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Reformun Amaçları  

1. Daha sade / 

daha esnek 

usuller 

2. Stratejik 

kullanım 

3. Daha iyi erişim 

(KOBİ’ler, sınır ötesi 

ticaret ) 

4. Sağlam usuller 

5. İhalelerde Yönetişim / Profesyonelleşme  



Uluslararası bağlam 

 DTÖ Devlet Kamu Alımları Anlaşması (GPA) ve 

ikili ticaret anlaşmaları ile tam uyum (örn., eşik 

değerler, usuller)  

 GPA kapsamındaki esnekliğin tam kullanımı (alt-

merkezi idareler için sadeleştirilmiş usuller, 

sürelerin kısaltılması,…) 

 



Tekliflerin kapsamı 
 2004/18 Sayılı AB Direktifi (klasik kamu 

alımları) ve 2004/17 Sayılı AB Direktifini 

(sektörel alımlar) yenileri ile değiştiren iki teklif 

 Savunma alımları (2009/81) veya İhtilaf direktiflerinde 

(her ikisi de 2007/66 sayılı Komisyon Direktifi ile 

değiştirilen 89/665 ve 92/13 sayılı Avrupa Ekonomik 

Topluluğu Direktifleri) herhangi bir değişiklik yok 

 Diğer paralel teklifler: 

• İmtiyazlara ilişkin teklifler 

• Uluslararası Erişim Düzenlemesi teklifi 



Mevcut durum 
• 20 Aralık 2011’de Komisyon tarafından kabul edilen teklifler 

• Konsey 

• 10 Aralık 2012 tarihli genel yaklaşım 

 

• Avrupa Parlamentosu 

• İç Pazar ve Tüketici İşleri (İPTİ) Raportörü tarafından hazırlanan 

Taslak Rapor 

• 18 Aralık 2012 tarihli İPTİ Raporu 

• 21 Şubat 2013 – pazarlık yetkisi 

 

• Triyalog: Mart 2013 – Haziran 2013’e kadar 

 

 

 



Sadeleştirme 

  



Daha esnek usuller 
 Pazarlıklı rekabet usulünü daha fazla kullanma 

olasılığı (Madde 24 & 27) 

 Rekabetçi diyalog, çerçeve anlaşmalar ve 

dinamik alım sistemi için sadeleştirme/ilave 

esneklik 

 Alt-merkezi idareler için  basitleştirilmiş ilan: ön 

bilgi ilanı ihale ilanının yerine geçiyor (Madde 24 

(2)(b)) 

 Sürelerin genel gözden geçirilmesi 

 

 



Belge gerekliklerinin azaltılması 

 Seçim kriterleri için kapsamlı gereklik listesi 

(Madde 56(1)) 

 Öz-beyanlar (Madde 57)  

 e-Belge (Sertifika) (Madde 58)  

 

 

 



E-ihalede ilerleme 

 İhale dokümanlarının tamamının elektronik 

ortamda sağlanması zorunluluğu (Madde 51) 

 İletişimin tamamen elektronik ortamda 

yürütülmesi = mevzuatın aktarılması için tanınan 

sürenin ardından 2 yıl zorunlu (Madde 19.7) 

 Geliştirilmiş e-araçlar: 

 Dinamik alım sisteminin sadeleştirilmesi 

(Madde 32)  

 e-katalog (Madde 34) 

 e-imza (Madde 19.5) 

 



Kamu alımlarının stratejik 
kullanımı 



Yönlendirici ilkeler 
 İhalenin konusu ile bağlantı kesilmeden yumuşatma (üretim 

süreci, ticarileştirme, dışsallıklar– Madde 66, 67) 

 Etiketler (sertifikalar) aracılığı ile sosyal gerekliklerin ele 

alınmasının kolaylaştırılması (Madde 41) 
• Ürünün konusuna ilişkin gerekliklerin olması durumunda belirli 

bazı etiketler (sertifikalar) talep edilebilir 

• Eşdeğer etiketlerin (sertifikaların) de kabul edilmesi gerekir 

• Gerek koşulan etikete müteşebbisin zamanında erişiminin 

olmaması durumunda, alternatif kanıt sunma olasılığı 



Stratejik kullanım: Çevre 

 Üretim sürecine ilişkin gereklikler 
• Teknik şartnamede (Madde 40) ve 
• Seçim kriteri olarak (Madde 66) 

Örnek: üretimde enerji tasarruflu makinelerin kullanılması 

 Doğrulanabildikleri ve parasal değere 
dökülebildikleri takdirde dışsallıkların da hesaba 
katılmasına izin veren yaşam döngüsü 
maliyetlendirmesi (isteğe bağlı) (Madde 67(1)(b)) 
Mevcut ortak AB metodolojisi = zorunlu yaşam 
döngüsü maliyetlendirmesi (Madde 67(3)) 



Stratejik kullanım: Sosyal unsurlar 

 Üretim sürecine ilişkin gereklikler 

• Seçim kriteri olarak (Madde 66) 

• Sözleşmenin ifasına yönelik koşullar dahilinde 

• Gerekliklerin aşağıdakilerle ilişkili olması gerekir 

– Sağlığın ve çalışanların korunması veya 

– Dezavantajlı kişilerin sosyal açıdan dahil edilmesi (Açıklama 41) 

• Örnek: hizmetin temininde dezavantajlı kişilerin işe alınması 

 



Stratejik kullanım: Sosyal unsurlar 
Sosyal hizmetler için belirli rejim 
 Sadeleştirilmiş kurallar: 

• Daha yüksek eşik değer –500.000 AVRO (Madde 4 
(d)) 

• Eşik değerin altı: tipik olarak sınır ötesi ticaret çıkarı 
yok (Açıklama 11) 

• Eşik değerin üstü: Üye Devletler usulü belirlemede 
serbesttir, tek koşul: ihale öncesi (+ ihale sonrası) 
Resmi Gazetede ilan (Madde 75) + ayrımcılık 
yapmama (Madde 76 (1)) 

 Üye Devletler, idarelerin kalite kriterlerini de 
değerlendirmeye almalarına izin verecek düzenlemeler 
yapmalıdır (Madde 76 (2))S 



Stratejik kullanım: Yenilik 

Yenilik  ortaklığı (Madde 29) 

İdarenin düzenli bir rekabetçi ihale süreci ile seçtiği 

şirket ile, piyasada yer almayan yenilikçi bir ürün, 

yapım işi veya hizmetin geliştirilmesi ve satın 

alınması için işbirliği yaptığı süreç 



KOBİ’ler ve yeni kurulmuş şirketler 
için daha iyi erişim   

 

 



KOBİ’ler ve yeni kurulmuş şirketler 

için daha iyi erişim 

 
 

 Sözleşmenin parçalara bölünmesi (Madde 44): 

“uygula veya açıkla” – 500.000 AVRO / 5 Milyon 

AVRO 

 Ciro tavanı (Madde 56.3) (ekonomik ve mali 

durum): yaklaşık maliyetin en fazla 3 katı 

 Doküman gerekliklerinin azaltılması, öz-beyan, 

mevcut veri tabanlarının kullanılması  

 

 



Sağlam usuller 



Sağlam usuller 
 Çıkar çatışması ve diğer kanuna aykırı davranışlar için 

asgari koruma tedbirleri (Madde 21, 22) 

 Önceden var olan bağlantılar nedeniyle haksız rekabetin 
engellenmesi (Madde 39) 

 Aşırı düşük tekliflere karşı kuralların güçlendirilmesi 
(Madde 69)  

 Sözleşmenin ifası sırasında koşullarının değiştirilmesine 
yönelik açık ve net kurallar (Madde 72) 
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