REKABET KURULU
(İHALE İTİRAZ MAKAMI)
KARAR FORMU
Toplantı Tarihi

:

20-12-2017

Karar Sayısı

:

206/2017

Dosya No

:

10-31/2017

Başvuru Kayıt Tarihi :

08-12-2017

Katılan Üyeler

:

Doç.Dr. Figen YEŞİLADA
Kubilay SEPETCİOĞLU
Av. Sezi SIDAL
Meliz ÖZKIRAÇ

Başvuru Sahibi

:

Telza Construction Ltd. (M.Ş. 11141) adına direktörü Yakup
Engin Tel, Mustafa Ruso Cad. Çolak Apt. Kat 3 Daire 6, Küçük
Kaymaklı - LEFKOŞA.

İtiraz Edilen İhale

:

472/2017 sayılı Lefke Vasıf Palace Binasının Restorasyon İşleri
İhalesi

İtiraz Edilen Karar No:

(Bşk. Yrd.)
(Üye)
(Üye)
(Üye)

-

KONU:
Telza Construction Ltd. (M.Ş. 11141) adına Yakup Engin Tel tarafından KKTC Turizm ve
Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından açılan 472/2017 sayılı Lefke
Vasıf Palace Binasının Restorasyon İşleri İhalesi kapsamında başvuru sahibine şartname
verilmemesi nedeni ile yapılmış olan itiraz başvurusunun nihai kararı hk.

İDDİALARIN ÖZETİ:
Başvuru sahibi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından 01.12.2017 tarihinde 472/2017
sayılı Lefke Vasıf Palace Binasının Restorasyon İşleri İhalesi kapsamında bedeli KKTC
Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesine ödenmiş olmasına rağmen kendisine şartname
verilmemesinin 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’na aykırı olduğunu iddia etmektedir.
Sayfa 1# / 5#

DOSYA EVRELERİ :
Kurul kayıtlarına 08.12.2017 tarihinde giren itiraz başvurusu neticesinde ve Kurul’un
199/2017 sayı ve 08.12.2017 tarihli kararı doğrultusunda, Merkezi İhale Komisyonu’na
08.12.2017 tarih ve REK.0.00-471.15-17[471.15]-E.494 sayılı yazı ile, Eski Eserler ve
Müzeler Dairesi’ne 08.12.2017 tarih ve REK.0.00-471.15-17[471.15]-E.495 sayılı yazı ile
itiraz ile ihale sürecinin nihai karara kadar durdurulduğu bildirilmiştir. Keza Kurul’un bu
kararı doğrultusunda başvuru sahibinden 08.12.2017 tarih ve REK.0.00-471.15-17[471.15]-E.
496 sayılı yazı ile eksik bilgi ve/veya belgeler talep edilmiş ve 12.12.2017 tarihine kadar bu
bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması gerektiği bildirilmiştir. Bu süre içerisinde eksik bilgi
ve/veya belgeler başvuru sahibi tarafından tamamlanmış olduğundan Kurul’un 201/2017 sayı
ve 12.12.2017 tarihli kararı doğrultusunda Merkezi İhale Komisyonu’ndan 13.12.2017 tarih
ve REK.0.00-471.15-17[471.15]-E.499 sayılı yazı ile, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden
13.12.2017 tarih ve REK.0.00-471.15-17[471.15]-E.498 sayılı yazı ile ile tüm bilgi ve
belgelerin 3 işgünü içinde Kurul’a sunulması istenmiştir. Bu bildirim sonucunda Eski Eserler
ve Müzeler Dairesi tarafından 14.12.2017 tarih ve EEM.0.00-471.15-17-E.1346 sayılı yazı
ile talep edilen bilgi ve/veya belgeler 14.12.2017 tarihinde Kurul kayıtlarına girmiştir.
Merkezi İhale Komisyonu’ndan tarafından ise 18.12.2017 tarih ve MİK.0.00-12/01-17/520
sayılı yazı ile gönderilen bilgi ve/veya belgeler 10.12.2017 tarihinde Kurul kayıtlarına
girmiştir.

DEĞERLENDİRME :
Kurul, yapılan itiraz başvurusunda öncelikle başvuru sahibinin itiraz yapmaya yetkili olup
olmadığını değerlendirmiş olup başvuru sahibinin ihale dokümanı almak üzere gerekli
ödemeleri yapmış olması nedeni ile katılımcı adayı olabilmek için gerekli tüm şartları yerine
getirdiğinden itiraza yetkili olduğu sonucuna varmıştır. Başvuru sahibine itiraz konusu olan
şartname 01.12.2017 tarihinde verilmemiş olması ve bu tarihten itibaren 5 işgünü içinde itiraz
başvurusu yapmış olması nedeni ile başvuru sahibinin itirazının süresi içinde yaptığı
sonucuna varılmıştır. Kurul, başvuru sahibinin Yasa’nın 80’inci maddesi tahtında itiraz
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ücretini yatırmış olduğunu başvuru sahibi tarafından sunulan KKTC Maliye Bakanlığı, Gelir
ve Vergi Dairesi’nin 11.12.2017 tarih ve 20171211030010040000050 sayılı Genel Tahsilat
Makbuzu ile teyid edildiğine ve bunun sonucunda Yasa’nın 81’nci maddesinde belirtilen tüm
belge veya bilgilerin Kurul’a sunulmuş olması nedeni ile itirazın eksik olmadığına ve itirazın
esasını değerlendirme aşamasına geçilmesine karar vermiştir.
Başvuru sahibi, itirazın esasında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından 01.12.2017
tarihinde 472/2017 sayılı Lefke Vasıf Palace Binasının Restorasyon İşleri İhalesi kapsamında
bedeli KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesine ödenmiş olmasına rağmen kendisine
şartname verilmemesinin 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’na aykırı olduğunu iddia
etmektedir. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ise başvuru sahibinin 01.12.2017 tarihinde ihale
şartnamesini almak üzere gerekli ödemeleri yapmış olduğunu ancak 14.11.2017 tarihinde
şartname satış süresinin dolmuş olması nedeni ile başvuru sahibine ihale dosyasının ve/veya
şartnamenin verilmediğini belirtmiştir. İhale makamı ve Merkezi İhale Komisyonu tarafından
gönderilen belgeler incelendiğinde ve keza Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan
14.11.2017 tarih ve Duyuru no.7 sayılı duyuru ile 14.11.2017 tarihinden itibaren yeni
Bakanlar Kurulu göreve başlayana kadar 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın
79(5)(F) maddesi tahtında her aşamadaki ihale işlemlerinin durdurulduğu tespit edilmiştir. Bu
nedenle 14.11.2017 tarihinden Yüksek Seçim Kurulu’ndan izin alıncaya kadar olan sürede
seçim yasakları nedeni ile tüm ihale süreçlerinin durduğu sonucuna varıldığından 14.11.2017
tarihinde seçim yasaklarının başlamış olması nedeni ile o tarihte şartname ve/veya ihale
dosyası satışının yapılamayacağına karar verilmiştir. İhale makamı kendisine Merkezi İhale
Komisyonu Başkanlığı tarafından 14.11.2017 tarihli seçim yasakları ile ilgili yazının
16.11.2017 tarihinde ulaştığını bildirmiş olması nedeni ile 14.11.2017 tarihinde ihale dosyası
vermeye devam ettiklerini ifade etmiştir. Kurul, seçim yasaklarının 14.11.2017 tarihinde
başladığının resmi gazetede ve keza Yüksek Seçim Kurulu’nun duyurusu aracılığıyla tüm
medya organlarında yayınlanması sonucunda kamuoyu tarafından bilinmesinin mümkün
olduğu gerekçesi ile başvuru sahibinin şartname alımı için 14.11.2017 tarihinin son gün
olmasına rağmen dosya alımına gitmemesini makul bir gerekçe olarak kabul etmiştir. Yüksek
Seçim Kurulu 23.11.2017 tarihli yazısı ile söz konusu ihale işlemlerinin seçim süreci
içerisinde devamına izin vermiştir.

Bu izin sonrasında Merkezi İhale Komisyonu ihale

sürecinin devamına ilişkin yayınlamış olduğu ilanda ihale kapanış tarihini “13 Aralık 2017
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Çarşamba saat 10.00” olarak duyurmuştur.

Söz konusu ilanda şartnamenin hangi tarihe

kadar alınacağına ilişkin herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Oysa seçim yasakları nedeni ile
şartname satın almak isteyen ticari işletmelerin 1 işgünü kayıpları oluşmuştur. Hakkaniyet ve
eşitlik gereği oluşan bu kaybı gidererek mağduriyet yaratmamak için en azından 1 işgünü süre
tanınması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin itirazında haklı olduğuna ve şartname
satın alabilmek için ihale makamının 1 işgününden az olmamak üzere süre belirlemesine ve
Merkezi İhale Komisyonu’nun bu süreyi duyurması gerektiğine karar verilmiştir.

KARAR : Kurul, dosya muhteviyatında yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda,
1. Başvuru sahibi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından 01.12.2017 tarihinde
472/2017 sayılı Lefke Vasıf Palace Binasının Restorasyon İşleri İhalesi kapsamında
şartname verilmesi gerektiğine,
2. İşbu nihai kararın Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne tebliğinden itibaren Daire’nin 1
işgününden az olmamak şartı ile tarih belirleyerek bu tarihi Merkezi İhale
Komisyonu’na bildirmesine,
3. Merkezi İhale Komisyonu’nun şartname satış tarihini ve ihale sürecindeki tüm
aşamaların yeniden planlanarak ilgili tarihleri içeren ilanın Yasa’nın 41’inci
maddesindeki usul ile duyurulmasına ve aynı zamanda ihale dokümanı alan katılımcı
adaylarına Yasa’nın 44(2)’üncü maddesinde öngörülen usule göre tebligat
yapılmasına,
4. Başvuru sahibinin itirazında haklı olması nedeni ile KKTC Maliye Bakanlığı, Gelir ve
Vergi Dairesi’nin 11.12.2017 tarih ve 20171211030010040000050 sayılı Genel
Tahsilat Makbuzu ile 2,098.60-TL (İki bin doksan sekiz Türk Lirası Altmış kuruş)
itiraz ücretinin, başvuru sahibi olan Telza Construction Ltd’e iade edilmesine,
5. Kararın bildirilmesinden itibaren 75 gün içerisinde Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava
yolu açık olmak üzere,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
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Meliz ÖZKIRAÇ
Üye

Kubilay SEPETÇİOĞLU
Üye

Av. Sezi SIDAL
Üye

Doç.Dr. Figen YEŞİLADA
Başkan Yardımcısı
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