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Kanunun 58 inci'maödesi,hükiimleri uygulanır. Ancak, (...)... Kanunun 10 unçu maddesi
kaPsamında taahhüt a\İına alrnan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin
taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerind,e kalan isteklinin geçiciteminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkmda kanunun 58inci maddesi hül«imleri
uygulanmaz, " hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, uyuşmazlık korrıısu ihalenin-ye ılÜohıakiızeretoplam131«srmdanoluşfuğu,başvurusahibinin13losmatek1if
verdiği, söz konusu l«sımlarıntoplam teklif bedelinin 605.160,00-TL olduğu, 

-

ihalesi iÇinl* A Ş.-l Şubesi Müdürlügıi'nce düzenlenmiş olanlltarih
Ve {rsayılı I|TL tutarh, 

-i 

içinaynı Banka şubesincedüzenlenmiş I tarih ve {-) sayılı lÇiı tur*ı, geçici teminat
mektubunun teklif kaPsarnında sunulduğu, sunulangeçici teklif bedel futannın 13 kısım içintoPlarrıda 20,000,00-TL.olduğıı,lIiıalesinde 2 losrmda (prrasa ve Karnabahar)
davdcının, ekonomik aÇıdaĞn avanfajlı teklif olarak belirlendiği, (bu krsrmlara ait tekliftutannın toPlam 45,900,00.TL olduğu), 

- 

ihalesinde 1 kısımda (Mandalina)
davacrnrn ekonomik aÇıdanen avarıtajlı teklifolarak belirlendiği, (bu.l«sma ait tekliftutannın
45,600,00-TL olduğu), bahsi geÇen losımlara yönelik olu.rl. *oa"u*ar* 

-our", 
yaasınıngönderildiği, bu aŞamad-a idarece davacınrn vergi borcu olduğu gerekçesiyle ihale dışıbırakılarak geçici teminatının tamamınrn gelir kaydediimesine karar verildiği,-ı

tarihinde davacrnrn fazladan gelirkaydedilen geçici teminat tutannrn iade edilmesi istemiyle
YaPılan baŞvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığ anlaşılmaktadır.

Olayda, 4734 sayıIr Kamu İhale Kanunu'nun "Geçiçi Teminat,, başlıklı 33,üncü
maddesinde "ihalelerde, teklif editen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, istekti tarafından
verilecek tutarda geÇici teminat alınır. İhaüe dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık
hizmeti ihalelerindegeÇici teminat alınması zorunlu değtldir." hükmü yer almakta olup, bumaddenin gerekÇesinde, geÇici teminatın asgari oranlnın o/o3 olarakbelirlendiği ve isteklilerin
bunun üzerinde de teminat vermelerine imkön tanınmak suretiyle tekliflerin gizlenmesi
e§aslrun korunduğu belirtilmiştir. Bu durumda, istekliler, tekliflerinin %3,ü kad.ar geçiciteminat sunabilecekleri gibi, tekliflerin gizliliğinin sağlanması amacıyla tekliflerinin
Ya3'iinden daha fazla geÇici teminat sunmalarr mümkündiir. Bu itibarla, geçici teminatıngelir kaYdedilmesi durumunda, ihaleye teklif vşrenisteklinin idarey" s,*drgu geçici teminattutannın anrlan kanun ile belirlenen oranda risk ve soruırıluluk üstlendiği dikkate alınarakgeÇici teminat miktannın sadece davacr isteklinin üzerinde bırakrldığı kısrmlara ilişkin tekliffutarrnrn Yo3'ine tekabül eden krsmının gelir kaydedilmesi, o/o3,ünü aşan kısmrnın ise iadeedilmesi şerekmektedir. Bu kapsamda dava!ı idarece, davaçınrn ihale tarihi itibari iiekesinleŞmiŞ vergi borcu bulunduğuna dair yapılan tespit uyannça geçici teminatının gelir

kaYdedilmesi gerelcnekle birlikte, bunun tamamrnıngelir kaydedilmesinin yerinde olmadığı,
davacrnrn sunduğu geÇici teminatm, ihalenin üzerinde bıral«ldığı kısrmlara ait teklifinin %3'ünü aşan krsmının iade edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
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