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İhalenin İptalinde İdarenin Takdir 
Yetkisinin Sınırları 

İhalenin İptali ve Çeşitleri 

Türk İhale Hukukunda ihaleler temel olarak iki şekilde iptal 
edilebilmektedir. Bunlardan ilki ihalenin idarece re’sen iptali, 
diğeri ise ihalenin şikayet veya itirazen şikayet başvurusu 
üzerine iptalidir. 

4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde 
“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, 
rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu 
denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 
sorumludur.” Hükmünün doğal bir sonucu olarak idareler temel 
ilkelere aykırılık teşkil eden durumlarda ihaleyi iptal etmek 
sorumluluğunu taşımaktadırlar. 
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İlk durum olan ihalenin idare tarafından iptal edilmesi ihale 
komisyonu eliyle olmaktadır. Bunun için; 

·         tekliflerin yaklaşık maliyete göre çok yüksek olması, 
·   yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmasa dahi mevcut 
ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması 
·         kanunun temellerine uygun olmayan durum tespiti, 
hallerinden en az birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale, ihale sürecinin 
belirli aşamalarında iptal edilebilir; 

Kanunun 16. maddesinde “İhale Saatinden Önce İhalenin İptal 
Edilmesi”, 39. maddesinde “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve 
İhalenin İptali” ve Kanun’un 40. Maddesinde “İhalenin Karara 
Bağlanması ve Onaylanması” hallerinde ihalenin iptal 
edilebileceği düzenlenmiştir. 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin 
İptali” başlıklı 39’uncu maddesine göre ihale komisyonu kararı 
üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi 
iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu 
durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin 
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 
Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal 
edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. 

4734 sayılı Kanunun 39’uncu maddesinin gerekçesinde ihale 
komisyonu tarafından tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok 
yüksek olması, yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla 
birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, 
kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi 
nedenlerle ihaleyi iptal edilebileceği belirtilmiştir. Gerekçede 
“gibi” kelimesi kullanıldığından bu nedenlerin tahdidi olmadığı, 
ihalenin başka nedenlerle de iptal edilebileceği anlaşılmaktadır. 
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Kanun koyucunun, idareye kanun kapsamında belirli yetkiler 
verirken veya belirli sınırlar koyarken seçim serbestisi vermesine 
“takdir yetkisi” denilmektedir. Kamu ihale hukukunda da kanun 
koyucu idarelere bazı konularda takdir yetkisi vermiştir.  İhale 
hukukunda idareye verilmiş en önemli takdir yetkisi ise ihalenin 
iptali yetkisidir. Ancak idarelere verilen ihalenin iptal edilmesi 
takdir yetkisi sınırsız değildir. Bu yetkinin kullanılmasında kamu 
yararı ve hizmet gerekleri kriterleriyle sınırlandırılma yoluna 
gidilmiştir. 

Kamu İhale Kurulu bir kararında “…ihale öncesinde yaklaşık 
maliyet hesaplanmasının ve hesaplanan yaklaşık maliyetten aşırı 
düşük tekliflerin tespiti, yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin 
reddi gibi teklif değerlendirmesine ilişkin konularda dahi 
faydalanılmasının, “rekabetin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve 
zamanında karşılanmasının ve kamu kaynaklarının verimli 
kullanılmasının sağlanması” gibi temel ilkelerin gözetilmesi 
noktasında ortaya konulan bir yaklaşım olarak görülebileceği; 
bu bağlamda idarece yaklaşık maliyet dikkate alınarak ihalenin 
bütün aşamalar ın ın gerçekleş t i r i ld iğ i ve tekl i f ler in 
değerlendirildiği, yaklaşık maliyette herhangi bir hatanın da 
tespit edilmediği halde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
sahibi belirlenirken ilgili isteklilerin teklif fiyatının yaklaşık 
maliyetin üzerinde değil altında olması, ilgili isteklilerce normal 
yemek için öngörülen birim fiyatların yaklaşık maliyetteki 12,50 
TL’lik tutardan düşük olması durumunun, bir diğer deyişle 
yaklaşık maliyetin dikkate alınmamasının tutarlı olmadığı; ayrıca 
teklif mektubu sunmayan bir şirketin geçici teminat tutarından 
hareketle teklif fiyatının varsayıma dayalı olarak hesaplanması 
ve diğer isteklilerin teklif fiyatlarının bu varsayımsal teklif 
fiyatıyla kıyaslanması gibi bir usulün mevzuatta yerinin 
bulunmadığı; böylesi yaklaşımların 4734 sayılı Kanun’un temel 
ilkelerine uygun düşmeyeceği…idarenin bütün teklifleri redderek 
ihaleyi iptal etmekte takdir yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetki 
“ saydamlığın, güvenirliğin ve eşit muamelenin sağlanması” gibi 
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temel ilkelerden bağımsız ve sınırsız olamayacağından, ihalenin 
iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varmıştır[1]. 

Danıştay 13. Dairesinin bir kararında[2] 4734 sayılı Kanun 
uyarınca ihaleyi yapan idarenin, Kanun’un 5. maddesinde 
belirtilen rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerini 
gözetmek zorunda olduğu, idarenin takdir yetkisini kamu yararı 
ve hizmet gerekleri dışında sübjektif ve keyfi amaçlar 
doğrultusunda kullandığına ilişkin olarak dosya içeriğinde 
herhangi bir somut bilgi ve belge de bulunmadığı dikkate 
alındığında, ihalenin iptaline ilişkin olarak davacılar tarafından 
yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu 
işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare 
Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı ifade 
edilmiştir. 
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Takdir yetkisiyle alakalı bir İdare Mahkemesi Kararında[3] da 
idarece çalıştırılacak tüm personele üst yaş sınırı getirilmesinin 
ihale konusu işin niteliğine uygun olduğu ve işin gerekleri ile de 
uyumlu olduğu, ayrıca ilgili mevzuatta öngörülen yaş aralığına 
da paralel olduğu, dolayısıyla idarenin takdir yetkisi sınırları 
içerisinde ve makul olduğu sonucuna varıldığından, ihalenin 
iptaline il işkin dava konusu iş lemde hukuka uyarlık 
bulunmadığına karar verilmiştir. Buradan da idare mahkemeleri 
tarafından idarenin ihaleyi iptal ederken kullandığı takdir 
yetkisinin sınırlarının çizildiği ve idarenin keyfiliğinin önüne 
geçmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Kamu İhale Kurumu 2020/UY.II-320 sayılı ve 12.02.2020 tarihli 
kararında “…ihale sürecinin ihtiyacın ortaya çıkması ile başladığı 
ve ihale öncesinde ihtiyacı doğru ve uygun bir şekilde tespit 
etme sorumluluğunun idareye ait olduğu, iptale konu ihalede 
ihale yetkilisi tarafından ihtiyacın tespiti ile ihale sürecinin 
başladığı ve teklif değerlendirmesinin ihale komisyonunca 
tamamlanarak ihale komisyonu kararının 18.12.2019 tarihinde 
ihale yetkilisi tarafından onaylanması sürecinde aynı ihale 
yetkilisi tarafından aynı idare bünyesindeki bir karar ile yeni bir 
ihale yapılması yönünde alınan karar üzerine ihtiyacın değişmiş 
olmasından bahisle mezkûr ihalenin iptal edilmesinin idarenin 
ihaleyi iptal etme konusundaki takdir yetkisi içerisinde 
bulunmadığı ve bu durumun temel ilkelere aykırı olduğu 
gerekçesiyle ihalenin iptal edilemeyeceğine karar verilerek iptal 
kararının iptaline karar vermiştir. 

İdareler tarafından ihalenin iptali umumi olarak 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesi 
gerekçe gösterilerek yapılmaktadır. Kanun koyucu ihalenin 
iptalinde idareye takdir yetkisi vermiş ve bu yetkiyi kamu yararı 
ve hizmet gerekleri ile sınırlandırmıştır. Ancak mevzuatta ihaleyi 
iptal etme nedenleri açık olarak sayılmamış ve kamu yararı ile 
hizmet gerekleri kavramları net bir şekilde açıklanmamıştır. Bu 
nedenle takdir yetkisinin sınırını genellikle Kamu İhale Kurulu ve 
yargı kararlarıyla belirlemek mümkün olmaktadır. 
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Kamu İhale Kurumunun 14.06.2017 Tarihli ve 2017/UH.I-1665 
Karar sayılı kararında ise anılan Kanun’un 40’ıncı maddesinde 
ihale komisyonunun gerekçeli kararını belirleyerek, ihale 
yetkilisinin onayına sunacağı, ihale yetkilisinin, karar tarihini 
izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı 
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği hüküm 
altına alınmıştır. İhalenin iptali konusunda idarelerin takdir 
yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, 
kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı bir yetkidir. Bahse 
konu ihalede ihale yetkilisi tarafından ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci 
teklif sahibinin belirlendiği komisyon kararının 19.04.2017 
tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanmasına ve bu kararın 
EKAP üzerinden aynı tarihte isteklilere bildirilmesine rağmen 
aradan uzun bir süre geçtikten sonra ihale yetkilisinin 
16.05.2017 tarihli ve 224 sayılı kararı ile yukarıda belirtilen 
gerekçelerle ihalenin iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı 
sonucuna varılmıştır. 
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Her ne kadar idarenin ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu 
değerlendirilse de, bu yetki sınırsız olmayıp, idarenin söz 
konusu yetkiyi kullanırken ölçülü olması, kamu yararını ve 
hizmet gereklerini gözetmesi, meydana gelen durumun iptali 
gerektirecek nitelikte ve büyüklükte olması halinde ise tesis 
edilen iptal işleminin gerekçelerinin somut bir şekilde ortaya 
konulması gerekmektedir. 

İhalenin İptali Kararına Karşı Başvuru Yolu ve Süresi Ne 
Olmalıdır? 

İhalenin idare tarafından re’sen iptali halinde doğrudan idari 
yargıda dava açılması gerekmektedir. 

İkinci durumda ise şikayet yoluyla idareye ya da itirazen şikayet 
yoluyla Kamu İhale Kurumuna başvuru üzerine ihalenin iptali 
kararı verilebilir. Burada istekliler ihale sürecinin 4734 sayılı 
Yasanın 5. Maddesindeki temel niteliklere aykırılıkları 
barındırdığı iddiasıyla aynı yasanın 55. maddesi uyarınca 21 inci 
maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, 
diğer hallerde ise 10 gün içerisinde öncelikle idareye 
başvurabilirler. İdarenin kararının isteklileri tatmin etmemesi 
durumunda ise 55. Maddenin 4. Fıkrası üzerine kararın 
kendilerine bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde Kuruma 
itirazen şikayet yoluyla başvurabilirler. Aynı süreç idareye 
başvuru üzerine idarenin ihalenin iptali kararı vermesi üzerine 
hakları etkilenecek kişiler de kuruma itirazen şikayet yoluyla 
başvurabilmektedirler. 

İhalenin iptalinin iptali davasının açılabilmesi açısından dava 
açma süresi önem arz etmektedir.  

İhale işlemlerine ilişkin idari usulü düzenleyen temel 
kanunlardan olan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 4. 
maddesinde ihalenin "Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla işin 
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren 
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ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki 
işlemleri", 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesinde 
ise "Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları 
ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine 
bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip 
sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri" ifade ettiği 
belirtilmiş olup, bu kanunî tanımlamalar ve istikrar kazanan 
içtihatlar dikkate alınarak ihale ilanı ile başlayıp sözleşmenin 
imzalanması ile tamamlanan süreçte idarece tesis edilen 
işlemlerin ivedi yargılama usulüne tâbi ihale işlemleri olduğunun 
kabulü gerekir. 
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Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararları ile ihale sürecinde 
sözleşme öncesi işlemlerin ihale işlemi, dolayısıyla idari işlem 
olmaları nedeniyle idari yargının görev alanına girdiği kabul 
edilmiş ve bu yöndeki kararlar istikrar kazanmış bulunmaktadır. 
Sözleşme sonrası uyuşmazlıklar ise adli yargının görev alanına 
girmektedir[4]. 

6545 sayılı Kanun'un 18. maddesinin gerekçesinde; "İdari 
yargıda davaların tümü aynı usul takip edilmek suretiyle 
sonuçlandırılmaktadır. Ancak idari davaların bazıları, niteliği 
i t ibar ıy la d iğer ler inden fark l ıd ı r. Bu tür davalar ın 
geciktirilmeksizin karara bağlanması gerekmektedir. Bu 
bakımdan, gecikerek karar verilmesinde hem idare hem de 
davacılar bakımından katlanılması zor ya da imkânsız sonuçlar 
doğuracak sınırlı sayıdaki dava türünün, diğerlerine göre daha 
ivedi bir şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir. Yargısal 
sürecin, süratle sonuçlandırılması özel önem taşıyan ihale, 
özelleştirme, acele kamulaştırma uyuşmazlıklarından 
kaynaklanan bazı davaların ivedilikle sonuçlandırılmaması 
hâlinde, hukuki belirsizlik doğmasına neden olunmaktadır. 
Madde ile Avrupa örneklerinde olduğu gibi idari yargılamaya 
ivedi yargı lama usulü kurumu kazandır ı lmaktadır." 
açıklamalarına yer verilmiştir. 

Kanun'un gerekçesinde de ifade edildiği üzere, sınırlı sayıdaki 
dava türü ivedi yargılama usulüne tâbidir. Nitekim gerekçede 
ihaleyle bağlantılı tüm işlemlerin değil, yargısal sürecin süratle 
sonuçlandırılması özel önem taşıyan ihale uyuşmazlıklarının bu 
yargılama usulüne tâbi kılındığı vurgulanmıştır[5]. 

İvedi yargılama usulüne tabi uyuşmazlıklarda; dava açma süresi 
otuz güne düşürülmüş, 2577 sayılı Kanun'un 11. maddesinin 
uygulanmayacağı belirtilmiş, dava dilekçelerinin yedi gün içinde 
ilk incelemesinin yapılarak aynı süre içerisinde tebliğe 
çıkarılması öngörülmüş, savunma verme süresi onbeş gün 
olarak belirlenmiş, savunma verme süresinin bir defaya mahsus 
olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilmesine imkân 
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tanınmış, savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin 
geçmesiyle dosyanın tekemmül etmiş sayılacağı kurala 
bağlanmış, yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak 
verilecek kararlara karşı itiraz yoluna başvuru imkânı kaldırılmış, 
davaların en geç bir ay içinde karara bağlanması, ara kararı, 
keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemlerin 
ivedilikle sonuçlandırılması öngörülmüş, temyiz yoluna başvuru 
ve cevap süresi on beş güne düşürülmüş, temyiz dilekçelerinin 
üç gün içinde incelenip tebliğe çıkarılması ve Kanun'un temyiz 
yolunu düzenleyen 48. maddesinin bu maddeye aykırı olmayan 
hükümlerinin ivedi yargılamaya tabi olan davalarda da 
uygulanması kurala bağlanmıştır[6]. 
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2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesine 
göre genel dava açma süresi 60 gündür[7] ancak aynı yasanın 
20/A maddesi ivedi yargılama usulünü düzenlemiştir. Maddenin 
1. Fıkrası “İvedi yargılama usulünün hangi işlemlerden doğan 
uyuşmazlıklar hakkında uygulanacağını” tahdidi olarak saymış, 
1. Fıkranın a bendi ise ivedi yargılamanın “İhaleden yasaklama 
kararları hariç ihale işlemleri”ni kapsayacağı belirtmiştir. Aynı 
maddenin 2. Fıkrasının a bendinde “İvedi yargılama usulünde 
dava açma süresi otuz gün” olarak düzenlendiği belirtilmiş 
olduğundan bu durumda ihalenin iptali işlemine karşı iptal 
davası açma süresi 30 gün olarak kabul edilmelidir. 

Sonuç olarak Kanun Koyucu tarafından idarelere ihalenin 
iptalinde takdir yetkisi verilmiş olsa da bu yetkinin kamu yararı 
ve hizmet gerekler i s ınır lar ı dahi l inde kul lanı lması 
gerekmektedir. Başka bir deyişle idarenin ihaleyi iptal etmekte 
serbest olduğu değerlendirilse de, bu yetki sınırsız olmayıp, 
idarenin söz konusu yetkiyi kullanırken ölçülü olması, kamu 
yararını ve hizmet gereklerini gözetmesi, meydana gelen 
durumun iptali gerektirecek nitelikte ve büyüklükte olması 
halinde ise tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin somut bir 
şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Buna karşın iptal 
nedenleri tahdidi olarak sayılmamış hatta kamu yararı ve hizmet 
gerekleri de açıkça ortaya konulmamıştır. Her somut iptal 
kararında idarenin iptal gerekçesini açıkça ortaya koyması 
gerekmektedir. Böylece idarenin iptal kararının gerekçesinin 
hukuki ve somut bir duruma mı dayandığı yoksa başka bir 
amaca mı matuf olduğu anlaşılabilecektir. Açıklanan nedenlerle 
takdir yetkisinin sınırları her somut olayda sıkı bir şekilde Kamu 
İhale Kurulu ve idari yargı kararları çerçevesinde titiz bir şekilde 
değerlendirilmelidir. Bir ihale açısından geçerli olabilecek 
koşullar bir diğer ihale açısından geçerli olmayabilmektedir. Bu 
nedenle idareler tarafından ihalenin iptal edilmesi konusunda 
her türlü sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. 
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[1] Kamu İhale Kurulunun 11/12/2019 tarih ve 2019/UH.I-1646  sayılı kararı 
[2] Danıştay Onüçüncü Dairesi 25.02.2019 tarih ve E:2019/46, K:2019/551 
sayılı kararı 
[3] Ankara 6. İdare Mahkemesinin 03.07.2019 tarihli E:2019/1008., K: 
2019/1367 sayılı kararı 
[4] Danıştay 13 Daire Esas No:2015/645 Karar No:2015/1619 
[5] Danıştay 13. Daire Esas No: 2016/4974 Karar No:2017/280 Karar Tarihi:
20.01.2017 
[6] Anayasa Mahkemesinin 2014/146 Esas, 2015/31 Karar ve 19.03.2015 
Tarihli Kararı 
[7] 2577 Sayılı Yasa Madde 7/1 “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre 
gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi 
mahkemelerinde otuz gündür.” 
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