Doküman No
Yayın Tarihi

KESİNLEŞEN İHALE
KARARINA İTİRAZ
İŞ AKIŞ SÜRECİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Revizyon Tarihi

Sorumlu

İş Akış Adımları

Evet

Yapılan şikâyet
başvurusu süre açısından
uygun mu?

19.08.2019

Revizyon No

Sayfa No

İstekliler kesinleşen ihale kararı sonucu hukuka
aykırı/bir hak kaybına veya zarara uğradığını/zarara
uğramasının muhtemel olduğu iddiasıyla idareye
başvururlar.

KYS-İAŞ-058

Dilekçe

Aday, İstekli
veya İstekli
Olabilecekler
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İlgili Dokümanlar

-Dilekçe
-Şikâyet
Dilekçelerine
Başvuruda
Bulunmaya Yetkili
Olunduğuna Dair
Belge
-İmza Sirkülerinin
Aslı Veya Yetkili
Mercilerce Onaylı
Örneği

-İhale Yetkilisi
Hayır

İdare şikâyete konu olan hususu
değerlendirmeden, gerekçesiyle
birlikte şikayeti reddeder.

Evet

Yapılan şikâyet
başvurusu şekil şartları
açısından uygun mu?

Hayır
-İhale Yetkilisi
Başvuru
süresinin
henüz
dolmadığı hallerde dilekçedeki
eksiklikler başvuru süresinin
sonuna kadar giderilebilir.

Eğer şikayet süre (ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin
farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden
itibaren Kamu İhale Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c)
bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer
hallerde on gün) ve şekil şartların taşıyorsa, şikayete konu hususun idarece/

- İhale Yetkilisi
- Görevlendirilen
Teknik Üyeler

teknik üyelerce 10 (on) gün içinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

-Görevlendirme
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A) İdarenin kesinleşen ihale kararına şikâyeti sonucu ihalenin iptal
edilmesine karar vermesi durumunda; idare tüm isteklilere iptal kararını
bildirilir. (Şikâyet eden istekli de iptal kararını tebliğ aldıktan sonra 5 gün
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İlgili Dokümanlar

-İhale Yetkilisi

içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu yapabilir.)

B) İdarenin kesinleşen ihale kararına şikâyeti düzeltici işlem olarak
sonlandırması halinde; idare tüm isteklilere düzeltici işlem kararını bildirir.

C) İdarenin kesinleşen ihale kararına itirazı reddetmesi halinde ; idare tüm
isteklilere reddetme kararını bildirir.

İdare red kararının şikâyet eden istekliye tebliğinden itibaren 10 gün içinde
Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu olup olmadığını kontrol

-İhale Yetkilisi

-İhale Yetkilisi

-İhale Yetkilisi

eder.

Evet

İtirazen şikayet
başvurusu var mı?

Kamu İhale Kurumunun
itirazen şikâyeti değerlendirme
süreci beklenir.

HAZIRLAYAN

Hayır

İdare ekonomik açıdan en
avantajlı teklif sahibiyle
sözleşme imzalar.

-İhale Yetkilisi

ONAYLAYAN

- Düzeltici İşlem
Kararı

