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Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.02.2019 tarihli E.2018/3902 K:
2019/350 sayılı kararında “..Aktarılan düzenlemelerden, teklif
fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden
teklifleri reddedilmeden önce, belirlenen süre içinde,

teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili
ayrıntıların yazılı olarak istenileceği, Kanunda sayılan
avantajlı koşulların varlığını göstermek amacını taşıyan aşırı
düşük teklif açıklamasının Kamu ihale Tebliğinde belirtilen
yöntemler kullanılarak yapılabileceği, yapılan açıklamaların
ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda, açıklamaları
yeterli görülmeyen veya yazılı açıklama yapmayan isteklilerin
tekliflerinin ise reddedileceği anlaşılmaktadır. Kamu İhale
Genel Tebliği’nin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine
ilişkin düzenlemeleri incelendiğinde, sınır değerin altındaki
teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin %80’lik bölümünü
oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntıların yazılı
olarak istenileceği, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin
ise, yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş
kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere
dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, bu
bilgi ve belgelerin ise fiyat teklifleri, fiyat tarifeleri,
maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, stok tespit
tutanakları, idarece istenmesi durumunda yardımcı analizler
v.b. olarak sayıldığı, isteklilerin sayılan bu belgelerden
kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında
sunabileceklerinin belirtildiği görülmektedir.
Bir iş kalemine ilişkin nakliye giderinin aşırı düşük teklif
kapsamında açıklanmasında nakliye formülünün esas alınması
durumunda, ihale komisyonu tarafından, formülde yer alan ve
nakliye giderini belirlemede önemli bir unsur olan nakliye
mesafesinin hesabında esas alınan bilgi ve belgelerin istekli
tarafından sunulmasının istenilmesinde mevzuata aykırılık
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Kamu ihale Genel
Tebliği’nde isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamasında
kullanılabilecek belgeler, genellikle açıklamaya esas alınan
fiyatların tevsikine ilişkin olup, nakliye mesafesine ilişkin
açıklamanın ise ne suretle ve hangi belgeler esas alınarak
yapılacağına dair bir belirleme bulunmamaktadır. İlgililerin,
hukuk düzeninin öngördüğü bir yükümlülüğü tam olarak yerine
getirebilmeleri için bu yükümlülüğün kapsamının kendileri

tarafından önceden açıkça bilinmesi gerekmektedir. Aksi
takdirde kapsamı tam olarak bilinmeyen bir yükümlülüğün yerine
getirilip getirilmediğinin objektif olarak değerlendirmesi
yapılamayacağı gibi, bu yükümlülüğü farklı yöntemler
kullanarak yerine getirmeye çalışan istekliler açısından da
eşit
muamele
ilkesine
uygun
bir
değerlendirme
yapılamayacaktır. Bu durumun ise hukukî belirlilik,
öngörülebilirlik ve hukukî güvenlik ilkelerinin ihlâli
niteliğinde olacağı açıktır.

Bu itibarla, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında
isteklilerden nakliye giderinin hesabında esas alınan
mesafenin dayanağının açıklamasının istenilmesi durumunda,
aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında bu açıklamanın
hangi belgeler esas alınarak tevsik edilebileceğinin
belirtilmesi gerekmektedir. Davacı tarafından uyuşmazlık
konusu iş kalemi kapsamında sunulan nakliye mesafesine
bakıldığında, bu mesafenin idarenin yaklaşık maliyet hesabında
esas aldığı mesafeden daha az olduğu, bu anlamda davacılar
tarafından esas alınan mesafenin kendilerine yaklaşık maliyete
nazaran bir maliyet avantajı sağladığı anlaşılmıştır.
Bununla birlikte, ihale komisyonu tarafından, aşırı düşük
teklif açıklama istem yazısında, isteklilerce açıklamalarına
esas alınan nakliye mesafesinin tevsikine ilişkin olarak belge
sunulacağına ya da hangi belgelerin sunulması gerektiğine
ilişkin bir belirlemeye yer verilmediğinden, sunulan
belgelerin yetersizliği gerekçesi ile davacı iş ortaklığının
aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı belirtilerek
teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde
olmadığı, sunulan belgelerin ihale komisyonu tarafından
yeterli görülmemesi durumunda tereddüt duyulan hususlara
ilişkin olarak gerektiğinde ilave belgeler istenilmesi
suretiyle yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiği

sonucuna varıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine
dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın
reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet
bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle;

1.

Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi
uyarınca Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 25/09/2018 tarih
ve E:2018/1201, K:2018/1922 sayılı kararının
bozulmasına,

3. Dava konusu işlemin iptaline,” karar verilmiştir.

