
Yeterlik Bilgileri Tablosu 
Yeterlik değerlendirmesine ilişkin isteklilerin beyanı esas alınarak 
işleyen bir teklif hazırlanması ve değerlendirilmesi süreci 
kurgulanarak ihaleye katılım işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla 
getirilmiştir.  

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin 
tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1  İhale dokümanında 
başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere 
ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, 
aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri 
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idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a )  G e ç i c i t e m i n a t v e t e k l i f 

mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu 
hususlar har iç o lmak üzere, sunulan 
belgelerde ihale sonucu açısından teklifin 
esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi 
eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi 
eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,


b)  Aday ve isteklilerce sunulan ve 
başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen 
belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli 
unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin 
tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden 
kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,


İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin 
belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday 
veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin 
giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş 
gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir...” açıklaması yer 
almaktadır.


Kamu İhale Kurumu da vermiş olduğu istikrarlı kararlarda yeterlik bilgileri 
tablosundaki eksikliklerin ihale dokümanında teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve 
bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, 
istekli lerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce 
tamamlatılmayacağı, sadece teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla, 
idarelerce belgelerdeki bilgi eksikliğinin yazılı olarak tamamlanmasının isteneceğini 
belirtmektedir. 


İdare Mahkemelerinin  
Konuyla İlgili Tutumu 

İdare Mahkemeleri, Kamu İhale 
Kurumunun Aksine Bilgi Eksikliği 
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İDARİ YARGININ YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDAKİ EKSİKLİK KONUSUNA YAKLAŞIMI 
İDARELERE GÖRE DAHA ESNEKTİR 
Yeterlik bilgileri tablosundaki bilgi eksikliklerinin teklifin esasını 
değiştirebilecek niteliği haiz olup olmadığı idari yargı açısından en 
önemli husustur. İdari yargı “teklifin esasını değiştirebilecek nitelik” 
kavramını ihaleye katılımı kolaylaştırmak açısından ele alarak geniş ve 
esnek bir şekilde yorumlamaktadır. Örneğin 2020/MK-230 sayılı 
karında “…ihaleyi yapan idarece davacı şirket tarafından yeterlik 
bilgileri tablosunda belirtilen imza sirkülerinden T.C. kimlik 
numarasının teyidinin yapılabileceği…” TC Kimlik numarasının 
bulunmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan firmanın 
davasını kabul ederek idari işlemi iptal etmiştir.  
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Kavramına Daha Esnek Yaklaşmaktadır. 

İdare mahkemelerinin 2020/MK-175 sayılı bir 
başka kararında “…Ticaret Sicil Gazetesinin 
hisse devrine ilişkin kısmında, hisse adet bilgisi 
yer almasına rağmen devredilen hissenin 
şirketin % kaçı olduğuna ilişkin bilginin 
bulunmadığı belirtilmiş ise de bu durumun ihale 
sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek 
nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu…” 
sonucuna varılmıştır.   

“ T e k l i f i n E s a s ı n ı 
Değiştirecek Nitelikte 
O l m a y a n B i l g i 
Eksikliği Nedeniyle 
Kişiler Değerlendirme 
Dışı Bırakılamaz” 

İdari yargı mercilerinin bu yöndeki kararlarının 
ardından 30 Eylül 2020 tarih ve 31260 Sayılı 
Resmi Gazete’de yer alan değişiklik ile Kamu 
İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesi aşağıda 
yer alan şekilde değiştirilmiştir. 

“10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya 
teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi 
aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu 
hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin 
mevzuatta geçen “tüzel kiş i ortakları” 
ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, 
soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi 
kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz 
edilen hisseler hariç); “tüzel kiş i ler in 
yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif 
veya başvuru mektubu ya da (Değişik ibare: 
30/09/2020 31260  R.G./5. md.) sözleşme 
imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi 
konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; 
tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin 
ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/
vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu 
bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan 

belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan 
edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik 
numaralarının teyit edilememesi durumunda 
teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı 
bırakılmaz.”  

Yeterlik tablosundaki bilgi eksikliği konusunda 
Kamu İhale Kurumunun daha şekilci ve 
mevzuat ı dar b i r şeki lde yorumladığ ı 
görülmekteyken idari yargının ise amaçsal bir 
yorumdan hareketle bilgi eksikliğinin teklifin 
esasını değiştirecek nitelikte olup olmadığı 
konusunu geniş yorumladığı görülmektedir.  

Gerçekten de Kanun Koyucunun amacı göz 
önünde bulundurulduğunda amacın şartları 
taşıyan kişilerin olabildiğince çok ihale sürecine 
katılımlarını sağlamak ve kamunun ihtiyaçlarını 
karşılarken katılım ve rekabetin etkisiyle daha 
uygun fiyattan yararlanmasını sağlamak 
olduğunu düşünmekteyiz. Açıklanan nedenlerle 
idari yargının görüşünün Kanun Koyucunun 
amacına daha uygun olduğu rahatlıkla ifade 
edilebilir. 

Yeterlik tablosundaki bilgi eksikliği konusunda 
Kamu İhale Kurumunun daha şekilci ve 
mevzuatı dar bir şekilde yorumladığı TCKN ile 
ilgili sıkıntılar bu değişiklik ile giderilmiş 
olmakla birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer 
verilen diğer bilgilerdeki eksiklikler nedeniyle 
yaşanan sıkıntıların devam ettiği açıktır.  

Gerçekten de Kanun Koyucunun amacı göz 
önünde bulundurulduğunda amacın şartları 
taşıyan kişilerin olabildiğince çok ihale sürecine 
katılımlarını sağlamak ve kamunun ihtiyaçlarını 
karşılarken katılım ve rekabetin etkisiyle daha 
uygun fiyattan yararlanmasını sağlamak 
olduğunu düşünmekteyiz. Elektronik ihale 
uygulamaları pek çok faydayı beraberinde 
getirmekle birlikte esasın şekle feda edilmesi 
s o n u c u n u d o ğu r a c a k u y g u l a m a l a r ı n 
sakıncalarının giderilmesinin kamu yararı 
ilkesinin getirdiği bir zorunluluk olduğu da 
dikkate alınmak zorundadır. Açıklanan 
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nedenlerle idari yargının görüşünün Kanun 
Koyucunun amacına daha uygun olduğu 
rahatlıkla ifade edilebilir.  

Sonuç olarak yeterlik kriterinin getirilme amacı 
gerekli deneyim ve mali gücü taşımayan kişilerin 
kamu ihalelerine katılımının engellenmesidir. 
Yeterlik bilgileri tablosunun ise idare tarafından 
isteklilerin bilgilerinin düzenli bir şekilde 
incelenmesini sağlamak amacıyla getirildiği 
açıklanmıştır. Bu nedenle ilgili tabloda bulunan 
eksiklik teklifin esasını değiştirecek nitelikte 
değilse idare tarafından bu eksiklik giderilmeli 
ve kişiler ihale sürecinde değerlendirme dışı 
bırakılmamalıdır. 

Avukat Tarık Demirel 

https://www.tarikdemirel.av.tr  

Strazburg Caddesi No:14/14 , 06570 Çankaya, Ankara 
Türkiye  0 532 574 36 84 
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