
beyanlar incelendiğinde sadece baĢvuru sahibinin bu kriterleri karĢıladığı tespit edilmiĢtir.
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Diğer üç katılımcı Ģartnamenin bu iki maddesini karĢılamamaktadır. Mal Alımı Ġdari
ġartnamesi’nin 9.1.c maddesi Katılımcının ISO9001:2015 ve/veya ISO27001 sertifikalarına
sahip olduğuna dair beyan talep etmektedir. Yasa’nın 60(1)’inci maddesi tahtında talep edilen
bu sertifikaların ihale konusuna iliĢkin olması gerekmesine rağmen Califorian Trading Ltd.’in
sunmuĢ olduğu ISO 9001:2015 belgesinin ihale konusuna iliĢkin olmadığı tespit edilmiĢtir.
Sistem Company Ltd. tarafından ise ihale konusuna iliĢkin ISO/IEC 20000-1:2011 belgesi
sunulmuĢtur. Aerian Solutions Ltd.’in ise ihale konusuna iliĢkin ISO9001:2015 belgesini
teklifinde sunduğu tespit edilmiĢtir. Califorian Trading Ltd.’in ihale konusuna iliĢkin talep
edilen sertifikayı sunmamıĢ olması, Sistem Company Ltd.’in ise talep edilenlerde farklı bir
sertifika sunmuĢ olması nedeni ile Ģartnamenin ilgili maddesindeki kriteri yerine
getirmedikleri tespit edilmiĢtir. Mal Alımı Ġdari ġartnamesi’nin 9.1.d maddesinde, orijinal
ekipman üreticisinin son 5 (beĢ) yıldır OTN sistemleri ürettiğine dair beyan istenmiĢtir.
Califorian Trading Ltd.’in teklif etmiĢ olduğu ürünün üretici firmasının OTN sistemleri
ürettiğine dair beyanı tespit edilmiĢ ancak ilgili maddede belirtilen Ģekilde son 5 yıldır bu
ürünleri ürettiği hususu beyanda yer almamaktadır. Aerian Solutions Ltd.’in teklifinde bu
hususta bir beyan tespit edilmemiĢtir. Sistem Company Ltd.’in ise istenilen Ģartlarda beyanı
bulunmaktadır. Bu durumda Califorian Trading Ltd. ve Arian Solutions Ltd.’in Ģartnamenin
ilgili maddesindeki kriteri yerine getirmedikleri tespit edilmiĢtir. Mal Alımı Ġdari
ġartnamesi’nin 9.1.e maddesinde katılımcı veya katılımcı ana Ģirketinin en az 5 global taĢıyıcı
sınıflı Telekom servis sağlayıcılarının Ģebekesinde OTN tedarik ve dağıtım deneyimine sahip
olduğuna dair beyan talep edilmektedir. Califorian Trading Ltd., Arian Solutions Ltd ve
Sistem Company Ltd.’in teklif dosyalarında bu hususta herhangi bir beyan tespit
edilememiĢtir. Mal Alımı Ġdari ġartnamesi’nin 9.1.f maddesine göre orijinal ekipman
üreticisinin Telekom servis sağlayıcısı veya devlet operatörüyle en az 1(bir) milyon abone
kapasiteli, 3(üç)ten fazla OTN Ģebekesini konuĢlandırmıĢ olduğu ve bu Ģebekelerin en az bir
yıl boyunca tatmin edici bir Ģekilde çalıĢtığını beyan edilmesi gerekmektedir. Califorian
Trading Ltd., Aerian Solutions Ltd ve Sistem Company Ltd.’in teklif dosyalarında bu hususta
herhangi bir beyan tespit edilememiĢtir. Ġhaleye katılamayacak olanları düzenleyen Mal Alımı
Ġdari ġartnamesi’nin 11.3’üncü maddesinde kendisi veya ana Ģirketi OTN sağlayıcısı olmayan
katılımcıların hiçbir Ģekilde ihaleye katılamayacakları belirtilmektedir. Sunulan belgeler
kendilerinin veya ana Ģirketlerinin OTN sağlayıcısı olduklarını göstermediğinden Califorian
Trading Ltd., Aerian Solutions Ltd ve Sistem Company Ltd.’in bu katılım Ģartını yerine
getirmedikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kurul, Mal Alımı Ġdari ġartnamesi’nin ilgili
maddelerinde belirtilen katılım Ģartlarını karĢılamadıkları ve eksik bilgi/belge sundukları
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nedeni ile Califorian Trading Ltd., Aerian Solutions Ltd ve Sistem Company Ltd.’in
tekliflerinin geçersiz olduğu kanaatine varmıĢtır.
BaĢvuru sahibi ikinci iddiasında geçerli bir teklif sunduğunu iddia etmektedir. Kurul, baĢvuru
sahibinin WSS kartları hariç teklif sunmadığını tespit edilmiĢtir. Mal Alımı Ġdari ġartnamenin
20’nci maddesinde teklif verme yöntemi açıklanmakta olup bu madde değerlendirildiğinde
hem WSS kartı hariç hem de WSS kartı dahil teklif vermenin zorunlu olduğu anlaĢılmaktadır.
Mal Alımı Ġdari ġartnamenin 5.3’üncü maddesinde ihale dokümanında öngörülen kriterlere ve
Ģekil kurallarına uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı düzenlenmiĢtir.
Kurul, baĢvuru sahibinin teknik olarak yeterli teklif sunmuĢ olsa dahi ihale dokümanındaki
kriterlere uygun teklif sunmadığından değerlendirme dıĢı kalması gerektiği sonucuna
varmıĢtır.
BaĢvuru sahibi üçüncü iddiasında ihaleyi kazanan iktisadi iĢletmenin teknik olarak yetersiz
olduğu nedeni ile geçersiz bir teklif olduğunu iddia etmektedir. Kurul’un bilirkiĢi olarak
Deniz Yusuf Kaymak’tan almıĢ olduğu 17.01.2019 tarihli BilirkiĢi Raporu’nda konuya iliĢkin
bulguları “Ġtiraz dilekçesinde verdiği hesaplama yöntemi ve atıfta bulunduğu Ek-2a maddesi
incelendiğinde ilgili Ģartname maddesi 1.5.1 baz alınırsa protection ile ilgili yöntem açıkça
görülememiĢtir. Protection OCP üzerinden yapılacaktır karĢı görüĢüne rağmen Ģartname ilgili
maddesi bu konuda yeterince açıklayıcı değil kanısındayım ve firmanın yanılması söz konusu
olabilir. Daire bilirkiĢi raporunda Ģartnamenin ilgili maddelerine atıfta bulunulmadan
yöntemin açıklanması ve itilaf konusunun uygunluğu için verilen karĢı görüĢler ilgili konuya
yeterli teknik görüĢ vermeye olanak sağlamamaktadır.” Ģeklindedir. Kurul bu tespit
doğrultusunda Califorian Trading Ltd.’in teklifini teknik açıdan yeterli olmadığı sonucuna
ulaĢılamayacağı kanaatindedir.
KARAR: Kurul, dosya muhteviyatında yapmıĢ olduğu değerlendirmeler sonucunda,
1. Mal Alımı Ġdari ġartnamesi’nde belirtilen katılım Ģartlarını karĢılamadığı ve eksik
bilgi/belge sunduğu nedeni ile Califorian Trading Ltd.’in teklifinin değerlendirme dıĢı
kalması gerektiğine,
2. Mal Alımı Ġdari ġartnamesi’nde belirtilen katılım Ģartlarını karĢılamadığı ve eksik
bilgi/belge sunduğu nedeni ile Aerian Solutions Ltd.’in teklifinin değerlendirme dıĢı
kalması gerektiğine,
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3. Mal Alımı Ġdari ġartnamesi’nde belirtilen katılım Ģartlarını karĢılamadığı ve eksik
bilgi/belge sunduğu nedeni ile Sistem Company Ltd.’in teklifinin değerlendirme dıĢı
kalması gerektiğine,
4. Mal Alımı Ġdari ġartnamesi’nde belirtilen usule uygun teklif vermediği nedeni ile
NetaĢ Telekomünikasyon A.ġ Ltd.’in teklifinin değerlendirme dıĢı kalması
gerektiğine,
5. Merkezi Ġhale Komisyonu’nun MĠK 572/2018 numaralı kararının iptal edilmesine,
6. Califorian Trading Ltd.’in teklifinin teknik olarak uygun olmadığı hususundaki
iddianın reddedilmesine,
7. BaĢvuru sahibinin KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’ne 25.12.2018
tarihli ve 2018122503010060000011 sayılı genel tahsilat makbuzu ile yatırdığı
31.000TL (Otuz Bir Bin Türk Lirası) itiraz ücretinin baĢvuru sahibine iade edilmesine,
kararın bildirilmesinden itibaren 75 gün içerisinde Yüksek Ġdare Mahkemesi’nde dava yolu
açık olmak üzere OYBĠRLĠĞĠ ile karar vermiĢtir.

Av. Sezi SIDAL

Kubilay SEPETCİOĞLU

Üye

Üye

Doç. Dr. Figen YEŞİLADA
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