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Sektörel Alımlar Rejiminde Esneklik  

Sunum Planı 

1. Avrupa’da Sektörel Alımlar– mevzuatta gelişme 

2. Sektörel Alımlar Piyasasında Değişim 

3. İhalelere etkisi 

4. Daha liberal muamelenin sebepleri nelerdir 

5. Sektörel alımlar ve klasik alımlar arasındaki 

farklar 

6. Farkların detayları 

7. Çıkarılan dersler 
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Avrupa’da Sektörel Alımlar 

Mevzuat GeliĢimi 

• Avrupa’da kamu alımları mevzuatı 1970’lerden 

bu yana uygulanmaktadır 

• İlk kurallar basitti, yürürlüğe konamaz nitelikteydi 

ve sektörel alım yapan altyapı şirketlerini 

kapsamıyordu (bunlar Hariç Tutulan Sektörler 

olarak biliniyordu) 

• 1993’te Tek Pazarın getirilmesiyle kamu alımları 

alanının zayıflığı ve müdahale gerektirdiği 

anlaşıldı 

• Su, Enerji, Ulaştırma ve Telekomünikasyon 

altyapı sektörleri olarak belirlendi 
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Bir yandan... 

Sektörel alım yapan kurumlar da 

değiĢiyordu… 

• Sektörel alım yapan kurumların çoğu devlete ait veya 

mütekabil şirketti 

• Bu kurumların çoğu coğrafi tekellere dayanmaktaydı 

• Fiyatlar piyasa tarafından değil, düzenleyici kurum 

tarafından belirleniyordu 

• Bu kurumlara, ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket 

etmeleri dolayısıyla ulusal liderlerden almaları için 

baskı yapılıyordu  

• Hiçbiri tasarruf veya kar elde etmiyordu – çoğu 

maliyet artı esasıyla işliyordu 
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Sektörel alım yapan kurumlar 

değiĢiyordu … 

DeğiĢimin yönü ... 

• Hissedarları olan özelleştirilmiş işletmeler 

• İşlevsel hatların birbirinden ayrılması, örn: iletim ve 

üretim 

• Tekel niteliğindeki birçok unsur kaldırıldı veya rekabete 

açıldı 

• Fiyatlar piyasa tarafından belirleniyor 

• Birden fazla ülkede bu kurumlara sahip olan birçok 

uluslararası grup oluştu 

• Kısıtlı kaynakların tahsisine yönelik baskıdan hizmeti en 

düşük maliyetle sunma baskısına geçiş  
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Ġhalelere etkisi 

Kapsamlı değiĢiklikler yaĢandı 

• Ulusal tedarik liderlerinden en iyi tedarikçiye geçiş 

• Uluslararası grupların yerelde yakın ilişkilerinin daha az 

olması 

• Ticaret birliklerinin ve ulusal özelliklerin etkisinin 

azaltılması 

• Arz garantisinden ekonomik avantaja geçiş 

• Birçok şirketin çok kez el değiştirmesi nedeniyle 

politikalar değişti ve devlet etkisi azaldı 
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Bu DeğiĢim Unsurları ÖngörülmüĢtü  

Kurumlar Esneklik Talep Etti 

• Başlangıçta, sektörel alım yapan kurumlar 

kuralların tamamen dışında tutulmayı talep etti 

• Argümanları ise kamu sektöründen tamamen 

farklı olmalarıydı: 

 Yurt içinden alım yapmalarına yönelik hükümet 

baskısının azalması 

 Karmaşık süreçlerde ve kurulumlarda daha fazla 

başarısızlık riski 

 İhaleler daha büyük, daha karmaşık ve daha kısıtlıydı 
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Klasik alımlar ve sektörel alımlar 

arasındaki farklar 

• Sektörel alımlar rejimi daha esnektir: 

 Serbestleşmiş sektörler doğrudan hariç tutulur 

(istisna) 

 Daha yüksek eşik değerler 

 Çerçeve anlaşmalar 

 Yeterlik sistemleri 

 Pazarlık usulünün kullanılması 

 Bağlantılı ortaklıkların hariç (istisna) tutulması 

 Yeniden satılık veya yeniden kiralık malların hariç 

(istisna) tutulması 
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Ġstisnalar 

• Bazı sektörlerde serbestleşmenin temel koşullarını 

karşılayan işetmeler doğrudan hariç tutulur. Örn: enerji. 

Telekomünikasyon dahil bazı sektörler ise tamamen 

istisnaya tabidir. 

• Sektörel alımlarda eşik değerler daha yüksektir, bu da 

daha az sayıda ihalenin kapsama girdiği anlamına gelir 

• Bağlı iştiraklere verilen ihaleler, bu iştiraklerin kısmen 

ticari kurumlar olması durumunda hariç tutulur 

• Eşit ortam sağlanması açısından, yeniden satılık veya 

yeniden kiralık mallar istisnadır 
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Daha esnek usuller 

• Çerçeve anlaşmalar – çerçeve anlaşmaya 

yönelik ilana çıkılan yerlerde ihale hemen karara 

bağlanabilir – klasik sektörün aksine 

• Yeterlik sistemleri – Sektörel alım yapan 

kurumlar AB Resmi Gazetesinde ilan 

yayınlayabilir, farklı aşamalarda yeterliği kabul 

edilen tedarikçilerden bekleme listesi 

oluşturabilir ve daha fazla rekabet süreci 

işletmeden bu istekliler arasından seçim 

yapabilir 

• Pazarlık usulü– sektörel alım yapan kurumlara 

pazarlık usulünü kullanma konusunda daha 

fazla esneklik sağlanmıştır 10 



Çıkarılan dersler 

• Sektörel alımlardaki kurallar, klasik alımlardakinden daha 

az başarılı olmamıştır 

• Hatta, kamu sektörü alımlarının sektörel alımları örnek 

alabilmesi için serbestleştirilmesi gerektiğine dair 

argümanlar da öne sürülmektedir 

• Esneklik iki farklı yöne uzandı (bazı koşullar daha 

sertleşirken bazılar daha da esnekleşti) 

• Kanunları dikkate almak için yeni sistemler ve süreçler 

ortaya çıktı 

• Sektörel alım yapan kurumlar için, kuralların ticari açıdan 

adil olmadığı veya işletilmelerinin zor olduğuna dair 

argümanlarını devam ettirmeleri de zorlaştı 
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