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11--Şikayet: İdareŞikayet: İdare

22--İtirazen Şikayet: KİKİtirazen Şikayet: KİK

11--Şikayet: İdareŞikayet: İdare

22--İtirazen Şikayet: KİKİtirazen Şikayet: KİK
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11--Şikayet:Şikayet:
İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukukaİhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka
aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekliaykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli
olabilecekler tarafından idareye yapılanolabilecekler tarafından idareye yapılan
başvurudur.başvurudur.

11--Şikayet:Şikayet:
İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukukaİhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka
aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekliaykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli
olabilecekler tarafından idareye yapılanolabilecekler tarafından idareye yapılan
başvurudur.başvurudur.
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22--İtirazen şikayet: (KİK’e)İtirazen şikayet: (KİK’e)
a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınana) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan
kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde kararkararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar
alınmaması halinde,alınmaması halinde,
b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayetb) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet
dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasındadilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında
herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,
c) İtirazen şikayet üzerine KİK tarafından başvurununc) İtirazen şikayet üzerine KİK tarafından başvurunun
reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine kararreddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar
verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptaliverildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali
kararına karşı,kararına karşı,

KİK’e  yapılan başvurudur.KİK’e  yapılan başvurudur.

22--İtirazen şikayet: (KİK’e)İtirazen şikayet: (KİK’e)
a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınana) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan
kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde kararkararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar
alınmaması halinde,alınmaması halinde,
b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayetb) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet
dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasındadilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında
herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,
c) İtirazen şikayet üzerine KİK tarafından başvurununc) İtirazen şikayet üzerine KİK tarafından başvurunun
reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine kararreddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar
verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptaliverildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali
kararına karşı,kararına karşı,

KİK’e  yapılan başvurudur.KİK’e  yapılan başvurudur.
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KİMLER ŞİKAYET veya İTİRAZEN ŞİKAYETKİMLER ŞİKAYET veya İTİRAZEN ŞİKAYET
başvurusunda bulunabilir.başvurusunda bulunabilir.

a) İstekli olabilecekler;a) İstekli olabilecekler;
b) Adaylar;b) Adaylar;
c) İstekliler;c) İstekliler;

KİMLER ŞİKAYET veya İTİRAZEN ŞİKAYETKİMLER ŞİKAYET veya İTİRAZEN ŞİKAYET
başvurusunda bulunabilir.başvurusunda bulunabilir.

a) İstekli olabilecekler;a) İstekli olabilecekler;
b) Adaylar;b) Adaylar;
c) İstekliler;c) İstekliler;
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Başvuru süreleriBaşvuru süreleri
(1) İdareye şikayet süresi; (İhale sürecinde) Kanunun 21(1) İdareye şikayet süresi; (İhale sürecinde) Kanunun 21

inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerineinci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine
göre yapılan ihalelere yönelik başvurulardagöre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün,beş gün,
diğer hallerde on gündür.diğer hallerde on gündür.

(2) İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik(2) İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik
şikayetler, en geç ihale veya son başvuru tarihindenşikayetler, en geç ihale veya son başvuru tarihinden üçüç
iş günüiş günü öncesine kadar yapılabilir.öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen
şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararınaşikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına
karşı yapılacak başvurulardakarşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerdebeş gün, diğer hallerde
on gündür.on gündür.

Başvuru süreleriBaşvuru süreleri
(1) İdareye şikayet süresi; (İhale sürecinde) Kanunun 21(1) İdareye şikayet süresi; (İhale sürecinde) Kanunun 21

inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerineinci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine
göre yapılan ihalelere yönelik başvurulardagöre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün,beş gün,
diğer hallerde on gündür.diğer hallerde on gündür.

(2) İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik(2) İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik
şikayetler, en geç ihale veya son başvuru tarihindenşikayetler, en geç ihale veya son başvuru tarihinden üçüç
iş günüiş günü öncesine kadar yapılabilir.öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen
şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararınaşikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına
karşı yapılacak başvurulardakarşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerdebeş gün, diğer hallerde
on gündür.on gündür.



Kamu İhale KanunuKamu İhale Kanunu
Madde:21Madde:21

b)b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya malDoğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal
kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veyakaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya
idare tarafından önceden öngörülemeyenidare tarafından önceden öngörülemeyen
olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivediolayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.olarak yapılmasının zorunlu olması.

c)c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumlarınSavunma ve güvenlikle ilgili özel durumların
ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarakortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak
yapılmasının zorunlu olması.yapılmasının zorunlu olması.

b)b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya malDoğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal
kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veyakaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya
idare tarafından önceden öngörülemeyenidare tarafından önceden öngörülemeyen
olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivediolayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.olarak yapılmasının zorunlu olması.

c)c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumlarınSavunma ve güvenlikle ilgili özel durumların
ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarakortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak
yapılmasının zorunlu olması.yapılmasının zorunlu olması.
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-- İlanın yayınlanmasını takip eden on gün içinde, ilandaİlanın yayınlanmasını takip eden on gün içinde, ilanda
hatalar saptanırsa, hatalı hususlar için düzeltme ilânıhatalar saptanırsa, hatalı hususlar için düzeltme ilânı
yapılmak suretiyle ihale  gerçekleştirilebilir.yapılmak suretiyle ihale  gerçekleştirilebilir.

-- İhale dokümanında hatalı unsurlar saptanırsa veyaİhale dokümanında hatalı unsurlar saptanırsa veya
itiraz sonucu bazı maddeler değiştirilecek ise ihaledenitiraz sonucu bazı maddeler değiştirilecek ise ihaleden
10 gün öncesine kadar zeylname düzenlenebilir.10 gün öncesine kadar zeylname düzenlenebilir.

-- İhale dokümanının değiştirilmesi gerekiyorsa veİhale dokümanının değiştirilmesi gerekiyorsa ve
ihaleye 10 günden az bir zaman kalmışsa, bir sefereihaleye 10 günden az bir zaman kalmışsa, bir sefere
mahsus ihale en fazla 20 gün ertelenebilir.mahsus ihale en fazla 20 gün ertelenebilir.

-- İlanın yayınlanmasını takip eden on gün içinde, ilandaİlanın yayınlanmasını takip eden on gün içinde, ilanda
hatalar saptanırsa, hatalı hususlar için düzeltme ilânıhatalar saptanırsa, hatalı hususlar için düzeltme ilânı
yapılmak suretiyle ihale  gerçekleştirilebilir.yapılmak suretiyle ihale  gerçekleştirilebilir.

-- İhale dokümanında hatalı unsurlar saptanırsa veyaİhale dokümanında hatalı unsurlar saptanırsa veya
itiraz sonucu bazı maddeler değiştirilecek ise ihaledenitiraz sonucu bazı maddeler değiştirilecek ise ihaleden
10 gün öncesine kadar zeylname düzenlenebilir.10 gün öncesine kadar zeylname düzenlenebilir.

-- İhale dokümanının değiştirilmesi gerekiyorsa veİhale dokümanının değiştirilmesi gerekiyorsa ve
ihaleye 10 günden az bir zaman kalmışsa, bir sefereihaleye 10 günden az bir zaman kalmışsa, bir sefere
mahsus ihale en fazla 20 gün ertelenebilir.mahsus ihale en fazla 20 gün ertelenebilir.



İhaleler Yönelik Başvurularİhaleler Yönelik Başvurular
11--İlana itiraz(İhaleden 3 işgünü öncesine kadar)İlana itiraz(İhaleden 3 işgünü öncesine kadar)
Düzeltme: İlandan sonra 10 gün içindeDüzeltme: İlandan sonra 10 gün içinde
22--İhale Dokümanına itiraz (İhaleden 3 işgünüİhale Dokümanına itiraz (İhaleden 3 işgünü

öncesine kadar)öncesine kadar)
Düzeltme: İhaleden 10 gün önceDüzeltme: İhaleden 10 gün önce
33--İhale kararına itiraz (İhale kararı tebliğ edildiktenİhale kararına itiraz (İhale kararı tebliğ edildikten

sonra 10 gün içinde)sonra 10 gün içinde)
Olumlu veya olumsuz cevap: İtirazdan sonra 10Olumlu veya olumsuz cevap: İtirazdan sonra 10

gün içinde.gün içinde.

11--İlana itiraz(İhaleden 3 işgünü öncesine kadar)İlana itiraz(İhaleden 3 işgünü öncesine kadar)
Düzeltme: İlandan sonra 10 gün içindeDüzeltme: İlandan sonra 10 gün içinde
22--İhale Dokümanına itiraz (İhaleden 3 işgünüİhale Dokümanına itiraz (İhaleden 3 işgünü

öncesine kadar)öncesine kadar)
Düzeltme: İhaleden 10 gün önceDüzeltme: İhaleden 10 gün önce
33--İhale kararına itiraz (İhale kararı tebliğ edildiktenİhale kararına itiraz (İhale kararı tebliğ edildikten

sonra 10 gün içinde)sonra 10 gün içinde)
Olumlu veya olumsuz cevap: İtirazdan sonra 10Olumlu veya olumsuz cevap: İtirazdan sonra 10

gün içinde.gün içinde.
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Başvuruların Şekil UnsurlarıBaşvuruların Şekil Unsurları

(1)(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayetŞikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet
başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalıbaşvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı
dilekçelerle yapılır.dilekçelerle yapılır.

(2)(2) Dilekçelerde yer alan hususlar.Dilekçelerde yer alan hususlar.
(3)(3) Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmayaŞikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya

yetkili olunduğuna dair belgeler ile imzayetkili olunduğuna dair belgeler ile imza
sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylısirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı
örneğinin eklenmesi zorunludur..örneğinin eklenmesi zorunludur..

(1)(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayetŞikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet
başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalıbaşvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı
dilekçelerle yapılır.dilekçelerle yapılır.

(2)(2) Dilekçelerde yer alan hususlar.Dilekçelerde yer alan hususlar.
(3)(3) Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmayaŞikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya

yetkili olunduğuna dair belgeler ile imzayetkili olunduğuna dair belgeler ile imza
sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylısirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı
örneğinin eklenmesi zorunludur..örneğinin eklenmesi zorunludur..
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4)4) İtirazen şikayet dilekçelerine, başvurudaİtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda
bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ilebulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile
imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerceimza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce
onaylı örneklerinin, varsa şikayete idareceonaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece
verilen cevabın bir örneği ile başvuruverilen cevabın bir örneği ile başvuru
bedelinin, teminat alınan hallerde başvurubedelinin, teminat alınan hallerde başvuru
teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığınateminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına
dair belgenin eklenmesi zorunludur.dair belgenin eklenmesi zorunludur.

4)4) İtirazen şikayet dilekçelerine, başvurudaİtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda
bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ilebulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile
imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerceimza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce
onaylı örneklerinin, varsa şikayete idareceonaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece
verilen cevabın bir örneği ile başvuruverilen cevabın bir örneği ile başvuru
bedelinin, teminat alınan hallerde başvurubedelinin, teminat alınan hallerde başvuru
teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığınateminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına
dair belgenin eklenmesi zorunludur.dair belgenin eklenmesi zorunludur.
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5)5) İlanda veya dokümanda itirazen şikayetİlanda veya dokümanda itirazen şikayet
başvuru bedeli belirtilmeyen hallerde,başvuru bedeli belirtilmeyen hallerde,
Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2)Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2)
numaralı bendine göre hesaplanacak başvurunumaralı bendine göre hesaplanacak başvuru
bedeli, İhale Kayıt Numarası üzerindenbedeli, İhale Kayıt Numarası üzerinden
Kurumun internet sayfasından yapılacakKurumun internet sayfasından yapılacak
sorgulama yoluyla öğrenilebilir.sorgulama yoluyla öğrenilebilir.
İhale Kayıt  No:İhale Kayıt  No: 2011/102622011/10262

5)5) İlanda veya dokümanda itirazen şikayetİlanda veya dokümanda itirazen şikayet
başvuru bedeli belirtilmeyen hallerde,başvuru bedeli belirtilmeyen hallerde,
Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2)Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2)
numaralı bendine göre hesaplanacak başvurunumaralı bendine göre hesaplanacak başvuru
bedeli, İhale Kayıt Numarası üzerindenbedeli, İhale Kayıt Numarası üzerinden
Kurumun internet sayfasından yapılacakKurumun internet sayfasından yapılacak
sorgulama yoluyla öğrenilebilir.sorgulama yoluyla öğrenilebilir.
İhale Kayıt  No:İhale Kayıt  No: 2011/102622011/10262
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Madde 53 jMadde 53 j--2)2) (Değişik: 20/11/2008(Değişik: 20/11/2008--
5812/20 md.)5812/20 md.) Mal ve hizmet alımıMal ve hizmet alımı
ihalelerinde; yaklaşık maliyeti beşyüz bin Yeniihalelerinde; yaklaşık maliyeti beşyüz bin Yeni
Türk Lirasına kadar olanlardaTürk Lirasına kadar olanlarda bin Yeni Türkbin Yeni Türk
LirasıLirası, beşyüz bin ile bir milyon Yeni Türk, beşyüz bin ile bir milyon Yeni Türk
Lirası arasında olanlardaLirası arasında olanlarda iki bin Yeni Türkiki bin Yeni Türk
LirasıLirası, bir milyon Yeni Türk Lirası ve üzerinde, bir milyon Yeni Türk Lirası ve üzerinde
olanlardaolanlarda üç bin Yeni Türk Lirasıüç bin Yeni Türk Lirası itirazenitirazen
şikayet başvuru bedeli.şikayet başvuru bedeli.

Madde 53 jMadde 53 j--2)2) (Değişik: 20/11/2008(Değişik: 20/11/2008--
5812/20 md.)5812/20 md.) Mal ve hizmet alımıMal ve hizmet alımı
ihalelerinde; yaklaşık maliyeti beşyüz bin Yeniihalelerinde; yaklaşık maliyeti beşyüz bin Yeni
Türk Lirasına kadar olanlardaTürk Lirasına kadar olanlarda bin Yeni Türkbin Yeni Türk
LirasıLirası, beşyüz bin ile bir milyon Yeni Türk, beşyüz bin ile bir milyon Yeni Türk
Lirası arasında olanlardaLirası arasında olanlarda iki bin Yeni Türkiki bin Yeni Türk
LirasıLirası, bir milyon Yeni Türk Lirası ve üzerinde, bir milyon Yeni Türk Lirası ve üzerinde
olanlardaolanlarda üç bin Yeni Türk Lirasıüç bin Yeni Türk Lirası itirazenitirazen
şikayet başvuru bedeli.şikayet başvuru bedeli.



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

6)6) Ortak girişim adına yapılacak şikayet veyaOrtak girişim adına yapılacak şikayet veya
itirazen şikayet başvurularının, pilotitirazen şikayet başvurularının, pilot
ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisiortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi
verilen özel ortak ya da ortakların tamamıverilen özel ortak ya da ortakların tamamı
tarafından yapılması zorunludurtarafından yapılması zorunludur

6)6) Ortak girişim adına yapılacak şikayet veyaOrtak girişim adına yapılacak şikayet veya
itirazen şikayet başvurularının, pilotitirazen şikayet başvurularının, pilot
ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisiortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi
verilen özel ortak ya da ortakların tamamıverilen özel ortak ya da ortakların tamamı
tarafından yapılması zorunludurtarafından yapılması zorunludur



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

7)7) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birdenAynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden
fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birdenfazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden
fazla ihaleye tek dilekçe ile başvurudafazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda
bulunulamaz.bulunulamaz.

8)8) İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilenİdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen
hususlar hariç, şikayet başvurusundahususlar hariç, şikayet başvurusunda
belirtilmeyen hususlar itirazen şikayetbelirtilmeyen hususlar itirazen şikayet
başvurusuna konu edilemez.başvurusuna konu edilemez.

7)7) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birdenAynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden
fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birdenfazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden
fazla ihaleye tek dilekçe ile başvurudafazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda
bulunulamaz.bulunulamaz.

8)8) İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilenİdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen
hususlar hariç, şikayet başvurusundahususlar hariç, şikayet başvurusunda
belirtilmeyen hususlar itirazen şikayetbelirtilmeyen hususlar itirazen şikayet
başvurusuna konu edilemez.başvurusuna konu edilemez.



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

Başvuruların yapılacağı yerlerBaşvuruların yapılacağı yerler
1) Şikayet başvuruları ihaleyi yapan İdareye,1) Şikayet başvuruları ihaleyi yapan İdareye,

itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma, eldenitirazen şikayet başvuruları ise Kuruma, elden
veya posta yoluyla yapılır.veya posta yoluyla yapılır.

(2) Dilekçeye eklenen bütün belgeler; belgelerin(2) Dilekçeye eklenen bütün belgeler; belgelerin
adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb.adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb.
olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ileolduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile
birlikte sunulur.birlikte sunulur.

Başvuruların yapılacağı yerlerBaşvuruların yapılacağı yerler
1) Şikayet başvuruları ihaleyi yapan İdareye,1) Şikayet başvuruları ihaleyi yapan İdareye,

itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma, eldenitirazen şikayet başvuruları ise Kuruma, elden
veya posta yoluyla yapılır.veya posta yoluyla yapılır.

(2) Dilekçeye eklenen bütün belgeler; belgelerin(2) Dilekçeye eklenen bütün belgeler; belgelerin
adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb.adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb.
olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ileolduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile
birlikte sunulur.birlikte sunulur.



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

Şikayet Başvurusunun İncelenmesiŞikayet Başvurusunun İncelenmesi
--Belgeleri tamam olan başvurular İdare tarafındanBelgeleri tamam olan başvurular İdare tarafından

10 gün içinde karara bağlanır. Belgesi eksik olan10 gün içinde karara bağlanır. Belgesi eksik olan
başvurular, başvuru süresi sona ermeden belgelerbaşvurular, başvuru süresi sona ermeden belgeler
tamamlanırsa, işleme alınır. Aksi takdirdetamamlanırsa, işleme alınır. Aksi takdirde
başvuru işleme alınmaz.başvuru işleme alınmaz.

--İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelikİlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik
şikayet başvurularının ihale veya son başvuruşikayet başvurularının ihale veya son başvuru
tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

Şikayet Başvurusunun İncelenmesiŞikayet Başvurusunun İncelenmesi
--Belgeleri tamam olan başvurular İdare tarafındanBelgeleri tamam olan başvurular İdare tarafından

10 gün içinde karara bağlanır. Belgesi eksik olan10 gün içinde karara bağlanır. Belgesi eksik olan
başvurular, başvuru süresi sona ermeden belgelerbaşvurular, başvuru süresi sona ermeden belgeler
tamamlanırsa, işleme alınır. Aksi takdirdetamamlanırsa, işleme alınır. Aksi takdirde
başvuru işleme alınmaz.başvuru işleme alınmaz.

--İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelikİlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik
şikayet başvurularının ihale veya son başvuruşikayet başvurularının ihale veya son başvuru
tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

Alınacak kararlarAlınacak kararlar
11--Düzeltici işlemle giderilemeyecek hukukaDüzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka

aykırılığın tespit edilmesi halinde ihaleninaykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin
iptaline,iptaline,

22--Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek veDüzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve
ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerekihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek
bulunmayan durumlarda, düzeltici işlembulunmayan durumlarda, düzeltici işlem
belirlenmesine,belirlenmesine,

33--Başvurunun reddine,Başvurunun reddine,

Alınacak kararlarAlınacak kararlar
11--Düzeltici işlemle giderilemeyecek hukukaDüzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka

aykırılığın tespit edilmesi halinde ihaleninaykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin
iptaline,iptaline,

22--Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek veDüzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve
ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerekihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek
bulunmayan durumlarda, düzeltici işlembulunmayan durumlarda, düzeltici işlem
belirlenmesine,belirlenmesine,

33--Başvurunun reddine,Başvurunun reddine,



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

İtirazen şikayet başvurularıİtirazen şikayet başvuruları
İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idareİdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare
tarafından alınan kararın uygun bulunmamasıtarafından alınan kararın uygun bulunmaması
veya süresi içinde karar alınmaması hallerindeveya süresi içinde karar alınmaması hallerinde
veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idareveya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare
tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşıtarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı
doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusundadoğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda
bulunulabilir.bulunulabilir.

İtirazen şikayet başvurularıİtirazen şikayet başvuruları
İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idareİdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare
tarafından alınan kararın uygun bulunmamasıtarafından alınan kararın uygun bulunmaması
veya süresi içinde karar alınmaması hallerindeveya süresi içinde karar alınmaması hallerinde
veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idareveya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare
tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşıtarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı
doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusundadoğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda
bulunulabilir.bulunulabilir.



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararlaŞikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla
bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya dabir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da
zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddiazarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia
edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazenedenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen
şikayet başvurusu olarak doğrudan Kurumaşikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma
yaparlar.yaparlar.

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararlaŞikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla
bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya dabir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da
zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddiazarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia
edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazenedenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen
şikayet başvurusu olarak doğrudan Kurumaşikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma
yaparlar.yaparlar.



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

KİK tarafından yapılan incelemeKİK tarafından yapılan inceleme
İdareye başvuruda bulunulması gerekirken, doğrudanİdareye başvuruda bulunulması gerekirken, doğrudan
KİK’e yapılan başvurular ile idareye başvurulmuşKİK’e yapılan başvurular ile idareye başvurulmuş
olmakla birlikte KİK’in haberdar edilmesine yönelikolmakla birlikte KİK’in haberdar edilmesine yönelik
başvurular veya idarenin on günlük karar alma süresibaşvurular veya idarenin on günlük karar alma süresi
beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareyebeklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye
gönderilir.gönderilir.

KİK tarafından yapılan incelemeKİK tarafından yapılan inceleme
İdareye başvuruda bulunulması gerekirken, doğrudanİdareye başvuruda bulunulması gerekirken, doğrudan
KİK’e yapılan başvurular ile idareye başvurulmuşKİK’e yapılan başvurular ile idareye başvurulmuş
olmakla birlikte KİK’in haberdar edilmesine yönelikolmakla birlikte KİK’in haberdar edilmesine yönelik
başvurular veya idarenin on günlük karar alma süresibaşvurular veya idarenin on günlük karar alma süresi
beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareyebeklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye
gönderilir.gönderilir.



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

KİK tarafından yapılan incelemeKİK tarafından yapılan inceleme
11--Belgelerin kontrol edilmesiBelgelerin kontrol edilmesi
22--İhale sürecinin devam etmesine engelİhale sürecinin devam etmesine engel

oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecekoluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek
hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihaleninhukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin
iptaline veya,iptaline veya,
İdare tarafından düzeltme yapılması yoluylaİdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla
giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiyegiderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye
uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda,uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda,
düzeltici işlem belirlenmesine veya,düzeltici işlem belirlenmesine veya,

KİK tarafından yapılan incelemeKİK tarafından yapılan inceleme
11--Belgelerin kontrol edilmesiBelgelerin kontrol edilmesi
22--İhale sürecinin devam etmesine engelİhale sürecinin devam etmesine engel

oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecekoluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek
hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihaleninhukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin
iptaline veya,iptaline veya,
İdare tarafından düzeltme yapılması yoluylaİdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla
giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiyegiderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye
uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda,uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda,
düzeltici işlem belirlenmesine veya,düzeltici işlem belirlenmesine veya,



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygunBaşvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun
olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmeolmaması, usulüne uygun olarak sözleşme
imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerdeimzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde
ihalenin iptalini veya düzeltici işlemihalenin iptalini veya düzeltici işlem
belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığınbelirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın
tespit edilememesi veya itirazen şikayettespit edilememesi veya itirazen şikayet
başvurusuna konu hususun KİK’in görevbaşvurusuna konu hususun KİK’in görev
alanında bulunmaması hallerinde başvurununalanında bulunmaması hallerinde başvurunun
reddine,reddine,

karar verilir.karar verilir.

Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygunBaşvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun
olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmeolmaması, usulüne uygun olarak sözleşme
imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerdeimzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde
ihalenin iptalini veya düzeltici işlemihalenin iptalini veya düzeltici işlem
belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığınbelirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın
tespit edilememesi veya itirazen şikayettespit edilememesi veya itirazen şikayet
başvurusuna konu hususun KİK’in görevbaşvurusuna konu hususun KİK’in görev
alanında bulunmaması hallerinde başvurununalanında bulunmaması hallerinde başvurunun
reddine,reddine,

karar verilir.karar verilir.



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

-- Kurul tarafından gerekli görülen hallerde, tespit edilenKurul tarafından gerekli görülen hallerde, tespit edilen
aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyleaykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle
gereği yapılmak üzere konunun ilgili idareleregereği yapılmak üzere konunun ilgili idarelere
bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınabildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.

-- İhalelere karşı yapılan itirazen şikayet başvurularınınİhalelere karşı yapılan itirazen şikayet başvurularının
incelenmesinde, Kurul tarafından gerekli görülenincelenmesinde, Kurul tarafından gerekli görülen
durumlarda tarafların ve gerekli görülecek diğerdurumlarda tarafların ve gerekli görülecek diğer
ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir. Dinlemeilgililerin dinlenmesine karar verilebilir. Dinleme
toplantısı yapılmasına karar verilmesi halinde Kurultoplantısı yapılmasına karar verilmesi halinde Kurul
tarafından belli bir gün ve saat tayin edilir ve taraflar iletarafından belli bir gün ve saat tayin edilir ve taraflar ile
ilgililere bildirilir.ilgililere bildirilir.

-- Kurul tarafından gerekli görülen hallerde, tespit edilenKurul tarafından gerekli görülen hallerde, tespit edilen
aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyleaykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle
gereği yapılmak üzere konunun ilgili idareleregereği yapılmak üzere konunun ilgili idarelere
bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınabildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.

-- İhalelere karşı yapılan itirazen şikayet başvurularınınİhalelere karşı yapılan itirazen şikayet başvurularının
incelenmesinde, Kurul tarafından gerekli görülenincelenmesinde, Kurul tarafından gerekli görülen
durumlarda tarafların ve gerekli görülecek diğerdurumlarda tarafların ve gerekli görülecek diğer
ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir. Dinlemeilgililerin dinlenmesine karar verilebilir. Dinleme
toplantısı yapılmasına karar verilmesi halinde Kurultoplantısı yapılmasına karar verilmesi halinde Kurul
tarafından belli bir gün ve saat tayin edilir ve taraflar iletarafından belli bir gün ve saat tayin edilir ve taraflar ile
ilgililere bildirilir.ilgililere bildirilir.



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasınınKanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile,(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile,
şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınanşikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan
ihalenin iptal edilmesi kararına karşı yapılacakihalenin iptal edilmesi kararına karşı yapılacak
itirazen şikayet başvurularına ilişkin nihaiitirazen şikayet başvurularına ilişkin nihai
kararını, ihale işlem dosyası ile ihaleye ilişkinkararını, ihale işlem dosyası ile ihaleye ilişkin
gerekli bilgi ve belgelerin KİK kayıtlarına alındığıgerekli bilgi ve belgelerin KİK kayıtlarına alındığı
tarihten itibarentarihten itibaren on iş günüon iş günü içinde, diğer itirazeniçinde, diğer itirazen
şikayet başvurularındaşikayet başvurularında yirmi günyirmi gün içinde verir.içinde verir.

Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasınınKanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile,(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile,
şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınanşikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan
ihalenin iptal edilmesi kararına karşı yapılacakihalenin iptal edilmesi kararına karşı yapılacak
itirazen şikayet başvurularına ilişkin nihaiitirazen şikayet başvurularına ilişkin nihai
kararını, ihale işlem dosyası ile ihaleye ilişkinkararını, ihale işlem dosyası ile ihaleye ilişkin
gerekli bilgi ve belgelerin KİK kayıtlarına alındığıgerekli bilgi ve belgelerin KİK kayıtlarına alındığı
tarihten itibarentarihten itibaren on iş günüon iş günü içinde, diğer itirazeniçinde, diğer itirazen
şikayet başvurularındaşikayet başvurularında yirmi günyirmi gün içinde verir.içinde verir.



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

Kararların uygulanmasıKararların uygulanması
--İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurulİdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul
kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerinekararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine
getirmek zorundadır.getirmek zorundadır.

--Hukuki durumda değişiklik yaratan KurulHukuki durumda değişiklik yaratan Kurul
kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddiakararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia
eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazeneden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen
şikayet başvurusu olarak doğrudan Kurumaşikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma
yaparlar.yaparlar.

Kararların uygulanmasıKararların uygulanması
--İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurulİdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul
kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerinekararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine
getirmek zorundadır.getirmek zorundadır.

--Hukuki durumda değişiklik yaratan KurulHukuki durumda değişiklik yaratan Kurul
kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddiakararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia
eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazeneden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen
şikayet başvurusu olarak doğrudan Kurumaşikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma
yaparlar.yaparlar.



İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

--Kurul tarafından alınan kararların hiçKurul tarafından alınan kararların hiç
uygulanmaması halinde ilgililer tarafındanuygulanmaması halinde ilgililer tarafından
doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suçdoğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulabilir .duyurusunda bulunulabilir .

--Sözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere ve usuleSözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere ve usule
uyulmadan imzalanmış olması veya itirazenuyulmadan imzalanmış olması veya itirazen
şikayet başvurusundan feragat edilmesi, Kurumşikayet başvurusundan feragat edilmesi, Kurum
tarafından itirazen şikayet başvurusununtarafından itirazen şikayet başvurusunun
incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.

--Kurul tarafından alınan kararların hiçKurul tarafından alınan kararların hiç
uygulanmaması halinde ilgililer tarafındanuygulanmaması halinde ilgililer tarafından
doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suçdoğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulabilir .duyurusunda bulunulabilir .

--Sözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere ve usuleSözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere ve usule
uyulmadan imzalanmış olması veya itirazenuyulmadan imzalanmış olması veya itirazen
şikayet başvurusundan feragat edilmesi, Kurumşikayet başvurusundan feragat edilmesi, Kurum
tarafından itirazen şikayet başvurusununtarafından itirazen şikayet başvurusunun
incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.



Bilgi ve belge istenilmesiBilgi ve belge istenilmesi
11--KİK gerekli gördüğü takdirde bilirkişi görüşüneKİK gerekli gördüğü takdirde bilirkişi görüşüne

başvurabilir.başvurabilir.
22--İncelemeyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türİncelemeyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan her tür

bilgi ve belge ilgili daire başkanlığı tarafındanbilgi ve belge ilgili daire başkanlığı tarafından
yazılı olarak resmi ve özel bütün kurum, kuruluşyazılı olarak resmi ve özel bütün kurum, kuruluş
ve kişilerden istenir.ve kişilerden istenir.

33--) İstenilen bilgi ve belgelerin belirtilen süre içinde) İstenilen bilgi ve belgelerin belirtilen süre içinde
verilmesi zorunludur.verilmesi zorunludur.

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

Bilgi ve belge istenilmesiBilgi ve belge istenilmesi
11--KİK gerekli gördüğü takdirde bilirkişi görüşüneKİK gerekli gördüğü takdirde bilirkişi görüşüne

başvurabilir.başvurabilir.
22--İncelemeyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türİncelemeyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan her tür

bilgi ve belge ilgili daire başkanlığı tarafındanbilgi ve belge ilgili daire başkanlığı tarafından
yazılı olarak resmi ve özel bütün kurum, kuruluşyazılı olarak resmi ve özel bütün kurum, kuruluş
ve kişilerden istenir.ve kişilerden istenir.

33--) İstenilen bilgi ve belgelerin belirtilen süre içinde) İstenilen bilgi ve belgelerin belirtilen süre içinde
verilmesi zorunludur.verilmesi zorunludur.



KİK kararlarına karşı başvuruKİK kararlarına karşı başvuru
4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca

Kurul kararları idare yargı mercilerinde davaKurul kararları idare yargı mercilerinde dava
konusu edilebileceğinden, hak kaybınakonusu edilebileceğinden, hak kaybına
uğranılmaması bakımından Kurul kararınınuğranılmaması bakımından Kurul kararının
yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvurudayeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda
bulunulmaması önem arz etmektedir.bulunulmaması önem arz etmektedir.

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR

KİK kararlarına karşı başvuruKİK kararlarına karşı başvuru
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İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR
İlanİlan

3 iş günü önce teknik doküman, ilana itiraz3 iş günü önce teknik doküman, ilana itiraz
İhaleİhale

10 gün içinde ihale sürecine itiraz10 gün içinde ihale sürecine itiraz
İtiraza İdarenin cevabıİtiraza İdarenin cevabı (En fazla 10 gün)(En fazla 10 gün)

(KİK’e İtirazen şikayet yapılırsa 10(KİK’e İtirazen şikayet yapılırsa 10--20 gün)20 gün)
SözleşmeSözleşme

(KİK’e itirazen şikayette bulunulmuşsa, KİK kararı(KİK’e itirazen şikayette bulunulmuşsa, KİK kararı
çıkmadığı sürece Sözleşme imzalanamaz)çıkmadığı sürece Sözleşme imzalanamaz)

İlanİlan
3 iş günü önce teknik doküman, ilana itiraz3 iş günü önce teknik doküman, ilana itiraz

İhaleİhale
10 gün içinde ihale sürecine itiraz10 gün içinde ihale sürecine itiraz

İtiraza İdarenin cevabıİtiraza İdarenin cevabı (En fazla 10 gün)(En fazla 10 gün)
(KİK’e İtirazen şikayet yapılırsa 10(KİK’e İtirazen şikayet yapılırsa 10--20 gün)20 gün)

SözleşmeSözleşme
(KİK’e itirazen şikayette bulunulmuşsa, KİK kararı(KİK’e itirazen şikayette bulunulmuşsa, KİK kararı

çıkmadığı sürece Sözleşme imzalanamaz)çıkmadığı sürece Sözleşme imzalanamaz)


