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Önsöz
SIGMA tarafından hazırlanan bu belge kamu alımlarına ilişkin dokuz konu başlığı altında Avrupa Birliği
Adalet Divanı (ABAD) tarafından verilen önemli kararları incelemektedir.
Belge Ocak 2006-Nisan 2014 dönemini kapsar. Kamu alımlarına ilişkin ele alınan dokuz alanda
ABAD’da görülen bütün önemli davalardan bahsedilmektedir. Genel Mahkeme (GM) kararları ele
alınmamıştır.
Giriş bölümü olan birinci bölümde ABAD’ın görevleri ve teşkilat yapısı, ABAD’da dava açma yolları ve
yasal süreçlerin işleyişi, ABAD kararlarının içeriği ve yayınlanması ve ABAD kararlarına uymama
durumunda doğan sonuçlar incelenmektedir.
İkinci bölüm ila onuncu bölüm arasında kamu alımlarına ilişkin dokuz konu ele alınmaktadır:
2. Bölüm

Maddi kapsam

3. Bölüm

Kapsam – “Kamu hukukuna tabi kuruluş” tanımı

4. Bölüm

“Kurum içi” ihaleler

5. Bölüm

Müteşebbis seçimi – İhale dışı bırakma gerekçeleri

6. Bölüm

Müteşebbis seçimi – Yeterlik

7. Bölüm

İhalelerin karara bağlanması

8. Bölüm

Teknik şartnameler

9. Bölüm

Sözleşmelerde yapılan değişiklikler

10. Bölüm İhtilafların çözümü
Her bölüm direktiflerdeki ilgili hükümlere ve uygun yerlerde Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihadı
temelinde Divan’ın yorumlarına atıfta bulunarak ele alınan konunun bağlamının oluşturulmasıyla
başlar. Her bölümde içtihada ilişkin genel bir analiz yapıldıktan sonra daha detaylı incelemelere geçilir.
Divan’ın içtihadının özellikle önem taşıdığı durumlarda ise davanın kapsamlı bir analizi yapılır ve Divan
kararının tam metnine yer verilir.
Terminoloji
Kullanılan kısaltmalar:
ABAD

Avrupa Birliği Adalet Divanı

AD

Adalet Divanı

GM

Genel Mahkeme

ABRG

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

Atıfta bulunulan direktifler:
2004/18/AK

Klasik Alımlar Direktifi

2004/17/AK

Sektörel Alımlar Direktifi

2009/81/AK

Savunma ve Güvenlik Alımları Direktifi

89/665/AK

İhtilaf Direktifi *

2007/66/AK

İhtilaf Direktiflerinde Değişiklik Yapan Direktif *

*Her iki Direktifin de geçerli olduğu durumlarda “ihtilaf direktiflerine” atıfta bulunulur".
5

92/50/AAT

Hizmet Alımları Direktifi

93/36/AAT

Mal Alımları Direktifi

93/37/AAT

Yapım İşleri Direktifi

2014/24/AB

2014 Klasik Alımlar Direktifi

2014/25/AB

2014 Sektörel Alımlar Direktifi

2014/23/AB

İmtiyazlar Direktifi
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Birinci Bölüm - Giriş
1. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görevleri ve teşkilat yapısı
Avrupa Birliği (AB), AB Üye Devletleri olarak anılan 28 ülkeden oluşan benzersiz bir ekonomik ve siyasi
ortaklıktır. AB eşit değere sahip iki antlaşmaya dayanmaktadır:
• Avrupa Birliği Antlaşması (ABA)
• Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİA)
Avrupa Birliği’ne bir dizi kuruluş hizmet eder. Bunlardan biri Avrupa Birliği Adalet Divanı’dır (ABAD).
ABAD’ın merkezi Lüksemburg’dadır. Web sitesine http://curia.europa.eu adresinden ulaşılabilir.
ABAD’ın görevleri:
“Avrupa Birliği mevzuatı” (AB mevzuatı) terimi AB’yi ilgilendiren hukuki çerçevedir. AB mevzuatı, eski
Avrupa Topluluğu’nun AB’ye tamamen aktarılmış mevzuatını (Topluluk mevzuatı 1) da içerir. AB
mevzuatı, AB üye devletlerinin yerel mevzuatından önce gelir 2. ABAD’a göre, AB mevzuatı üye
devletlerde farklı etkilere sahip olsaydı, Antlaşmalarla hedeflenen amaçlara ulaşılması tehlikeye
girerdi.
ABAD’ın sorumlukları:
• AB mevzuatının ihlal edildiği durumlarda mevzuatın uygulanmasını güvence altına almak;
• AB mevzuat hükümlerini geliştirmek ve yorumlamak.
ABAD’ın yapısı: ABAD bazı alt mahkemelerin bir araya gelmesinden oluşur:
•
•
•

Adalet Divanı (AD)
Genel Mahkeme (GM) 3
Diğer özel mahkemeler (mevcut durumda sadece bir tane özel mahkeme vardır: Kamu
Hizmeti Mahkemesi)
ABAD Kâtibi idari işlerden ve destek hizmetlerinden sorumludur. Her alt mahkemenin kendi kâtibi
bulunmaktadır.
Adalet Divanı (AD) İç Tüzüğü: AD’nin yapısı ve işleyişi ile detaylı usul kuralları “25 Eylül 2012 tarihli
Adalet Divanı Konsolide İç Tüzüğü” nün değiştirilmiş hali 4 ile düzenlenir.
Adalet Divanının yapısı: Adalet Divanı hakimlerden ve hukuk sözcülerinden oluşur. Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİA) uyarınca hakimler ve hukuk sözcüleri “bağımsızlıkları şüphe
götürmez ve ülkelerinde en üst düzey yargı makamlarına atanmak üzere yeterli niteliklere sahip kişiler
arasından veya yetkinlikleri kabul gören hukuk danışmanları arasından seçilir” (ABİA Madde 253).
Adalet Divanının bütün hakimleri ve hukuk sözcüleri üye devletlerin hükümetlerinin ortak mutabakatı
ile atanır. AD hakimleri ve hukuk sözcüleri eşit statüdedir.
AD hakimleri: Adalet Divanında her üye devletin bir hakimi vardır. AD hakimleri altı yıllığına atanır ve
görev süreleri yenilenebilir. AD hakimleri dönem sonunda aralarından bir hakimi yenilenebilir üç
yıllığına Adalet Divanı Başkanı olarak seçer.
Hukuk sözcüleri: AD hakimlerine görevlerini yerine getirmede dokuz hukuk sözcüsü yardımcı olur.
Hukuk sözcüleri görevlendirildikleri davalarda yasal görüşlerini sunarlar. 2003’ten bu yana hukuk

1

Topluluk mevzuatı, 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak kurulan eski Avrupa Topluluğu’nun
mevzuatı demektir.

2

Örneğin, ABAD’ın 26/62 sayılı Van Gend en Loos v Administratie der Belastingen ve 6/64 sayılı Costa v E.N.E.L.
davalarına bakınız.
3

İlk Derece Mahkemesi (İDM) 1989 yılında giderek artan dava sayısıyla baş etmek için kuruldu. 2009 yılında İlk
Derece Mahkemesi yeniden adlandırılarak Genel Mahkeme (GM) haline geldi.

4

18 Haziran 2013’te değişikliğe uğratılan (26.6.2013 tarihli L 173 sayılı Resmi Gazete) 25 Eylül 2012 tarihli
Adalet Divanı İç Tüzüğü (29.9.2012 tarihli ve L 265 sayılı Resmi Gazete)

7

sözcüleri yalnızca yeni bir hukuki konuyu gündeme getirdiği düşünülen özel davalarda mütalaa
sunmakla yükümlüdür.
Hukuk sözcülerinin mütalaaları tavsiye niteliğindedir ve AD için bağlayıcı değildir. Yine de büyük etkiye
sahiptirler ve davaların çoğunda bu mütalaalara uyulur. Bu mütalaalar aynı zamanda uygulayıcıların
AD hükümlerini daha iyi anlamalarını sağladığı için uygulayıcılar için de faydalıdır. Mütalaalar
genellikle davayla ilgili daha fazla bilgiye yer verir ve hukuki savları karar metinlerine kıyasla daha
derinlemesine ele alır.
AD mahkeme yapısı: Adalet Divanı oturumlarını 13 hakimden oluşan Büyük Daire’de tam mahkeme
olarak gerçekleştirebileceği gibi, üç veya beş hakimden oluşan dairelerde de görebilir. Büyük Daire
genellikle davaya taraf üye devlet veya AB kuruluşu mahkemenin bu şekilde kurulmasını talep ederse
ya da karmaşık veya önemli davalarda bir araya gelir. Kamu alımlarına ilişkin çoğu davada olduğu gibi,
diğer davalarda üç veya beş hakimden oluşan daireler görev yapar.
Genel Mahkemenin (GM) yapısı: Genel Mahkemede her üye devletten bir hakim vardır. GC hakimleri
altı yıllığına atanır ve görev süreleri yenilenebilir. Üye devletlerin ortak mutabakatı ile bağımsızlığı
şüphe götürmez kişiler arasından atanırlar. Üst düzey bir yargı makamında görev yapmak için gereken
yetkinliklere sahip olmaları gerekir (ABİA Madde 254).
Adalet Divanının aksine GM’de hukuk sözcüsü yoktur. Bununla birlikte, bir GM hakiminden hukuk
sözcüsünün görevlerini yerine getirmesi istenebilir.
2. Adalet Divanı ve Genel Mahkemeye taşınabilecek yasal işlemler
Adalet Divanına taşınabilen yasal işlemler: Adalet Divanı nezdinde aşağıdaki yasal işlemler görülebilir:
• yükümlülüklerin yerine getirilmemesine karşı dava
• ön karar başvuruları
• ikincil AB tedbirinin iptali için dava
• AB kurumunun eyleme geçmemesi hakkında dava
• Genel Mahkemenin kararları veya emirlerine karşı temyiz
Kamu alımlarına ilişkin yasal işlemler: Kamu alımlarına ilişkin konularda genellikle iki tür yasal işlem
uygulanmaktadır:
ABİA’nın 258. maddesi hükümlerinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan
davalar
ABİA’nın 267. maddesi kapsamında ön karar başvuruları
Bu iki tür yasal işlem aşağıda, üçüncü kısımda, ayrıntılarıyla açıklanmaktadır.
Genel Mahkemeye taşınabilen yasal işlemler: GC özetle aşağıdakileri inceleme yetkisine sahiptir:
•

AB kurumları, mercileri, ofisleri veya ajanslarının eylemlerine veya eylemsizliklerine karşı
gerçek veya tüzel kişilerce (davacı) doğrudan açılan davalar (sözkonusu eylemlerin davacılara
yönelik olduğu veya doğrudan ya da dolaylı olarak onları ilgilendirdiği durumlar);
• Üye devletlerin Avrupa Komisyonuna karşı açtığı davalar;
• AB kurumlarının veya personelinin neden olduğu zararlara karşı tazminat talebiyle açılan
davalar;
• Topluluk ticari markalarıyla ilgili davalar;
• Kamu Hizmeti Mahkemesinin kararlarına karşı açılan temyiz davaları;
• AB’nin taraf olduğu ve açıkça GM’ye yargı yetkisi tanıyan sözleşmelere dayanan davalar.
GM’nin kararlarına karşı ilk derecede Adalet Divanına temyiz başvurusu yapılabilir. Başvurunun GM
kararını takiben en geç iki ay içinde yapılması gerekir.
3. Kamu alımlarına ilişkin davalar
Bu kısımda kamu alımlarına ilişkin en yaygın uygulanan iki yargı usulü ile ilgili ayrıntılar ele
alınmaktadır. Bu usuller şunlardır: i) yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan davalar ve ii) ön
karar başvuruları
8

3.1 ABİA’nın 258. maddesi kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan davalar
(“ihlal prosedürleri”)
ABİA Madde 258
“Komisyon bir üye devletin Antlaşmalardan doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmediğini
düşünürse, ilgili devlete görüşlerini sunma fırsatını tanıdıktan sonra konuyla ilgili gerekçeli görüşünü
hazırlar.
İlgili devletin Komisyon tarafından belirlenen sure zarfında bu görüşe uymaması durumunda,
Komisyon konuyu Avrupa Birliği Adalet Divanına taşıyabilir.”
Avrupa Komisyonu (bundan sonra Komisyon olarak anılacaktır) ABİA’nın 258. maddesi kapsamındaki
yükümlülüklerin yerine getirilmemesine karşı aşağıdaki gerekçelerle dava açabilir:
• Antlaşmaların, AB ikincil mevzuatının veya genel hukuk ilkelerinin ihlali;
• Eylemsizlik – gerekli hükümlerin yerine getirilmemesi;
• Antlaşmalara, AB ikincil mevzuatına veya genel hukuk ilkelerine aykırı eylemler.
ABİA’nın 258. Maddesi kapsamındaki ihlal prosedürü, Komisyon tarafından bir üye devletin münferit
bir merciine karşı değil üye devletin kendisine karşı başlatılabilir.
İhlal prosedürü genellikle Komisyon’a yöneltilen münferit şikayet ile tetiklenir. Örneğin, bir kamu
ihalesine katılan bir şirket veya bir vatandaş belli bir usulle ilgili Komisyon’a şikayet başvurusu
yapabilir. Komisyon AB mevzuatına aykırı herhangi bir veri veya uygulama tespit ettiğinde ABİA’nın
258. maddesi uyarınca kendi girişimiyle de yasal işlem başlatabilir.
Kamu alımları direktifleri zamanında uygulanmaz veya yanlış bir şekilde uygulanırsa bu AB kamu
alımları mevzuatının ihlali olarak değerlendirilir. İhale gerçekleştiren bir idarenin AB kamu alımları
kurallarına uymaması durumunda da ihlal gerçekleşmiş sayılır. Bu durumda bu idarenin eylemlerinden
üye devlet sorumludur.
Komisyonun üye devlete karşı başlattığı ihlal davasına “ihalenin karara bağlanması” konulu yedinci
bölümde ele alınan C-368/10 sayılı Komisyon v Hollanda davası örnek verilebilir. Bu davada, Kuzey
Hollanda idari bölgesinde yer alan bir idarenin AB kamu alımları kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla
Komisyon Hollanda’ya karşı ihlal prosedürü başlatmıştır. İhalenin konusu içecek makinelerinin
tedariki, kurulumu ve işletilmesidir. İddia edilen ihlal ise tedarik edilecek ürünlerin üzerinde ürünlerin
organik ve adil ticaret ürünü olduğuna dair özel etiket yer almasına dair alımı gerçekleştiren idare
tarafından getirilmiş olan koşuldur. Komisyon bu tür etiketlerin kullanılmasının bazı açılardan kamu
alımları direktifine aykırı olduğunu iddia etmiştir.
Ön usul
Komisyon, Adalet Divanı nezdinde resmi ihlal davası açmadan önce daha az resmi bir süreçten geçer.
Komisyonun ilk olarak “ön usul” olarak adlandırılan idari süreci işletmesi gerekmektedir. Komisyon
ayrıca ilgili üye devletin daimi temsilcisiyle gayrı resmi görüşmeler yapabilir.

Bir ihlal davasında ön usulün özeti
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Komisyon ve daimi
temsilci arasında
gayrı resmi
görüşmeler

Komisyon'dan üye
devlete resmi
bildirim yazısı

Üye devlet de
görüşlerini iletebilir

Üye devlet görüşe
uymazsa

Komisyon
tarafından gerekçeli
görüş verilir

Hiçbir görüş iletilmezse
veya iletilen görüşler
yeterli bulunmazsa

Komisyon konuyu
Adalet Divanına
taşıyabilir
Gayrı resmi görüşmeler sonucunda sorunun hâlâ çözüme kavuşturulamadığı durumlarda Komisyon
resmi bildirim yazısı ile ihlal konusu durumu ve endişelerini üye devlete bildirir. Bu durumda üye
devlet iddia edilen ihlalle ilgili kendi görüşlerini ifade etme fırsatını elde eder.
Üye devlet resmi bildirim yazısına cevap vermez veya ilettiği görüşler Komisyon tarafından yeterli
bulunmaz ise Komisyon üye devlete gerekçeli görüşünü iletir. Gerekçeli görüş şikayetlere ilişkin tutarlı
ve detaylı bir beyan içermelidir. Gerekçeli görüş yazısında üye devlete cevap vermesi için belli bir süre
tanınır. Asgari süre iki aydır.
Gerekçeli görüşe herhangi bir cevabın alınmaması veya alınan cevabın yeterli bulunmaması
durumunda, Komisyon konuyu Adalet Divanına taşıma yetkisine sahiptir. Bu bir zorunluluk değildir.
Not: İhlal prosedürünü başlatma veya sonlandırma konusunda Komisyon herhangi bir süre
sınırlamasıyla karşı karşıya değildir.
Komisyon, C-17/09 sayılı Komisyon - Almanya 5 davasını, iddia edilen AB mevzuatı ihlalinin
gerçekleşmesinden 10 yıl sonra açmıştır. İddia edilen ihlal, Bonn belediyesinin herhangi bir ihale ilanı
yayınlamadan ihale vermesiyle ilgilidir. Almanya, Komisyon’un iddia edilen ihlali fark ettiği tarih ile
yasal işlemlerin başlatıldığı tarih arasında çok uzun bir süre geçtiği için Komisyonun talebinin kabul
edilemez olduğunu ileri sürmüştür (karar metni madde 13). Adalet Divanı yasal işlemleri başlatmanın
uygun olup olmayacağına Antlaşmanın koruyucusu olan Komisyonun karar vermesi gerektiği
hükmünü vermiştir (karar metni madde 20).
Üye Devletler tarafından açılan davalar: Bir üye devlet de ABİA’nın 259. maddesi kapsamında başka
bir üye devlete karşı Adalet Divanında dava açabilir. 259. maddenin elverdiği usuller Adalet Divanı
tarihinde sadece birkaç kere uygulanmıştır ve açılan davalar kamu alımlarıyla ilgili değildir 6. Bir üye
devlet bu madde uyarınca dava açmadan önce öncelikle konuyu Komisyona taşımalıdır. Takip edilmesi
gereken belli bir süreç vardır.
3.2 ABİA’nın 267. maddesi kapsamında ön karar başvurusu

5

21 Ocak 2010 tarihli karar.

6

259. madde kapsamında gerçekleşen en son dava C-364/10 sayılı Macaristan – Slovakya davasıydı.
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ABAD Avrupa Birliği mevzuatını koruyan en üst düzey makamdır fakat AB mevzuatını uygulamakla
yetkili veya zorunlu tek yargı merci değildir. Bu görev üye devletlerin ulusal mahkemelerine de
verilmiştir. AD ve ulusal mahkemelerin işbirliği yapmasını sağlayan usuller ABİA’nın 267. maddesinde
belirtilmektedir. Bu usule “ön karar” usulü adı verilir.
Ön karar başvurusu: Ulusal mahkemeler bazı durumlarda AB mevzuatının açıklanması veya
yorumlanması için Adalet Divanına başvurabilir veya başvurmak zorundadır. Bu tedbirin amacı AB
mevzuatının etkin ve her yerde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak ve mevzuatın farklı
yorumlanmasını engellemektir. Bir ulusal mahkemede görülen bir davada AB mevzuatının
yorumlanması gerekirse, mahkeme davayı durdurur, sorulması gereken soruyu veya soruları hazırlar,
soruları Adalet Divanına yöneltir ve Divanın cevabını bekler.
Yargı yetkisi ve kabul edilebilirlik: ABİA’nın 267. maddesi kapsamında AD aşağıdakilerle ilgili ön karar
verme yetkisine sahiptir:
• Antlaşmaların yorumlanması;
• AB kurumlarının, organlarının, ofislerinin veya ajanslarının gerçekleştirdiği eylemlerin
geçerliliği ve yorumlanması.
Ön karar usulü gereği, Adalet Divanına soruları, üye devlette görülen davanın tarafları değil ulusal
mahkeme gönderir. Ancak taraflar Adalet Divanına çağırılabilir. Davaya özel durumlar ışığında ulusal
mahkeme aşağıdakilere karar verir:
• ön kararın gerekip gerekmediğine;
• Adalet Divanına yönelttiği sorunun/soruların durumla ilgili olup olmadığına.
Ulusal mahkeme tarafından sorulan sorular AB mevzuatının yorumlanmasını ilgilendirmelidir. Soru AB
mevzuatının yorumlanmasıyla ilgili değilse kabul edilmez. Ulusal mevzuatın AB mevzuatıyla uyumu
hakkında sorular sorulamaz. Ancak, bu tür soruların sorulduğu durumlarda, sorunun kabul edilmesi ve
dikkate alınabilmesi için Adalet Divanı sorunun “yeniden biçimlendirilmesine” izin verebilir.
Esasen AD bir ulusal mahkeme tarafından yöneltilen sorular üzerine ön karar vermek zorundadır.
Gelgelelim, aşağıdaki durumlar sözkonusu olduğunda AD bir soruyla ilgili ön karar vermeyi
reddedebilir:
•

AB mevzuatının yorumlanmasına yönelik talebin, ulusal mahkemede görülen davayla veya
davanın amacıyla hiçbir ilgisinin olmadığı durumlarda.
• Soru bir varsayıma dayandığında.
• AD soruya uygun bir cevap vermek için gerekli verilerden veya yasal malzemelerden yoksun
olduğunda.
Örneğin, İhtilafların çözümü başlıklı onuncu bölümde ele alınan C-568/08 sayılı Combinatie Spijker
Infrabouw-De Jonge Konstruktie ve Diğerleri davasında, başvuruyu yapan mahkemenin yönelttiği
sorulardan biri AD tarafından kabul edilmemiştir. AD’ye göre ulusal mahkeme tarafından talep edilen
AB mevzuatı yorumunun esas davaya konu olan ihtilafla hiçbir ilgisi yoktur.
Soru yöneltme hakkının mahkemeler veya yargı kürsüleriyle sınırlı olması: Adalet Divanına sadece
bir üye devlet mahkemesi veya yargı kürsüsü soru yöneltebilir.
“Mahkeme veya yargı kürsüsü” terimi AB mevzuatına özgü bir kavramdır. Buna göre, bir organın
mahkeme veya yargı kürsüsü olup olmadığı, bu organın özelliklerine bağlıdır. Adalet Divanı bu
belirlemeyi yapabilmek için tamamının karşılanması gereken bazı koşulları dikkate alır. Bu etkenler
şunlardır:
• organın kanunla kurulup kurulmadığı,
• daimi olup olmadığı,
• yargı yetkisinin zorunlu olup olmadığı,
• usulünün inter partes olup olmadığı 7,
• hukukun üstünlüğü ilkesini uygulayıp uygulamadığı,

7

Inter partes ilgili bütün taraflara duruşmayla ilgili bildirimin zamanında yapıldığı ve görüşlerini bildirmek için
makul fırsatın tanındığı durum anlamına gelir.
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•

bağımsız olup olmadığı 8

AB mevzuatının “mahkeme veya yargı kürsüsü” kavramı bir üye devletin kanunları uyarınca mahkeme
olarak kabul edilmeyen organları da kapsayabilir.
Adalet Divanı aşağıdaki organları AB mevzuatı uyarınca mahkeme veya yargı kürsüsü olarak tanımıştır:
• İtalya’da ceza davalarında savcı ve yargıç işlevlerini birleştiren hakimler (pretori) (14/86 sayılı
Pretore di Salo v X davası);
• üniversite temyiz kurulu (C-408/98 sayılı Abbey National davası);
• tahkim kararına karşı temyiz kararı veren mahkeme (C-393/92 sayılı Gemeente Almelo ve
Diğerleri v Energiebedrijf IJsselmij davası);
• tarafların arasındaki ihtilafın tahkime çıkarılmasının zorunlu olduğu durumlarda tahkim
mahkemeleri (C-125/04 sayılı Denuit ve Cordenier davası);
Adalet Divanı aşağıdaki organların AB mevzuatı gereği mahkeme veya yargı kürsüsü olmadığına karar
vermiştir:
• normal tahkim kürsüsü (102/81 sayılı Nordsee v Reederei Mond davası);
• ulusal rekabet kurumu (C-53/03 sayılı Syfait ve Diğerleri davası);
• ulusal ayrımcılığa karşı koruma komisyonu (C-394/11 sayılı Belov davası);
Adalet Divanı kararlarının etkileri: Adalet Divanı kararları hüküm veya gerekçeli emir şeklindedir.
Kararlar sadece birer görüş değildir. Başvuruyu yapan ulusal mahkeme önündeki davayla ilgili karar
verirken AD’nin yorumuna bağlı kalmak zorundadır. Diğer mahkemeler de karara emir muamelesi
yapabilir.
Ulusal mahkemenin sorularına karşı AD tarafından verilen karar, geriye dönük (ex tunc) etkiye
sahiptir, başka bir deyişle AD’nin yorumu her zaman doğru yorum olarak değerlendirilir.
AD kararlarından etkilenen hükümleri bulunan üye devletler, AD’nin yorumlamasına uygun olmayan
bütün hükümleri değiştirmekle yükümlüdür. Örneğin, ihtilaflar konusunun ele alındığı onuncu
bölümde incelenen C-406/08 sayılı Uniplex davasında, AD, kamu alımlarına ilişkin dava açma süresiyle
ilgili Birleşik Krallık’ta geçerli olan kanunu ele almıştır. AD bu davada ilgili kanunun belirsiz ifadeler
içerdiği sonucuna varmıştır. Bunun üzerine Birleşik Krallık AD tarafından tespit edilen bu belirsizliği
gidermek üzere birincil mevzuatında değişiklik yapmıştır.
4. AD davaları – davanın başlangıcından hükme uzanan süreç
Genel kural gereği türü ne olursa olsun bütün davaların hem yazılı hem de halka açık sözlü aşamaları
vardır. İhlallerin ele alındığı davalar ile ön karar başvuruları arasında bazı farklar bulunmaktadır.
4.1 İhlal davaları
Bir ihlal davasının başlıca aşamaları

8

Bkz. örneğin, C-54/96 sayılı Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft v Bundesbaugesellschaft Berlin davası
Madde 23.
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Davacı başvuru
yapar

Davalıya
başvuru bilgisi
gider

ABRG'de ilan
yayınlanır

Savunma /
cevap dosyaya
alınır

Kamuya açık
duruşma

Görevlendirme
yapılır ve
duruşma için
gün belirlenir

Hakimler ve
Hukuk Sözcüleri
arasında genel
toplantılar

Raportör-hakim
ön raporu hazırlar

AD gerekli
görürse Hukuk
Sözcüsü görüş
verir

Yasal
değerlendirme

Açık duruşmada
hüküm okunur

Hüküm taraflara
iletilir ve
yayınlanır

İhlal davalarında yargı aşamasından önce, yukarıda 3.1. maddede açıklandığı üzere bir ön işlem
gerçekleşir. Yargı aşaması AD’de kamuya açık duruşmaya geçmeden önce gerçekleşen bir yazılı usulle
başlar.
Yazılı usul: Yazılı usulün başlıca aşamaları şunlardır:

•
•

Başvuruyu yapan taraf, AD Katibine yazılı başvuruda bulunur.
AD Katibi dava ilanını ve davacının taleplerini Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde (ABRG)
yayınlar.
• Bir raportör hakim ve bir hukuk sözcüsü görevlendirilir. Raportör hakimin görevi AD süreci
boyunca davanın gidişatını takip etmek ve yönetmektir.
• Davanın diğer tarafına başvuru iletilir ve savunmasını yapması için bir aylık süre verilir.
• Davacı bunun üzerine bir cevap verebilir ve davalı da cevaba cevap verebilir. Her iki tarafa da
birer aylık süre tanınır.
Sözlü usul: Sözlü usulün başlıca aşamaları şunlardır:

•

Yazılı usul tamamlandığında taraflardan bir ay içerisinde duruşma isteyip istemediklerini
bildirmeleri istenir.
• AD, raportör hakimin ön raporunu okuduktan ve hukuk sözcüsünün mütalaasını dinledikten
sonra;
o hazırlık amaçlı soruşturmanın gerekip gerekmediğine;
o davanın hangi kürsüye verilmesi gerektiğine karar verir.
• AD başkanı bunun üzerine kamuya açık duruşmanın görüleceği tarihi belirler.
• Raportör hakim öne sürülen iddiaları ve taraflar ile varsa müdahil olanların savlarını özetlediği
bir dava raporu hazırlar.
• Adalet Divanı hakimleri ve hukuk sözcüsü önünde halka açık bir duruşmada dava görülür.
• AD’nin hukuk sözcüsünün görüşünün gerekli olduğuna karar verdiği durumlarda bu görüş
kamuya açık duruşmada AD’ye takdim edilir. Hukuk sözcüsünün görüşü davanın yasal
boyutlarını detaylı bir şekilde analiz eder ve soruna bağımsız bir çözüm sunar.
• Raportör hakim AD kararının ilk taslağını hazırlar. Davayı gören bütün AD hakimleri taslak
karar hakkında görüşür. Yargısal değerlendirmeler gizli görüşülür. Kararın kesinleşmesi için AD
hakimlerinin çoğunluğu gerekir. Hakimlerin karşı görüşleri yayınlanmaz. Davayı gören bütün
AD hakimleri kararın altına imza atar.
• Karar kamuya açık duruşmada okunur ve ilgili ulusal mahkemeye, üye devletlere ve kurumlara
iletilir.
4.2 Ön karar başvurusu
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Ön karar talep etme usulünün başlıca aşamaları
Ulusal mahkeme
AD'ye yönelttiği
sorulara ilişkin ön
karar başvurusu
yapar

Ulusal
mahkemeden gelen
talep tercüme edilir

ABRG'de ilan
yayınlanır

Raportör hakim ön
rapor hazırlar

Taraflar, üye
devletler ve AB
kurumları yazılı
görüşü alınır

Bütün taraflara, üye
devletlere ve AB
kurumlarına
bildirim yapılır

Süreç ihlal
davalarındaki gibi
devam eder
Ulusal mahkeme sorusunu/sorularını Adalet Divanına iletir. Sorular genellikle usule ilişkin ulusal
kurallar uyarınca yargı kararı şeklindedir.
Ulusal mahkemenin talebi AB’nin bütün resmi dillerine tercüme edildikten sonra esas davanın
taraflarına ve bütün üye devletler ile AB kurumlarına iletilir. Davanın tarafları ile ulusal mahkemenin
yönelttiği sorunun/soruların yer aldığı ilan ABRG’de yayınlanır.
Taraflar, üye devletler ve AB kurumlarının Adalet Divanına görüş bildirmek için iki aylık süreleri vardır.
Sürecin geri kalanı ihlal davası süreciyle aynıdır. Duruşma gerçekleşmesi durumunda, yazılı görüş
vermekle yetkili bütün taraflar duruşmada sözlü olarak da savlarını iletebilirler.
5. Adalet Divanı kararlarının içeriği ve yayınlanması
Dava referansları: ABAD’a 1989’dan önce intikal eden davalar, dava numarası ve davanın kaydedildiği
yıl ile tanımlanmaktaydı (örneğin 101/87 veya 232/87 gibi).
Birinci Derece Mahkemesinin (şimdi GM) kurulmasının ardından, davalar daha farklı
numaralandırılmaya başlandı. AD’de görülenler ve GM’de görülenler farklı şekilde tanımlanmaya
başlandı.
AD davaları aşağıdaki gibi numaralandırılmaktadır:
• İngilizcede mahkeme anlamına gelen “Court” kelimesinin ilk harfi “C”
• Sıra numarası
• Davanın kaydedildiği yıl
(örneğin, C-406/08)
GM davaları ise aşağıdaki gibi numaralandırılmaktadır:
• İngilizcede kürsü anlamına gelen “Tribunal” kelimesinin ilk harfi “T”
• Sıra numarası
• Davanın kaydedildiği yıl
(örneğin, T-21/2011)
Kararların takdimi ve içeriği
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Kararlar standart bir biçim takip edilerek numaralandırılmış maddeler halinde hazırlanır. İç Tüzüğün
87. Maddesi 9 kararlarda yer alması gereken zorunlu içeriği belirtir.
İç Tüzük Madde 87
87. Madde – Karar içeriği
“Karar metni aşağıdakileri içerir:
(a) Kararın Divan tarafından verilmiş bir karar olduğunu beyan eden bir ifade,
(b) Divanın kimlerden oluştuğunu belirten bir ifade,
(c) davanın intikal tarihi,
(d) Baş Hukukçu ile dava müzakerelerinde yer alan Hakimlerin isimleri, Raportör Hakimin kim olduğu,
(e) Hukuk Sözcüsünün adı,
(f) Katibin adı,
(g) davaya katılan tarafların veya Tüzüğün 23. maddesinde belirtilen ilgili kişilerin tanımı,
(h) tarafların temsilcilerinin adları,
(i) doğrudan dava veya temyiz durumunda, tarafların talep ettiği karar biçiminin tanımı,
(j) uygun yerlerde duruşma tarihi,
(k) Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığını beyan eden bir ifade ve mütalaanın alınma tarihi,
(l) davayla ilgili verilerin özeti,
(m) kararın gerekçeleri,
(n) Kararın uygun yerlerde masraflarla ilgili hükmü de içeren eylem gerektiren kısmı.”

Bazı kararlarda, AD hizmet birimi tarafından hazırlanan ve varılan başlıca sonuçların yer aldığı kısa bir
özet de yer almaktadır.
Kararların yayınlanması
Curia: AD ve GM tarafından verilen yargı kararları ile hukuk sözcülerinin mütalaaları ABAD tarafından
Avrupa Birliği’nin her bir resmi dilinde yayınlanır. Karar metinlerinin tamamına ABAD web sitesi Curia
üzerinden ulaşılabilir: http://www.curia.europa.eu.
Avrupa Mahkeme Raporları: Resmi karar metinleri Avrupa Mahkeme Raporlarında (AMR) da
yayınlanmaktadır. Birinci cilt AD kararları ve görüşleri ile hukuk sözcülerinin mütalaalarını içerir. İkinci
cilt ise GM kararlarına yer verir.
ABRG: Kararların eylem gerektiren kısımları ile kararda değinilen başlıca hususlara ilişkin açıklamalar
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (ABRG) “C” dizininde yayınlanır.
6. AD kararlarına uyulmaması durumunda ortaya çıkan sonuçlar
AD kararları AB üye devletleri için bağlayıcıdır ve üye devletlerin bu kararları uygulaması zorunludur.
Bir üye devletin AD kararına uymaması halinde, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 260.
maddesi uygulanır.
Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşma – Madde 260

9

Bkz. Sayfa 1, dipnot 2.
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“1. Avrupa Birliği Adalet Divanı, bir üye devletin Antlaşmalar gereğince üzerine düşen bir yükümlülüğü
yerine getirmediğini tespit ederse, bu devlet Divan’ın kararı doğrultusunda gerekli tedbirleri almak
zorundadır.
2. Komisyon, ilgili üye devletin Divan’ın kararı doğrultusunda gerekli tedbirleri almadığı kanısına
varırsa, bu üye devlete görüşlerini sunma imkanı tanıdıktan sonra meseleyi Divan’a götürebilir.
Komisyon, ilgili üye devlet tarafından defaten ödenmesi gereken miktarı veya gecikmeye bağlı para
cezasının miktarını durumun gereklerine göre belirtir.
Divan, ilgili üye devletin kararına uymadığını tespit ederse bu devlet tarafından defaten ödeme veya
gecikmeye bağlı para cezası ödemesi yapılmasına karar verebilir.”
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 260. maddesi defaten ödeme veya gecikmeye bağlı
para cezası ödemesi için Komisyonun bir üye devlete karşı dava açmasına izin vermektedir. Komisyon
dava talebini yaparken ödemenin türünü ve miktarını da belirtir. AD, Komisyon’un teklifine bağlı
kalmak zorunda olmasa da bu teklif AD için faydalı bir referans noktası teşkil eder 10.
Ceza ödemesinin hesaplanması: Komisyon, AD’den dayatması için talep edeceği ceza ödemesini
hesaplamak üzere bir yöntem belirlemiştir. Teklif edilen ceza miktarı aşağıdaki yöntem kullanılarak
hesaplanır:
•

İlk olarak, Adalet Divanının kararının uygulanmadığı her gün için günlük sabit ücret uygulanır.
Mevcut sabit ücret günlük 650 Avrodur (Haziran 2014 itibariyle). Sabit ücret enflasyon
oranına bağlı olarak güncellenir.

•

Daha sonra, sabit ücret iki katsayı ile çarpılır:
o Birinci katsayı ihlalin ciddiyetine göre belirlenir.
o İkinci katsayı ise ihlalin süresine göre belirlenir.

•

Son olarak da elde edilen sonuç ilgili üye devletin (GSYİH’sine bağlı olarak) ödeme gücüne ve
Avrupa Birliği Konseyindeki sandalye sayısına göre belirlenen bir “özel çarpan” ile çarpılır.
Örneğin, şu an için Almanya’nın özel çarpanı 21,29, Fransa’nın 18,65, Polonya’nın 7,75 ve
Malta’nın 0,35’tir11.

Defaten ödemenin hesaplanması: Defaten ödeme durumunda, standart sabit ücret günlük 220 Avro
olarak belirlenmiştir (Haziran 2014 itibariyle). Sabit ücret enflasyon oranına bağlı olarak güncellenir.
Ceza ödemesi ve kamu alımları
Adalet Divanı 2004 yılında, C-275/03 sayılı Komisyon-Portekiz davasında, Portekiz’in İhtilaflar
Direktifini ihlal ettiğini beyan etmiştir. İhlal, kamu ihale mevzuatının ihlalinden kaynaklanan tazminat
ödemelerine ancak idarenin hatasının veya yolsuzluğunun ispat edilmesi koşuluyla izin veren Portekiz
kanunlarıyla ilgilidir.
10 Ocak 2008 tarihinde, C-70/06 sayılı Komisyon-Portekiz davası kapsamında Adalet Divanı,
Portekiz’in daha önce verilen bir karara uyma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle bir ceza
ödemesine karar vermiştir. Verilen ceza günlük 19.932 Avrodur. Adalet Divanının uyguladığı ceza
miktarı Komisyon’un talep ettiği miktarın oldukça altındadır.
Ceza, verildiği tarih 10 Ocak 2008’ten itibaren geçerli olmak üzere Adalet Divanının C 275/03 sayılı
dava kapsamında verdiği karara uyum sağlandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanmıştır. Aslında
Portekiz karşı çıkılan mevzuatı iptal etmiş ve 10 Ocak 2008 tarihinden birkaç gün önce tazminatlarla
ilgili yeni bir kanun çıkarmıştır. Bu nedenle Portekiz herhangi bir ceza ödemesi yapması gerektiği
görüşünde değildir.
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Bkz. örneğin, C-304/02 sayılı Komisyon – Fransa davasına ilişkin kararın 103. maddesi.
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İhlal davalarında Komisyon tarafından Adalet Divanına teklif edilecek ceza ödemelerinin ve defaten
ödemelerin hesaplanmasında kullanılan verilerin güncellenmesi hakkında Komisyon tebliği [C(2013) 8101 son
hali]
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Hikaye burada bitmiyor. Komisyon, Portekiz’in çıkardığı yeni mevzuatın da AB kurallarına uygun
olmadığını iddia etmiş ve günlük cezanın uygulanmasını durdurmayı reddetmiştir. Tartışmayı
uzatmamak adına Portekiz kamu alımlarıyla ilgili kurallarını yeniden gözden geçirmiş ve 2008 yılının
Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni kurallar kabul etmiştir.
Bunun üzerine Portekiz, Komisyon’un dayattığı cezaya itiraz ederek Genel Mahkeme’de Komisyon’a
karşı dava açmıştır. Bu aşamada, Komisyon’un hesaplamalarına göre, ceza miktarı 3.6 milyon Avroya
ulaşmıştır. GM Komisyon’un kararını iptal etmiştir (T33/09).
Komisyon GM’nin kararına karşı Adalet Divanında dava açmıştır. İddiasında yeni kamu ihale
kurallarının C-275/03 sayılı Komisyon – Portekiz davasında AD tarafından alınan asıl karara uygun
olmadığını belirtmiştir.
Bu ihtilaf, 15 Ocak 2014 tarihli AD kararıyla son buldu. AD Komisyon’un taleplerini reddetti (C292/11P). Hem GM hem AD, bir üye devlet tarafından kabul edilen yeni mevzuatın
değerlendirilmesinin sadece AD’nin yetki alanında olduğu görüşündeydi. Yeni kabul edilen kanunun
AD kararına uygunluğuna dair Komisyon ve bu üye devlet arasında herhangi bir anlaşmazlığa
düşülmesi halinde ise bu anlaşmazlık Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 260. Maddesine
dayanan yeni usul kapsamına girmektedir.
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İkinci Bölüm – Maddi kapsam
AB kamu alımları direktiflerinin kapsamı
Kamu ihale sözleşmesi ve imtiyaz tanımı
Kapsam dahilindeki kamu ihale sözleşmesi türleri: AB kamu alımları direktifleri üç tür kamu ihale
sözleşmesini kapsar: yapım işleri, mal ve hizmet. Direktiflerin kapsamına giren ihale türlerinin bazı
genel ortak özellikleri vardır.
Direktiflerin kapsamına girmek için ihale sözleşmesinin üç kriteri karşılaması gerekir:
1) Sözleşmenin maddi çıkar doğrultusunda, başka bir deyişle, maddi karşılık, para veya parasal
karşılık doğrultusunda yapılması.
2) Sözleşmenin yazılı olması.
3) Sözleşmenin iki taraf arasında yapılması – müteşebbis ve idare.
Mali eşik değerler: Değeri belli eşik değerlere (AB mali eşik değerleri) eşit veya bunların üzerinde olan
sözleşmeler direktiflerin kapsamına girer. AB mali eşik değerleri iki yıllığına sabitlenir ve iki yılın
sonunda güncellenerek 1 Ocak tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. Değişiklikler Komisyon Tüzüğü
uyarınca yapılır.
Klasik alımlar direktifinde (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) 12 belirtilen ve 2014-2015 dönemi
için geçerli olan eşik değerler şunlardır:
• Merkezi idareler tarafından yapılan mal ve hizmet ihalelerinde 134.000 AVRO
• Diğer idareler tarafından yapılan mal ve hizmet ihalelerinde 207.000 AVRO
• Yapım işleri ihalelerinde 5.186.000 AVRO
Sektörel alımlar direktifi kapsamındaki eşik değerler 13: yapım işleri için Direktifte belirtilenlerle
aynıdır; mal ve hizmet ihalelerinde mali eşik değer (414.000 AVRO) Direktifteki eşik değerlerden daha
yüksektir.
Hizmet ihalesi sözleşmeleri: Direktifte hizmetler iki farklı ekte gösterilen iki kategoriye ayrılır (Ek IIA
ve Ek IIB). Ek IIA’da belirtilen hizmetler “öncelikli” hizmetler olarak adlandırılır ve Direktifin bütün
hükümlerine tabidir. Ek IIB hizmetleri “öncelikli olmayan” hizmetler olarak anılır ve Direktifin belli
hükümlerine tabidir.
Eşik değerin altında kalan ihale sözleşmeleri: Eşik değerin altında kalan sözleşmeler Direktif
kapsamına girmese de ihalenin düzenlendiği üye devletin dışındaki üye devletlerde yer alan
işletmelerin ilgisini çekebileceklerinden (sınır ötesi ilgi) Antlaşma ilkelerine tabi olabilirler.
İstisnalar: Bazı sözleşmeler kamu ihale sözleşmesi tanımına uysa bile belli sebeplerden ötürü
direktiflerin kapsamından hariç tutulabilirler. Bu sözleşmelerin istisna olarak kabul edilmesinin
sebeplerinden biri sözleşmenin doğası gereği rekabete elverişli olmamasıdır. Bazı istisnalar ise belli
hizmet türlerini ilgilendiren sözleşmeler gibi spesifik özelliklere sahip sözleşmelere uygulanır.
Antlaşmada (346. Madde) güvenlikle ilgili hususlar istisna kapsamında gösterilmektedir.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma- Madde 346
“Antlaşmalarda yer alan hükümler, aşağıdaki kuralların uygulanmasına engel teşkil etmez:
(a) hiçbir üye devlet, ifşa edilmesinin kendi güvenliği açısından temel çıkarlarına aykırı olduğunu
düşündüğü bilgileri vermekle yükümlü değildir;
(b) Her üye devlet, güvenliğine ilişkin temel çıkarların korunması için gerekli gördüğü silah, mühimmat
ve savaş malzemesi üretimi veya ticareti ile ilgili tedbirleri alabilir.”
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Bundan sonra Direktif olarak anılacak 2004/18 sayılı Avrupa Komisyonu Klasik Alımlar Direktifi.
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2004/17 Sayılı Sektörel Alımlar Direktifi
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Not: 2009 yılında Savunma ve Güvenlik Direktifi kabul edilmiştir. Bunun sonucunda Antlaşmanın 346.
maddesinin uygulanması biraz daha zorlaşmıştır. Bu zorluk, Savunma ve Güvenlik Direktifinin bu
sektörlerde gerçekleştirilen ihalelerde uygulanmak üzere özel olarak kabul edilmiş kurallar
getirmesinden kaynaklanır. Antlaşma maddesinin uygulanması için idarenin direktifteki özel kuralların
bile güvenlikle ilgili konularda kendisine tam bir güvence sağlamadığını kanıtlaması gerekir.
İmtiyaz sözleşmeleri: Direktif, değeri AB eşik değerlerinin üzerinde olan kamu ihale sözleşmeleri ile
yapım işi imtiyazlarını kapsar. Yapım işi imtiyazları, ödemelerle ilgili farklılıkların dışında, aynen yapım
işi sözleşmeleri gibi tanımlanmaktadır. Yapım işi imtiyaz sözleşmesi kapsamında müteşebbise yapılan
ödeme ya i) yapım işlerini kullanma hakkı ya da ii) kullanma hakkı ile birlikte ödeme şeklinde
gerçekleşir. Riskin transferi de önemli bir unsurdur. Yapım işi imtiyazları Direktifin sınırlı sayıda
hükmüne tabidir. Hizmet imtiyazları da yapım işi imtiyazları gibi tanımlanmaktadır ancak direktif
hükümlerinden tamamen muaftır.
Direktifte belirtilen eşik değerlerin altında kalan yapım işi imtiyazları ile hizmet imtiyazları ihaleye sınır
ötesi katılım sözkonusu olduğunda Antlaşma ilkelerine tabidir.
Yeni İmtiyazlar Direktifi
2014/23 sayılı Avrupa Birliği İmtiyazlar Direktifi, 5.186.000 Avroluk AB mali eşik değerinin üzerinde
kalan yapım işi imtiyazlarını ve hizmet imtiyazlarını düzenler.
Daha fazla bilgi için bkz:
Sigma 4, “Hangi Sözleşmeler Kamu Alımları Direktifleri Kapsamına Girer” (Ocak 2011) –
http://www.sigmaweb.org/publications/Contracts_Public_Procurement_Directives_2011.pdf
Sigma Kamu Alımları Bilgi Notu 5, “AB Eşik Değerlerini Anlamak” (Ocak 2011) –
http://www.sigmaweb.org/publications/EU_Financial_Thresholds_Public_Procurement_2011.pdf
Sigma Kamu Alımları Eğitim Rehberi, Modül D3, “Kapsama Giren Sözleşmeler” –
http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf
Sigma Kamu Alımları Eğitim Rehberi, Modül D4, “İstisnalar” –
http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf
Dikkate alınacak başlıca hususlar
1. AB kamu alımları direktifleri AB mali eşik değerlerini geçen yapım işleri, mal ve hizmet ihaleleri
sözleşmeleri ile yapım işi imtiyazlarını kapsar.
2. Hem kamu ihale sözleşmeleri hem de imtiyazlar AB kamu alımları direktiflerinde özel olarak
tanımlanmaktadır. Adalet Divanı tarafından yorumlanan bu tanımlar aşağıda daha derinlemesine
incelenmektedir. Yeni İmtiyazlar Direktifi, yapım işleri ve hizmet imtiyazlarını Adalet Divanı
içtihadından yola çıkarak tanımlamaktadır.
3. Ulusal mevzuat, kamu ihale sözleşmeleri ile imtiyazlar tanımlarını direktiflerde belirtildiği şekilde
aktarmalıdır.
4. İdareler, gerçekleştirdikleri ihalelerin kamu alımlarına ilişkin kuralların kapsamına girmesini
sağlamak için tanımları Adalet Divanı tarafından sağlanan anlamlarına göre yorumlamalıdır.
5. Eşik değerin altında kalan sözleşmeler ile hizmet imtiyazları, sınır ötesi ilgi sözkonusu olduğunda
Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın ilkelerine tabidir. “Sınır ötesi ilgi” teriminin anlamı
aşağıda Adalet Divanı içtihadı kapsamında verilmiştir.
6. Eşik değerin altında kalan sözleşmelerle ilgili idarelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler
(ilan yükümlülüğü ve diğer pozitif yükümlülükler) aşağıda içtihatla ilgili açıklamalarda yer
almaktadır.
7. Kamu alımları direktiflerinin uygulama kapsamından istisna tutulan ihalelerin kapsamlı ve tam
listesi AB mevzuatında yer almaktadır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı yaklaşımı ve kararlarının özeti
Antlaşma kapsamında ilan yükümlülüğü ve diğer pozitif yükümlülükler: Antlaşma kapsamında yer
alan şirket kurma serbestisi ve hizmet sağlama serbestisi beraberinde şeffaflıkla ilgili yükümlülükler
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getirmektedir. Şeffaflık yükümlülüğü “ihalelere katılmak isteyen her tür isteklinin yararı gözetilerek,
hizmet piyasasının rekabete açılmasını ve ihale sürecinin tarafsızlığını sağlamak için yeterli derecede
ilan verilmesini temin etmeyi” gerektirir.
Antlaşma ilkelerinin eşik değerin altında kalan sözleşmelere veya direktiflerin kısmen kapsamına
giren sözleşmelere uygulanması: Direktifler eşik değerin altında kalan sözleşmeleri kapsamasa da bu
sözleşmeler diğer üye devletlerde yer alan şirketlerin ihaleye katılma isteği dikkate alındığında
Antlaşmanın ilkelerine tabi olabilir (bkz: örneğin C- 507/03 sayılı Komisyon – İrlanda davası). Bazı
durumlarda eşik değerin altındaki ihaleler bile sınır ötesi ilgi uyandırabilir; örneğin sınırın iki tarafında
yer alan kentlerin genişleyip birleştiği durumlarda (bkz: C-147/06 ve C-148/06 sayılı SECAP ve
Santorso davaları).
Sınır ötesi katılıma dair aynı ilke, hizmet imtiyazları ve mevcut AB kuralları kapsamında ihalenin
ABRG’de ilan edilmesini gerektirmeyen öncelikli olmayan hizmetler için de geçerlidir (C-226/09 sayılı
Komisyon- İrlanda davası). Adalet Divanı bazı durumlarda ihalenin AB genelinde duyurulmasının
yeterli seviyede sınır ötesi ilgi uyandırabileceği hükmünü vermiştir (C-91/08 sayılı Wall davası).
C-388/12 sayılı Comune di Ancona davasında, Adalet Divanı imtiyaz sözleşmesinin verilmesi
bağlamında sınır ötesi ilgi olduğunu düşünmüştür. AD, bir anlaşmanın yeterli düzeyde kâr elde
etmeye elverişli olmamasının, sınır ötesi ilgi uyandırmayacağı anlamına gelmediği hükmüne varmıştır.
Kamu ihale sözleşmesi tanımı: C-220/05 sayılı Auroux ve Diğerleri ile C-451/08 sayılı Helmut Müller
davalarında, Adalet Divanı, arazi ıslahına ilişkin düzenlemeleri kamu yapım işleri sözleşmeleri olarak
sınıflandırmak için karşılanması gereken koşulları tanımlamaktadır. Bu konu ayrıca C-197/11 ve C-203
sayılı Libert ve Diğerleri ortak davasında Adalet Divanı tarafından ele alınmış ve sosyal amaçlı toplu
konutların geliştirilmesi ve satışı için karşılanması gereken yasal yükümlülükler belirtilmiştir.
İmtiyaz tanımı: Kamu ihale sözleşmeleri ile imtiyaz sözleşmeleri arasındaki fark, yerine getirilen yapım
işleri veya hizmetler karşılığında yüklenicinin ödemesinin nasıl yapıldığına bağlıdır. Kamu ihale
sözleşmesi sözkonusu olduğunda, idare ödemeyi kendisi yapar. İmtiyaz sözleşmesinde ise, ödeme,
gerçekleştirilen yapım işlerinin veya hizmetin kullanım hakkının verilmesiyle yapılır. Yüklenici bu
yapım işlerini veya hizmetleri kullanan tarafları değiştirebilir. Böylece ödemenin tamamı veya bir kısmı
idare dışında başka bir kaynaktan temin edilir. Adalet Divanı, hizmet sözleşmelerinde hizmet
sağlayıcısının ödeme karşılığı kendi sağladığı hizmeti kullanma hakkını elde etmesi durumunda, bu
sözleşmenin hizmet imtiyazı olduğu hükmünü vermiştir (C-382 sayılı Komisyon – İtalya davası).
Adalet Divanı bir sözleşmenin imtiyaz sözleşmesi olup olmadığına karar verirken başka bir kilit unsura
daha dikkat eder. İmtiyaz sözleşmesinin esas özelliklerinden biri, işletme riskinin büyük veya önemli
bir kısmının imtiyaz sahibinin üzerinde olmasıdır (C-274/09 sayılı Privater Rettungsdienst ve
Krankentransport Stadler davası, C-348/10 sayılı Norma-A ve Dekom davası ve C-206/08 sayılı
Eurawasser davası). Burada bahsedilen risk, piyasadaki belirsizliklere maruz kalma riskidir. Bu
belirsizlikler arasında aşağıdakiler yer alabilir:
• diğer müteşebbislerle rekabet
• hizmet arzının talebi karşılamaya yetmemesi
• sağlanan hizmetlerden yararlananların ödeme yapamaması
• hizmetlerin işletme maliyetlerini karşılamaya yetecek gelir elde edilememesi
• hizmetlerin yetersizliğinden doğan hasar veya zararlara ilişkin sorumluluklar
Müteşebbislerin kötü yönetimi veya hatalarıyla ilişkili riskler hizmet imtiyazı sınıflandırması yapılırken
belirleyici değildir. Bu riskler, ister kamu ihale sözleşmesi ister imtiyaz sözleşmesi olsun, her
sözleşmede yer alan yapısal risklerdir. Ulusal mahkeme, işlemle ilgili bütün özellikleri dikkate alarak
işlemin kamu ihale sözleşmesi mi yoksa imtiyaz sözleşmesi mi olduğunu değerlendirir. Yeni İmtiyazlar
Direktifiyle ilgili aşağıdaki nota bakınız.
İstisnalar: Direktifler, şeffaf ve rekabetçi usullerin uygulanması yükümlülüğünden birkaç durumu
istisna tutmaktadır. Kuralların uygulanmasından istisna tutulan her durumun oturmuş içtihat dikkate
alınarak katı bir şekilde yorumlanması gerekir. Kapsam dışı tutulmaya gerekçe gösterilebilecek istisnai
bir durum olduğunu ispat yükümlülüğü idareye aittir. Adalet Divanı, Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında
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Antlaşmanın 346. maddesi kapsamında yer alan güvenlikle ilgili istisnalara dair bir dizi durum
belirlemiş ve bu istisnanın katı şekilde yorumlandığı durumları kabul etmiştir. Satın alınan teçhizatın
hem sivil hem de askeri amaçlı karma kullanımı istisna olarak kabul edilmeyebilir (C-157/06 sayılı
Komisyon-İtalya davası). Antlaşmanın 346. maddesinin geçerli olduğu durumlarda bile idare, istisna
uygulamasının gerekli olduğunu kanıtlamak zorundadır (C-615/10 sayılı Insinööritoimisto InsTiimi
davası).

2014/23 sayılı AB İmtiyazlar Direktifi
İmtiyazlar Direktifi imtiyaz kavramını tanımlarken, işletme riskinin müteşebbise devrini de tanım
kapsamına almıştır:
5. Madde
“Yapım işleri veya hizmet imtiyazları verilirken imtiyaz sahibine sözkonusu yapım işi veya hizmetin
işletilmesinden kaynaklanan ve talep riski, arz riski veya her ikisini birden içerebilecek işletme riskleri
de devredilir. Normal işletme koşulları altında, yapılan yatırımın veya imtiyaz sözleşmesinin konusu
olan yapım işi veya hizmetlerin işletilmesi sırasında ortaya çıkan maliyetlerin karşılanmasının garanti
edilmediği durumlarda, imtiyaz sahibinin işletme riskini üstlendiği kabul edilir. İmtiyaz sahibine
devredilen risklerin bir kısmı, örneğin imtiyaz sahibinin karşılaştığı olası tahmini kaybın nominal veya
göz ardı edilebilir olmadığı durumlar gibi piyasanın belirsizliklerine maruz kalma riskleridir.”
ABAD içtihadı
Sınır ötesi ilgi tanımı
C-507/03 sayılı Komisyon – İrlanda davası
Avrupa Toplulukları Komisyonu – İrlanda
Karar tarihi: 13 Kasım 2007, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 12 Ocak 2006
Dava Komisyon tarafından açılmıştır.
Avrupa Komisyonu tarafından açılan bu dava, gelir yardımı ödemesiyle ilgili hizmetlerin sağlanmasına
yönelik bir düzenlemeyle ilgilidir. Sözkonusu hizmetler, Hizmetler Direktifi kapsamında öncelikli
olmayan hizmetler sınıfına girmektedir. İrlanda hükümeti bu işi, herhangi bir ilan yayınlamadan
İrlanda posta hizmetlerini yürüten An Post adlı kuruluşa vermiştir. Komisyon bu düzenlemenin
Antlaşmanın 43 ve 49. maddelerinde (mevcut Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 49 ve
56. maddeleri) belirtilen hizmet alımlarında şeffaflık yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir.
AD, Hizmetler Direktifinde ihale ilanlarının yayınlanması hakkındaki açık kuralların ve öncelikli
olmayan hizmetler için herhangi bir ilan zorunluluğu olmadığının altını çizmiştir. Bu istisnanın
Antlaşmanın 43 ve 49. maddelerini uygulamayı engellemediğine karar vermiştir. AD, eşit muamele
ilkesinden kaynaklanan şeffaflık yükümlülüğünün, sınır ötesi ilgi sözkonusu olduğunda, öncelikli
olmayan hizmetler için geçerli olmadığına karar vermiştir. Bu davada, Komisyon ihaleye sınır ötesi ilgi
olduğunu kanıtlayamadığı için şeffaflık yükümlülüğünün ihlali sözkonusu değildir. AD, ilana
çıkılmadığına dair Komisyon’a intikal eden şikayetin, ihaleye sınır ötesi ilgi olduğunu kanıtlamak için
yeterli bir gerekçe teşkil etmediğini düşünmektedir.
C-226/09 sayılı Komisyon – İrlanda davası
Avrupa Komisyonu – İrlanda
Karar tarihi: 18 Kasım 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 29 Haziran 2010
Dava Komisyon tarafından açılmıştır.
Bu dava, İrlanda Adalet, Eşitlik ve Hukuk Reformu Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir ihale
hakkındadır. İhale, sığınma konusuyla ilgilenen kurumlar için sözlü ve yazılı çeviri hizmetlerinin
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teminiyle ilgilidir. Sözkonusu hizmetler öncelikli olmayan hizmetler sınıfındadır. Bu nedenle bu ihale
sadece teknik şartnameler ve ihale ilanlarının yayınlanmasına ilişkin Direktifte yer alan sınırlı kurallara
tabidir. Adalet Divanı, i) ilanın AB geneline hitap edecek şekilde ABRG’de yayınlanması ve ii) ihaleye
katılan isteklilerin bazılarının İrlanda dışından olması nedeniyle, ihalenin sınır ötesi ilgi uyandırdığı
sonucuna varmıştır.
2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
2014 Klasik Alımlar Direktifi, öncelikli ve öncelikli olmayan hizmet ayrımını ortadan kaldırmakta ve
sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri ve belirtilen diğer hizmetler için yeni ve daha hafif bir rejim
getirmektedir.
2014 Kamu Sektörü Direktifinden istisna tutulan hizmetler haricinde diğer bütün hizmetler, kuralların
tümüne tabi olmaya devam etmektedir.

C-91/08 sayılı Wall davası
Wall AG - Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs und Service (FES) GmbH
Karar tarihi: 15 Mayıs 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 27 Ekim 2009
Ön karar başvurusu
Bu davada Adalet Divanı, sadece ihalenin “AB genelinde” bir ihale olarak ilan edildiği gerçeğine
dayanarak, sınır ötesi ilgi uyandırdığı sonucuna varmıştır. İhale ilanı Frankfurt Şehri resmi gazetesinde
yayınlanmıştır.
C-147/06 ve C-148/06 sayılı SECAP ve Santorso davaları
SECAP SpA ve Sortorso Soc. Coop. arl v Comune di Torino
Karar tarihi: 13 Nisan 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 27 Kasım 2007
Ön karar başvurusu
AD bu ortak davalarda bir sözleşmede sınır ötesi ilgi olup olmadığının nasıl tespit edileceğini mülahaza
etmiştir. AD, böyle bir ilgi olup olmadığına dair ulusal veya yerel mevzuatta tarafsız kriterlerin
belirlenebileceğini ifade etmektedir. Yüksek sözleşme değeri ve işlerin yerine getirileceği mekan bu
kriterler arasında yer alabilir. AD ayrıca sınırın iki tarafında yer alan şehirlerin genişleyerek birleştiği
durumlarda, değeri düşük olan ihalelerin bile sınır ötesi ilgi uyandırabileceğini belirtmiştir.
C-388/12 sayılı Comune di Ancona davası
Comune di Ancona - Regione Marche
Karar tarihi: 14 Kasım 2013, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 5 Eylül 2012
Ön karar başvurusu
Bu davada AD tarafından üzerinde durulan konulardan biri, AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmada yer
alan serbest dolaşım kurallarının uygulanmasıdır. Bu husus bir imtiyaz sözleşmesinin verilmesi
bağlamında ele alınmıştır. Bir imtiyazın, imtiyaz sahibi veya idareye ciddi miktarda gelir veya haksız
avantaj sağlamamasının, imtiyazın sınır ötesi ilgi uyandırmayacağı anlamına gelip gelmediği sorusu ele
alınmıştır. AD, bir düzenlemenin sırf “yeteri kadar kâr sağlayamadığı” için sınır ötesi ilgi
uyandırmayacağı sonucuna varılamayacağına karar vermiştir (karar metni 51. madde). Divan böyle bir
imtiyaz sözleşmesinin, bir firmaya imtiyazın verildiği üye devlette şirket kurma, böylece gelecekte
faaliyette bulunmak üzere temel oluşturma şansını verebileceğinin altını çizmiştir.
Kamu ihale sözleşmesi tanımı
C-220/05 sayılı Auroux ve Diğerleri davası
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Jean Auroux ve Diğerleri - Commune de Roanne
Karar tarihi: 18 Ocak 2007, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 15 Haziran 2006
Ön karar başvurusu
Bu dava Fransa’nın Roanne bölgesinde bir eğlence merkezinin inşası için yapılan ihale kapsamında
açılmıştır. Jean Auroux ve ihaleye başvuran diğer sekiz başvuru sahibi, Roanne Belediyesinin belediye
başkanına Société d’équipement du département de la Loire (SEDL) ile sözleşme imzalamasına yetki
veren kararının iptali için dava açmıştır. Anlaşma gereği aşamalı olarak bir eğlence merkezi inşa
edilecektir. İlk aşama çok amaçlı bir sinema ve ticari alanların inşasını kapsamaktadır. Anlaşma,
sinema ve ticari alanların inşaatının tamamlanmasının ardından bu tesislerin üçüncü taraflara devrini
öngörmektedir. Otopark, erişim yolları ve kamusal alanlar ise Roanne Belediyesine devredilecektir.
Anlaşmaya zeyilname gerektiren diğer aşamalar ise diğer ticari veya hizmet alanları ile bir otel
inşaatından ibarettir.
Anlaşma kapsamında SEDL bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesini de üstlenmiştir; bunlar arasında, arazi
temini, mimari proje ve/veya mühendislik projesi için ihale yapılması, gerekli etütlerin yapılmasının
sağlanması, inşaat işlerinin yerine getirilmesi, muhasebe ve idari işlerle ilgili kayıtların ve belgelerin
tutulması ve takibi, fon bulunması, yapılan işlerin satışı için etkin tedbirlerin alınması, projenin genel
yönetimi ve koordinasyonu ve Roanne Belediyesinin eğlence merkezi projesinin gidişatı hakkında
bilgilendirilmesi gibi faaliyetler yer almaktadır.
Ulusal mahkeme tarafından Divan’a iletilen soruda, yukarıda belirtilen anlaşmanın kamu yapım işi
ihalesi olup olmadığı sorulmuştur. AD, anlaşma kapsamında SEDL’nin taahhütlerinin sadece yapım
işlerinin idaresi ve organizasyonuyla sınırlı kalmadığını, ayrıca belli yapım işlerinin yerine getirilmesini
de kapsadığını gözlemlemiştir.
AD, bir kamu yapım işleri ihalesi kapsamında, yüklenicinin yapım işlerini kendi kaynaklarını kullanarak
yerine getirmesinin zorunlu olmadığını tekrar etmiştir. Yapım işlerinin SEDL’nin kendi kaynaklarıyla mı
yoksa alt yükleniciler aracılığıyla mı gerçekleştirildiği, anlaşmanın asıl amacının yapım işlerinin yerine
getirilmesi olup olmadığını tahlil etmede bağlayıcı değildir. Eğlence merkezinin inşası, Roanne
Belediyesi tarafından anlaşmada belirtilen gerekliklere karşılık olarak görülmelidir. AD, anlaşmada
öngörülen yapım işinin, eğlence merkezinin bir bütün olarak inşasına tekabül ettiğini, yani, sinema,
eğlence faaliyetlerinin gerçekleşeceği tesisler, otopark ve büyük olasılıkla bir oteli de kapsadığını
gözlemlemiştir. Eğlence merkezinin inşası sırasında Roanne Belediyesinin tren istasyonunun
etrafındaki alanı yeniden konumlandırmayı ve canlandırmayı hedeflediği de anlaşmadan açıkça
anlaşılmaktadır.
Anlaşma maddi çıkar amaçlı imzalanmıştır. Anlaşmada, SEDL’nin, otoparkın devri karşılığında Roanne
Belediyesinden belli bir miktar ödeme alacağı da öngörülmüştür. Son olarak, SEDL, anlaşma
kapsamında, yapım işlerinin üçüncü taraflara satışından gelir elde etme hakkına sahiptir. Sonuç
olarak, AD, bir idarenin yapım işlerinin yerine getirilmesi için başka bir kuruluşla yaptığı anlaşmanın,
idarenin yapım işlerinin tamamı veya bir kısmına sahip olduğuna veya olacağına bakılmaksızın, kamu
yapım işi ihalesi sözleşmesi kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir.
C-451/08 sayılı Helmut Müller davası
Helmut Müller GmbH v Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Karar tarihi: 25 Mart 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 17 Kasım 2009
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile davaya ilişkin daha ayrıntılı değerlendirmelere belgenin ilerleyen
bölümlerinde yer verilmektedir.
Almanya’da açılan davanın konusu, eskiden orduya ait olan bir arazinin satışıyla ilgilidir. Satış sürecini
kamu mülklerinin idaresinden sorumlu federal ajans Bundesanstalt yürütmüştür. Arazi bir
gayrimenkul geliştirme şirketi olan GSSI’ye satılmıştır.
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AD, sadece maddi çıkar amaçlı bir sözleşmenin Direktif kapsamında kamu ihale sözleşmesi kabul
edilebileceğine hüküm vermiştir. Sözleşmenin maddi çıkar amaçlı yapılması demek, kamu yapım işi
sözleşmesi imzalayan bir idarenin, bu sözleşme gereği yaptığı ödeme karşılığında bir hizmet alması
demektir. Bu hizmet ise idarenin faydalanmayı amaçladığı yapım işlerinin gerçekleştirilmesidir.
İdarenin sözleşmeye konu olan yapım işlerinin sahibi olacağı gösterildiğinde, ekonomik fayda açıkça
oluşmaktadır. İdarenin sözkonusu yapım işlerinin kamunun kullanımına açılması için kullanım haklarını
elinde bulundurduğu durumlarda da ekonomik faydanın ortaya çıktığı düşünülebilir. Ayrıca, idare,
yapım işlerinin gelecekte kullanımından veya devrinden ekonomik avantaj elde edecekse, yapım
işlerinin gerçekleştirilmesi sırasında idare maddi katkıda bulunmuşsa veya yapım işlerinin ekonomik
açıdan başarısızlığa uğrayabileceği riskini idare üstlenmişse idare açısından ekonomik fayda
sözkonusudur.
C-197/11 ve C-203/11 sayılı Libert ve Diğerleri ortak davaları
Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires
ASBL, Olivier de Clippele - Gouvernement flamand
Karar tarihi: 8 Mayıs 2013, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 4 Ekim 2012
Ön karar başvurusu
Belçika’da arazi ve gayrimenkuller hakkında kanun, inşaat firmalarına belirlenmiş alanlarda sosyal
amaçlı toplu konut (komünler) yapma yükümlülüğü vermektedir. Bu yükümlülük, inşaat firmasına
inşaat izni verildiğinde veya arazi parselasyonu yapıldığında ortaya çıkar. İnşaat firması bu
yükümlülüğü aşağıdaki dört seçenekten birini seçerek yerine getirebilir:
1. sosyal amaçlı konutları veya bu amaçla kullanılacak parselleri kendisi sağlayarak. Bu durumda,
kanun gereği inşaat firmasının bir toplu konut kurumuyla idari bir anlaşma yapması gerekir.
İdari anlaşma kapsamında topu konut kurumu konutların satış pazarlamasını yapar ve bir
tavan fiyat belirler;
2. bir toplu konut kurumuna toplu konut inşası için arazi satarak;
3. bir toplu konut kiralama ajansına arazi kiralayarak
4. yukarıda belirtilen seçeneklerin birleşimi.
Yazılı halde imzalanan sözleşme:
AD, imzalanan idari anlaşmanın, Direktif kapsamında bir yapım işi sözleşmesi teşkil edip etmediğini
mülahaza etmiştir. AD, iki taraf arasında sözleşmeye dayalı herhangi bir ilişki olup olmadığını tespit
etmek için “toplu konut kurumları ile sözkonusu müteşebbis arasında müteşebbisin üstleneceği işi
tanımlamak ve bu işle ilgili koşulları belirlemek üzere imzalanmış bir proje geliştirme anlaşması”
olması gerektiğini belirtmiştir (madde 112).
AD’ye göre, böyle bir anlaşmanın imzalandığı durumlarda; i) toplu konut ünitelerinin inşasının
doğrudan ulusal mevzuat tarafından dayatılan bir yükümlülük olması ve ii) idarelerle sözleşme
imzalayan tarafın sözkonusu arazinin sahibi olması, sözleşmeye dayalı ilişkinin varlığını engellemez
(madde 113).
Bu davada ise sözkonusu idari anlaşma müteşebbis ile idare arasındaki ilişkileri düzenlememektedir.
Ayrıca, idare anlaşması toplu konut ünitelerinin geliştirilmesiyle ilgili de değildir. Anlaşma sadece
sürecin ileriki aşamalarını, yani inşa edilen gayrimenkullerin satışına yönelik pazarlama faaliyetlerini
kapsamaktadır (madde 114).

İmtiyazlar
C-274/09 sayılı Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler davası
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Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler - Zweckverband für Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung Passau
Karar tarihi: 10 Mart 2011, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 9 Eylül 2010
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile davaya ilişkin daha ayrıntılı değerlendirmelere belgenin ilerleyen
bölümlerinde yer verilmektedir.
Bu davayla ilgili yasal işlemler Almanya’da, Passau belediye birliğinin (bundan sonra Passau olarak
anılacaktır) Stadler ile imzaladığı sözleşmeyi feshetmesi nedeniyle başlatılmıştır. Sözleşme uyarınca
Stadler Passaua halkına acil kurtarma hizmetleri sağlamaktadır. Stadler, Passau’nun verdiği karara
itiraz etmiştir.
Almanya şikayet inceleme kurumu hizmet imtiyazı kavramını yorumlaması için Adalet Divanına bazı
sorular iletmiştir. Sorulardan biri, acil kurtarma hizmetlerinin Direktifin kapsamına girmeyen hizmet
imtiyazı olarak kabul edilip edilemeyeceğidir.
AD ilk olarak, C-382/05 sayılı Komisyon – İtalya 14 davasında da belirtildiği gibi, bir sözleşmenin imtiyaz
sözleşmesi kabul edilebilmesi için hizmet sağlayıcısının ödemeyi doğrudan idareden değil, hizmetlerin
kullanılması karşılığında alması gerektiğini doğrulamıştır. AD, ödeme hizmetleri kullananlardan değil
de başka bir devlet kurumundan gelirse de bu koşulun karşılandığını belirtmiştir.
AD, bir sözleşmenin imtiyaz sözleşmesi kabul edilmesi için, yukarıda belirtilen koşula ilaveten,
idarenin karşılaştığı risklerin tamamının veya bir kısmının hizmet sağlayıcısına devredilmesi gerektiğini
teyit etmiştir. AD, faaliyetin doğası gereği karşı karşıya kalınan risklerin çok sınırlı olması durumunda
devredilen risklerin de sınırlı olabileceğini ifade etmiştir.
AD, davada elde edilen veriler ışığında, risk devrinin yeterli olduğuna kanaat getirmiştir. Risk devri
kapsamına girebilecek bazı faktörler sıralamıştır, bunlar: hizmet karşılığı alınan ücretlerin maliyetleri
karşılamaması, maliyetlerin başka kaynaklardan karşılanacağına dair garantinin olmaması, arzın
talepten fazla olabileceği ve bazı kullanıcıların aldıkları hizmet karşılığında ödeme yapacak durumda
olmayabileceğidir.
AD hizmet imtiyazı sözleşmelerinin hiçbir direktifin kapsamına girmediği hükmünü vermiştir 15. Ancak
bu tür sözleşmeleri imzalayan idarelerin AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın temel kurallarına
uyması gerektiğini belirtmiştir. Bu kurallar Antlaşmanın 49 ve 56. maddelerinde belirtilmektedir ve
sözleşmenin sınır ötesi ilgi uyandırması halinde şeffaflık yükümlülüğünün yerine getirilmesini zorunlu
kılmaktadır.
C-206/08 sayılı Eurawasser davası
Wasser und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha) - Eurawasser
Aufbereitungs und Entsorgungsgesellschaft mbH
Karar tarihi: 18 Temmuz 2007, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır.
Ön karar başvurusu
Bu davaya ilişkin yasal işlemler, Almanya’da Gotha bölgesinde su dağıtımı ve atık su bertarafından
sorumlu belediye birliği WAZV Gotha tarafından yürütülen bir ihaleyle ilgili başlatılmıştır. İhale, içme
suyu dağıtımı ve atık su bertaraf hizmetleri için 20 yıllık bir sözleşmenin imzalanması amacıyla
düzenlenmiştir. İhale ilanı AB Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır. WAZV Gotha, bu sözleşmenin bir

15

2004/23 sayılı AB İmtiyazlar Direktifinin kabulüyle birlikte bu durum artık geçerli değildir.
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hizmet imtiyazı olduğu, dolayısıyla Sektörel Alımlar Direktifi kapsamına girmeyeceği kanaatindedir.
İsteklilerden biri buna itiraz etmiştir. Almanya şikayet inceleme kurumu, Sektörel Alımlar Direktifi
kapsamında hizmet imtiyazı kavramını yorumlaması için Adalet Divanına bazı sorular yöneltmiştir.
AD, bir sözleşmenin imtiyaz sözleşmesi kabul edilmesi için hizmet sağlayıcısının sözleşme kapsamında
gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin riskleri üstlenmesi gerektiğinin daha önceki kararlarında hükme
bağlandığını belirtmiştir. Hizmetin sağlanmasına ilişkin koşullar kamu hukukuna tabi olduğu için
üstlenilen riskin “çok sınırlı” olması, bir anlaşma veya düzenlemenin imtiyaz olarak kabul edilmesini
engellemez. Bir anlaşma veya düzenlemenin imtiyaz kabul edilmesi için, ihale makamının mevcut
riskin “en azından büyük kısmını” hizmet sağlayıcısına devretmiş olması yeterlidir.
Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 346. maddesi kapsamında öngörülen istisnalar –
güvenliğe dair temel çıkarlar
C-337/05 sayılı Komisyon – İtalya davası
Avrupa Toplulukları Komisyonu – İtalya Cumhuriyeti
Karar tarihi: 8 Nisan 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 10 Temmuz 2007
Dava Komisyon tarafından açılmıştır.
Bu dava kapsamında, bazı askeri ve sivil birliklerin ihtiyacını karşılamak üzere İtalya tarafından
gerçekleştirilen 37 helikopter ihalesine karşı Komisyon yargı yoluna başvurmuştur. Sözleşmeler
herhangi bir ihale gerçekleştirmeden doğrudan imzalanmıştır. İtalya, savunmasında, sözkonusu
sözleşmelerin askeri teçhizat alımı olarak istisna kapsamına girmelerinden ötürü direktiflerin geçerli
olmadığını belirtmiştir.
İlgili istisna, Mal Alımları direktifinin 10. maddesinde yer almaktadır. Bu madde uyarınca, Mal Alımları
Direktifi, idarelerin “Antlaşmanın 296. maddesi kapsamında” (mevcut 346. madde) savunma alanında
gerçekleştirdikleri sözleşmeleri kapsamaktadır.
Madde 296 (mevcut Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşma Madde 346)
Her üye devlet, güvenliğine ilişkin temel çıkarların korunması için gerekli gördüğü silah, mühimmat
ve savaş malzemesi üretimi veya ticareti ile ilgili tedbirleri alabilir…”.
İtalya hükümeti, satın alınan helikopterlerin hem askeri hem de askeri olmayan amaçlara kullanılacağı
gerekçesine dayanarak, 296. maddeden yararlanabileceğini düşünmüştür.
AD, 296. maddenin ayrıca üye devletlerin bu tür tedbirleri ancak …“spesifik olarak askeri amaçlı
olmayan ürünler bakımından iç pazardaki rekabet koşullarını olumsuz yönde etkilememesi”…
koşuluyla uygulayabileceğini belirttiğinin altını çizmiştir. Askeri amaçla kullanılıp kullanılmayacağı belli
olmayan teçhizat alımlarında, kamu ihale sözleşmelerini düzenleyen kurallar geçerlidir. Bu kural,
askeri birliklere sivil kullanım için helikopter almayı da kapsar. Gizlilik yükümlülüğü olsa bile bu
kurallara uyulması zorunludur.
Adalet Divanı ilansız pazarlık usulünün kullanılması hakkında da yorum yapmıştır. Bu usulün, doğası
gereği istisnai olduğunu ve sadece kapsamlı bir listede belirtilen durumlarda uygulanması gerektiğini
belirtmiştir. Mal Alımları Direktifinin etkinliğinden herhangi bir şey kaybetmemesi için katı bir şekilde
yorumlanması gerekir. Üye devletler bu direktifte öngörülmeyen durumlarda ilansız pazarlık usulünün
kullanılmasına izin veremez. Bu usulün kullanımını daha da kolaylaştırmak için direktifte açıkça
belirtilen koşullara yenilerini ekleyemez. İhale kurallarından hariç tutulmayı gerekçelendirecek istisnai
koşulların varlığını ispat yükümlülüğü, bu durumlardan yararlanmayı isteyen bireylerin üzerindedir.
C-157/06 sayılı Komisyon – İtalya davası
Avrupa Toplulukları Komisyonu – İtalya Cumhuriyeti
Karar tarihi: 2 Ekim 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır.
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Dava Komisyon tarafından açılmıştır.
Bu davada, AD, AB kamu ihale kurallarından derogasyona izin veren bir İtalyan mevzuatını
değerlendirmiştir. Sözkonusu sözleşme yine helikopter alımıyla ilgilidir. Alınan helikopterler emniyet
güçleri ve ulusal itfaiye birimi tarafından kullanılacaktır. AD, gizlilik yükümlülüğünün bu sözleşmenin
rekabete açık bir ihale sonucunda imzalanmasını hiçbir şekilde engellemediğinin altını çizmiştir. AD
ayrıca, Antlaşma kapsamında bir istisnadan yararlanmak için, sözkonusu malların sadece askeri
amaçla kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Askeri amaçla kullanılıp kullanılmayacağının belli olmadığı
teçhizat alımlarında, kamu ihale sözleşmelerini düzenleyen kurallar geçerlidir.
C-615/10 sayılı Insinööritoimisto InsTiimi davası
Insinööritoimisto InsTiimi Oy
Karar tarihi: 7 Haziran 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 19 Ocak 2012
Ön karar başvurusu
Bu dava, Finlandiya ulusal şikayet inceleme kurumuna intikal eden bir yasal işlem sonucu
başlatılmıştır. İnceleme kurumuna intikal eden şikayet, Finlandiya Savunma Kuvvetleri Teknik
Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir ihalede yapılan değişiklikle ilgilidir. İhalenin konusu,
elektromanyetik ölçümü yapılan cisimleri desteklemek için tasarlanmış eğilebilir döner platform
teçhizatı alımıdır. Bu teçhizat, savaş/çarpışma durumlarının simülasyonunu ve incelemesini yapmaya
yaramaktadır. Örneğin, motorlu araçlar döner platforma yerleştirilip ters çevrilerek yukarıdan
gelebilecek tehditlere karşı ne kadar duyarlı oldukları ölçülebilir. Bu alım için bir ihale düzenlenmiş ve
dört firma davet edilmiştir. Herhangi bir ihale ilanı yayınlanmamıştır.
AD ilk olarak, serbest dolaşımla ilgili Antlaşma hükümlerinde belirtilen diğer istisnaların yanı sıra,
AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 346. maddesinde belirtilen istisnanın da katı bir şekilde
yorumlanması gerektiğini belirtmiştir.
AD ayrıca bir üye devlerin güvenliğe dair çıkar gibi genel bir ifadeye dayanarak istisna talep
edemeyeceği ilkesini de hatırlatmıştır. Güvenliğe dair çıkarlara dayanmak için öncelikle bu güvenlik
çıkarlarının belli koşulları sağlayıp sağlamadığına dair değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu
değerlendirme kapsamında, i) sözkonusu ürünün Antlaşmanın 346. maddesi kapsamına girip
girmediği, ii) güvenliğe dair temel çıkarların korunması için tedbir gerekip gerekmediği ve iii) daha az
sınırlayıcı veya zorlayıcı başka ticaret tedbirlerinin alınıp alınamayacağı incelenir.
AD, alınan tedbirlerin piyasadaki rekabet koşullarını olumsuz yönde etkilememesi gerektiğini dikkate
aldı. Bu bağlamda sorulması gereken başlıca soru, bu ürünlerin özellikle askeri amaca yönelik olup
olmadığıdır. AD, bir ürün askeri bağlamda kullanımıyla aynı şekilde sivil amaçlı da kullanılabiliyorsa, bu
ürünün “özellikle askeri amaca yönelik” kabul edilebilmesi için: i) ürünü kullanmayı amaçlayan
idarenin tamamen askeri bir idare olması ve ii) ürünün özellikle askeri amaç için tasarlanmış,
geliştirilmiş veya modifiye edilmiş olması gerektiğini belirtmiştir. AD, Savunma ve Güvenlik Alımları
Direktifinin gerekçeler bölümünün 10. maddesine dayanarak modifiyeli ürünlerin de “özellikle askeri
amaçlı kullanılan” ürünler kapsamına girebileceği sonucuna varmıştır.
Son olarak, AD, ilgili ürünün 346. madde kapsamına girmesi halinde, ulusal mahkemenin, üye devletin
istisnadan yararlanmanın “kaçınılmaz” olduğunu kanıtlayıp kanıtlayamadığını tespit etmekle yükümlü
olduğunu belirtmiştir. Kaçınılmaz ise, i) güvenliğe dair temel çıkarları korumak için tedbir almanın
gerekip gerekmediğinin ve ii) güvenliğe dair temel çıkarları koruma ihtiyacının Direktiflerde
belirtilenler gibi rekabete dayalı ihale usulüyle giderilip giderilemeyeceğinin değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Adalet Divanı tarafından verilen bu ön karar, 346. maddenin “orantılılık” testi gerektirdiğini de gözler
önüne sermektedir. 346. maddeden yararlanmak isteyen bir üye devletin, çıkarlarını korumak için
ticareti daha az kısıtlayan başka tedbirler kullanıp kullanamayacağını değerlendirmesi gerekir. Bu
tedbirler arasında, ihalenin kamuoyuna ilanla duyurulması ancak katılıma yönelik kuralların
değiştirilmesi yer alabilir.
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Yorum
İdarelerin belli eşik değerlerin üzerinde kalan askeri amaçlı veya hassas ekipmanlara ilişkin alımları
artık Savunma ve Güvenlik Direktifinin hükümlerine tabidir. Bununla birlikte, savunma ve güvenlik
alanlarında alım yapmak isteyen bir idare kamu alımları kurallarından yine de muaf tutulabilir. Bu
muafiyet, alımın Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 346. maddesinde açıkça belirtilen
istisna koşullarına uyması veya Savunma ve Güvenlik Direktifinde belirtilen istisna hükümlerine
uyması durumunda gerçekleşebilir. Uygulamada bu Direktif savunma alımlarını düzenli bir rejime tabi
tutacaktır. Savunma ve Güvenlik Direktifi savunma ve güvenlik alımlarında ortaya çıkan ihtiyaçları
karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Antlaşma kapsamındaki istisnaların kapsamı değişmese
de, Antlaşmadaki istisnaları uygulamak daha da zorlaşmıştır çünkü bu istisnaları uygulamak isteyen
idareler Savunma ve Güvenlik Direktifinde özel olarak hazırlanmış kuralların bile üye devletin temel
güvenlik çıkarlarını korumaya yetmeyeceğini ispatlamak zorundadır.
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C-274/09 sayılı Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler davası
Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler - Zweckverband für Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung Passau
Karar tarihi: 10 Mart 2011, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 9 Eylül 2010
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
Maddi Kapsam – imtiyaz tanımı
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – Avrupa Birliği mevzuatı

Madde 3

Hukuki çerçeve – Bavyera mevzuatı (Almanya)

Madde 4

Davayla ilgili veriler

Madde 5-19

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 20

Analiz ve karar

Madde 21-49

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davayla ilgili verilerin özeti (madde 5-19)
Almanya’nın Bavyera bölgesinde yer alan Passau Belediyesinde kamuya sağlanan kurtarma
hizmetlerine ilişkin sözleşme “imtiyaz modeline” göre imzalanmaktadır. İmtiyaz modeli, Passau
Belediyesi (idare) ile hizmet sağlayıcısı arasında imzalanan bir anlaşmaya göre uygulanır.
Kurtarma hizmetlerinden yararlananların bu hizmet karşılığında hizmet sağlayıcısına ödeyeceği ücret,
sosyal güvenlik kurumu ve seçilen hizmet sağlayıcısı arasında belirlenir. Acil duruma hastaların
kurtarılması, hastaların doktor eşliğinde nakli ve hastaların taşınması hizmetleri ücrete tabidir.
Bavyera kanunları uyarınca, kullanım ücretlerinin şirketlere uygulanan ekonomik ilkelere dayanarak
öngörülebilecek maliyetler esas alınarak hesaplanması gerekir. Kullanım ücretleri, sağlanan
hizmetlere, ekonomik ve maliyet etkin yönetim ilkelerine ve etkin organizasyon ilkelerine uygun
olmalıdır. Sosyal güvenlik kurumu ve hizmet sağlayıcısının ücretler üzerinde anlaşmaya varamaması
durumunda, bu durum bir hakem kuruluna getirilebilir. Hakem kurulunun kararlarına idare
mahkemelerinde itiraz edilebilir.
Hizmet sağlayıcısı ücretlerini Bavyera İçişleri Bakanlığı tarafından kurulmuş bir merkezi takas
kurumundan alır. Takas kurumu hizmet sağlayıcısının hesabına haftalık veya aylık ödeme yapar.
Hesaba yapılacak ödemeler, gerçekte yapılan kurtarma faaliyetlerinin sayısından bağımsız olarak,
önceden yıllık bazda belirlenen bir bedel esas alınarak hesaplanır. Yıl sonunda herhangi bir açık
çıkması durumunda, bu fark üzerinde müzakere edilir. Özel sigortalılar veya sigortalı olmayanlar da
(başvuruyu yapan mahkemenin gönderdiği bilgilere göre bu kişiler toplam borçluların %10’una
tekabül etmektedir) zorunlu sigorta kapsamında sigortalanmış kişilerle aynı kullanım ücretini ödemek
zorundadır.
Almanya’daki dava, Passau belediye birliğinin (bundan sonra Passau olarak anılacaktır) Passau halkına
kurtarma hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin mevcut sözleşmeyi sonlandırma kararı vermesi üzerine
açılmıştır. Mevcut sözleşme Stadler ile imzalanmıştır. Passau kurtarma hizmeti işini başka bir
işletmeye vermeye karar vermiştir. Bu kararın ardından ilk başta geçici sözleşmelerle bu hizmetlerin
yerine getirilmesini sağlamıştır. Daha sonra Bavyera kanununun 13. maddesinin 3. bendinde
öngörülen bir seçim usulünü kullanarak nihai sözleşmeyi imzalamıştır. Sözleşmenin imzalanmasından
önce herhangi bir ihale gerçekleştirmemiştir.
Stadler bu sözleşmenin AB kamu alımları mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle kamu alımları şikayet
inceleme kurumuna şikayet başvurusunda bulunmuştur. İnceleme kurumu ise i) tartışmalı hizmetlerin
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hizmet imtiyazı mı yoksa hizmet alımı mı olarak sınıflandırılması gerektiği ve ii) bu sınıflandırmanın
yasal sonuçlarının ne olacağını tespit etmek üzere Adalet Divanına iki soru yöneltmiştir. Sözkonusu
sınıflandırma Direktifte yer alan “hizmet imtiyazı” teriminin yorumuna bağlıdır.
AB mevzuatı: 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesi: kamu ihale sözleşmesi, kamu hizmet alımı
sözleşmesi ve hizmet imtiyazı sözleşmesinin tanımı
Bavyera mevzuatı (Almanya) – kurtarma hizmetleri hakkında hükümler
Divan kararı (21 ila 49. maddeler)
İmtiyaz tanımı
Ödemenin idare dışında başka bir tarafça yapılması koşulu: AD, imtiyazın özelliklerinden birinin
hizmet sağlayıcısına ödemenin doğrudan idare tarafından yapılmaması olduğunu teyit etmiştir.
Hizmet sağlayıcı, hizmet verme hakkını kullanarak sunduğu hizmetlerin karşılığını alır. Bu hüküm,
ödemenin idare dışında üçüncü bir tarafça yapıldığı durumları da kapsar (madde 25).
Davaya konu olan bu durumda, hizmet sağlayıcısı kullanım ücretlerinin büyük bir kısmını Bavyera
Hükümetinin kurduğu bir merkezi takas kurumundan almaktadır. Bu kurum, zorunlu sigorta
kapsamına giren sigortalıların kullanım ücretlerini hizmet sağlayıcısına ödemiştir. Bu kurum ayrıca ilgili
sosyal güvenlik kurumu ile müzakere edilecek ücret miktarını kararlaştırmaktadır. Kullanım ücretleri
ekonomi ilkelerine göre ve hizmetin verimli bir şekilde sağlandığı varsayımıyla belirlenen maliyetler
esas alınarak hesaplanmıştır. Hizmetten yararlananların yaklaşık %10’u özel sigortalı veya herhangi bir
sigortası olmayan kişiler olduğundan hizmet bedellerini kendileri ödemektedir. Bu kişilerden alınan
ücretler, zorunlu sigorta kapsamına girenlerden alınanlarla aynıdır.
Hizmeti kullananlar dışında üçüncü bir tarafça yapılan ödeme: Adalet Divanı, bir sözleşmenin imtiyaz
sözleşmesi kabul edilmesi için hizmet sağlayıcısına ödemenin doğrudan idare tarafından yapılmaması
koşulunun bu durumda karşılandığını belirtmiştir (madde 27). Bunu belirtirken, imtiyaz tanımında
ödemenin doğrudan hizmeti kullananlar tarafından yapılması gerektiğine dair herhangi bir koşul yer
almadığının da altını çizmiştir (madde 28). Davaya konu olan bu durumda da olduğu gibi, hizmet
ücretleri başka bir devlet kurumu tarafından ödenebilir.
AD ayrıca ücretle ilgili müzakerelerin idare dışında başka bir kamu kurumu tarafından yapılmasının
imtiyaz statüsünü etkilemeyeceğini eklemiştir (madde 28).
Riskin hizmet sağlayıcısına devredilmesine ilişkin koşullar: AD, ödemenin üçüncü tarafça
yapılmasının sözleşmenin imtiyaz sözleşmesi olarak sınıflandırılması için tek başına yeterli
olmayacağını teyit etmiştir. Bunun için ayrıca hizmetin işletilmesine ilişkin risklerin de hizmet
sağlayıcısına devredilmesi gerekir (madde 26).
AD, genel ilke gereği, idareden yükleniciye riskin tamamının mı yoksa önemli bir kısmının mı
devredildiği sorusunun cevaplanması gerektiğini belirtmiştir. Bir faaliyete ilişkin risklerin faaliyetin
yapısından ötürü sınırlı olduğu durumlarda, işletme riskinin “çok sınırlı” bir bölümünün dahi
yükleniciye devrinin yeterli olabileceğini (madde 29 ila 33) yorumunu yapmıştır (madde 34). AD,
piyasanın belirsizliklerine maruz kalma riskinin, bir sözleşmenin imtiyaz kabul edilmesi için gereken
risk türü olduğunu eklemiştir. Bu risk şunları kapsayabilir:
• başka işletmelerden kaynaklanan rekabet
• arzın talebi karşılamaya yetmemesi
• ödeme alınamaması
• gelirlerin maliyetleri karşılamaya yetmemesi
• hizmetlerin yetersizliğinden doğan sorumluluklar (madde 37)
Hizmet sağlayıcısının kötü yönetiminden veya muhakeme hatalarından kaynaklanan riskler bütün
sözleşmelerde görülebilecek türden risklerdir ve bir düzenlemenin imtiyaz kabul edilmesini
sağlamazlar (madde 38).
AD, ulusal mahkemenin sözkonusu sözleşmeyi imtiyaz sözleşmesi olarak sınıflandırmaya karar
vermesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bununla birlikte, hizmet sağlayıcısının üstlendiği bazı risklere
bakıldığında, bu düzenlemenin gerçekten de bir imtiyaz sözleşmesi olduğunu belirtmiştir.
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İlk olarak, AD hizmet sağlayıcısına ödenecek ücretlerin sosyal güvenlik kurumlarıyla müzakere edildiği
gerçeğinin altını çizmiştir. Bu kurumların ücretleri mümkün olduğunca düşük belirlemesi için
gerekçeleri vardır. Bunun sonucunda, ödenen ücretlerin maliyetleri karşılamaması gibi bir risk ortaya
çıkabilir (madde 39-40). AD ayrıca, hizmet sağlayıcısının hizmeti durdurarak düşük ücret riskiyle başa
çıkamayacağını çünkü bu durumda yatırımını çıkaramayacağını ve sözleşme uyarınca yasal
müeyyidelerle karşı karşıya kalma riski olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, kurtarma hizmetlerinin özel
durumuna bakıldığında, hizmet sağlayıcısının alternatif faaliyetlere girişme imkanı da oldukça dardır
(madde 41). Hizmet sağlayıcısı sözleşme süresi boyunca maddi açık verirse sosyal güvenlik
kurumlarının herhangi bir ilave miktar ödeme sorunluluğu da yoktur. Açık verilmesi durumunda bu
sorun daha sonraki müzakerelerle çözülmek zorunda olacaktır ve halihazırda yaşanan kayıpların
tamamen karşılanacağı garantisi de bulunmamaktadır (madde 44).
İkinci olarak, AD, hizmet sağlayıcısının sigortalı olmayanlar veya özel sigorta kapsamına girenlerin
hizmet karşılığı ödeme yapmama riskini de üstlendiğini belirtmiştir (madde 46).
Üçüncü olaraksa, AD, sözkonusu hizmetin yasal bir tekele tabi olmadığını ve ilgili alanda kurtarma
hizmeti sağlayan iki müteşebbis olduğunu belirtmiştir (madde 46-47).
Karar (açıklaması)
Bir müteşebbisin:
-

hizmetleri karşılığı ödemeyi idare dışında başka taraflardan alması;
kullanım ücretinin üçüncü taraflarla yapılan müzakerelerin sonucuna bağlı olması nedeniyle
çok sınırlı da olsa bir işletme riskine maruz kalması ve
- faaliyetlerini yönetirken karşılaştığı maliyetleri tamamen karşılayacağına dair ulusal mevzuat
ilkelerine uygun şekilde güvenceye sahip olmaması durumunda,
bu müteşebbisle imzalanan sözleşmenin, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 4. bendi uyarınca
“hizmet imtiyazı” olarak sınıflandırılması gerekir.
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C-451/08 sayılı Helmut Müller davası
Helmut Müller GmbH - Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Karar tarihi: 25 Mart 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 17 Kasım 2009
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
Maddi kapsam – kamu yapım işleri ihlale sözleşmesi ve imtiyaz tanımı
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki bağlam – Avrupa Birliği mevzuatı

madde 3-5

Hukuki bağlam – Almanya mevzuatı

madde 6-7

Davayla ilgili veriler

madde 8-32

ABAD’a yöneltilen sorular

madde 33

Analiz ve karar

madde 34-89

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davayla ilgili verilerin özeti (madde 8-32)
2006 yılının Ekim ayında, Bundesanstalt arazi satışı yapma niyetini basın ve internette yayınladığı
ilanlarla kamuoyuna duyurmuştur. Sözkonusu arazi, Wildeshausen belediyesi sınırları içinde yer alan
yaklaşık 24 hektarlık bir arazidir. Arazinin içinde artık kullanılmayan eski bir askeri kışla da yer
almaktadır. Bundesanstalt tarafından yayınlanan ilanda, arazinin kullanım şeklinin Wildeshausen
Belediyesiyle birlikte önceden kararlaştırılacağı da belirtilmiştir.
Helmut Müller GmbH (bundan sonra Müller olarak anılacaktır) isimli bir şirket, araziyi 4 milyon Avro
karşılığında satın almak üzere Kasım ayında teklif vermiştir. Teklifi verirken, araziyle ilgili imar
planlarının Müller’in tasarımlarına uygun şekilde yapılması şartını koşmuştur. Teklif kabul
edilmemiştir.
Ocak 2007’de Bundesanstalt ilgili taraflardan arazi için belirli bir bina planı olmadan teklif vermelerini
istemiştir. Müller 1 milyon Avroluk, GSSI adlı başka bir şirket ise 2.5 milyon Avroluk bir teklif vermiştir.
Mayıs 2007’de, Bundesanstalt tarafından yaptırılan bir ekspertiz incelemesi sonucunda arazinin
değerinin 2.33 milyon Avro olduğu belirlenmiştir.
Wildeshausen Belediyesi bunun üzerine alıcı adaylarından arazi kullanımına dair kendi planlarını
teslim etmelerini istemiştir. Bu planlar Bundesanstalt nezaretinde belediye yetkilileri tarafından
incelenip ve tartışılmıştır. 24 Mayıs 2007 tarihinde, Wildeshausen belediye meclisi, GSSI tarafından
önerilen planı tercih ettiğini ve arazi için bu plan doğrultusunda imar planı hazırlamak üzere resmi
işlemleri başlatmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Belediye meclisi tercihinin yereldeki planlama
yetkilerine istinaden bağlayıcı olarak görülmemesi gerektiğini açıkça belirtmiştir. Belediye meclisi,
planlama yetkisini kendi takdirine göre kullanma hakkına sahiptir.
6 Haziran 2007 tarihinde Bundesanstalt araziyi GSSI’ye satmıştır. Satış sözleşmesinde arazinin
gelecekte nasıl kullanılacağı belirtilmemiştir. Müller arazinin satışıyla ilgili ulusal mahkemede dava
açmıştır.
Müller, açtığı davada satışın AB kamu alımları kurallarına uygun şekilde gerçekleşmesi gerektiğini iddia
etmiştir. Ayrıca, arazi satışının, belediye tarafından belirlenen ve kamuyu genel olarak ilgilendiren belli
yapım işleri dikkate alınarak gerçekleştirildiği iddiasında bulunmuştur. Son olarak, arazi satışının
aslında sözkonusu belediye açısından yüklenicinin arazi satışı anlaşmasıyla seçildiği bir yapım işleri
ihalesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmüştür.
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Dava kapsamında temyiz başvurusunun yapıldığı Almanya şikayet inceleme kurumu, Adalet Divanına
dokuz soru iletmiştir. İnceleme kurumu, arazi satışının Direktif kapsamına girip girmediğini ve girmesi
durumunda kamu yapım işleri ihalesi mi yoksa yapım işleri imtiyazı mı olarak değerlendirilmesi
gerektiğini belirlemeyi amaçlamaktadır.
AB mevzuatı (madde 3-5): 2004/18 sayılı Direktif, gerekçeler bölümü, madde 2: kamu
ihalelerinin karara bağlanmasına dair esaslar; 1. maddenin 2. ve 3. bentleri: kamu yapım işi
ihalesi sözleşmesi tanımı ile yapım işi imtiyazı tanımı; 16. maddenin (a) bendi: arazi,
mevcut bina, vs. edinimi veya kiralanmasına ilişkin muafiyetler.
Almanya mevzuatı (madde 6-7): 23 Eylül 2004 tarihli Bina Yapım Kanunu (Baugesetzbuch) 10.
maddesinin 1. paragrafı (BGBl. 2004 I, p. 2414; bundan sonra ‘BauGB’ olarak anılacaktır).
Almanya mevzuatı
“Belediyeler imar planını yönetmelikle kabul eder.’
(…)
1. Yapım işlerinin yerine getirilmesi ve altyapı hizmetlerinin tedarik edilmesine ilişkin belediye ile
mutabakat halinde hazırlanan bir plan temelinde (yapım işleri ve altyapı hizmetleri planı), yüklenicinin
yapım işlerini yerine getirmek üzere hazır ve ehil olduğu ve 10. Maddenin 1. Paragrafı uyarınca,
öngörülen sürede bu işleri yetine getirmeyi taahhüt ettiği ve planlama maliyetleri ile ilgili altyapı
hizmetlerinin tedarikine ilişkin maliyetleri kısmen veya tamamen üstlendiği durumlarda, belediye,
yapım işleri için hazırlanmış bir yapım planı ile, projenin kabul edilebilirliği hakkında karar verebilir
(yapım işleri sözleşmesi).
3. (a) Yapım işleri için bir bölgenin tayin edilmesiyle veya başka bir yöntem ile, yapım işleri için
hazırlanmış bir yapım planında… bir bina kullanımının… öngörüldüğü durumlarda, belirtilen kullanım
şekillerinin, sadece yüklenicinin yapım işleri sözleşmesinde yerine getirmek üzere üstlendiği projeler
için geçerli olduğu belirtilmelidir…”
Karar (Madde 34-89)
Kamu yapım işleri ihale sözleşmesinin tanımı
Başvuruyu yapan mahkeme tarafından Divana yöneltilen soruların çoğu, Direktifin 1. maddesinin 2.
paragrafının (b) bendi kapsamında “kamu yapım işleri ihale sözleşmesinin” tanımıyla ilgilidir. Bu
hükümde kamu yapım işleri ihale sözleşmesi, bir yapım işinin… ifasını veya hem tasarımını hem ifasını
ya da ihale makamı tarafından belirlenen ihtiyaçları karşılayan bir yapım işinin gerçekleştirilmesini
amaçlayan sözleşme” olarak tanımlanmaktadır. Kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarda
Adalet Divanı aşağıda belirtilen hususlara değinmiştir.
İhale makamı tarafında ekonomik faydanın anında ortaya çıkması koşulu
AD, Direktif uyarınca sadece maddi menfaate dayalı sözleşmelerin kamu ihale sözleşmesi olduğunu
belirtmiştir. Bir sözleşmenin maddi menfaate dayalı olması demek, idarenin bir bedel karşılığında bir
hizmet alması demektir. Bu hizmet, idarenin faydalanmayı amaçladığı bir yapım işinin ifası olabilir
(madde 47-48). Sözkonusu hizmetin idareye doğrudan ekonomik fayda sağlaması gerekmektedir
(madde 49). İdare yapım işinin sahibi olursa, bu ekonomik fayda açıkça sağlanmış kabul edilir (madde
50).
AD ayrıca idarenin aşağıdaki özellikleri taşıması durumunda da ekonomik faydanın gerçekleşmesinin
mümkün olabileceğini belirtmiştir:
- yapım işlerinin kamu kullanımına açılması için yasal kullanım hakkına sahip olmak (madde 51);
- yapım işinin gelecekte kullanımı veya devrinden ötürü ekonomik çıkar elde etmek (madde 52);
- yapım işinin ifası sırasında maddi katkıda bulunmak (madde 52) veya
- yapım işlerinin ekonomik anlamda başarısızlığa uğrama ihtimali riskini üstlenmek (madde 52).
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Davayla ilgili verileri dikkate alan AD, idarenin planlama yetkilerini sözkonusu yapım işini kamu
yararına kullanılacak bir iş olarak onaylamak üzere kullanmasının, tek başına doğrudan ekonomik
menfaat koşulunu karşılamadığı sonucuna varmıştır (madde 57).
Doğrudan ekonomik menfaat koşulu, Direktif kapsamındaki üç yapım işi sözleşmesi türü için de
geçerlidir. Bunlar:
• yapım işlerinin ifası,
• yapım işlerinin ifasının yanı sıra tasarımı,
• ihale makamı tarafından belirlenen ihtiyaçları karşılayan bir yapım işinin gerçekleştirilmesi.
Yapım işlerinin ifası için yasal yükümlülük koşulu
AD ayrıca, Direktif kapsamındaki kamu yapım işi ihalesi kavramının, işleri gerçekleştirilmesi için
idarenin doğrudan veya dolaylı olarak yükümlülük üstlenmesini gerektirdiğini belirtmiştir. Bu
yükümlülüğün yasal olarak yürürlüğe koyulabilmesi gerekmektedir (madde 59-63). AD, yapım işlerinin
ifasına yönelik yasal yükümlülük koşulunun Direktifte tanımlanan üç yapım işi türü için de geçerli
olduğunu hükme bağlamıştır.
“İdare tarafından belirlenen ihtiyaçlar” kavramı
Davada ayrıca, “idare tarafından belirtilen ihtiyaçları karşılayan yapım işi” kavramının yorumlanması
da gündeme gelmiştir. Bu yorumlama, “idare tarafından belirlenen ihtiyaçları karşılayan yapım
işlerinin ifası” olarak Direktifte öngörülen üçüncü tür yapım işleriyle ilgilidir.
AD, idarenin “yapım işlerinin türünü belirlemek veya en azından tasarımıyla ilgili söz sahibi olmak
üzere gerekli tedbirleri almış olması gerektiğini” belirtmiştir (kararın 67. maddesi).
AD, sözkonusu durumda, idarenin şehir planlama yetkilerini kullanırken kendisine intikal eden inşaat
planlarını incelemiş olmasının veya bu tür yetkileri uygulamaya yönelik bir karar almış olmasının tek
başına yeterli olmayacağının altını çizmiştir (madde 68).
Gelecekte bir yapım işi sözleşmesi imzalama ihtimalini içeren bir arazi satışı, kamu yapım işi ihale
sözleşmesi kabul edilebilir mi?
Almanya’daki mahkeme ayrıca Direktifin başka durumlarda arazi satışı için geçerli olup olmadığını
sormuştur. Bu durumlar arasında, başka bir kamu idaresinin aynı arazi üzerinde bir yapım işi
sözleşmesi imzalamaya niyetlendiği ancak henüz resmi bir karar vermediği durum da bulunmaktadır.
AD, Direktifin prensipte bu tür durumları kapsayabileceği kanısına varmıştır. Eğer arazi satışı ve yapım
işleri için imzalanacak sözleşme tek bir işlem olarak – bir “bütün” olarak görülüyorsa, Direktif geçerli
olabilir (karar metni madde 82).
Ancak AD, kendisine intikal eden davada yukarıda belirtilen durumun geçerli olmadığını düşünmüştür
(madde 83). AD, yapım işleriyle ilgili tarafların herhangi bir bağlayıcı yükümlülük üstlenmediğini ve
arazi satışı sırasında kısa süre içinde bir yapım işi sözleşmesinin imzalanacağına dair herhangi bir kanıt
bulunmadığını dikkate almıştır (madde 86-87). Bu nedenle, bir kamu yapım işi ihale sözleşmesinin var
olduğunu kabul etmek için gereken yasal koşullar bu satış işleminde bulunmamaktadır (madde 88).
AD ayrıca bir yapım işi ihale sözleşmesi imzalamaya “niyetlenmiş” ancak bunu resmi karara dökmemiş
başka bir kamu kurumu olsa bile, sözkonusu işlemin bir kamu yapım işi ihale sözleşmesi olmadığını
belirtmiştir (madde 88).
İmtiyaz tanımı
Ulusal mahkeme tarafından sorulan bir diğer soru Direktifin 1. maddesinin 3. paragrafı kapsamında
kamu yapım işi imtiyazı kavramının anlamıyla ilgilidir. AD, imtiyazın verilebileceği tek müteşebbisin
arazinin halihazırda sahibi olması durumunda bir yapım işi imtiyazının mümkün olamayacağını
belirtmiştir. AD’ye göre, bir işten maddi gelir elde etme hakkını devredebilmek için, idarenin
halihazırda bu işten maddi gelir elde edebilecek pozisyonda olması gerekir. Arazinin sahibi
müteşebbis olduğunda ve araziden faydalanma hakkı halihazırda müteşebbiste bulunduğunda bu
geçerli değildir (madde 74).
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Süresi belli olmayan sözleşmeler
AD, sözleşme süresi konusunda da değinmiştir. Bu yorumlar, süresi belli olmayan bir sözleşmenin
imtiyaz kabul edilip edilemeyeceğine dair ulusal mahkeme tarafından sorulan soru üzerine dile
getirilmiştir. AD, süresi belli olmayan imtiyazlar vermeyi AB mevzuatına aykırı kabul etmek için,
rekabet garantisi gibi ciddi gerekçelerin olduğunu belirtmiştir (madde 79).
Karar (açıklaması)
•

•
•

•

“Kamu yapım işi ihale sözleşmesi” kavramı, sözleşmeye konu olan yapım işlerinin maddi veya
fiziksel olarak idare için yapılmasını şart koşmaz. Yapım işlerinin idareye anında ekonomik fayda
getirmesi için yapılması gibi bir koşul yoktur. Bu koşul, idarenin şehir planlamaya dair yetkilerini
kullanmasıyla da karşılanmaz.
“Kamu yapım işleri ihale sözleşmesi” kavramı, sözleşmeye konu olan yapım işlerinin ifasında
idarenin doğrudan veya dolaylı olarak yükümlülük altına girmesini gerektirir. Bu yükümlülüğün
ulusal mevzuatta belirlenen usuller uyarınca yasal olarak uygulanabilir olması gerekir.
İdarenin kendisine intikal eden planları incelemesi veya şehir planlama yetkilerini kullanarak bir
karar alması, “idare tarafından belirlenen ihtiyaçlar” koşulunu tek başına karşılamaz.
Bir kamu idaresinin bir müteşebbise arazi satışı gerçekleştirdiği ve başka bir kamu idaresinin bu
arazi üzerinde yapım işi ihalesi vermeye niyetlendiği ancak bunu resmi olarak kararlaştırmadığı
durumlar Direktif kapsamına girmez.
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Üçüncü Bölüm
Kapsam – “Kamu hukukuna tabi kuruluş” tanımı
Bağlam
Direktif ancak bir idare bir kamu ihalesi gerçekleştirirse uygulanır. İdare tanımı Direktifin 1.
maddesinin 9. paragrafında yapılmıştır. İdareler başlıca iki sınıfa ayrılır: kamu kurumları, örneğin
devlet kurumları, bölgesel veya yerel idareler ve kamu hukukuna tabi kuruluşlar.
“Kamu hukukuna tabi kuruluş” terimi, kuruluşun amacı ve yapısı, yasal statüsü, finansman modeli,
yönetim ve denetim biçimine ilişkin Direktifin 1. maddesinin 9. paragrafında belirtilen üç koşulun
tamamına uyan kuruluşları ifade eder.
Direktifin 1. maddesinin 9. paragrafı
“Kamu hukukuna tabi kuruluşlar”:
(a) sınai veya ticari nitelik taşımayan ve esasen kamu yararına yönelik ihtiyaçların
karşılanması için kurulmuş olan,
(b) tüzel kişiliği haiz,
(c) büyük oranda devlet, bölgesel veya yerel yönetimler ya da kamu hukukuna tabi diğer
kuruluşlarca finanse edilen veya yönetimleri bu kuruluşların denetimine tabi olan
veya ihale makamı, yönetim ya da denetim kurulu üyelerinin yarısından çoğu bu
kuruluşlar tarafından atanmış,
kuruluşları ifade eder.
Bir kuruluşun kamu hukukuna tabi kuruluş olarak sınıflandırılması için, (a) ve (b) bentlerindeki koşullar
ile(c) bendinde belirtilen koşulların en az birini karşılaması gerekir.
Daha fazla bilgi için bkz:
Sigma Kamu Alımları 3 Numaralı Bilgi Notu, “İhale Makamı Nedir” (Ocak 2011) –
http://www.sigmaweb.org/publications/Public_Procurement_Contracting_Authority_2011.pdf
Sigma
Kamu
Alımları
Eğitim
Rehberi,
Modül
http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf

D1,

“İhale

Makamları”

–

Dikkate alınacak başlıca hususlar
1. AB kamu alımları direktifleri idareler için geçerlidir. “Kamu hukukuna tabi kuruluşlar” idare olarak
sınıflandırılır.
2. “Kamu hukukuna tabi kuruluş” kavramı, Direktifte tanımlanan özel bir anlamı olan bir AB
terimidir.
3. Ulusal mevzuatın:
• Direktifte belirtilen tanımı değiştirmeden aktarması;
• Kavramı uygulama için yorumlarken AD tarafından verilen tanımı da dikkate alması gerekir
4. “Kamu hukukuna tabi kuruluş” kavramının ulusal mevzuata yanlış aktarılması veya uygulamada
yanlış yorumlanması sonucunda aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:
• Kamu alımlarına dair kurallara tabi olması gereken kuruluşlar kapsam dışı kalabilir veya
• AB tanımı kapsamına girmeyen kuruluşlar ulusal mevzuatın kapsamına girebilir.
AD yaklaşımı ve kararlarının özeti
AD, direktiflerde yer alan idare (ihale makamı) kavramına işlevsel bir bakış açısıyla yaklaşır.
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AD, “kamu hukukuna tabi kuruluş” tanımının bir AB hukuk kavramı olduğunu ve AB mevzuatının
hükümleri ışığında yorumlanması gerektiğini teyit etmiştir (bkz: C-84/03 sayılı Komisyon – İspanya
davası). Aynı anda karşılanması gereken üç koşul bulunmaktadır:
•
•

tüzel kişiliği haiz olmak
esasen kamu yararına yönelik ihtiyaçların karşılanması için ticari olmayan görevler yerine
getirmek
• büyük oranda bir kamu kurumuna bağlı olmak
(bkz. C-44/96 sayılı Mannesmann, C-353/96 sayılı Komisyon – İrlanda ve C-328/96 sayılı Komisyon
– Avusturya davaları).
Bu koşulların her birinin işlevsel açıdan yorumlanması gerekir, bir başka deyişle, her bir koşul,
kendisiyle ilgili resmi kurallardan bağımsız bir şekilde yorumlanmaktadır. Bu tür bir yaklaşım,
kuruluşun ilgili kamu idaresine bağlılığını sağlayan bir yöntem olarak görülmelidir (C-526/11 sayılı IVD
davası).
Özel bir kuruluşun “kamu hukukuna tabi” olup olmadığını tespit etmek için, kuruluşun yukarıdaki üç
koşulu karşılayıp karşılamadığına bakmak yeterlidir. Bir kuruluşun özel hukuk önündeki statüsü, bu
kuruluşun Direktif uyarınca bir ihale makamı olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmez (bkz: C84/03 sayılı Komisyon – İspanya davası).
Tüzel kişilik: İlk koşul olan tüzel kişiliği haiz olmak uygulamada nadiren sorun çıkarmaktadır bu
nedenle AD’ye intikal eden davalarda AD genellikle diğer iki koşulla ilgili yargı yetkisini kullanmıştır.
Kamu yararına yönelik ihtiyaçların karşılanması için ticari olmayan faaliyette bulunmak: “Sınai veya
ticari nitelik taşımayan ve esasen kamu yararına yönelik ihtiyaçlar” genellikle i) piyasadaki mevcut mal
ve hizmetlerin dışındakilerle karşılananlardır ve ii) kamunun çıkarları gözetilerek devlet tarafından
veya devletin karar verme yetkisini elinde bulundurduğu bir düzenleme aracılığıyla sağlanırlar. Bu iki
etken her zaman belirleyici olmayabilir (bkz C-393/06 sayılı Ing. Ainger davası).
AD, Direktifin aşağıdakileri birbirinden ayırdığını belirtmektedir:
• kamu yararına yönelik, sınai veya ticari nitelik taşımayan ihtiyaçlar
• kamu yararına yönelik, sınai veya ticari nitelik taşıyan ihtiyaçlar
Bir kuruluşun kamu hukukuna tabi kuruluş olarak sınıflandırılması için, kuruluşun sınai veya ticari
nitelik taşımayan ve esasen kamu yararına yönelik ihtiyaçların karşılanması için kurulmuş olması
gerekir.
Kamu yararına yönelik ihtiyaçları karşılayan faaliyetler: AD, aşağıdaki faaliyetlerin kamu yararına
yönelik ihtiyaçları karşılayan faaliyetler olduğunu kabul eder:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

bir üniversite işletmek (C -380/98 sayılı Cambridge Üniversitesi davası)
fuar ve sergi organize etmek (C- 223/99 ve C-260/99 sayılı Agorà ve Excelsior ortak davaları)
cenaze levazımatçılığı faaliyetlerini yerine getirmek (C-373/00 sayılı Adolf Truley davası)
belediyede ekonomik büyümeyi tetiklemek için ticari firmaların kullanımına yönelik
gayrimenkul inşa etmek ve edinmek (C-18/01 sayılı Korhonen ve Diğerleri davası)
resmi belge basmak (C-44/96 sayılı Mannesmann davası)
atık toplamak ve bertaraf etmek (C-360/96 sayılı Gemeente Arnhem ve Gemeente Rheden BFI Holding davası)
ulusal ormanları ve ormancılık sanayini yönetmek (C-353/96 sayılı Komisyon – İrlanda ve C306/97 sayılı Connemara Machine Turf davaları)

kira bedeli düşük mesken temin etmek (C-237/99 sayılı Komisyon – Fransa davası)
cezaevlerinin maliyetlerini belirlemek ve geri ödemek (C-283/00 sayılı Komisyon – İspanya
davası)
radyo ve televizyon yayıncılığı faaliyetlerinde bulunmak (C-337/06 sayılı Bayerischer Rundfunk
ve Diğerleri davası)
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çevreci işlemlerle kentsel bölgelere ısıtma hizmeti tedarik etmek (C-393/06 sayılı Ing. Aigner
davası)
Kuruluşun bir kamu kurumuna bağlı olması – mali açıdan: AD, C-380/98 sayılı Cambridge Üniversitesi
davasında, bir kuruluşun finansman şekline dair aşağıdaki hususların altını çizmiştir:
•

•

Direktifte yer alan “büyük oranda” ifadesi niceliğe atıfta bulunmaktadır ve kuruluşun mali
kaynaklarının yarısından fazlası (%50’den fazlası) anlamına gelir.
• Kamu kurumu tarafından sağlanan finansmanın oranı tespit edilirken, başka idare tarafından
yapılan bütün ödemeler dikkate alınmaz, sadece “bağımlılık ilişkisi kuranlar veya bunu
güçlendirenler” dikkate alınır. Araştırma çalışmalarına destek sağlamak amacıyla verilen ödül
veya hibeler ile yereldeki eğitim kurumlarının belli öğrenciler için üniversite eğitimi ücretlerini
karşılaması sözkonusu bağımlılık ilişkisini yaratabilir.
• Gelirin idareden gelen kısmını hesaplarken dikkate alınan toplan gelirin, ticari faaliyetlerden
elde edilenler de dahil olmak üzere bütün gelir kalemlerini içermesi gerekir.
• Hesaplama yapılırken esas alınacak süre, kuruluşun kendi bütçe yılıdır. Belli bir yılın dikkate
alınıp alınmayacağı, bütçe yılının başında, mevcut rakamlara atıfta bulunarak belirlenir.
Rakamlar geçici bile olsa, süre başlamış demektir.
• Direktif uyarınca, ihale usulü başladığı an ihaleyi yapan kuruluş idare sayılır. İhalenin sonuna
kadar Direktif geçerliliğini sürdürür.
Almanya’daki kamu yayın kuruluşlarıyla ilgili C-337/06 sayılı Bayerischer Rundfunk ve Diğerleri
davasında, AD, bir kamu kurumu tarafından sağlanan finansman kavramının işlevsel açıdan
yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. AD, bir kuruluşun kamu hukukuna tabi bir kuruluş olarak
sınıflandırılması için devlet tarafından doğrudan finansman sağlama gereğinin olmadığını belirtmiştir.
C-300/07 sayılı Hans ve Christophorus Oymanns davası, Almanya’da geçerli olan yasal hastalık
sigortası fonuyla ilgilidir. AD, Direktifte belirtilen finansman koşulunun, bir kuruluşun üyelerinden
alacağı katkı miktarını kendisinin belirlediği durumlarda da geçerli olabileceğini teyit etmiştir. Bu
durum, kuruma üyeliğin ve katkı ödemelerinin kanunla belirlendiği, katkıların belli bir karşılık olmadan
verildiği, katkı seviyesinin kanunla sabitlendiği ve kuruluşun kar amacı güden faaliyet yerine
getirmesinin yasak olduğu durumlarda geçeridir.
Bunlara karşılık, C-526/11 sayılı IVD davasında, AD, kamu hukukuna tabi bir meslek birliğinin
finansman koşulunu karşılamadığına karar vermiştir. İlgili meslek birliğinin gelirlerinin büyük bölümü
üyelerinden aldığı katkıdan gelmektedir. Ancak, katkı ödenmesini gerektiren ve ödenecek katkının
seviyesini belirleyen kanun, sözkonusu birliğin görevlerini yerine getirirken gerçekleştireceği
faaliyetlerle ilgili herhangi bir kapsam veya usul belirlememiştir.
Kuruluşun bir kamu kurumuna bağlı olması – denetim açısından: C-373/00 sayılı Adolf Truley
davasında AD, kuruluşun yıllık hesaplarının ve muhasebe kurallarına uygunluk, düzenlilik, tutumluluk,
verimlilik ve etkinlik açısından faaliyetlerinin başka bir kurum tarafından denetlendiği durumlarda,
denetim koşulunun karşılandığını karara bağlamıştır. Ayrıca, kuruluşun iş faaliyetleri ve/veya tesisleri
de idare tarafından denetlenebilir ve sonuçlar kuruluşun sahibine raporlanır.

ABAD kararları
C-300/07 sayılı Hans ve Christophorus Oymanns davası
Hans and Christophorus Oymanns GbR - AOK Rheinland/Hamburg
Karar tarihi: 11 Haziran 2009, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 16 Aralık 2008
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile kararla ilgili daha detaylı açıklamalara belgenin ilerleyen bölümlerinde yer
verilmektedir.
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AOK Rheinland/Hamburg (bundan sonra AOK olarak anılacaktır) tarafından ortopedik ayakkabı
tedariki ve bununla ilgili danışmanlık hizmetleri için gerçekleştirilen ihale hakkında Almanya’da yasal
işlem başlatılmıştır. AOK yasayla kurulmuş bir hastalık sigortası fonudur. Sigortalı kişilere ürün tedarik
etmekte ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.
AD, AOK’un Direktifteki tanım uyarınca bir idare olup olmadığına dair mülahazalarda bulunmuştur.
Bunun sonucunda, AD, büyük oranda başka idarelerce finanse edildiğini ve karşıladığı diğer kriterleri
de dikkate alarak AOK’un kamu hukukuna tabi bir kuruluş olduğu sonucuna varmıştır. AD’ye göre, bir
hastalık sigortası fonunun, kamu yararına yönelik ihtiyaçları herhangi bir sınai veya ticari özelliğe sahip
olmadan karşılayan ve tüzel kişiliği haiz bir kurum olduğu açıkça ortadadır. AD bu sonuca, AOK’un
kamu sağlığına dair ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş ve kamu hukukuna tabi bir tüzel kişilik
olduğu gerçeğine dayanarak varmıştır. Sözkonusu hizmet kar amacı gütmeyen bir düzenlemeyle
verildiği için, bu ihtiyaçların sınai veya ticari bir özelliği bulunmamaktadır.
C-393/06 sayılı Ing. Aigner davası
Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH v Fernwärme Wien GmbH
Karar tarihi: 10 Nisan 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 22 Kasım 2007
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile kararla ilgili daha detaylı açıklamalara belgenin ilerleyen bölümlerinde yer
verilmektedir.
Bu dava, Avusturya şikayet inceleme kurumuna intikal eden bir şikayet üzerine açılmıştır. Dava,
tamamen Viyana belediyesine ait Fernwärme Wien (bundan sonra FW olarak anılacaktır) adlı bir şirket
tarafından başlatılan ihale usulüyle ilgilidir. FW, atıktan üretilen enerjiyi kullanarak evlerin, Avusturya
devletine ait binaların ve özel sektör binalarının ısınma ihtiyacını gidermek üzere kurulmuş bir
şirkettir. Bu faaliyet Sektörel Alımlar Direktifinin kapsamına girmektedir. Ancak, sözkonusu ihalenin
konusu, Sektörel Alımlar Direktifinin kapsamına girmeyen bir faaliyet olan soğutma tesislerinin
kurulumudur.
Adalet Divanına yöneltilen sorular, bu ihalenin, eğer giriyorsa, hangi direktifin kapsamına girdiğini
tespit etmeyi amaçlamaktadır.
AD ilk olarak, çevreci bir yöntem kullanarak kentsel bir bölgenin ısınmasını sağlama faaliyetinin kamu
yararına yönelik bir faaliyet olduğunu belirtmiştir. Bu durumda, FW, kamu yararına yönelik ihtiyaçların
karşılanması için kurulmuştur. AD, faaliyetler özel şirketlerce ifa edilse de, buradaki ihtiyaçların kamu
yararına yönelik ihtiyaçlar olabileceğini belirtmiştir.
AD daha sonra bu ihtiyaçların sınai veya ticari niteliğe sahip olup olmadıklarını incelemiştir. Geçmiş
içtihadı da dikkate alarak, bu ihtiyaçların bir rekabet ortamında karşılanıp karşılanmadığına bakmıştır.
AD (geçmiş içtihadın da altını çizerek) bir alanda “ciddi bir rekabet” görülmesinin, bu alandaki
ihtiyaçların sınai ve ticari niteliğe sahip olduğuna işaret ettiğini belirtmiştir.
AD’ye göre, FW kâr elde etse bile, birincil amacı kâr etmek değildir. AD, sözkonusu ihtiyaçları
karşılayan tek kuruluş olduğu için FW’nin ciddi bir rekabet ortamında faaliyet göstermediği sonucuna
varmıştır. Bu bağlamda, alanda hizmet veren diğer iki küçük firmanın gerçek bir rekabet ortamı
yaratmadığının altı çizilmelidir. İlgili diğer bir etken ise, büyük çaplı dönüştürme çalışmaları
gerektireceğinden, sistemin başka bir enerji biçimiyle değiştirilmesinin zorluğudur. Viyana Belediyesi
diğerleri yanında çevreci sebeplerden ötürü bu sisteme büyük önem vermiştir. Bu, oluşan kamuoyu
nedeniyle, zararına bile çalışsa sistemi değiştirmenin zor olacağı anlamına gelmektedir.
AD ayrıca daha önce verdiği kararları hatırlatarak, kuruluşun aynı zamanda bazı ticari faaliyetlerde
bulunmasının, kamu hukukuna tabi kuruluş tanımına girmesini engellemediğini belirtmiştir. “Ticari” ve
“ticari olmayan” faaliyetlerin oranı da kamu hukukuna abi kuruluş tanımını ilgilendirmez.
AD ayrıca, kamu hukukuna tabi bir kuruluşun bir taraftan bazı faaliyetlerini rekabet koşullarında
gerçekleştirirken, bir taraftan da kamu alımları direktiflerinden birinin kapsamına giren bir faaliyet
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yürütüp yürütemeyeceğini mülahaza etmiştir. Geçmiş davalarda, AD, direktiflerin genel olarak bir
kuruluşun bütün faaliyetlerini kapsadığına dair karar vermişti. Durumun böyle olmaması halinde,
ticari faaliyetlerin desteklenmesi için ticari olmayan faaliyetlerin kullanılması olasılığı ortaya çıkmakta
ve alımların ticari özellik taşımadan, yani ayrımcılık gözetilerek yapılması durumu ortaya
çıkabilmektedir.

C-337/06 sayılı Bayerischer Rundfunk ve Diğerleri davası
Bayerischer Rundfunk ve Diğerleri - GEWA Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH
Karar tarihi: 13 Aralık 2007, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 6 Eylül 2007
Ön karar başvurusu
Almanya mahkemelerinde açılan dava, temizlik hizmetlerine ilişkin GEZ tarafından imzalanan bir
sözleşmeyle ilgilidir. Sözkonusu sözleşme Hizmet Alımları Direktifinde belirtilen rekabetçi ihale usulleri
uygulanmadan imzalanmıştır.
GEZ, Alman kamu yayıncılık kuruluşlarından ücret tahsil eden merkezi bir ajanstır. Ücretler genellikle
televizyon alıcıları olan vatandaşlar tarafından ödenmektedir. GEZ tüzel kişiliği haiz değildir. Yayıncı
kuruluşların kendi aralarında yaptıkları idari anlaşmayla, bu ücretlerin kuruluşlar adına tahsil edilmesi
için kurulmuştur. Almanya mahkemelerine intikal etmiş davada, sözkonusu sözleşmenin Direktif
kapsamında verilmesi gerektiği iddia edilmiştir.
Almanya inceleme kurumunun yönelttiği sorular, Alman yayıncı kuruluşların direktifler kapsamında
“idare (ihale makamı)” olup olmadığını belirlemeye yönelik sorulardır.
Dolaylı finansman: Almanya inceleme kurumunun AD’ye yönelttiği ilk soru, “finansmanı devlet
tarafından karşılanan” ifadesiyle ilgilidir. Bu ifade acaba yayıncıların televizyon alıcısına sahip kişilerce
yapılan ödemeler aracılığıyla dolaylı finansmanını kapsar mı? Sözkonusu bu ücretler, kuruluşun
gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır, kalan kısım ise reklam gelirleri gibi gelirlerden
oluşmaktadır.
AD, kamu yayıncılığı yapan kuruluşların televizyon alıcısına sahip kişilerce ödenen ücretlerle finanse
edildiği durumlarda, gelirlerin yarısından fazlasının devlet tarafından karşılandığı hükmüne varmıştır.
Sözkonusu durumda, ücret, “esas davaya konu olan bu gibi kurallar uyarınca dayatılmakta,
hesaplanmakta ve tahsil edilmektedir”. AD, direktiflerin devlete bağımlı olan kuruluşları kapsadığına
yönelik kurallara atıfta bulunmuştur. Devletin yarattığı etki nedeniyle bu kuruluşlar herhangi bir ihale
gerçekleştirdiklerinde yerli isteklileri tercih etmeye meyilli olabilir. AD, Direktifte finansmanın
doğrudan devlet tarafından yapılmasına ilişkin herhangi bir koşul yer almadığını ve bunun zaten
kuralların amacıyla çok ilgili olmadığını belirtmiştir.
Bu bağlamda, AD, aşağıdaki hususları mülahaza etmiştir:
•

Sözkonusu bedel, müşterilerle yapılan sözleşmeye bağlı değildir, devletin kurduğu bir düzen
kapsamında dayatılmıştır ve miktar devlet tarafından belirlenmektedir. Buradaki bedel ilk
başta yayıncıların ihtiyaçları doğrultusunda kurulmuş bağımsız bir komisyonun önerisi üzerine
belirlense ve önerilen ücretleri değiştirme konusunda devletin sınırlı yetkisi olsa da AD,
burada devlet finansmanının sözkonusu olduğu kanaatindedir.
• Ödeme yükümlülüğü, televizyon yayını alıcısına sahip olmaya bağlıdır, hizmetin gerçekte
kullanılıp kullanılmadığı önemli değildir. AD, buradaki bedelin, doktorların, avukatların ve
mimarların aldığı ve yine Alman devleti tarafından belirlenen ücretlerden farklı olduğu
kanaatindedir. Bu farklılık, bahsedilen hizmetlerden yararlanan kişilerin bunu kendi
istekleriyle yapmaları ve ödedikleri ücret karşılığında gerçekten bir hizmet almalarından
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, sayılan mesleki faaliyetlerin finansmanı devlet tarafından
sağlanmamakta veya garanti edilmemektedir.
AD ayrıca, fonların devlet bütçesinden aktarılmamasının konuyla ilgisi olmadığının altını çizmiştir.
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Devletin doğrudan müdahalesi: AD’ye yöneltilen ikinci bir soru da tanımın geçerli olması için
ihalelerin karara bağlanmasına devletin doğrudan müdahalesi olması gerekip gerekmediği
yönündedir. AD, herhangi bir devlet müdahalesinin gerekmediği sonucuna varmıştır. Genel anlamda
mali bağımlılık yerli isteklilerin tercihi riskini doğurmaya yetmektedir.
C-526/11 sayılı IVD davası
IVD GmbH & Co. KG - Ärztekammer Westfalen-Lippe
Karar tarihi: 12 Eylül 2013, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 30 Ocak 2013
Ön karar başvurusu
Kısa süre önce, C-526/11 sayılı IVD davasında, AD, kamu hukukuna tabi bir meslek birliğinin kamu
hukukuna tabi kuruluş olarak değerlendirilmeyeceğine karar vermiştir. Bu dava, Westphalia-Lippe
bölgesine yer alan hekimler birliği olan Ärztekammer Westfalen-Lippe (bunan sonra “hekimler birliği”
olarak anılacaktır) tarafından tanıtım materyallerinin basımı ve dağıtımı için imzalana bir sözleşme
hakkındadır.
AD, hekimler birliğinin büyük oranda bir kamu kurumu tarafından finanse edilmesi kriterini
karşılamadığına dayanarak karara varmıştır. Hekimler birliğinin gelirlerinin büyük bir kısmı üyeleri
tarafından ödenen katkılardan oluşmaktadır ve kanun gereği birlik bu katkıların miktarını belirleme ve
bunları tahsil etme yetkisine sahiptir. Ayrıca, bir kamu kurumunun denetimine tabi olma kriteri de
karşılanmamaktadır.
AD, C-373/00 sayılı Adolf Truley davasına atıfta bulunarak, ilgili kuruluşun aldığı kararların devlet
tarafından incelenme ihtimalinin, denetim kriterini tek başına karşılamadığını belirtmiştir çünkü böyle
bir inceleme, kamu kurumuna, sözkonusu kuruluşun ihaleye ilişkin verdiği kararları etkilemesi için
yetki vermemektedir. Prensipte bu, bir denetim otoritesinin kararından sonra yürütülen bir genel
inceleme durumudur. Bu ayrıca kuruluşun, gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan katkı miktarını
belirleyen kararının denetim otoritesi tarafından onaylanmasıyla ilgilidir. Denetim otoritesinin onayı,
kuruluşun bütçesinin düzenli olduğunu teyit etmekle sınırlıdır.

2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
2014 tarihli AB Klasik Alımlar Direktifi önsözünde Adalet Divanı kararlarına yoğun olarak atıfta
bulunmaktadır.
Gerekçeler bölümünün 10. maddesi uyarınca:
“’İdare/ihale makamı’ ve özellikle ‘kamu hukukuna tabi kuruluş’ kavramı, Adalet Divanında görülen
davalarda sıklıkla incelenmektedir. İşbu Direktifin kapsamının şahsa göre değiştirilemeyeceğini net bir
şekilde yerleştirmek için, Adalet Divanının esas aldığı tanımları takip etmek ve tanımların daha iyi
anlaşılması için herhangi bir değiştirme maksadı gütmeksizin Adalet Divanı tarafından dava
kararlarında yapılan açıklamaları dikkate almak önemlidir. Bu amaçla, normal piyasa koşullarında
faaliyet gösteren, kâr amacı güden ve faaliyetlerinden kaynaklanan maddi kayba kendisi katlanan
kuruluşlar, “kamu hukukuna tabi kuruluş” olarak değerlendirilemez çünkü bu tür kuruluşların
karşılamakla görevlendirildiği kamu yararına yönelik ihtiyaçlar, bu durumda, sınai veya ticari niteliğe
sahiptir.
Benzer şekilde, sözkonusu kuruluşun gelirlerinin kaynağına ilişkin koşul da Adalet Divanında görülen
davalarda sıklıkla incelenmiştir. Divan, “büyük oranda…finanse edilmek” kavramının yarıdan fazla
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anlamına geldiğini belirtmiş ve bu finansmanın, kullanıcıların ödediği ve kamu hukuku kuralları
uyarınca dayatılan, hesaplanan veya tahsil edilen ücretleri içerebileceğinin altını çizmiştir.”
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C-300/07 sayılı Hans ve Christophorus Oymanns davası
Hans and Christophorus Oymanns GbR - AOK Rheinland/Hamburg
Karar tarihi: 11 Haziran 2009, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 22 Kasım 2007
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
Kapsam – “kamu hukukuna tabi kuruluş” tanımı
Maddi kapsam – ihale sözleşmesi ile hizmet imtiyazı ayrımı
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 3-11

Hukuki çerçeve – Almanya Mevzuatı

Madde 12-25

Davayla ilgili veriler

Madde 26-38

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 39

Analiz ve karar

Madde 40-76

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davayla ilgili verilerin özeti (Madde 26-38)
AOK Rheinland/Hamburg (bundan sonra AOK olarak anılacaktır) yasayla kurulmuş bir hastalık sigortası
fonudur. AOK, entegre bir hizmetin bir parçası olarak ortopedik ayakkabı imalatı ve tedariki için özel
bir ihale ilanı yayınlamış ve teklif çağrısında bulunmuştur. Bu entegre hizmet, özel imalat ortopedik
ayakkabıların yapımı, tedariki ve hastaya tesliminden önce ve sonra ayakkabıyla ilgili danışmanlık
hizmetlerinin temininden oluşmaktadır. Hastalık sigortası kartı hamili ve uygun tıbbi reçeteye sahip
diyabetik ayak sendromu hastaları tedarikçiyle doğrudan temasa geçecektir. Tedarik edilecek
ayakkabı sayısı ihale çağrısına belirtilmemiştir. Entegre hizmetin ödemesi, hastalardan ve AOK’tan
gelecek katkılarla yapılacaktır.
Ortopedik ayakkabı şirketi olan Hans ve Christophorus Oymanns (bundan sonra Oymanns olarak
anılacaktır) ihaleye teklif verdi. Oymanns öncelikle AOK’un AB ve ulusal kamu alımları mevzuatını ihlal
ettiği gerekçesiyle AOK’a şikayet başvurusunda bulunmuştur. AOK, bu ihalede kamu alımlarına ilişkin
mevzuatın geçerli olmadığı gerekçesiyle şikayet başvurularını reddetmiştir. Oymanns bunun üzerine
kamu alımları şikayet inceleme kurumuna başvurmuştur.
Almanya şikayet inceleme kurumu, hastalık sigortası fonunun “kamu hukukuna tabi bir kuruluş” olup
olmadığını tespit etmek üzere AD’ye bir dizi soru yöneltmiştir.
Şikayet inceleme kurumu ayrıca ihalenin hangi sınıfa girdiğine dair sorular sormuştur. Almanya’da
yasayla kurulan hastalık sigortası fonları, Almanya nüfusunun neredeyse %90’ını kapsayan hastalık
sigortası programlarını işletirler. Sözkonusu sigorta programı kâr amacı gütmez. Program kapsamına
giren bireyler çok sayıda hastalık sigortası fonu arasından seçim yapar.
AB mevzuatı (madde 3-11): 2004/18 sayılı AB Direktifinin 1. maddesinin 2. paragrafı – “kamu
ihale sözleşmesi”, “kamu mal alımı ihale sözleşmesi”, “kamu hizmet alımı ihale sözleşmesi”,
“hizmet imtiyazı”, “çerçeve anlaşma” tanımları; 1. maddenin 9. paragrafı – “idare/ihale makamı”
ve “kamu hukukuna tabi kuruluş” kavramları; 21. madde –Direktifin Ek IIB’sinde yer alan
hizmetler, 32. madde “çerçeve anlaşmalar”
Almanya mevzuatı (madde 12–25): Almanya “Sosyal Hukuku”
Karar (madde 40-76)
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“Kamu hukukuna tabi kuruluş” tanımı: “sınai veya ticari nitelik taşımayan ve esasen kamu yararına
yönelik ihtiyaçların karşılanması için kurulmuş” kuruluş.
Direktifte “idare/ihale makamı” tanımı kapsamında ifade edilen kurumlar arasında “kamu hukukuna
tabi kuruluşlar” da yer almaktadır. “Kamu hukukuna tabi kuruluş” kavramı Direktifin 1. maddesinin 9.
paragrafında tanımlanmıştır:
Direktifin 1. maddesinin 9. paragrafı
“Kamu hukukuna tabi kuruluşlar”:
(a) sınai veya ticari nitelik taşımayan ve esasen kamu yararına yönelik ihtiyaçların
karşılanması için kurulmuş olan,
(b) tüzel kişiliği haiz,
(c) büyük oranda devlet, bölgesel veya yerel yönetimler ya da kamu hukukuna tabi diğer
kuruluşlarca finanse edilen veya yönetimleri bu kuruluşların denetimine tabi olan
veya ihale makamı, yönetim ya da denetim kurulu üyelerinin yarısından çoğu bu
kuruluşlar tarafından atanmış,
kuruluşları ifade eder.
AD ilk olarak hastalık sigortası fonunun i) tüzel kişiliği haiz olduğunun ve ii) sınai veya ticari niteliğe
sahip olmadığı için kamu yararına yönelik genel ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulduğunun
açıkça anlaşıldığını belirtmiştir. Fon, kamu sağlığına yönelik ihtiyaçları karşılamak üzere kamu hukuku
uyarınca kurulmuş yasal bir kurumdur. Bu ihtiyaçlar kâr amacı gütmeden karşılandığı için sınai veya
ticari niteliği olan ihtiyaçlar değildir (madde 49).
Kamu hukukuna tabi kuruluş kavramıyla ilişkili olarak “büyük oranda … finanse edilen” ifadesinin
anlamı
AD daha sonra, hastalık sigortası fonu gibi kurumların, büyük oranda devlet tarafından finanse edilme
kriterini karşılayan kurumlar olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini mülahaza etmiştir ve bu
kriteri karşılayamayacakları sonucuna varmıştır. Bu davaya konu olan sigorta fonu, hem
sigortalılardan hem de işverenlerden alınan katkılarla finanse edilmektedir. Bunlar, kanunla dayatılan
ve sınırlı miktarda da olsa doğrudan federal fonlar aracılığıyla temin edilen katkılardır. Bu bağlama AD
aşağıdakilerin durumla ilgili olduğu kanaatine varmıştır:
•

Finansmanı sağlayan katkılar, ödemesi zorunlu katkılardır (madde 52).

•

Katkılar bireylere belli bir karşılık verilmeksizin ödenmiştir. Katkı miktarı fondan yararlanma
şekline değil, yaş ve sağlık durumu gibi etkenlere ve katkıda bulunma kabiliyetine bağlıdır
(madde 53).

•

Fonu denetleyen kamu kurumunun katkı oranını da onaylaması gerekmektedir (madde 55).

•

Sigortalının katkısı maaşından zorunlu olarak düşülmektedir. Bu miktar, işveren katkısıyla
birlikte işveren tarafından ödenmektedir. Fona yapılan katkılar aslında kamu hukukuna tabi
yöntemlerle toplanmaktadır (madde 56).

AD, C-337/06 sayılı Bayerischer Rundfunk davasının aksine, katkı miktarının bir kamu kurumunca değil
hastalık sigortası fonunun kendisi tarafından belirlendiğinin altını çizmiştir. Ancak, AD, bunun
görüşünü etkilemediğini belirtmiştir. AD ayrıca hastalık sigortası fonunun çok sınırlı bir takdir yetkisine
sahip olduğu kanaatindedir. Fonun amacı, sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen faydaları ve
yardımları sağlamaktır. Bu yardımlar ve ilgili harcamalar ulusal mevzuat tarafından dayatılmaktadır.
Fon işlevlerini kâr amacı gütmeden yerine getirmektedir. Katkı oranının elde edilen gelirlerin
harcamalara eşit olmasını sağlayacak şekilde belirlenmesi gerekir (madde 54).
Bu durumu dikkate alan AD, buradaki finansmanın devletin müdahalesiyle oluştuğuna, devlet
tarafından garanti edildiğine ve tahsilatının da devletin koyduğu kanunlarla güvence altına alındığına
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karar vermiştir. Dolayısıyla buradaki finansmanın devlet finansmanı kabul edilmesi gerekir (madde
57).
“Yönetimlerinin … denetimine tabi olması” kavramının anlamı
Almanya inceleme kurumu hastalık sigortası fonunun yönetiminin devlet denetimine tabi olup
olmadığına dair de bir soru yöneltmiştir. AD, fonun devlet tarafından finanse edildiği, dolayısıyla bu
kriterin karşılanıp karşılanmadığının kontrol edilmesine gerek olmadığı sonucuna varmıştır.
Bir kuruluşun idare olup olmadığına karar vermede Ek III’ün önemi
Direktife bağlı Ek III her bir üye devlette idare (ihale makamı) kabul edilen çeşitli kurumların listesini
vermektedir. Bu liste Almanya hastalık sigortası fonlarını da kapsar. Listenin, ismi geçen kurumların
idare olduğuna dair inkar edilemez bir varsayım ortaya çıkardığı iddia edilmiştir. AD bu iddiayı
reddetmiş ve listede ismi geçen kurumların ancak Direktifte belirtilen idare tanımına uyması halinde
idare kabul edilebileceğini hükme bağlamıştır (madde 45).
Hem mal hem de hizmet alımı içeren sözleşmelerin sınıflandırılması
AD, hem mal hem de hizmet alımı içeren sözleşmelerin sınıflandırılması hakkındaki hususları da ele
almıştır. Direktif uyarınca bu tür sözleşmeler, mal alımı için öngörülen bedel hizmet alımı için
öngörülenden fazla ise mal, aksi durumda hizmet sözleşmesi kabul edilir [Direktif Madde 1(2)(d)].
Aynı anda hem yapım işi hem de hizmet alımı içeren sözleşmeler için farklı bir kural geçerlidir.
Direktifin 1. maddesinin 2. paragrafının (d) bendinin üçüncü alt paragrafına göre:
“Konusu Ek II’de sayılan hizmetler olan ve sözleşmenin esas konusunun tali unsuru olarak Ek I
kapsamındaki faaliyetleri de içeren sözleşmeler bir hizmet alımı ihale sözleşmesi olarak
değerlendirilir”.
AD, konusu hem hizmet hem mal alımı olan ihale sözleşmeleri için geçerli olan kural gereği mal ve
hizmetlerin değerinin tamamen niceliğe yönelik hesaplanacağını teyit etmiştir. Konusu hem yapım işi
hem de hizmet alımı olan ihale sözleşmelerinde geçerli olan sözleşmenin esas konusuna bakma kuralı,
konusu hem mal hem de hizmet alımı olan ihale sözleşmelerini sınıflandırırken dikkate alınmaz
(madde 61-63)
Sözkonusu davada, ortopedik ayakkabılar, her müşterinin özel ihtiyacına göre müşteriye özel imal
edilecektir. AD, bir ürünün müşterinin tercih ve ihtiyacına göre münferit biçimde üretilmesinin, bu
imalatı bir hizmet haline getirip getirmeyeceğini ele almıştır. Böyle olsaydı, hizmet değerinin
belirlenmesinde bunun da hesaba katılması gerekirdi. AD, sözkonusu davaya konu olan ihalede
ayakkabı imalatının bir hizmet olmadığı ve sözleşmenin “mal alımı” kısmında sınıflandırılması gerektiği
sonucuna varmıştır (madde 67). AD bu görüşünü desteklemek için tüketici mallarının satışı hakkında
1999/44 sayılı Direktifin 1. maddesinin 4. paragrafına atıfta bulunmuştur.
Çerçeve anlaşma ve hizmet imtiyazı arasındaki fark
AD ayakkabılarla ilgili imzalanan sözleşmenin hizmet imtiyazı olup olmadığını da ele almıştır. AD’ye
göre, bir sözleşmenin imtiyaz olarak sınıflandırılması için gereken koşullardan biri, sözleşmeye konu
olan faaliyetle ilgili ekonomik riskin tedarikçi tarafından üstlenilmesidir. Bu davada, AD, tedarikçinin
üstlendiği riskin aradaki anlaşmanın imtiyaz kabul edilmesi için yeterli olmadığı sonucuna varmıştır
(madde 75).
Bu bağlamda, AD aşağıdaki etkenlere atıfta bulunmuştur:
•
•
•
•

Ayakkabı tedarikçisi sigortalıların ihtiyaçlarına göre hizmet verme yükümlülüğünü
üstlenmiştir.
Fiyat sözleşmede belirlenmiştir.
Tedarikçi sadece sigortalıların mal veya hizmetlerinden yararlanmaması riskini üstlenmiştir,
bu sınırlı bir risktir.
Hastalık sigortası fonu tedarikçiye yapılması gereken ödemenin tüm maliyetini
karşılamaktadır, bu sayede tedarikçi ödemelerin tahsilatıyla ilgili risklere maruz
kalmamaktadır.
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•

Tedarikçi sigortalılarla sözleşme yapmadan önce ciddi oranda ön harcama yapmak zorunda
değildir.
• Ayakkabıların özel olarak imal edilmesi gereken diyabetik ayak sendromu hastalarının sayısı
bellidir. Böylece tedarikçi müşteri sayısını tahmin edebilmektedir (madde 74).
AD, anlaşmaların içeriğini dikkate alarak sözleşmenin ödemeleri, tedarik edilecek hizmetleri ve
sözleşme süresini net bir şekilde belirlediğinin altını çizmiştir. Sözkonusu hizmetler, yararlanıcıların
talebi üzerine verilecektir. AD, bu bilgiler ışığında, sözleşmenin bir çerçeve anlaşma olduğu sonucuna
varmıştır (madde 76).
Karar (açıklaması)
Yasayla kurulmuş hastalık sigortası fonları büyük oranda sigortalılarca ödenen katkılarla finanse
ediliyorsa, buradaki finansman “büyük oranda” devlet tarafından sağlanan finansman olarak kabul
edilir. Esas davaya konu olan durumda da olduğu gibi, bu katkılar, kamu hukuku kuralları uyarınca
dayatılmakta, hesaplanmakta ve tahsil edilmektedir. Bu tür hastalık sigortası fonları, kamu hukukuna
tabi kuruluş kabul edilir. Bu nedenle Direktife tabi olan idarelerdir.
Bir kamu ihale sözleşmesi hem mal hem de hizmet alımını kapsıyorsa, bu sözleşmenin hangi sınıfa
dahil olduğu, sözleşme kapsamına giren mal ve hizmetlerin değerine bakılarak belirlenir. Tedarik
edilen ürünlerin müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre münferit olarak imal edildiği ve her bir müşteriye
ürünün kullanımıyla ilgili danışmanlık hizmeti verildiği durumlarda, sözleşmeye konu olan kalemlerin
değeri hesaplanırken, sözkonusu ürünlerin imalatı “mal alımı” olarak değerlendirilmelidir.
Hastalık sigortası fonu ve tedarikçi arasında imzalanan sözkonusu anlaşma gibi düzenlemeler,
içerikleri gereği “çerçeve anlaşma” olarak değerlendirilmelidir.
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C-393/06 sayılı Ing. Aigner davası
Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH - Fernwärme Wien GmbH
Karar tarihi: 10 Nisan 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 22 Kasım 2007
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
Kapsam – “kamu hukukuna tabi kuruluş” tanımı
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 3-13

Hukuki çerçeve – Avusturya Mevzuatı

Madde 14

Davayla ilgili veriler

Madde 15-21

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 22

Analiz ve karar

Madde 23-59

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır
Davayla ilgili verilerin özeti (Madde 15-21)
İşbu dava, Avusturya mahkemelerinde başlatılan yasal işlemler sırasında açılmıştır. Dava konusu,
mülkiyeti tamamen Viyana Belediyesine ait olan Fernwärme Wien GmbH (bundan sonra FW olarak
anılacaktır) adlı kuruluş tarafından gerçekleştirilen bir ihale sözleşmesidir. FW, atıktan üretilen enerjiyi
kullanarak evlerin ve kamu ve özel sektör binalarının ısınma ihtiyacını gidermek üzere kurulmuş bir
şirkettir. FW ayrıca büyük çaplı konut projelerinde soğutma tesislerinin genel planlaması faaliyetini de
yürütmektedir. Bu faaliyeti piyasadaki rekabet koşulları çerçevesinde gerçekleştirmektedir.
FW, Viyana’da yapımı planlanan bir ticari kompleksin soğutma tesisinin kurulumu için bir ihale
başlatmıştır. FW, bu ihalede Avusturya kamu alımları mevzuatının geçerli olmadığı kanaatindedir. Ing.
Aigner isimli firma teklif vererek ihaleye katılmıştır. FW, Ing. Aigner’e olumsuz referanslar nedeniyle
tekliflerinin dikkate alınmayacağı konusunda bilgi vermiştir. Ing. Aigner bu karara itiraz etmiştir.
Mahkeme davayı askıya alıp Adalet Divanına AB kamu alımları mevzuatının yorumlanması için üç soru
yöneltmiştir.
Sorularla öğrenilmek istenen, sözkonusu ihale usulünün hangi direktifin kapsamına girdiğidir.
Başvuruyu yapan mahkeme aşağıdaki görüşlere sahiptir:
•

Bir bölgenin ısınması için gerçekleştirilen işletme faaliyetleri Sektörel Alımlar Direktifinin
kapsamına girer,

•

Soğutma tesislerine ilişkin faaliyetler ise Sektörel Alımlar Direktifinin kapsamına girmez.

Başvuruyu yapan mahkeme, 2004/17 sayılı AB Sektörel Alımlar Direktifinin, bu direktifin kapsamına
giren başka faaliyetler yürüten bir kuruluşun soğutma tesisleriyle ilgili faaliyetlerini kapsayıp
kapsamadığını sormuştur.
AB mevzuatı (madde 3-13): 2004/17 sayılı AB Direktifi, Madde 2(1)(a) – “idare” ve “kamu hukukuna
tabi kuruluş” tanımları; Madde 2(1)(b) – “kamu işletmesi” tanımı; Madde 2(2) – direktifin kapsamı;
Madde 3 ila 7 – “kapsama giren faaliyetler”; Madde 9 – karma sözleşmeler; Madde 20 – istisnalar
Avusturya mevzuatı (madde 14): Kamu
(Bundesvergabegesetz), 2006 (Avusturya)

ihale

Karar (madde 23-59)
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sözleşmeleri

hakkında

federal

kanun

Sektörel Alımlar Direktifinin, direktifte listelenmemiş faaliyetlere uygulanması
AD ilk olarak Klasik Alımlar Direktifi (Direktif) ile Sektörel Alımlar Direktifi arasındaki kapsam farkına
değinmiştir. Direktif idareler (contracting authority) için geçerliyken, Sektörel Alımlar Direktifi
kuruluşlar (contracting entity) için geçerlidir. Kuruluş kavramı Direktifte tanımlandığı şekliyle idare
kavramını da kapsar. Aynı zamanda kamu işletmeleri ile bir üye devlet yetkili mercii tarafından
verilmiş özel veya münhasır hakları kullanarak faaliyet gösteren işletmeleri de kapsar. Sektörel Alımlar
Direktifi bütün ekonomik faaliyet alanları için geçerli değildir, direktifin geçerli olduğu “sektörler” özel
olarak tanımlanmıştır. Klasik Alımlar Direktifi ise neredeyse bütün ekonomik faaliyet alanlarını kapsar,
bu nedenle “genel direktif” olarak da anılır (madde 26).
AD, Klasik Alımlar Direktifinin genel kapsamı ile Sektörel Alımlar Direktifinin kısıtlı kapsamı gereği,
Sektörel Alımlar Direktifi hükümlerinin dar anlamda yorumlanması gerektiği sonucuna varmıştır
(madde 27). AD’ye göre, Sektörel Alımlar Direktifinin kapsamı kısıtlı bir alan için tanımlandığından,
direktifte öngörülen usuller bu alan dışındaki sektörlere uygulanamaz. Sektörel Alımlar Direktifi
sadece i) bu direktif kapsamında kuruluş olarak sınıflandırılan merciler tarafından gerçekleştirilen
ihaleleri ve ii) bu direktifin 3 ila 7. maddelerinde belirtilen sektörlerde gerçekleştirilen faaliyetlere
bağlı veya bu faaliyetler için düzenlenen ihaleleri kapsar.
Isıtmayla ilgili faaliyetler Sektörel Alımlar Direktifinin kapsam alanına girmektedir. Kuruluşun bu
faaliyetle ilgili ihaleleri Sektörel Alımlar Direktifinde öngörülen kurallara uygun şekilde düzenlemesi
gerekir. Ancak soğutma tesisleriyle ilgili faaliyetler için bu geçerli değildir (madde 33).
“Kamu hukukuna tabi kuruluş” tanımı
İkinci soru, FW gibi bir kuruluşun Klasik veya Sektörel Alımlar Direktifleri kapsamında “kamu hukukuna
tabi bir kuruluş” olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği yönündeydi. AD, “kamu hukukuna tabi
kuruluş” kavramının her iki direktifte de aynı şekilde tanımlandığını belirtti.
Davaya konu olan bu durumda, FW tamamen Viyana Belediyesine ait bir şirket olduğundan, i) tüzel
kişiliği haiz olmak ve ii) büyük oranda devlet, bölgesel veya yerel yönetimler ya da kamu hukukuna
tabi diğer kuruluşlarca finanse edilmek veya yönetimleri bu kuruluşların denetimine tabi olmak
kriterlerini karşılamaktadır. Bu nedenle, tek yapılması gereken şey, kuruluşun kurulma amacına
yönelik üçüncü kriterin karşılanıp karşılanmadığına bakmaktır.
Kamu yararına yönelik ihtiyaç kavramı
AD ilk olarak, çevreci yöntemler kullanarak kentsel bir alana ısınma sağlamanın kamu yararına yönelik
genel bir ihtiyacı karşıladığını belirtmiştir. Bu durumda FW, kamu yararına yönelik genel ihtiyaçları
karşılama amacıyla kurulmuştur (madde 39). AD, sözkonusu faaliyetler tamamen özel başka
işletmelerce de ifa ediliyor olsa da, o faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşun kamu yararına yönelik
ihtiyacı gidermesinin yine de mümkün olabileceğini doğrulamıştır. Burada önemli olan, bu ihtiyaçların
“kamu yararı sebebiyle, devlet veya bölgesel bir kurumun kendi karşılamayı tercih ettiği veya bu
ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin karar verme yetkisini elinde bulundurmayı tercih ettiği ihtiyaçlar
olmasıdır…” (madde 40).
Sınai veya ticari niteliğe sahip ihtiyaçlar
AD bunun üzerine sözkonusu ihtiyaçların sınai veya ticari niteliğe sahip olup olmadığını ele almıştır.
Geçmiş içtihadı da dikkate alarak, bu ihtiyaçların rekabet ortamında giderilip giderilmediğini
incelemiştir. AD, “ciddi bir rekabet” ortamının varlığının, bu ihtiyaçların sınai veya ticari niteliğe sahip
olduğunun göstergesi olduğunu belirtmiştir (madde 46). AD ilk olarak, her ne kadar FW kâr elde etse
de başlıca amacının kâr etmek olmadığı sonucuna varmıştır (madde 42). Daha sonra, sözkonusu
ihtiyaçları karşılama yetisine sahip tek kuruluş olduğu için ciddi bir rekabet ortamında faaliyet
göstermediğini belirtmiştir (madde 45). Aynı sektörde hizmet veren diğer iki firmanın çok küçük
olduğu ve gerçek anlamda bir rekabet yaratmadıkları açıkça görülmektedir. İlgili diğer bir etken ise,
büyük çaplı dönüştürme çalışmaları gerektireceğinden, sistemin başka bir enerji biçimiyle
değiştirilmesinin zorluğudur. Ayrıca, Viyana Belediyesi diğerleri yanında çevreci sebeplerden ötürü bu
sisteme büyük önem vermiştir. Bu, oluşan kamuoyu baskısı nedeniyle, zararına bile çalışsa sistemi
değiştirmenin zor olacağı anlamına gelmektedir (madde 44).
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Ticari olmayan faaliyetler
AD ayrıca kuruluşun aynı zamanda ticari faaliyet yerine getirmesinin kamu hukukuna tabi kuruluş
tanımını etkilemediğine dair daha önce verdiği kararları da tekrar teyit etmiştir. Kuruluş tarafından
gerçekleştirilen “ticari” faaliyetler ile “ticari olmayan faaliyetlerin” birbirine oranı da “kamu hukukuna
tabi kuruluş” ifadesini tanımlamada herhangi bir etkiye sahip değildir (madde 47).
AD, FW gibi bir kuruluşun hem Klasik Alımlar hem de Sektörel Alımlar Direktifi uyarınca kamu
hukukuna tabi bir kuruluş olduğu sonucuna varmıştır. Bu sonucun uygulamaya etkisi şudur: Klasik
Alımlar Direktifi uyarınca idare tanımına giren bir kuruluş, Sektörel Alımlar Direktifi kapsamına
girmeyen faaliyetlere ilişkin ihale düzenlerken, Klasik Alımlar Direktifinde yer alan usulleri
uygulamakla yükümlüdür (FW’nin soğutma tesisiyle ilgili ihalesinde olduğu gibi).
Bir kamu hukukuna tabi kuruluşun ticari faaliyetlerine direktiflerin uygulanması
Adalet Divanına yöneltilen üçüncü soru aşağıdaki durumla ilgilidir:
•

kamu hukukuna tabi bir kuruluşun kamu alımları direktiflerinden herhangi birinin kapsamına
giren faaliyetleri ile

•

rekabet ortamında gerçekleştirdiği faaliyetlerin net olarak birbirinden ayrılabildiği durumlar.

Geçmiş davalarda AD, direktiflerin genel olarak kamu hukukuna tabi bir kuruluşun bütün faaliyetlerini
kapsadığına hükmetmiştir. Durum böyle olmasaydı, ticari olmayan faaliyetleri ticari olanları finanse
etmek için kullanmak mümkün olurdu. Bu olasılık, alımların ticari olmayan (dolayısıyla ayrımcılığa
neden olan) düzenlemelerle yapılması sonucunu doğurma tehlikesi içermektedir.
Ancak, mevcut davada, AD, bu genel ilkeye bir istisna getirilip getirilemeyeceğini ele almıştır. Bu
istisna, “ticari” faaliyetlerin “ticari olmayan” faaliyetlerden net olarak ayrıldığı, dolayısıyla iki faaliyet
arasında çapraz finansmanın mümkün olmadığı durumlarda geçerli olacaktır.
AD, Hukuk Sözcüsünün gerçekte bir kuruluşun çeşitli faaliyetlerini birbirinden ayırmanın mümkünatı
hakkında ciddi şüphelerin olması gerektiğine dair görüşünü teyit etmiştir. AD, farklı faaliyet alanları
arasında tam anlamıyla ayrıma gidilmesinin önündeki engellere dikkat çekmiştir. Tek bir tüzel kişi olan
bu kuruluşun varlık ve gayrimenkullerin tek bir sistemde tutulduğu ve idari ve yönetsel kararların
alınmasında birleşik bir yöntemin kullanıldığını belirtmiştir (madde 53). AD, “yasal kesinlik, şeffaflık ve
öngörülebilirlik” sebeplerinden ötürü (madde 54), türleri ne olursa olsun, bir idare tarafından
gerçekleştirilen bütün ihale sözleşmelerinin direktiflere tabi olması gerektiği sonucuna varmıştır
(madde 50).
Karar (açıklaması)
1. 2004/17 sayılı AB Sektörel Alımlar Direktifinde tanımlandığı şekliyle bir kuruluş, direktifte
belirtilen usulleri, sadece direktifin 3 ila 7. maddelerinde sıralanan sektörlerden birinde veya daha
fazlasında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili ihalelerinde uygulamakla yükümlüdür.
2. “Kamu hukukuna tabi kuruluş” olarak sınıflandırılmış bir kuruluşun kamu yararına yönelik genel
ihtiyaçları karşılama görevinin yanı sıra kâr elde etmesini sağlayan başka faaliyetler
gerçekleştirmekte serbest olup olmadığı önemsizdir. Tabi ki kuruluş özellikle karşılamakla
yükümlü olduğu ihtiyaçları gidermeye devam etmelidir.
3. Kamu hukukuna tabi bir kuruluşun, Sektörel Alımlar Direktifinin 3 ila 7. maddelerinde sıralanan
sektörlerin biri veya daha fazlasında ifa ettiği faaliyetlere ilişkin gerçekleştirdiği bütün ihaleler, bu
direktifin usullerine tabidir. Ancak, bu tür bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen diğer faaliyetler
bağlamında düzenlenen ihaleler ise 2004/18 sayılı Klasik Alımlar Direktifinde belirtilen usullere
tabidir.

4. Her iki direktif de herhangi bir ayrım gözetmeksizin i) bu kuruluş tarafından gerçekleştirilen kamu
yararına yönelik ihtiyaçların giderilmesi faaliyetlerine ve ii) rekabetçi koşullarda gerçekleştirilen
faaliyetlere uygulanır. Kuruluş iki farklı faaliyet alanı arasında çapraz finansmanı engellemek için
alanları birbirinden net olarak ayıran bir muhasebe sistemi kurmuş olsa bile bu durum geçerlidir.
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Dördüncü Bölüm - “Kurum içi” ihaleler
Bağlam
Kamu kurumlarının kamu yararına yönelik görevlerini yerine getirmek için uygulayabilecekleri başlıca
üç yöntem vardır:
•
•

kendi kaynaklarını kullanarak
diğer kurumlarla işbirliği yaparak

•

görevleri müteşebbislere devrederek.
AB kamu alımları direktifleri, kurumları kendi sağlamak istedikleri hizmetleri sözleşmeyle dışarıya
yaptırmaya zorlamaz. İdarelerin belli görevleri kendi kaynaklarını kullanarak yerine getirmeyi tercih
ettiği durumlarda kamu alımı gerçekleşmez.
Kamu alımlarına yönelik kurallar, idarenin kendi yerine getiremeyeceği veya getirmek istemediği mal,
hizmet veya yapım işi tedarikini üçüncü bir tarafa verdiği durumlarda geçerlidir. Burada geçerli olan
genel kural gereği, bir idare ayrı bir tüzel kişiyle ihale sözleşmesi gerçekleştirdiğinde, bu ihale kamu
alımları direktiflerine tabi olur.
Uygulamada, bir idare, iyi niyet çerçevesinde, bu tür mal, hizmet veya yapım işi temin eden bir şirket
veya farklı türden tüzel kişiliği haiz bir kuruluş kurmuş olabilir, böyle şirkete veya kuruluşa sahip
olabilir veya kontrol ediyor olabilir. Örneğin, bir belediye, atıkların toplanması ve bertarafı için bir
şirket kurabilir. Yasal açıdan değerlendirildiğinde, kurulan bu şirket kurucusu ve sahibi olan idareden
(belediyeden) tamamen ayrıdır. Bu şirketin kendi tüzel kişiliği vardır. Bu durumda, idare, i) sahip
olduğu bu kuruluşa doğrudan ihale verip veremeyeceği veya ii) ilgilenen bütün müteşebbislerin teklif
vermeye davet edileceği bir ihale usulü mü gerçekleştirmesi gerektiği sorusuyla karşı karşıya kalır.
Direktif, bir idarenin, sahip olduğu veya kontrol ettiği bir şirket veya tüzel kişilik ile rekabete açık
herhangi bir ihale sürecine girişmeden doğrudan bir sözleşme imzalayıp imzalayamayacağı konusunda
sessizdir. Direktif ayrıca idarelerin rekabetçi ihale usullerine girişmeden ne dereceye kadar birlikte
çalışıp, sözleşmeleri birbirleri arasında gerçekleştirebilecekleri konusunda da sessiz kalmaktadır.
AD, bir idarenin ayrı bir tüzel kişiyle ihale sözleşmesi imzaladığı durumlarda kamu alımları
direktiflerinin geçerli olacağına dair genel kurala iki istisna getirmiştir. Bu istisnalar belli koşullara
bağlıdır. Bu koşulların yerine getirildiği durumlarda, ilgili ihale “kurum içi” olarak sınıflandırılır ve
Direktife tabi tutulmaz.
Rekabete dayalı bir ihale süreci olması gerektiğini söyleyen kurala getirilen iki istisna, genellikle
“Teckal” istisnası ve “Hamburg Waste” istisnası olarak anılmaktadır. Bu isimler, istisnaların ilk olarak
dile getirildiği AD davalarının başlıklarıdır. Teckal istisnası, bir idarenin tüzel kişiliği haiz ayrı bir şirket
kurduğu veya böyle bir şirkete iştirak ettiği durumlarla ilgilidir. Hamburg Waste (Hamburg Atık)
istisnası ise tüzel kişiliği haiz ayrı bir şirketin kurulmadığı ancak idarelerin kendi aralarında işbirliği
yaptığı durumlarla ilgilidir.
2014 Klasik Alımlar Direktifi ile 2014 Sektörel Alımlar Direktifi Teckal ve Hamburg Waste istisnalarına
ilişkin hükümler içermektedir.
Daha fazla bilgi için, bkz:
Sigma Kamu Alımları Eğitim Rehberi, Modül
http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf

Dikkate alınacak başlıca hususlar
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D3,

“Kapsam

dahilindeki

ihaleler”

–

1. Bir idare, kamu yararına yönelik ihtiyaçları karşılamak için kendisine verilen görevleri her zaman
için kendi idari, teknik ve diğer kaynaklarını kullanarak yerine getirebilir. Bu durumda, kamu
alımlarına dair kuralların uygulanmasına gerek yoktur. İdare, bu görevleri dışarıya yaptırmak
zorunda değildir.
2. Kamu alımlarına dair kurallar genellikle idarenin, hizmet, yapım işi veya mal teminini kendisinden
yasal olarak ayrı bir kuruluşa yaptırdığı durumlar için geçerlidir
3. Hizmetlerin ifasından veya malların temininden sorumlu tarafın (müteşebbis) yasal anlamda
idareden ayrı bir kuruluş olduğu durumlarda, belli koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, ihale
çağrısı yapılması zorunlu olmayabilir. Bu koşullar, aşağıda verilen davalarda tanımlanmıştır ve iki
durumda geçerlidir: ihalenin kurum içinde verilmesi ve kamu kurumları arasında işbirliği.
4. 2014 Klasik Alımlar Direktifi ile 2014 Sektörel Alımlar Direktifi hem kurum içi ihale, hem de kamu
kurumları arası işbirliğine dair hükümler içermektedir.
AD yaklaşımının ve kararlarının özeti
Teckal kurum içi ihaleleri
Kurum içi ihale kavramı, AD’nin 1999 senesinde C-107/98 sayılı Teckal davasında verdiği karara
dayanmaktadır. Bu karar kapsamında AD, bir idare ve bu idareden yasal anlamda ayrı bir kuruluş
arasında imzalanan sözleşmelerin genel olarak kamu alımları direktiflerine tabi olduğunu teyit
etmiştir. Ancak, AD ayrıca, aşağıdaki iki koşulun aynı anda karşılanması halinde, imzalanan
sözleşmenin “kurum içi” sözleşme olarak değerlendirilmesi, dolayısıyla kamu alımlarına dair
kurallardan muaf tutulmasına karar vermiştir. Bu iki koşul şunlardır:
•

Kontrol koşulu: idarenin kendi birimleri üzerinde gerçekleştirdiği kontrole benzer bir kontrolü
ayrı kuruluş üzerinde de gerçekleştirmesi;
• Faaliyet koşulu: idareden ayrı kuruluşun faaliyetlerinin büyük kısmını kendini kontrol eden
idare ile birlikte gerçekleştirmesi.
AD daha sonra verdiği başka kararlarda da bu koşullara değinmiş ve kurum içi ihale kavramını
genişletip detaylarını belirlemiştir.
“Teckal” koşullarının katı şekilde yorumlanması: Her iki Teckal koşulunun da katı şekilde
yorumlanması gerekir. İstisnanın gerçekleşmesini sağlayan koşulların varlığını ispat yükümlülüğü
istisnadan yararlanmak isteyen kişidedir (C-410/04 sayılı ANAV davası).
Kontrol ve özel iştirak: İdarenin iştirak ettiği bir şirkete başka bir özel şirket de iştirak ederse Teckal
istinası kullanılamaz. İştirak eden diğer özel şirket azınlık durumunda bile olsa bu kural geçerlidir.
Şirketin sermayesine başka bir özel şirketin katılması, idarenin şirket üzerinde kendi birimlerine
uyguladığı kontrole bezer bir kontrol uygulayamayacağı anlamına gelir. Böyle bir kural getirilmesinin
sebebi, özel sermayeli her yatırımın, kamu yararını değil özel çıkarı düşünmesi ve farklı amaçlar
doğrultusunda faaliyet göstermesidir (C-26/03 sayılı Stadt Halle ve RPL Lochau davası).
İdarenin hissedarı olduğu şirketin bir veya birden fazla özel şirket hissedarı da varsa, bu idare
sözkonusu şirkete Direktiflerin kapsamına giren bir ihale vermek istediğinde, kamu alımlarına ilişkin
kurallara uymak zorundadır (C-29/04 sayılı Komisyon – Avusturya davası).
Gelecekte yapılacak özel yatırım olasılığı, bir ihalenin Teckal ilkeleri gereği kurum içi ihale olarak
sınıflandırılmasını engellemez. Böyle bir yatırımın kısa süre içinde gerçekleşeceğine dair güçlü bir
ihtimal olması durumundaysa, aksi geçerlidir (C-573/07 sayılı Sea davası).
Kontrol: Belediyelerin hissedar komiteleri aracılığıyla birlikte uyguladığı ve yöneticilerin özgürlüğünü
kısıtlayan kontroller, Teckal’in kontrol koşulunu karşılamaya yeterlidir. Özel sektöre hizmet verme
olasılığı, böyle bir kontrolün geçersiz kılınması için tek başına yeterli değildir (C-573/07 sayılı Sea
davası).
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Direktifler aşağıdaki durumlarda kamu mal alımı ve hizmet alımı ihalelerinin doğrudan bir anonim
şirkete verilmesine izin vermemektedir: i) şirketin yönetim kurulunun bağımsız olarak uygulanabilecek
yönetim yetkisine sahip olması ve ii) şirketin sermayesinin tamamının ana hissedarı idare olan başka
bir anonim şirkette olması.
Kontrol koşulunun karşılanıp karşılanmadığını tespit etmek için, hukuki bütün hükümlerin ve
durumların dikkate alınması gerekir. Özellikle de ihaleyi alan isteklinin, idareye şirketin kararlarını
etkileme yetkisi veren bir kontrole tabi olup olmadığına bakılmalıdır (C-340/04 sayılı Carbotermo
davası).
Teckal kontrol koşulunu sadece, ihaleyi veren kurumun kontrole etkin olarak katılmasının mümkün
olduğu durumlar karşılar. Kontrol sadece şirketin ana hissedarı olan idarenin kontrol yetkisine bağlı
olmamalıdır (C-182/11 ve C183/11 sayılı Econord davaları).
Faaliyet: Faaliyet koşulunun karşılanıp karşılanmadığını tespit etmek için, idare tarafından verilen
ihale esas alınarak kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerin tamamı dikkate alınmalıdır. Bu koşul,
faaliyetlerin idare tarafından veya hizmetleri kullananlar tarafından karşılanmasına bakılmaksızın
geçerlidir. Faaliyetlerin nerede gerçekleştirildiği de önem taşımamaktadır (C-340/04 sayılı Carbotermo
davası)
İşbirliği
İki veya daha fazla kamu kurumu arasındaki işbirliğine dayalı düzenlemelerde kamu alımları
usullerinin uygulanmasına gerek yoktur. Bunun için AD kararlarında belirlenen bazı koşulların yerine
getirilmesi gerekir (C-486/10 sayılı Komisyon - Almanya, C-159/11 sayılı Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Lecce ve Diğerleri ve C-368/11 sayılı Piepenbrock davaları).
Özel sektörden bir ortak seçilmesi ve ihalenin bir yarı kamu-yarı özel şirkete verilmesi:
Antlaşma, bir kamu hizmeti ihalesinin, bu hizmeti yerine getirmek için özel olarak kurulmuş ve tek
amacı bu olan bir yarı özel şirkete verilmesine, şirketin özel hissedarının rekabetçi ve açık bir usulle
seçilmiş olması kaydıyla izin verir (C-196/08 sayılı Acoset davası).

2014 Klasik Alımlar Direktifi
2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi, “Kamu kurumları arasında düzenlenen kamu ihale
sözleşmeleri” başlıklı 12. maddesinde kurum içi ihalelere ilişkin AD kararlarında belirlenen hususlara
yer vermektedir.
12. madde hem kurum içi ihale hem de kurumlar arası işbirliği düzenlemeleri hakkında AD içtihadını
yansıtır. Madde, hem AD dava kararlarına dayanmakta hem de bu kararlardan yola çıkarak daha
kapsamlı açıklamalar yapmaktadır. Bazı açılardan, örneğin “faaliyet” teriminin kurumun faaliyetlerinin
%80’inden fazlasına tekabül ettiğini belirterek veya “kontrol” kelimesini tanımlayarak, kavramlara
daha fazla netlik kazandırmaktadır.
Aynı hükümlere 2014/25 sayılı AB Sektörel Alımlar Direktifinde, “İdareler arasında düzenlenen kamu
ihale sözleşmeleri” başlıklı 28. maddede de yer verilmektedir.
ABAD içtihadı
Teckal koşullarının uygulanması
C-410/04 sayılı ANAV davası
Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) - Comune di Bari and AMTAB Servizio SpA
Karar tarihi: 6 Nisan 2006, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 12 Ocak 2006
Ön karar başvurusu
İtalya inceleme kuruluna intikal eden dava, toplu taşıma hizmetlerinin teminine ilişkin Bari Belediyesi
tarafından alınan karara yönelik bir şikayet hakkındadır. Belediye, toplu taşıma hizmetlerinin,
52

tamamen belediyeye ait ve belediye tarafından kontrol edilen bir şirket olan AMTAB Servizio
tarafından temin edilmesini sağlamıştır. Bu düzenleme, yerel yönetimlerin herhangi bir ihale
düzenlemeden tamamen kamuya ait şirketlerle sözleşme imzalamasına izin veren İtalyan mevzuatına
dayanarak yapılmıştır. Ancak ilgili hüküm bazı koşullar da içermektedir: i) şirketin hisselerinin
tamamına sahip olan kamu kurumu veya kurumlarının, şirket üzerinde, kendi birimlerine uyguladığı
kontrollere benzer bir kontrol uygulaması ve ii) şirketin faaliyetlerinin büyük bir bölümünü kendisini
kontrol eden kurum/kurumlarla birlikte ifa etmesi.
Bu sözleşmenin kamu alımları direktiflerine tabi olmayan bir hizmet imtiyazı olarak sınıflandırılması
gerektiği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Ancak, böyle bir imtiyazın herhangi bir ihaleye çıkılmaksızın
veya duyurulmaksızın verilmesine izin veren mevzuatın Antlaşmaya uygun olup olmadığına yönelik bir
soru gündeme gelmiştir.
AD, Antlaşmanın hizmet imtiyazlarına ilişkin bu tür hükümleri engellemediğini belirtmiştir. AD, Teckal
koşullarını aynı anlama gelecek şekilde başka sözcüklerle ifade eden ulusal mevzuatın, AB mevzuatının
gerekliklerine uygun şekilde yorumlanması kaydıyla, AB mevzuatına teoride uygun olduğunu
belirtmiştir (madde 24 ve 25).
AD, her iki Teckal koşulunun da katı olarak yorumlanması gerektiğini doğrulamıştır. AD ayrıca,
istisnanın dayandırıldığı durumların varlığını ispat yükünün, istisnadan yararlanmak isteyen kişi
üzerinde olduğunu doğrulamıştır. AD, şirketin aidiyeti ve şirkete başka bir özel şirketin de hisse alarak
katılması olasılığına dair bazı verileri dikkate almıştır. AD, Bari Belediyesi’nin AMTAB Servizio
hisselerini özel hissedarlara açma niyeti olup olmadığının, verilerin incelenmesi suretiyle, başvuruyu
yapan mahkeme tarafından karar verilmesi gereken bir husus olduğunu belirtmiştir.
AD, imtiyazı veren kamu kurumunun ortağı olduğu bir şirketin, özel sektörden bir ortağı
olamayacağının bir kere daha altını çizmiştir. Sözkonusu ortaklık azınlık hisselerinden bile oluşsa,
Teckal koşulları ihlal edilmektedir. Sözkonusu davada, AMTAB Servizio’nun hisseleri sözleşme süresi
boyunca özel hissedarlara açılsaydı, bu bir sorun teşkil ederdi. Bu durumda, yarı kamu bir şirkete
herhangi bir ihale düzenlemeden hizmet imtiyazının verilmesi, “AB mevzuatının amaçlarına ters
düşerdi” (madde 30-32).
C-340/04 sayılı Carbotermo ve Consorzio Alisei davası
Carbotermo SpA and Consorzio Alisei v Comune di Busto Arsizio and AGESP SpA
Karar tarihi: 11 Mayıs 2006, Hukuk Sözcüsünün Mütalaasının alındığı tarih 12 Ocak 2006
Ön karar başvurusu
İtalya inceleme kurumuna intikal eden dava, Comune di Busto Arsizio tarafından gerçekleştirilen bir
mal alımı sözleşmesi hakkındadır. Sözleşmenin konusu, belediye binalarındaki ısıtma tesisatıyla ilgili
çalışmaların yapılması ve ısıtma için yakıt teminidir. Sözleşme doğrudan AGESP adlı bir şirkete
verilmiştir. AGESP hisslelerinin %99.98’i AGESP Holding’in elinde, buna karşılık, AGESP Holding’in
hisselerinin %99.98’iyse Commune di Busto Arsizio’nun elindedir. Hisselerin geri kalanı başka
belediyelere aittir.
Bu mal alımı sözleşmesinin Mal Alımları Direktifi kapsamına girip girmediğine karar vermesi için
başvurulan İtalyan inceleme kurumu, AD’ye bazı sorular yöneltmiştir. Sorular, idarelerin, “kurum içi
düzenleme” gerekçesine dayanarak, hangi durumlarda Direktifi takip etmeden kendi iştirakleriyle
doğrudan sözleşme imzalayabileceği hakkındadır.
Teckal kontrol koşulu: AD, kontrol koşulunun karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için, bütün
mevzuat hükümlerinin ve ilgili durumların dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Koşulun
karşılanması için, sözkonusu şirketin idarenin kontrolüne tabi olması ve bu kontrolün şirketin
kararlarını etkileyebilecek nitelikte olması gerekmektedir. Sözkonusu kontrol şirketin hem stratejik
hedefleri hem de önemli kararları üzerinde “karar verici” güce sahip bir kontrol olmaz zorundadır.
AD, idarenin tek başına veya başka kamu kurumlarıyla birlikte, şirketin hisselerinin tamamına sahip
olmasının önemini de ele almıştır. Bu, idarenin Teckal kontrol koşulunu karşılamaya yetecek düzeyde
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bir kontrol uyguladığının göstergesidir. Ancak, Mal Alımı Direktifi, i) bağımsız uygulanabilecek geniş
çaplı yönetsel yetkilere sahip bir yönetim kurulu olan ve ii) mevcut durumda hisselerinin tamamı,
çoğunluk hissedarı idare olan başka bir anonim şirkette bulunan şirketlere kamu mal alımı ve hizmet
alımı sözleşmelerinin doğrudan verilmesini engeller.
Teckal faaliyet koşulu: AD, faaliyet koşulunun karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesinde, idare
tarafından verilen sözleşme çerçevesinde gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerin dikkate alınması
gerektiğini belirtmiştir. Bu kural, faaliyetler karşılığında ödemenin idarenin kendisi mi yoksa sağlanan
hizmetlerden yararlanan kullanıcılar tarafından mı yapıldığına bakılmaksızın geçerlidir. Faaliyetlerin
nerede gerçekleştirildiği de önem taşımamaktadır.
C-295/05 sayılı Asociación Nacional de Empresas Forestales davası
Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) - Transformación Agraria SA (Tragsa) and
Administración del Estado
Karar tarihi: 19 Nisan 2007, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 28 Eylül 2006
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile daha detaylı açıklamalara belgenin ilerleyen bölümlerinde yer verilmiştir.
Bu dava, bir idare tarafından yapım işlerinin belli bir şirkete verilmesine yönelik İspanya’da geçerli
olan kurallar hakkındadır. Bu kurallar uyarınca, İspanya Devleti ve Özerk Toplulukları da dahil olmak
üzere, bazı idareler, Tragsa adlı bir kamu şirketine belli yapım işlerini direktiflerde yer alan AB kamu
alımları kurallarını uygulamadan doğrudan yaptırabilmektedir.
AD, ilk olarak, kamu mal alımları, hizmet alımları veya yapım işi sözleşmelerinin, bir müteşebbis ile
idare arasında, yazılı olarak düzenlenen ve maddi çıkar içeren sözleşmeler olarak varsayıldığının altını
çizmiştir (madde 48). AD, Tragsa’nın bir kamu şirketi olduğunu ve Özerk Toplulukların bu şirkette
hisse edinebileceğini belirtmiştir. Bu şirket aslında devlet idaresinin ve Özerk Toplulukların kullandığı
“bir araç ve teknik hizmettir”. Tragsa kendisine devlet kurumları, Özerk Topluluklar veya bunlara bağlı
kamu kuruluşları tarafından verilen işleri yapmakla yükümlüdür. İlgili kurumların taleplerini reddetme
seçeneği bulunmamaktadır. Sağladığı hizmetlerin ücret tarifelerini de kendisi belirleyememektedir.
Tragsa’nın kamu kurumlarıyla ilişkisinin sözleşmeye dayalı değil, “idare içi, bağımlı ve vesayete tabi”
bir ilişki olduğu açıktır (madde 51). AD’ye göre, direktiflerde öngörülen sözleşme koşulu bu durumda
karşılanmamaktadır.
Bunun üzerine AD, Teckal koşullarına atıfta bulunmuştur. AD, Tragsa’nın her iki koşulu da
karşıladığına hüküm vermiştir:
• Teckal kontrol koşulu: Dava dosyasından da anlaşılacağı gibi, Tragsa’nın hisse sermayesinin
%99’u bir holding şirketi ve garanti fonu aracılığıyla İspanya devletine aittir. Her biri bir
hisseye sahip dört Özerk Topluluk da hisse sermayesinin kalan %1’lik kısmını elinde
tutmaktadır. Tragsa sunduğu hizmetlerin ücret tarifesini kendisi belirlememektedir ve ilgili
kurumlarla arasındaki ilişki sözleşmeye dayalı bir ilişki değildir. Sermayesinin bir kısmını elinde
bulunduran Özerk Topluluklar karşısında, üçüncü taraf olarak görülmemelidir.
•

Teckal faaliyet koşulu: Dava dosyasından da anlaşılacağı gibi, Tragsa faaliyetlerinin
%55’innden fazlasını Özerk Topluluklar, yaklaşık %35’ini de İspanya devleti ile
gerçekleştirmektedir. Yani Teckal faaliyet koşulu karşılanmaktadır.

AD, Tragsa hakkındaki ulusal mevzuat hükümlerinin AB kamu alımları direktiflerine aykırı olmadığına
hüküm vermiştir. Bu hükümler, kamu kurumlarına teknik hizmet veren bir kamu şirketi olan
Tragsa’nın direktiflerde belirlenen rejime tabi olmadan faaliyet göstermesine izin vermektedir.
C-324/07 sayılı Coditel Brabant davası
Coditel Brabant SA - Commune d’Uccle and Région de Bruxelles-Capitale
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Karar tarihi: 13 Kasım 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 4 Haziran 2008
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile daha detaylı açıklamalara belgenin ilerleyen bölümlerinde yer verilmiştir.
Bu dava, Belçika’nın Uccle Belediyesi’nde kablolu televizyon ağı kurulumu ve işletilmesine ilişkin
yapılan düzenlemeler hakkında açılmıştır. Aralarında Uccle Belediyesi’nin de bulunduğu bir
belediyeler arası işbirliği topluluğuna bir hizmet imtiyazı verilmiştir.
AD, Antlaşma’nın 43 ve 49. maddelerinde belirtilen eşit muamele ve ulus bazlı ayrımcılık yapılmaması
ilkelerini ve şeffaflık yükümlülüğünü ele almıştır. AD, sözkonusu davayla ilgili durumlar dikkate
alındığında, yukarıda belirtilen ilkelerin ve yükümlülüğün bir kamu kurumunu herhangi bir ihale çağrısı
yapmadan bir hizmet imtiyazı vermekten alıkoymadığını belirtmiştir. Bu durumlar şunlardır: i)
sözleşme, üyelerinin tamamı kamu kurumlarından oluşan bir belediyeler arası işbirliği topluluğuna
verilmiş; ii) bu kamu kurumları, işbirliği topluluğu üzerinde kendi birimlerine uyguladıkları kontrole
benzer bir kontrol uyguluyor ve iii) bu belediyeler birliği faaliyetlerinin büyük kısmını ilgili kamu
kurumları ile gerçekleştiriyor.
AD, kamu kurumlarının aynı zamanda imtiyaz sahibinin stratejik hedefleri ve önemli kararları üzerinde
karar verici etkiye sahip yetkilerinin olması gerektiğini de doğrulamıştır. Davaya ilişkin verileri ele
alıktan sonra, AD, zorunlu kontrolün var olduğu kanaatine ulaşmıştır. Bu görüşün başvuruyu yapan
mahkeme tarafından verilerin doğrulanmasıyla birlikte teyit edilmesi gerekmektedir.
AD, bir kamu kurumunun, bazı kamu hizmetlerinin yönetimini devretmek üzere belediyeler arası bir
kooperatife katıldığı durumu da ele almıştır. Burada ortaya çıkan soru ise, imtiyaz sahibi üzerinde
birden fazla kamu kurumunun birlikte kontrol uygulaması halinde, Teckal kontrol koşulunun karşılanıp
karşılanmadığıyla ilgilidir. AD, sözkonusu kontrolün, idare tarafından kendi birimlerine uyguladığı
kontrole benzer olması gerektiğini ancak her açıdan aynı özellikleri taşıyan bir kontrol olmasına gerek
olmadığını belirtmiştir. İmtiyaz sahibi üzerinde uygulanan kontrolün etkin bir kontrol olması gerekir
ancak bu kontrolün tek bir kurum tarafından uygulanması önem arz etmez. Teckal kontrol koşulu,
kontrolün birden fazla kamu kurumu tarafından uygulandığı durumlarda da karşılanabilir.
C-196/08 sayılı Acoset davası
Acoset Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Indrico Ragusa
Karar tarihi: 15 Ekim 2009, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih 2 Haziran 2009
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile daha detaylı açıklamalara belgenin ilerleyen bölümlerinde yer verilmiştir.
Bu dava, İtalyan inceleme kurulu tarafından yöneltilen bir ön karar başvurusu içermektedir. İtalya’da
açılan dava, İtalya’nın Ragusa ilinde su hizmetinin verilmesi için çeşitli kamu kurumları tarafından
kurulmuş bir kuruluş olan ATO tarafından gerçekleştirilen hizmet teminine yönelik bir düzenlemeyi
ilgilendirmektedir. ATO, su hizmetinin yönetiminden sorumlu olacak yeni şirkette (esasen kamuya ait)
azınlık hissedar olacak ortağı belirlemek üzere resmi gazetede bir ilan yayınlamıştır. Yeni şirkete ortak
olacak kuruluş aynı zamanda sözkonusu işi de üstlenecektir. İtalyan inceleme kurumu, bu sürecin AB
mevzuatı uyarınca gerçekleştirilmesi hakkında AD’ye sorular yöneltmiştir.
AD, sözkonusu düzenlemenin bir hizmet imtiyazı olduğu varsayımından yola çıkarak incelemelerine
devam etmiştir. AD, bir yarı kamu yarı özel şirketin hissedarı olacak ve aynı zamanda şirketin bazı
faaliyetlerini üstlenecek ortağın seçilmesinde, Antlaşmanın hükümleriyle (özellikle de şeffaflık, eşit
muamele ve rekabete ilişkin koşullarıyla) uyumlu bir ihale usulünün kullanılabileceğine dair hüküm
vermiştir.
C-182/11 ve C-183/11 sayılı Econord ortak davaları
Econord SpA - Comune di Cagno and Comune di Varese (C-182/11) ve Comune di Solbiate and Comune
di Varese (C-183/11)
Karar tarihi: 29 Kasım 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 19 Temmuz 2012
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Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile daha detaylı açıklamalara belgenin ilerleyen bölümlerinde yer verilmiştir.
Sözkonusu dava, Comune di Cagno ve the Comune di Solbiate adlı iki İtalyan belediyesinin (bundan
sonra “belediyeler” olarak anılacaktır) gerçekleştirdiği bir düzenleme hakkındadır. Belediyeler, atık su
hizmetleri de dahil olmak üzere kentsel hıfzıssıhha hizmetlerinin temini için Aspem adlı kamu şirketini
kullanmaya karar vermiştir. Aspem ise başka bir kamu kurumu olan Varese Belediye Meclisi
tarafından kurulmuştur ve hisselerinin çoğunluğu bu meclise aittir. Atık su hizmetlerinin temini için
Aspem’i kullanmaya karar veren belediyelerin her biri, Aspem’den birer hisse satın almıştır. Yapılan
ortaklık anlaşması kapsamında belediyelere Aspem’in denetim kuruluna bir üye atama ve görüş
verme hakkı verilmiştir. Belediyeler ayrıca, ortaklık anlaşmasının diğer taraflarıyla mutabakat içinde,
yönetim kuruluna bir üye aday gösterme hakkını da elde etmişlerdir.
İtalya Danıştayı, Adalet Divanına ön karar başvurusunda bulunmuştur. Başvuru, yukarıdaki
düzenlemenin Teckal ilkeleri esas alındığında AB kamu alımları kurallarından muaf tutulup
tutulamayacağı hakkındadır. Kural gereği, kontrolün, sadece şirkette ana hissedar olan kurumun
kontrol yetkisine dayalı olmaması gerekir. Bunu, davaya ilişkin verileri inceleyerek İtalyan
mahkemelerinin belirlemesi gerekmektedir.
AD’ye göre, sözleşmeyi veren idarenin şirkete kontrol uygulayabilmesi gerekir. Böyle bir ihtimalin
yokluğunda, kamu alımları kurallarının ihlal edilmesi olasılığı da artmaktadır. Bunun sonucunda
idareler, herhangi bir ihaleye çıkmaksızın, şirketle aralarındaki tamamen resmi bağlantı aracılığıyla,
sözleşmelerini diğer kamu kurumlarına verebilir. Şirket ortaklarının (bu durumda belediyeler), kontrol
faaliyetlerine “etkin olarak katılabilmeleri” gerekmektedir.
Bu hüküm, şirketin ortaklarından olan idarelerden birinin, şirketi tek başına etkin bir şekilde kontrol
etmesini sağlayacak seviyede sermayeye ve/veya yetkilere sahip olmasının, Teckal kontrol koşuluna
aykırı olduğunu göstermektedir. Bu, idarelerin tek tek etkin kontrol gerçekleştirmek zorunda olduğu
anlamına gelmez, ancak diğer idarelerle birlikte böyle bir kontrolü gerçekleştirebilmeleri
gerekmektedir.
Yukarıda da belirtildiği üzere, AD, bu durumun veriler ışığında İtalya mahkemeleri tarafından
belirlenmesi gerektiğine kanaat getirmiştir.
İki kamu idaresi arasında işbirliği (kamu – kamu işbirliği)
C-480/06 sayılı Komisyon – Almanya davası
Avrupa Toplulukları Komisyonu – Federal Almanya Cumhuriyeti
Karar tarihi: 9 Haziran 2009, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 19 Şubat 2009
Dava, Komisyon tarafından açılmıştır
Avrupa Komisyonu tarafından açılan bu dava, Almanya’nın Aşağı Saksonya bölgesinde yer alan dört
idari bölge ile Hamburg Belediyesi Temizlik Dairesi (bundan sonra Hamburg olarak anılacaktır)
arasında imzalanan 20 yıl süreli bir atık bertaraf anlaşmasıyla ilgilidir. Taraflar arasındaki anlaşma,
herhangi bir ihaleye çıkılmadan imzalanmıştır.
Komisyon, bu anlaşmanın Hizmet Alımları Direktifi uyarınca düzenlenen bir ihale sonucunda
imzalanması gerektiğini savunmuştur. AD, Komisyon’un iddiasını reddetmiştir. AD, kamu kurumları
arasında düzenlenen bu tür anlaşmalarda Hizmet Alımları Direktifinin uygulanmayacağını belirtmiştir.
AD, ilk olarak, kamu alımları direktiflerinin, genel kural gereği, bir tarafta bir kamu kurumu diğer
tarafta da yasal olarak bu kurumdan ayrı bir kuruluş arasında düzenlenen sözleşmeler için geçerli
olduğunun altını çizmiştir. Ancak, bu dava kapsamında dikkate alınması gereken önemli bir faktör
bulunmaktadır: taraflar arasındaki işbirliği, sadece taraflardan birinin ihtiyacının diğeri tarafından
görülmesiyle sınırlı değildir. İlgili dört kurumun atık bertarafı ihtiyaçları bir araya gelerek bir “havuz”
etkisi yarattığı için, sözkonusu anlaşma, aynı zamanda, bir atık tesisi inşa etmeyi de gerekli kılmıştır.
Kurumların bir araya gelerek böyle bir anlaşma yapması, önerilen atık tesisine ciddi miktarda atık
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gönderebilecekleri anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, AD, anlaşmanın idari bölgelerin atık işleme
için belli miktarda atık temin etme taahhüdüne girmesini gerektirdiğini dikkate almıştır.
AD ayrıca, anlaşma gereği atık bertarafına yönelik bu kamu hizmetine ilişkin idari bölgelerin başka
taahhütlere de girdiğini gözlemlemiştir. Örneğin, idari bölgeler, kendi kullanmadıkları bir atık
depolama alanını, ihtiyaç durumunda kullanılması için Hamburg’a tahsis etmişlerdir. Anlaşma
uyarınca taraflar sözkonusu kamu hizmetinin görülmesinde birbirlerine başka şekillerde de yardım
etmeyi taahhüt etmektedir. Örneğin, anlaşma süresi boyunca herhangi bir kapasite sorununun
yaşanması halinde, idari bölgeler, önerilen atık tesisine gönderdikleri atık miktarını düşüreceklerdir.
Ayrıca, AD, anlaşma gereği idari bölgelerin atık tesisini işleten üçüncü tarafa ödeme yapmasını da
gerektirdiğinin altını çizmiştir. Bu ödeme Hamburg’a herhangi bir para transferi gerektirmemektedir.
Hamburg’a sadece atık tesisinin idari bölgeler tarafından kullanımı karşılığında Hamburg’un ödemek
zorunda olduğu ücretleri karşılamak üzere bir ödeme yapılacaktır.
AD, Hamburg tarafından atıkların işlenmesi için düzenlenen sözleşmelerin Hizmet Alımları Direktifi
kapsamındaki statüsünü ele almayacağını açıkça belirtmiştir (bu sözleşmelerin AB kamu alımları
kuralları gereği yapıldığı varsayılmaktadır). AD, mevcut davada, kurumların arasındaki işbirliğinin,
herhangi bir özel işletmeye rakiplerine kıyasla bir avantaj sağlamadığını belirtmiştir. Atık bertarafı
hizmetini yerine getirmek için her tür şirket başvurabileceğinden, herhangi bir şirketin tercih edilmesi
sözkonusu değildir.
AD tarafından benimsenen görüş, sonuç olarak, Hamburg Atık Doktrini olarak bilinen içtihada temel
oluşturmuştur.
C-159/11 sayılı Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ve Diğerleri davası
Azienda Sanitaria Locale di Lecce and Università del Salento - Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Lecce ve Diğerleri
Karar tarihi: 19 Aralık 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığın tarih: 23 Mayıs 2012
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile daha detaylı açıklamalara belgenin ilerleyen bölümlerinde yer verilmiştir.
İtalya’da açılan dava, yerel seviyede hizmet veren bir sağlık idaresi olan Azienda Sanitaria Locale di
Lecce ile Salento Üniversitesi (bundan sonra Üniversite olarak anılacaktır) arasında imzalanmış bir
danışmanlık anlaşmasıyla ilgilidir. Sözkonusu danışmanlık anlaşması kapsamında, Üniversite, sağlık
idaresinin sorumlu olduğu coğrafyadaki hastane binalarının depreme karşı dayanıklılığını
değerlendirmek üzere bazı incelemeler yapacaktır. Danışmanlık anlaşması uyarınca Üniversite’nin
incelemeyi yaparken karşılaştığı masrafları karşılamak üzere Üniversite’ye ödeme yapılacaktır.
Danışmanlık anlaşması, herhangi bir ihaleye gitmeden sözleşme imzalanmasına izin veren ulusal
mevzuat uyarınca gerçekleştirilmiştir.
Bu anlaşmanın AB kamu alımları kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalya mahkemelerinde dava
açılmıştır. Başvuruyu yapan mahkeme, AD’ye, Direktifin iki kamu idaresi arasında Direktifte belirtilen
ihale usulleri kullanılmadan bu tür bir anlaşma imzalanmasına izin veren ulusal mevzuata izin verip
vermediğini sormuştur.
AD, Teckal ve Hamburg Atık davalarından doğan istisnalar gereği, iki farklı kamu kurumu arasında
yapılan anlaşmalara AB kamu alımları kurallarının uygulanmamasının mümkün olup olmadığını ele
almıştır.
Teckal: AD, bu durumda Teckal koşulunun karşılanmadığı, dolayısıyla Teckal istisnasının
uygulanamayacağını tespit etmiştir.
Hamburg Atık: AD, Hamburg Atık davasında alınan karara dayanarak, bu tür anlaşmaların istisna
kabul edilip edilemeyeceğini de mülahaza etmiş ve Hamburg Atık Doktrini için karşılanması gereken
yasal koşullar hakkında daha açık bilgiler vermiştir.
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Buna göre; Hamburg Atık Doktrini esasen, kamu kurumları arasında, her birinin yerine getirmek
zorunda olduğu bir kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için düzenlenen işbirliği anlaşmalarına
uygulanır.
Mevcut davada, AD, sözkonusu görevin “önemli bir kısmının hatta çoğunun” mimarlar veya
mühendisler tarafından yerine getirildiği bir faaliyet olduğunu belirtmiştir. Bu görev her ne kadar
akademik araştırmalara dayansa da, akademik bir görev değildir. Bu sebeple, AD, anlaşma gereği
yerine getirilmesi gereken görevin, anlaşmaya taraf olan her iki kurumun da yapmakla zorunlu olduğu
bir görev olduğunu düşünmemektedir.
AD, karşılanması gereken üç koşul daha olduğunu söyleyerek Hamburg Atık Doktrinini geliştirmiştir.
Bu üç koşul munzamdır, yani Doktrinin geçerli olması için üç koşulun da aynı anda karşılanması
gerekir:
1) sözleşmenin herhangi bir özel şirket katılımı olmadan sadece kamu kurumları arasında
imzalanması.
2) hiçbir özel hizmet sağlayıcısının rakiplerine karşı avantajlı konuma sokulmaması.
3) işbirliğinin tamamen kamu yararına yönelik hedeflere ilişkin karşılıklar ve koşullar temelinde
uygulanması
C-386/11 sayılı Piepenbrock davası
Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG - Kreis Düren
Karar tarihi: 13 Haziran 2013, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır.
Ön karar başvurusu
Bu dava, işyeri, idari bina ve okullar için temizlik hizmetlerinin teminine yönelik bir anlaşmayla ilgilidir.
Anlaşma, bir yerel idareler birliği ile bu birliğe üye olan idarelerden biri arasındadır. Anlaşma
kapsamında, birlik, bir pilot proje aracılığıyla, üyelerinden birine iki yıl süreliğine temizlik hizmetlerinin
yerine getirilmesi sorumluluğunu vermiştir. Anlaşma, üye idarenin bu görev için üçüncü tarafları
kullanmasına izin vermektedir. İdare, bu amaç için kendi sahip olduğu bir şirketi kullanmayı
planlamıştır. Esas anlaşma uyarınca, sadece hizmetlerin görülmesi sırasında karşılaşılan maliyetler
karşılanacaktır, herhangi bir kâr payı bulunmamaktadır. Birlik, hizmetlerin düzgün bir şekilde yerine
getirilmemesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olduğundan, bu
hizmetler üzerinde denetim yetkisini de elinde bulundurmaya devam etmektedir.
AD, bu tür anlaşmaların Direktif kapsamına girdiği sonucuna varmıştır. Kamu kurumları arasındaki
belli anlaşmaları ilgilendiren Hamburg Atık Doktrininin koşullarının bu durumda karşılanmadığına
kanaat getirmiştir.
AD ilk olarak, anlaşmanın amacını incelemiştir. Bu bağlamda, anlaşmanın, kamu kurumları arasında,
her birinin yerine getirmek zorunda olduğu bir kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için düzenlenen bir
işbirliği anlaşması olmadığını düşünmüştür.
AD ikinci olarak, anlaşma gereği üçüncü tarafların kullanılabileceği gerçeğini de dikkate almıştır. AD’ye
göre, bu olasılık, üçüncü tarafı rakiplerine göre avantajlı bir konuma getirebilir. Bu sebeple, C-159/11
sayılı Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ve diğerleri davasında öne sürülen ikinci koşul da
karşılanmamaktadır.
AD sonuç olarak, mevcut davaya konu olan bu gibi sözleşmelerin Direktif kapsamına girdiğine karar
vermiştir.
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C-295/05 sayılı Asemfo davası
Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) - Transformación Agraria SA (Tragsa),
Administración del Estado
Karar tarihi: 19 Nisan 2007, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih 28 Eylül 2006
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
Kurum içi ihale – Teckal koşullarının analizi
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 3-5

Hukuki çerçeve – İspanya Mevzuatı

Madde 6-15

Davayla ilgili veriler

Madde 16-23

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 24

Analiz ve karar

Madde 24-66

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları, karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davaya ilişkin verilerin özeti (madde 16-23)
Tragsa hisselerinin %99’u doğrudan veya bir garanti fonu aracılığıyla İspanya devletine ait olan bir
kamu şirketidir. Özerk Topluluklar da hisse sermayesinin kalan %1’lik kısmını elinde tutmaktadır.
Ulusal mevzuat uyarınca, İspanya devleti kurumları ve Özerk Toplulukların da dahil olduğu bazı
idareler, direktiflerde belirtilen AB kamu alımları kurallarını uygulamadan, Tragsa’ya bazı işleri
doğrudan yaptırabilmektedir.
Tragsa, ormancılık, kırsal kalkınma ve çevreyle ilgili bazı yapım işleri verilmiştir. 1996 yılında, başka bir
işletme olan Asemfo, Tragsa’ya karşı bir şikayet başvurusunda bulunmuştur. Asemfo, Tragsa’nın
ormancılık alanındaki hizmetlerin, yapım işlerinin ve projelerin yerine getirilmesinde İspanya’daki
baskın konumunu istismar ettiği iddiasıyla yaptığı şikayet başvurusunda, bu konumun, İspanya
mevzuatında yer alan kamu alımlarıyla ilgili hükümleri ihlal ettiğinin karara bağlanmasını talep
etmiştir. Asemfo’ya göre, Tragsa’nın sahip olduğu özel statü, İspanya devlet kurumlarının doğrudan
talebi üzerine çok sayıda iş gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Asemfo bu özel statünün kamu alımları
ve serbest rekabet ilkelerini ihlal ettiğini ve İspanya pazarında rekabetin tamamen ortadan
kalkmasına neden olduğunu iddia etmiştir. Asemfo ayrıca, AB mevzuatı uyarınca kamu şirketi olarak
kabul edilen Tragsa’nın, kamu idaresinin teknik hizmetlerini yerine getirme bahanesiyle, kamu
alımları kurallarına istinaden ayrıcalıklı bir muameleye tabi tutulma hakkına sahip olmadığını iddia
etmiştir.
İspanya mahkemesi, Tragsa’nın kamu idaresinin bir hizmet birimi olduğu gerekçesiyle Asemfo’nun
şikayetini geri çevirmiştir. Mahkemeye göre Tragsa, bağımsız karar verme yetkisinden yoksun ve
kendisine verilen görevleri yapmakla yükümlü bir hizmet birimidir. Tragsa pazara hizmet
vermemektedir, dolayısıyla faaliyetleri rekabet kurallarına tabi değildir.
İspanya mahkemesi, Asemfo’nun temyiz başvurusunu inceledikten sonra, temyiz sürecini askıya
almaya ve AB mevzuatının yorumlanması için AD’ye üç soru yöneltmeye karar vermiştir. Mahkeme,
AB kamu alımları direktiflerinin ve rekabete dair Antlaşma hükümlerinin herhangi bir ihale
yapılmaksızın Tragsa gibi bir kamu işletmesiyle doğrudan sözleşme imzalanmasına izin verip
vermediğini sormuştur.
AB mevzuatı: 92/50, 93/36 ve 93/37 sayılı Direktiflerin 1. maddesi (2004/18 sayılı AB Direktifinden
önce gelen direktifler); 2014/24 sayılı AB Direktifi – “idare tanımı”; AB Antlaşması’nın 43, 49 ve 86.
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Maddeleri (mevcut AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 49, 56 ve 106. Maddeleri – şirket kurma
serbestisi, hizmet sağlama serbestisi ve rekabet kuralları)
İspanya mevzuatı: Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas (Kamu idarelerinin
taraf olduğu sözleşmeler hakkında kanun)
Karar (madde 25-66)
Başka bir kamu kurumuyla imzalanan sözleşmelere direktiflerin uygulanması
Adalet Divanı, C-107/98 sayılı Teckal davasında verdiği kararda, kamu alımları direktiflerinin bir kamu
kurumu tarafından başka bir kamu kurumuna verilen sözleşmeler için de geçerli olduğuna hüküm
vermişti. Ancak, sözkonusu davada, AD ayrıca aşağıdaki iki koşulun gerçekleşmesi halinde, direktiflerin
yukarıdaki durum için geçerli olmayacağını da belirtmişti. Bu koşullar:
•

İdarenin, sözleşmenin verildiği taraf üzerinde “kendi birimlerine uyguladığı kontrole benzer
bir kontrol uygulaması” (“kontrol” koşulu).
• Sözleşmenin verildiği tarafın faaliyetlerinin “büyük bir kısmını” kontrol eden idare için yerine
getirmesi (“esas faaliyet” koşulu).
Bu koşullar karşılandığında, iki taraf arasında imzalanan anlaşmalar “kurum içi” idari anlaşma kabul
edilmektedir. Direktifler dışarıdan bir tedarikçinin taraf olduğu sözleşmeler için geçerlidir. Kurum içi
anlaşmalar bu sınıfa girmemektedir. Mevcut davada, AD, bu iki koşulun karşılanıp karşılanmadığını
incelemek durumundadır.
“Kontrol” koşulu: AD, C-340/04 sayılı Carbotermo davasında kabul edilen ilkeyi doğrulamıştır. Buna
göre, kontrol koşulunun karşılanması için, ilgili kurumun kontrolünü birden fazla kurumun paylaşması
gerekmektedir (madde 57). AD, idarenin (kendi başına veya başka idarelerle birlikte) şirketin
sermayesinin %100’ünü elinde bulundurmasının, “genel olarak” şirket üzerinde yeterli seviyede
kontrole sahip olduğu “anlamına gelebileceğini” belirtmiştir (madde 57). AD, Özerk Toplulukların
hisselerin toplamda sadece %1’ini elinde bulundurmasının yetersiz olduğu iddiasını açıkça
reddetmiştir (madde 59).
“Esas faaliyet” koşulu: AD, bu koşulun karşılanıp karşılanmadığını tespit etmek için, teşebbüsün
idarelerle gerçekleştirdiği faaliyetlerinin değerlendirilmesi gerektiğini doğrulamıştır. Bu
değerlendirme, teşebbüsün sadece mevcut sözleşmeyi veren idare ile yaptığı faaliyetlerle sınırlı olmaz
zorunda değildir (madde 62). AD, Tragsa’nın faaliyetlerinin %55’inden fazlasını Özerk Topluluklarla,
yaklaşık %35’ini devlet ile gerçekleştirmesinin yeterli olduğunu belirtmiştir (madde 63). Bu
değerlendirme, teşebbüsün faaliyetlerinin %90’dan fazlasının kendisini kontrol eden idarelerle
gerçekleştirdiğini, dolayısıyla koşulun gereğinden fazla bir oranla karşılandığını göstermektedir.

2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
2014 senesinde kabul edilen AB Klasik Alımlar Direktifinin 12. maddesi, teşebbüsün faaliyetlerinin
%80’inden fazlasını kendisini kontrol eden idare veya idareler için gerçekleştirmesi koşulunu
içermektedir.

Direktifler kapsamında “sözleşme” tanımı
Direktifler, sonucunda bir “sözleşme” imzalanacak ihale usulleri için geçerlidir. AD, Tragsa’nın
kendisine verilen işleri reddetme veya yaptığı işlerin ücretini belirleme seçeneği olmadığı için,
direktiflere tabi olmadığını, çünkü bu durumda bir “sözleşme” sözkonusu olmadığını belirtmiştir
(madde 54).
Karar (açıklaması):
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AD, Tragsa’nın tabi olduğu ve Teckal koşullarını da içeren ulusal mevzuat hükümlerinin, AB kamu
alımları direktiflerine aykırı olmadığına hüküm vermiştir.
Diğer hususlar
Antlaşmanın 86. maddesinin kurum içi teşebbüslerin kamu alımları pazarına katılımına uygulanması
Bu davaya konu olan rejimin, Antlaşmanın 86. maddesinin 1. paragrafına (mevcut AB’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşmanın 106. Maddesi) aykırı olduğu iddia edilmiştir. Sözkonusu madde, üye devletlerin
özel veya münhasır hak sahibi kamu teşebbüsleri ile özel teşebbüslere ilişkin Antlaşmaya aykırı
herhangi bir yasal düzenleme kabul edemeyeceğini veya uygulayamayacağını belirtmektedir. Bu dava,
kurum içi teşebbüslerle ihale yapılmaksızın sözleşme imzalamanın bu hükme aykırı olup olmadığı
sorusunu gündeme getirmiştir. Ancak AD, teknik sebeplerden ötürü kabul edilemez olarak
değerlendirdiği bu soruyu gündemine almamıştır.
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C -324/07 sayılı Coditel Brabant davası
Coditel Brabant - Commune d’Uccle and Région de Bruxelles – Capitale
Karar tarihi: 13 Kasım 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 4 Haziran 2008
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
Kurum içi ihale
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – Belçika Mevzuatı

Madde 3-7

Davayla ilgili veriler

Madde 8-21

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 22

Analiz ve karar

Madde 23-54

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları, karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davaya ilişkin verilerin özeti (Madde 8-21)
1999 senesinden önceki 30 yıl boyunca, Belçika’da yer alan Uccle Belediyesi (bundan sonra “Uccle”
olarak anılacaktır), belediye sınırları içinde kablolu televizyon ağı kurmak ve işletmek üzere Coditel
firmasını yetkilendirmiştir. 1999 senesinde, Uccle, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
kablolu televizyon şebekesini satın almaya karar vermiştir. Uccle, şebekenin işletme hakkını imtiyaz
olarak vermek üzere bir ihale başlatmıştır. Aralarında Coditel’in de bulunduğu dört firma teklif
vermiştir.
Ancak, Uccle daha sonra kablolu televizyon şebekesinin işletilmesi için bir imtiyaz vermekten vazgeçip
bunun yerine şebekeyi satmaya karar vermiştir. Satışa ilişkin ilan Belçika resmi gazetesinde
yayınlanmıştır. Aralarında Coditel’in de bulunduğu beş firma şebekeyi satın almak için teklif vermiştir.
Ayrıca, belediyeler arası işbirliği topluluğu olan Brutélé de Uccle Belediyesi'ne satın alma teklifi yerine,
ortak üyeliğe dayanan bir ortaklık teklifi sunmuştur.
Uccle beş teklifin dördünün kabul edilemez olduğunu tespit etmiştir. Tek kabul edilebilir teklifin
Coditel'in teklifi olduğunu ancak bunun da çok düşük bir teklif olduğunu düşünmüştür. Uccle bunun
üzerine belediyeye ait kablolu televizyon şebekesini satmama, bunun yerine Brutélé’ye üye olup
kablolu televizyon şebekesinin yönetimini bu topluluğa verme kararı almıştır. Coditel bu karara itiraz
etmiştir.
Coditel, itirazında, Uccle’nin Brutélé’ye katılmanın getireceği avantajlarla imtiyazı vermenin getireceği
avantajları karşılaştırması gerektiğini savunmuştur. Coditel ayrıca televizyon şebekesinin yönetiminin
böyle bir karşılaştırma yapılmadan doğrudan Brutélé’ye verilmesinin AB Antlaşmasında yer alan
ayrımcılık yapmama ve şeffaflık ilkelerine aykırı olduğunu iddia etmiştir. Uccle, bu anlaşmanın “kurum
içi” Teckal türü bir anlaşma olduğunu dolayısıyla Antlaşmaya tabi olmadığını dile getirmiştir.
Coditel’in şikayetini ele alan ulusal inceleme kurumu, yargı sürecini durdurup Adalet Divanına üç soru
yöneltmeye karar vermiştir. Bu sorular, “kurum içi” doktrininin uygulanmasına yönelik AB kurallarının
yorumlanmasıyla ilgilidir.
Belçika mevzuatı (madde 3-7): 22 Aralık 1986 tarihli belediyeler arası işbirliği toplulukları hakkında
kanun (Loi relative aux intercommunales)
Karar (madde 23-54)
Başka bir kamu kurumuyla imzalanan sözleşmelere direktiflerin ve Antlaşmanın uygulanması
İki “Teckal” koşulu
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C-107/98 sayılı Teckal davasında verdiği kararda AD, kamu alımları direktiflerinin prensipte bir kamu
kurumu tarafından ayrı bir tüzel kişiye verilen ihaleler için geçerli olduğuna hüküm getirmiştir. Ancak,
AD’ye göre, aşağıdaki iki koşulun gerçekleşmesi durumunda, bu kural geçerli değildir:
1. İdarenin ihaleyi verdiği taraf üzerinde, “kendi birimlerine uyguladığı kontrole benzer bir
kontrol” uygulaması. Sözkonusu kontrol, ihaleyi alan tarafın stratejik hedefleri ve önemli
kararları üzerinde belirleyici etkiye sahip olmak anlamına gelir (“kontrol koşulu”).
2. İhalenin verildiği tarafın faaliyetlerinin “büyük bir kısmını” kendisini kontrol eden kurum için
gerçekleştirmesi (“esas faaliyet” koşulu).
Her iki koşul da karşılandığında, taraflar arasındaki anlaşma “kurum içi” idari anlaşma olarak kabul
edilir. Direktiflere tabi olanlar gibi dışarıdan bir tedarikçi ile imzalanmış bir sözleşme değildir.
Başvuruyu yapan mahkeme, sözkonusu davada ikinci Teckal koşulunun (“esas faaliyet”) karşılandığına
kanaat getirmiştir. Mahkeme, birinci Teckal koşulu olan “kontrol koşulu” hakkında AD’nin görüşüne
başvurmuştur.
Teckal kontrol koşulu: AD, ulusal mahkemenin de onayına tabi olmak koşuluyla, Teckal kontrol
koşulunun karşılandığı sonucuna varmıştır. AD’ye göre, imtiyaz veren kamu idaresi, tek başına veya
diğer kamu idareleri ile birlikte, bir imtiyaz sahibinin hisse sermayesinin tümünü elinde tuttuğu için, genellikle, fakat kesin olmaksızın – kontrol koşulu karşılanmaktadır (madde 31).
AD bunun üzerine hem i) Brutélé’nin karar verme yetkisine sahip organlarının üyelik yapısını ve ii)
yönetim kurulunun yetki alanını incelemeye karar vermiştir.
İncelenen ilk hususa ilişkin, AD, yönetim kurulunun bağlı belediyelerin Brutélé genel kurulu tarafından
seçilen temsilcilerinden oluştuğunu dikkate almıştır. Genel kurul üyeleri ise, bağlı bütün belediyelerin
meclisleri tarafından, belediye meclis üyeleri, belediye başkanları ve ihtiyar heyeti üyeleri arasından
seçilmektedir. AD’ye göre, Brutélé’nin karar verme organlarının bağlı kurumların temsilcilerinden
oluştuğu gerçeği, bu organların sözkonusu kamu kurumlarının kontrolü altında olduğunu
göstermektedir. Bu kamu kurumları, Teckal kontrol koşulunun da gerektirdiği gibi, Brutélé’nin stratejik
hedefleri ve önemli kararları üzerinde belirleyici etkiye sahiptir (madde 34).
Bunun üzerine AD, yönetim kurulunun sahip olduğu geniş yetkinin Brutélé’yi pazara yönelik bir kurum
haline getirip getirmediğini incelemiştir. Bu yetkiler arasında, sağlanan hizmetlere ilişkin ücretlerin
belirlenmesi de yer almaktadır. AD, bu geniş yetkilerin kontrolü zayıflatıp zayıflatmadığını, dolayısıyla
kontrol koşulunun karşılanmasını engelleyip engellemediğini incelemiştir.
AD, durumun böyle olmadığı sonucuna varmıştır. Bu bağlamda, Brutélé’nin Belçika mevzuatı
kapsamında özel bir yasal statüye sahip olduğunun altını çizmiştir. Belediyeler arası işbirliği topluluğu
olmaya dayanan bu yasal statünün ticari bir niteliği olamaz. Diğer özel statüleri de dikkate alındığında,
Brutélé, sadece kendine bağlı kurumların yararına çalışan bir niteliğe sahiptir (madde 37-38).
Brutélé’nin çeşitli sektör ve alt sektörlere ilişkin kurulları da sınırlı sayıda belediyenin faaliyetleriyle
ilgilidir. Yönetim kurulu, bu faaliyetlere ilişkin yetkilerini sözkonusu kurullara devredebilmektedir. AD,
karar verme yetkisinin bu şekilde devredildiği durumlarda, “kontrol koşuluna” uygunluğa ilişkin
mülahazaların daha bile geçerli olacağının altını çizmiştir. Bunun sebebi, kurullar tarafından uygulanan
kontrolün genel karar verme organları tarafından uygulanana kıyasla çok daha sert olmasıdır (madde
40). Ancak, AD, “kontrol” koşulunun karşılanması için, bu tür yetki devri düzenlemelerinin zorunlu
olmadığını da belirtmiştir.
Birden fazla kamu kurumu tarafından müştereken uygulanan kontrol: AD, ayrıca, birden fazla
kurumun idaresi tarafından hizmet sağlayıcısı üzerinde müştereken kontrol uygulandığında da kontrol
koşulunun karşılanabileceğini teyit etmiştir (madde 50). AD, kamu kurumunun uyguladığı kontrolün,
kendi birimleri üzerinde uyguladığı kontrole benzer olması gerektiğini ancak her açıdan aynı olmasının
zorunlu olmadığını belirtmiştir. Sözkonusu kontrolün tek bir idare tarafından değil, birden fazla idare
tarafından müştereken uygulanması da mümkündür (madde 46). AD’ye göre, bu kontrolün
uygulanmasının ardında yatan karar verme usulünün “hiçbir önemi yoktur” (madde 51). AD, kontrol
uygulayan idarenin kararlarının çoğunluk oyuna dayalı olması gerçeğinin, kontrol koşulunun karşılanıp
karşılanmadığı yönünde herhangi bir etkisi olmadığını özellikle belirtmiştir (madde 51 ve 54).
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AD, bu davada vardığı sonucun, C-231/03 sayılı Coname davasında, idarenin sahip olduğu %0.97 hisse
oranının hizmet sağlayıcısı üzerinde kontrol uygulamasına yetmeyeceğine dair verdiği karardan
etkilenmediğini belirtmiştir. AD, sözkonusu davada, müşterek kontrol olasılığını ele almadığını
belirtmiştir. C-295/05 sayılı Asemfo davasında, %0.25 kadar küçük bir hisse oranının bile belli
durumlarda yeterli olabileceği kabul edilmiştir (madde 53).
Karar (açıklaması)
1. Bir kamu idaresi, üyelerinin tamamı kamu idaresi olan bir belediyeler arası işbirliği topluluğuna,
herhangi bir ihale düzenlemeksizin hizmet imtiyazı verebilir. Bunun için her iki Teckal koşulunun
da karşılanması ve imtiyaz sürecinin AB kurallarına uygun olması gerekir.
2. Üye kamu idarelerinin temsilcilerinden oluşan işbirliği topluluğunun kararlarının, topluluğun
içtüzüğü uyarınca oluşturulan organlar tarafından alınması halinde Teckal kontrol koşulu
karşılanabilir.

3. Belediyeler arası işbirliği topluluğuna üye olan idareler, çoğunluk oyuyla aldıkları kararlar
sonucunda müştereken uyguladıkları kontrollerle Teckal kontrol koşulunu karşılayabilir.
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C-196/08 sayılı Acoset davası
Acoset Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Indrico Ragusa
Karar tarihi: 15 Ekim 2009, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih 2 Haziran 2009
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
“Kurum içi” ihale – Teckal, özel ortağın seçimi ve ihalenin yarı kamu yarı özel bir şirkete verilmesi
Not: Belli bir hizmetin sağlanması için, hem şirkete sermaye yatıracak hem de hizmeti sağlayacak bir
özel ortağı olan yarı kamu yarı özel bir şirketin kurulduğu düzenlemelere “kurumsallaşmış kamu özel
ortaklıkları (IPPP) denir. (Bkz: AB kamu alımları mevzuatının kurumsallaşmış kamu özel ortaklıklarına
nasıl uygulanacağına dair Avrupa Komisyonu yorumlayıcı tebliği).
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – AB mevzuatı

Madde 3-14

Hukuki çerçeve – İtalya mevzuatı

Madde 15

Davayla ilgili veriler

Madde 16-27

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 28

Analiz ve karar

Madde 29-63

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları, karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davaya ilişkin verilerin özeti (Madde 16-27)
İtalya’daki yargı süreci, Ragusa ilindeki bazı kamu idareleri tarafından kurulmuş ATO adlı kuruluşun
hizmet temini için düzenlediği ihaleye ilişkin başlatılmıştır. ATO, şehrin su şebekesinden sorumludur.
ATO, çoğunluk hissesi kamuya ait olmak üzere yeni kurulacak bir şirkete azınlık ortak arayışıyla Avrupa
Birliği Resmi Gazetesi’nde (ABRG) bir ilan yayınlamıştır. Yeni kurulacak şirkete üç yıl süreliğine i)
entegre su hizmeti ve ii) hizmetin münhasıran yönetilmesiyle ilişkili işler verilecektir. İtalya’da
incelemeyi yapan kurum, bu tür anlaşmalarda AB mevzuatının nasıl uygulanacağına dair AD’ye bir
soru yöneltmiştir.
AB mevzuatı (madde 3-14)
AB Antlaşmasının 43, 49 ve 86. maddeleri (mevcut AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 49, 56 ve
106. maddeleri): şirket kurma hakkı, hizmet verme serbestisi ve teşebbüsler için geçerli kurallar;
2004/18 sayılı AB Direktifinin 1, 3, 7 ve 21. maddeleri ile 2004/17 sayılı AB Direktifinin 1, 4, 9 ve 18.
Maddeleri: uygulama kapsamı, hizmet alımı ihale sözleşmesi tanımı, hizmet imtiyazı tanımı, hizmet
imtiyazlarının muafiyeti
İtalya mevzuatı (madde 15)
Yerel idarelerin organizasyonuna ilişkin kanunların konsolide metnini belirleyen 267 sayılı Yasama
Kararnamesinin 113. maddesinin 5. paragrafı uyarınca:
"[Bir yerel idare tarafından yerel kamu hizmetlerinin sunulmasına ilişkin] hizmet sözleşmesi, hizmeti
sunma hakkının aşağıdaki şirketlere verilmesi ile sektörün kurallarına uygun olarak ve Avrupa Birliği
mevzuatı gereğince sonuçlandırılır:
a) kamu ihale usulü ve açık ihale usulü ile seçilen sermayesi paylara bölünmüş şirketler;
b) özel sektör ortağının, belirli tedbirler ve genelgeler kapsamında yetkili makamlar tarafından
yayımlanan rehberler uyarınca, ulusal ve Topluluk mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiş, kamu
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ihale usulleri veya açık ihale usulleri ile seçilmiş olan kamu ve özel sektör karma ortaklığına sahip,
sermayesi paylara bölünmüş şirketler;
c) sermaye hissesini elinde bulunduran kamu idaresinin veya idarelerinin, şirket üzerinde, kendi
daireleri üzerinde uyguladıklarına benzer bir denetim uygulamaları ve şirketin, faaliyetlerinin önemli
bir bölümünü denetleyen idare veya idareler ile birlikte yürütmesi şartı ile; bütünüyle kamu sektörüne
ait olan, sermayesi paylara bölünmüş şirketler."
Karar (madde 22-63)
AD, bu anlaşmanın bir hizmet imtiyazı olduğu varsayımından yol çıkmıştır. Bu nedenle sözkonusu
anlaşma sadece Antlaşma ilkelerine tabidir.
Antlaşmanın genel ilkesi
AD, Antlaşma uyarınca, sermayesinde özel katılımın da olduğu bir kuruluş ile şeffaf bir ihale usulü
gerçekleştirmeksizin alım sözleşmesi imzalanamayacağı ilkesini hatırlatmıştır. C-26/03 sayılı Stadt
Halle davasına atıfta bulunan AD, prensipte, tüzel kişilerle yapılan ihale sözleşmelerinin AB mevzuatı
kapsamına girdiğini teyit etmiştir. Bir özel kişinin ihaleyi alan şirkette hissesi olması durumunda,
Teckal Doktrini uygulanmaz (kararın 56 maddesi).
Tek ihale mi, iki ihale mi?
Ne var ki, AD, yarı kamu yarı özel bir şirketin özel ortağının uygun bir ihale süreci sonucunda
belirlenmiş olması halinde, bu şirketle alım sözleşmesinin imzalanabileceğini belirtmiştir. Böyle bir
durumda, biri idarenin hizmetleri yaptırmak istediği şirkete ortak seçmek, diğeri de bu hizmetlerin
kime yaptırılacağını belirlemek üzere iki ayrı ihale gerçekleştirmek gerekmemektedir. İdare, tek bir
şeffaf ihale ile hem yarı kamu-yarı özel şirkete ortak olacak hem de hizmetleri yerine getirecek özel
hissedarı belirleyebilir (madde 59)
AD’ye göre, bu durumda iki ayrı ihale usulü şartı koşmak hem uygulamada sıkıntılara neden olur hem
de aşırı formalite yaratır (madde 58).
Özel sektör katılımcısını seçmede kullanılacak kriterler nelerdir?
AD, özel sektör ortağının seçiminde, sadece ortağın sermaye katkısıyla sınırlı kriterler kullanılmaması
gerektiğini belirtmiştir. Öncelikle, ortağın hizmet sağlamak üzere yeterli teknik kapasitesi olup
olmadığına ve teklifinin anlaşmaya sağlayacağı ekonomik avantajlara ve diğer faydalara bakılmalıdır
(madde 59). Şirket için özel ortak seçerken yapılan ihalenin “dolaylı” sonucu olarak imtiyazın
verileceği yarı kamu yarı özel şirket de belirlendiğinden, ikinci bir ihale düzenlemeye gerek
kalmamaktadır (madde 60)
AD, şirketin, imtiyazın süresi boyunca aynı kurumsal amacı koruması gerektiği belirtmiştir.
Sözleşmede herhangi bir maddi değişikliğin yapılması durumunda, yeni bir rekabetçi ihale usulünün
başlatılması gerekli olacaktır (madde 62).
Kararın, kamu alımları direktiflerinin kapsamına giren ihaleler üzerindeki etkisi
İşbu dava, direktiflere değil, sadece Antlaşma hükümlerine tabi olan ihalelerle ilgilidir. Ancak, hem
şirkete katılacak hem de şirket adına hizmet yerine getirecek özel ortağın belirlenmesi için tek bir
ihale sürecinin yeterli olacağı ilkesi, Klasik Alımlar veya Sektörel Alımlar Direktiflerinin kapsamına
giren ihaleler için de geçerlidir.
Karar (açıklaması)
Antlaşma, özellikle belli bir hizmetin yerine getirilmesi için kurulmuş ve sadece tek bir kurumsal amacı
olan yarı kamu-yarı özel bir şirketin sözkonusu kamu hizmeti için doğrudan görevlendirilmesine,
aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla izin vermektedir (AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 49,
56 ve 106. maddeleri):
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•
•

Şirketin özel hissedarının, temin edilecek hizmetin gerektirdiği mali, teknik, operasyonel ve
yönetsel niteliklere sahip olduğunun doğrulanması üzerine, şeffaf ve kamuya açık bir ihale
usulü ile seçilmesi.
Sözkonusu ihale usulünün, şeffaflık, eşit muamele ve rekabet ilkelerine uygun olması.

2014/23 sayılı AB İmtiyazlar Direktifi
Yeni İmtiyazlar Direktifi, 5.186.000 Avro’luk eşik değerin üzerinde kalan hizmet ve yapım işi
imtiyazlarına ilişkin ihaleleri düzenlemektedir.
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C-159/11 sayılı Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ve Diğerleri davası
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento v Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Lecce
Karar tarihi: 19 Aralık 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 23 Mayıs 2012
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
“Kurum içi” ihale – kamu idareleri arasında işbirliği
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – AB mevzuatı

Madde 3-9

Hukuki çerçeve – İtalya mevzuatı

Madde 10-11

Davayla ilgili veriler

Madde 12-20

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 21

Analiz ve karar

Madde 22-40

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları, karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davayla ilgili verilerin özeti (madde 12-21)
İtalya’da başlayan yargı süreci, yerel bir sağlık idaresi olan Azienda Sanitaria Locale di Lecce ile Salento
Üniversitesi (bundan sonra Üniversite olarak anılacaktır) arasında imzalanan bir danışmanlık
anlaşması hakkındadır. Bu anlaşma uyarınca, Üniversite sağlık idaresinin sorumlu olduğu coğrafi alan
içinde kalan hastanelerin depreme dayanıklılığını değerlendirmek üzere bir inceleme yapmakla
yükümlüdür. Anlaşmaya göre, yapılan ödemeler, Üniversitenin inceleme sırasında karşılaştığı
masrafları karşılamak içindir. Sözkonusu danışmanlık anlaşması, herhangi bir ihale yapmaksızın alım
sözleşmesi imzalanmasına izin veren ulusal mevzuata dayanılarak yapılmıştır.
Bu anlaşmanın AB kamu alımları kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle İtalya mahkemelerinde dava
açılmıştır. Ön karar başvurusunu yapan mahkeme, AD’ye, iki idare arasında ihale usulü
gerçekleştirilmeden böyle bir anlaşma yapılmasına izin veren ulusal mevzuatın Direktife aykırı olup
olmadığını sormuştur.
AB mevzuatı (madde 3-9)
2004/18 sayılı AB Direktifi: gerekçeler bölümü 2. madde; Direktifin 1. maddesinin 2. paragrafının a)
ve d) bentleri, 8 ve 9. maddeleri – “kamu ihale sözleşmesi” ve “kamu hizmet ihalesi sözleşmesi”
tanımları; 2. madde – kamu ihalelerine ilişkin ilkeler; 7. madde – eşik değerler
İtalya mevzuatı (madde 10-11)
İdari usullere ve resmi belgelere erişim hakkına ilişkin yeni kurallar getiren kanunun 15. Maddesinin 1.
Paragrafı uyarınca, ‘kamu idareleri, ortak çıkar içeren faaliyetlerde işbirliği kurallarını belirlemek üzere
istedikleri zaman kendi aralarında anlaşma yapabilirler’
Karar (madde 22-40)
Kamu ihale sözleşmesi tanımı bağlamında, maddi çıkar kavramının anlamı: İki idare arasında
imzalanan anlaşma sadece Üniversitenin çalışmaları sırasında ortaya çıkan maliyetleri karşılamaktadır.
AD, yapılan ödemenin hizmetin sağlanması sırasında ortaya çıkan masrafların karşılanmasıyla sınırlı
olmasının, bir sözleşmenin kamu ihale sözleşmesi kapsamından çıkması için yeterli bir sebep
olmadığını belirmiştir (kararın 29. maddesi).
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Kamu idareleri arasındaki anlaşmalarının ihale çağrısıyla yapılma yükümlülüğü:
AD, bir kamu idaresi tarafından imzalanan iki tür sözleşmenin Direktif kapsamına girmediğini teyit
etmiştir. İlki, Teckal Doktrini kapsamına giren sözleşmelerdir. AD, Teckal kapsamına girmek için iki
koşulun karşılanması gerektiğine vurgu yapmıştır. AD, işbu davada, kontrol koşulunun karşılanmadığı
sonucuna varmıştır (madde 33). AB kamu alımları direktiflerinden muaf olan ikinci sözleşme türü ise,
Hamburg Atık Doktrini kapsamına giren sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, birden fazla idare arasında,
idarelerin hepsinin temin etmekle yükümlü olduğu bir kamu hizmetini yerine getirmek üzere
imzalanan işbirliği anlaşmalarıdır (madde 34).
Kamu idareleri arasında işbirliğinin koşulları: AD, idareler arasında bu tür işbirliğinin sağlanması için
üç koşulun karşılanması gerektiğini belirtmiştir (madde 35). Bu koşulların aynı anda yerine getirilmesi
gerekir:
•

sözleşmenin herhangi bir özel şirket katılımı olmadan sadece kamu kurumları arasında
imzalanması,
• hiçbir özel hizmet sağlayıcısının rakiplerine karşı avantajlı konuma sokulmaması,
• işbirliğinin tamamen kamu yararına yönelik hedeflere ilişkin karşılıklar ve koşullar temelinde
uygulanması
Bu davada, AD, sözkonusu anlaşmanın dışarıdan hizmet sağlayanlardan faydalanılmasına izin
verdiğinin altını çizmiştir. AD, bu durumun bu özel işletmelere rakiplerine kıyasla bir avantaj
sağlayabileceğini ele almıştır. Sözkonusu özel sektör katılımının herhangi bir avantaj sağlayıp
sağlamadığı başvuruyu yapan ulusal mahkeme tarafından belirlenecektir (madde 38)
AD, Üniversiteye verilen görevin “önemli bir kısmının hatta çoğunun” mimarlar veya mühendisler
tarafından yerine getirilen bir faaliyet olduğunu belirtmiştir. Bu görev her ne kadar akademik
araştırmalara dayansa da, akademik bir görev değildir. Bu sebeple, AD, anlaşma gereği yerine
getirilmesi gereken görevin, anlaşmaya taraf olan her iki kurumun da yapmakla zorunlu olduğu bir
görev olduğunu düşünmemektedir (madde 37).
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın Uygulanması
AD, kamu kurumları arasındaki işbirliği düzenlemelerine yönelik görüşünün sadece kamu alımları
direktifleri kapsamına giren ihale sözleşmeleri için değil, aynı zamanda AB’nin mali eşik değerlerinin
altında kalan ancak yine de Antlaşma’nın hükümlerine tabi olan sözleşmeler için de geçerli olduğunun
altını çizmiştir. Mevcut davada, sözleşme Direktifte belirtilen eşik değerlere yakın bir değere sahiptir
ancak bu eşik değerin altında mı üstünde mi olduğu belli değildir. AD, ihale çağrısının gerekli olup
olmadığının tespitinde bu hususun önem arz etmediğini düşünmüştür (kararın 24. maddesi).
Karar (açıklaması)
AB kamu alımları mevzuatı, herhangi bir ihale düzenlenmeksizin, kamu idareleri arasında işbirliği
sözleşmesi imzalanmasına izin vermektedir. Bunun için aşağıdaki üç koşulun aynı anda karşılanması
zorunludur:
•
•
•

sözleşmenin herhangi bir özel şirket katılımı olmadan sadece kamu kurumları arasında
imzalanması,
işbirliğinin tamamen kamu yararına yönelik hedeflere ilişkin karşılıklar ve koşullar temelinde
uygulanması
hiçbir özel hizmet sağlayıcısının rakiplerine karşı avantajlı konuma sokulmaması,

Davada dile getirilen diğer hususlar:
AD’ye iki soru daha yöneltilmiştir ancak AD bu soruları ele almamıştır:
•
•

İhale düzenlenmediği durumlarda, eşik değerleri aşıp aşmadığını tespit etmek amacıyla
sözleşme değerinin hesaplanması gereken zaman;
İhale düzenlenmediği durumlarda, hangi direktifin veya yasal düzenlemenin uygulanacağının
belirlendiği zaman.
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Beşinci Bölüm – Müteşebbis seçimi – ihale dışı bırakma nedenleri
Bağlam
Müteşebbis seçimi, sözleşmenin gereklerini yerine getirmeye uygun kişileri belirleme amacını taşır.
Müteşebbis seçimi genellikle iki aşamadan oluşur:
1. İdare öncelikle herhangi bir müteşebbisin ihalenin dışında bırakılması için bir sebep olup
olmadığını belirler.
2. İdare daha sonra ihale dışında bırakılmayan müteşebbislerin asgari seçim kriterlerini
karşılayıp karşılamadığını inceler.
Konusu ikinci aşamadaki seçim süreci olan başlıca davalara “Müteşebbis seçimi – Yeterlik” başlıklı
altıncı bölümde yer verilmektedir.
İki aşamalı usullerde 16, seçilen müteşebbisler teklif vermeye, pazarlığa veya diyaloğa davet edilir. Açık
ihale usulünde sadece seçilen müteşebbislerin verdiği teklifler değerlendirmeye alınır.
Zorunlu ihale dışında bırakma gerekçeleri: İdare, bazı müteşebbisleri ihale sürecinin dışında tutmakla
zorunludur. Direktifin 45. maddesinin 1. paragrafında belirtilen suçlardan biri veya birden fazlası
hakkında hüküm giymiş müteşebbisler ihalelere kabul edilmez. Bu suçlar arasında, suç örgütüne
katılmak, yolsuzluk, dolandırıcılık ve kara para aklama bulunmaktadır. Direktifte yer alan suç listesi
ulusal mevzuat tarafından daraltılamaz.
Tercihe bağlı ihale dışında bırakma gerekçeleri: İdare, Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafında
belirtilen durumların içinde bulunan müteşebbisleri ihale sürecinin dışında bırakabilir ancak bu
zorunlu değildir. Sözkonusu durumlar arasında, iflas, ağır mesleki kusurlu davranış, vergi ve sosyal
güvenlik primi borcu ve ciddi boyutta gerçeğe aykırı beyan yer almaktadır. Ulusal mevzuat bu
gerekçelerin bazılarını veya tamamını, müteşebbisin ihale dışı bırakılması için zorunlu kriter olarak
belirleyebilir.
AB üye devletleri bu gerekçeleri ulusal mevzuatlarına nasıl aktaracaklarını belirlemek zorundadır.
Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, ilave bazı gerekçeler de ekleyebilirler ancak bu ilave gerekçeler
arasında mesleki niteliklere dayalı ihale dışı bırakma kriterleri yer alamaz. Üye devletlerin eklediği
gerekçeler, sözleşmenin kapsamı ve niteliğiyle orantılı olmalıdır. İhale dışında bırakma kriterlerine
ilişkin ilave hükümler içeren ulusal kanunlar, aşağıda ele alındığı üzere, ABAD davalarına konu
olmuştur.
Bir müteşebbisin zorunlu veya tercihe bağlı ihale dışı bırakma kriterlerinin kapsamına girmediğine
dair kanıt: İdareler uygulanacak zorunlu veya tercihe bağlı ihale dışı bırakma kriterlerini ihale ilanında
belirtmek zorundadır. Müteşebbislerin bu kriterlerin kapsamına girmediğini kanıtlamaları için hangi
bilgileri vermeleri gerektiği de ihale ilanında yer almalıdır.
İdarenin Direktifin 45. maddesinin 3. paragrafında belirtilen belgeleri yeterli kanıt kabul etmesi
zorunludur. Tercihe bağlı kriterlere ilişkin bazı durumlarda, idare kabul edilebilir kanıt türlerini
belirleyebilir.
Daha fazla bilgi için bkz:
Sigma Kamu Alımları Bilgi Notu 7, “Müteşebbislerin Seçimi” (Ocak 2011)
http://www.sigmaweb.org/publications/Economic_Operators_Public_Procurement_2011.pdf

–

Sigma Kamu Alımları Bilgi Notu 24, “Kamu İhalelerinden Doğrudan Hariç Tutulma” (2013) –
http://www.sigmaweb.org/publications/Exclusion_Lists_Public_Procurement_2013.pdf
Sigma
Kamu
Alımları
Eğitim
Rehberi,
Modül
http://www.sigmaweb.org/publications/46179317.pdf

E3,

“Adayların

Seçimi”

Dikkate alınacak başlıca hususlar

16

İki aşamalı ihaleler; belirli istekliler arasında ihale, ilamlı pazarlık usulü ve rekabetçi diyalog usulüdür.

71

–

1. Ulusal mevzuatta, müteşebbislerin ihale dışı bırakılmasına dair gerekçeler ile seçim kriterleri
arasında net bir ayrım yapılması gerekir:
• İhale dışı bırakılma gerekçeleri, sözleşmenin niteliğine büyüklüğüne veya konusuna
bakılmaksızın bütün müteşebbisler için geçerlidir.
• Seçim kriterleri müteşebbisin sözleşmeyi yerine getirme kabiliyetiyle ilgili olmalıdır ve
sözleşmenin konusuyla orantılı olmalıdır.
2. İhale dışında bırakmaya ilişkin zorunlu nedenlerin geçerli olduğu durumlarda, müteşebbis
doğrudan ihale dışı bırakılır (örn: müteşebbis kara para aklamadan hüküm giymiş ise).
3. Ağır mesleki kusurlu davranışın ihale dışı bırakma gerekçesi olarak gösterilmesi için, idarenin bunu
kanıtlaması ve her ihalede ayrı değerlendirilmesi gerekir.
Doğrudan ihale dışı bırakma listesi
AB mevzuatının ve ABAD içtihadının genel ilkeleri uyarınca, doğrudan ihale dışında bırakma
listeleri uygulanamaz.
Bkz. örneğin, C-213/07 sayılı Michaniki, C-538/07 sayılı Assitur, C-376/08 sayılı Serrantoni
and Consorzio stabile edili ve C-465/11 sayılı Forposta and ABC Direct Contact davaları.
Daha fazla bilgi için bkz., Sigma Kamu Alımları Bilgi Notu 24, “Kamu İhalelerinden Doğrudan
Hariç Tutulma” (2013) –
http://www.sigmaweb.org/publications/Exclusion_Lists_Public_Procurement_2013.pdf
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ABAD yaklaşımının ve kararlarının özeti
Müteşebbisin yapısına veya yasal statüsüne ilişkin uygunluk gereklikleri esas alınarak ihale
dışında bırakılması
AD, belli türde müteşebbislerin kamu ihalelerine teklif vermesini engelleyen ulusal mevzuatı
davalarında ele almıştır. Sözkonusu davalarda, müteşebbisin Direktifte belirtilen zorunlu
veya tercihe bağlı ihale dışı bırakma gerekçelerine göre değil, başka gerekçelere dayanılarak
ihale dışında bırakılmasına dair kararlar incelenmiştir. Bu başka gerekçe ise müteşebbisin
yapısı veya yasal statüsüdür.
C-357/06 sayılı Frigerio Luigi & C. davasında, AD, hisseli sermayesi olan bir şirkete limitli
katılıma izin veren ulusal mevzuatın Hizmet Alımları Direktifine aykırı olduğuna hüküm
vermiştir. AD ayrıca, hizmet sağlayıcılarından oluşan grupların teklif verebilmesi için belli bir
yasal statüye sahip olmalarına dair şart koşulamayacağını belirtmiştir. C-305/08 sayılı
CoNISMa davasında, AD, sözleşmeyi yerine getireceğine inanan her tür kişi veya kuruluşun
teklif verebileceğini belirtmiştir. AD’ye göre, üniversite ve bakanlıklardan oluşan grupların
teklif vermesine engel olan ulusal mevzuat Direktife aykırıdır.
Müteşebbisin Direktiflerde belirtilen gerekçelere dayanarak ihale dışı bırakılması
AD, yıllar içinde gördüğü davalarda, Direktiflerde yer alan tercihe bağlı ihale dışı bırakma
gerekçeleri listesinin ilgili bütün gerekçeleri kapsayıp kapsamadığını ve genişletilmesinin
gerekip gerekmediğini ele almıştır. AD ayrıca üye devletlerin ihale dışı bırakma gerekçelerini
gerçek durumlarda nasıl uyguladıklarını da incelemiştir. AD, orantılılık, şeffaflık ve eşit
muamele ilkelerinin geçerli olduğu sonucuna varmıştır.
AD’nin verdiği hüküm uyarınca, direktiflerde belirtilen (mevcut 45. maddenin 2. paragrafı)
(daha fazla bilgi için yukarıda yer alan bağlam bölümüne bakınız) gerekçeler listesi
kapsamlıdır ve mesleki niteliklere ilişkin ihale dışı bırakma kriterleri içermemektedir. Üye
devletler veya idareler, bu listeye mesleki niteliklerle ilgili ihale dışı bırakma kriterleri
ekleyemez. Örneğin, C-31/87 sayılı Beentjes davasında, AD, sözleşmenin işgücüyle ilgili
koşullarını karşılamadığı düşünülen adayın ihalenin dışında bırakılmasına olanak
tanımamıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için aşağıda açıklamaları verilen C-213/07 sayılı
Michaniki davasına bakınız.
İhale dışı bırakmaya ilişkin ilave gerekçeler
AD, direktiflerde belirtilen gerekçelere sadece mesleki niteliklere ilişkin ihale dışı bırakma
kriterlerinin eklenemeyeceğini açıklamıştır. Üye devletler veya idareler, eşit muamele ve
şeffaflık ilkelerini temin etmek üzere tasarlanmış ilave kriterler kullanma hakkına sahiptir.
Orantılılık ilkesi uyarınca bu tedbirler sözleşmenin kapsamına ve niteliğine uygun olmalı ve
gereğinden fazla yük getirmemelidir.
Örneğin, C-213/07 sayılı Michaniki davasında, AD, şeffaflığı tehlikeye atabilecek veya
rekabete zarar verebilecek uygulamaların önüne geçmeyi amaçlayan ulusal tedbirlere
topluluk mevzuatında izin verildiğini belirtmiştir.
C-213/07 sayılı Michaniki davası, medya sektöründe de faaliyet gösteren isteklilerin ihale
dışında tutulmasıyla ilgilidir. Medya faaliyetinde bulunmanın bir ihale dışı bırakılma kriteri
olarak kullanılmasının sebebi, ihale usulüne medyanın baskısı nedeniyle gelebilecek
müdahale riskini engellemekti. Ayrıca yolsuzluk ve dolandırıcılıkla ilgili endişeler de
bulunmaktaydı. Eşit muamele ve şeffaflık ilkelerinin temini için tasarlanan bu tür tedbirler,
ihale dışı bırakma tedbirleri olarak kabul edilebilir. Ancak, direktiflerde belirtilenlerin üzerine
ilave olarak getirilecek bu tedbirlerin orantılı olması ve sözleşmenin hedefine ulaşmada
gereğinden fazlasını talep etmemesi zorunludur. C-213/07 sayılı Michaniki davasında,
sözkonusu tedbirlerin orantılı olmadığı dolayısıyla mevzuatı ihlal ettiği düşünülmüştür.
AD, diğer bazı davalarda, üye devletlerin uyguladığı ilave kriterlerin orantısız olduğuna ve
hedefe ulaşmak için gereğinden fazlasını talep ettiğine karar vermiştir (bkz. aşağıda
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açıklamalarına yer verilen C-538/07 sayılı Assitur ve C-376/08 sayılı Serrantoni and Consorzio
stabile edili davaları). C-465/11 sayılı Forposta ve ABC Direct Contact davasında, AD, bir
müteşebbisin daha önce kamuya sunduğu hizmetlerdeki kötü performansın yeni ihalelerin
doğrudan dışında tutulması için bir gerekçe olarak kullanılmasına izin veren ulusal
mevzuatın, orantılılık ilkesini ihlal ettiği sonucuna varmıştır. İhale dışında tutulma gerekçesi
“ağır mesleki kusurlu davranıştır”.
Vergi ve sosyal sigorta primi borcunu ödeyememe nedeniyle ihale dışında bırakılmanın,
şeffaflık ve eşit muamele ilkesiyle ilişkili olduğu teyit edilmiştir. Bu gerekçeler Direktifte
belirtilen tercihe bağlı ihale dışı bırakma kriterleri arasında yer almaktadır (bkz. aşağıda
açıklamalarına yer verilen C-226/04 sayılı La Cascina ve Diğerleri davası).
C-74/09 sayılı Bâtiments and Ponts Construction and WISAG Produktionsservice davasında,
AD, vergi ve sosyal sigorta primlerinin ödendiğine dair kanıt olarak talep edilen belgeleri ele
almıştır. AD, özellikle, idarenin bulunduğu üye devletin dışından teklif veren isteklilere, bu
üye devlette kayıtlı olmanın şart koşulmasına izin verilip verilemeyeceğini değerlendirmiştir.
AD, bu koşula eşit muamele ilkesiyle bağlantılı olması halinde izin verilebileceği sonucuna
varmıştır. Bu koşullar, aşağıda dava özetinin yer aldığı bölümde tartışılmaktadır.

ABAD içtihadı
Müteşebbislerden oluşan grup – ihaleye katılmaya uygunluk
C-357/06 sayılı Frigerio Luigi & C. davası
Frigerio Luigi & C. Snc v Comune di Triuggio
Karar tarihi: 18 Aralık 2007, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır
Ön karar başvurusu
İşbu dava, belli türde sözleşmeler için yapılan ihalelere belli türde müteşebbislerin katılmasına dair
bazı sınırlamalar getiren İtalya ulusal mevzuatıyla ilgilidir. Bu kurallar uyarınca, belli türde
müteşebbisler bazı ihalelerin doğrudan dışında tutulmaktaydı.
Comune di Triuggio (idare), kontrol yetkili hissedarı olmaya niyetlendiği bir şirkete, çevre temizliği
hizmetine ilişkin beş yıl geçerli bir sözleşme imzalamayı teklif etmiştir. Sözkonusu sözleşme herhangi
bir ihale gerçekleştirilmeksizin imzalanmıştır. Frigerio Luigi (bundan sonra FL olarak anılacaktır) isimli
başka bir şirket ise bundan önce, geçici bir ortak girişim anlaşması kapsamında altı ay boyunca aynı
hizmetleri sunmuştur.
FL imzalanan bu sözleşmeye itiraz etmiştir. İdare, FL’nin iddiasının kabul edilemez olduğunu çünkü
ilgili İtalyan mevzuatı uyarınca bir idarenin ancak hisseli sermayesi olan belli türde şirketlere ihale
verebileceğini savunmuştur. İdareye göre FL bu koşulu karşılamamaktadır.
İtalya’nın ulusal mevzuatında belirtilen kuralların hukuka uygunluğu, Hizmet Alımları Direktifinin 26.
maddesinin 1 ve 2. paragrafları uyarınca ele alınmıştır. Bu hükümler mevcut Direktifin 4. maddesinin 1
ve 2. paragraflarında yer almaktadır. AD, kararında, iç pazarın geliştirilmesi ve bu bağlamda malların,
kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanması ve rekabete engel teşkil eden
uygulamaların kaldırılması gibi Hizmet Alımları Direktifinin altında yatan amaçlara atıfta bulunmuştur.
Hizmet Alımları Direktifinin 26. maddesinin 1. paragrafı uyarınca, hizmet sağlayıcılarının oluşturduğu
gruplar ihalelere teklif verebilir. Maddeye göre “bu gruplara, teklif vermek için belli bir yasal statüye
sahip olma şartı koşulamaz…” 26. maddenin 2. paragrafı uyarınca, kurulu oldukları üye devlette ilgili
hizmet faaliyetini yerine getirme yetkisine sahip aday ve istekliler “ihalenin düzenlendiği üye devletin
kanunlarına göre gerçek veya tüzel kişi olmaları gerektiği” gerekçesiyle ihale dışında bırakılamazlar.
AD, 26. maddenin 2. paragrafının, bu davada mülahaza edilen türden ulusal mevzuata izin vermediği
hükmünü vermiştir. Sözkonusu ulusal mevzuat, müteşebbisleri belli bir yasal statüleri olmadığı
gerekçesiyle ihale dışında bırakmıştır. AD ayrıca, Hizmet Alımları Direktifinin 26. maddesinin 1.
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paragrafı uyarınca, hizmet sağlayıcılarından oluşan grupların, ihaleye teklif vermek için belli bir tüzel
kişiliğe bürünmelerinin istenemeyeceğini teyit etmiştir.

2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
2014 AB Klasik Alımlar Direktifinin 19. maddesinde yer alan hükümler, Hizmet Alımları
Direktifinin 26. maddesi ve Direktifin 4. maddesinde belirtilen hükümlere benzer niteliktedir.
Madde 19(1): “Kurulu oldukları üye devlette ilgili hizmeti sunmalarında yasal herhangi bir
sakınca bulunmayan müteşebbisler, ihalenin düzenlendiği üye devletin kanunları uyarınca
tüzel veya gerçek kişi olmak zorunda oldukları gerekçesiyle ihale dışında bırakılamazlar.”

C-305/08 sayılı CoNISMa davası
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) - Regione Marche
Karar tarihi: 23 Aralık 2009, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 3 Eylül 2009
Ön karar başvurusu
İşbu dava, İtalya’da bir idarenin, kâr amacı gütmeyen bir grup kuruluşu ihale dışında tutma kararı
üzerine açılmıştır.
Dava, denizcilik ve sismik veri hizmetlerinin ve ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesine dair Regione
Marche tarafından düzenlenen bir ihale hakkındadır. Üniversite ve bakanlıkların bir araya
gelmesinden oluşan 14 üyeli bir grup olan CoNISMa ihaleye teklif vermek istemiştir. Regione Marche,
İtalya mevzuatı uyarınca bu tür bir kuruluşun teklif vermesinin kurallara uygun olmadığı görüşündedir.
Bu nedenle CoNISMa’yı ihalenin dışında bırakmıştır. CoNISMa bu karara itiraz etmiştir.
AD, Direktifin 45. maddesinin, böyle bir grubun (konsorsiyumun) kamu ihale süreçlerine katılmasını
engellemediğine hüküm vermiştir. AD’ye göre, sözkonusu grup (konsorsiyum), kâr amacı gütmeyen,
düzenli bir işletme yapısı olmayan veya piyasada düzenli olarak faaliyet göstermeyen bir oluşum bile
olsa, ihalelere katılmasında yasal bir sakınca bulunmamaktadır. AD, sözleşmenin gereklerini yerine
getirebileceğini düşünen bütün kişi veya kuruluşların ihalelere teklif verebileceğini belirtmiştir (madde
42). AD’ye göre, “Topluluğun yasama organı, ‘piyasaya hizmet sunan müteşebbis’ kavramını sadece
işletme olarak yapılandırılmış teşebbüslerle sınırlandırma veya tüzel statüsü veya iç yapısı nedeniyle
müteşebbisin ihale sürecinin daha başından süreç dışı kalmasına neden olabilecek koşullar dayatma
niyetinde değildir” (madde 35).
AD, aynı zamanda, sözkonusu davaya konu olan bu gibi ulusal mevzuatın yorumlanmasına Direktifin
izin vermediğini belirtmiştir. Bu davada, ulusal mevzuat, üniversite ve araştırma enstitüsü gibi kâr
amacı gütmeyen kurumların ihalelere girmesine izin vermediği şeklinde yorumlanmıştır.

2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
2014 AB Klasik Alımlar Direktifinin 19. maddesi bu ilkeyi doğrulamaktadır:
Madde 19(2) “Geçici dernekler de dahil olmak üzere müteşebbislerden oluşan gruplar, kamu
ihalelerine katılabilir. İdareler, bu grupların ihaleye teklif vermek veya katılmayı talep etmek
için belli bir tüzel yapıya sahip olması şartını koşamaz.”
Yorum
Aşağıda beş dava ele alınmıştır. İlk üç dava kapsamında (C-213/07 sayılı Michaniki, C-538/07 sayılı
Assitur ve C-376/08 sayılı Serrantoni and Consorzio stabile edili davaları), Adalet Divanı, konuyla ilgili
detaylı bir AB hükmünün bulunmadığı durumlarda ihale dışında bırakma konusunu mülahaza etmiştir.
Bu tür davalarda, genel ilkelerin dikkate alınması önem taşımaktadır. Son iki davada ise (C-465/11
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sayılı Forposta and ABC Direct Contact ve C-74/09 sayılı Bâtiments and Ponts and WISAG
Produktionsservice davaları), genel ilkeler, AB mevzuatında müteşebbislerin ihale dışı bırakılma
gerekçeleri hakkında hükümlerin yer aldığı ancak üye devletlerin Direktifin detaylarını uygularken
takdir yetkilerini kullandığı durumlara uygulanmıştır.
Mesleki niteliklere ilişkin ihale dışı bırakılma nedenlerinin kapsamlı listesi ve orantılılık ilkesine tabi
olan ilave nedenler
C-213/ 07 sayılı Michaniki davası
Michaniki - Ethniko Simvoulio Raiditileorasis
Karar tarihi: 16 Aralık 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 8 Ekim 2008
Ön karar başvurusu
Bu dava, medya teşebbüslerini veya bunlara bağlı olan veya bunlar için çalışan belli şirket ve kişileri
ihale dışında bırakan Yunanistan mevzuatıyla ilgilidir. Bu kanun uyarınca, belli türde müteşebbisler
kamu ihalelerinin doğrudan dışında bırakılmaktadır.
Michaniki, yeni bir hızlı tren hattının dolgu bölümlerinin inşası ve teknik altyapısının temini için
düzenlenen yapım işleri ihalesinde, teklifi reddedilen müteşebbisler arasındadır. Bu ihale Yapım İşi
İhaleleri Hakkında Direktif kapsamına girmektedir. İdare, ihaleyi Company S’ye vermeye karar
vermiştir. İdare, Company S ile sözleşme imzalamak için resmi bir kurumun verdiği bir belgenin temin
edilmesini istemiştir. Bu belge, Company S’nin medya teşebbüsleriyle ilgili kanuna uygun olduğunu
gösteren bir belgedir. Teklifi reddedilen Michaniki adlı şirket, Company S için verilen belgenin iptalini
talep etmiştir.
Mesleki niteliklere ilişkin ihale dışı bırakılma nedenlerinin kapsamlı listesi: Yapım İşi İhaleleri
Direktifinin 24. maddesinin 1. paragrafı müteşebbislerin “mesleki niteliklerinden” ötürü ihale dışı
bırakılması için tercihe bağlı yedi sebep belirtmektedir. Bunlar arasında, mesleki dürüstlük, ödeme
gücü ve ekonomik ve mali kapasite gibi nitelikler yer almaktadır.
Mesleki yeterliklere dayalı ihale dışı bırakılma nedenleri
Yapım İşi İhaleleri Direktifi – Madde 24 (1)
“Aşağıdaki nitelikleri taşıyan müteşebbisler ihale dışında bırakılabilir:
(a) iflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan
eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan;
(b) iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan;
(c) mesleki faaliyetlerinden dolayı res judicata etkiye sahip yargı kararıyla hüküm giyen;
(d) yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare
tarafından ispat edilen;
(e) kendi ülkesinin veya idarenin ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan;
(f) kendi ülkesinin veya idarenin ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi
borcu olan;
(g) Bu Direktif ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi
ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.”
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2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
İhale dışı bırakılma nedenleri 2014 Klasik Alımlar Direktifinin 57. maddesinde
belirtilmektedir. Daha fazla bilgi için bu bölümün sonundaki notu inceleyiniz.
Yapım İşi İhaleleri Direktifinin 24. maddesine değinen AD, bu maddede yasa koyucunun “yalnızca ilgili
yüklenicinin mesleki itibarını zayıflatan veya teklif verdiği ihalenin konusu olan yapım işlerini
tamamlamak için sahip olması gereken ekonomik ve mali yeterliğin sorgulanmasına neden olan
bulgular veya davranışlarla ilgili nedenlerin benimsenebileceği” yaklaşımında olduğunun altını
çizmiştir (madde 42).
AD’nin verdiği hükme göre, müteşebbisin mesleki nitelikleriyle ilgili ihale dışı bırakma nedenlerinin
listesi (olması gereken bütün nedenleri içeren) kapsamlı bir listedir. Üye devletler veya idareler bu
listeye mesleki niteliklere ilişin başka ihale dışı bırakma nedeni ekleyemez.
AD’ye göre, ihale dışı bırakma nedenleri listesinin kapsamlı olması, “üye devletlerin kamu ihalelerinde
özellikle eşit muamele… ve şeffaflık… ilkelerinin gözetilmesi için tasarlanmış esasa ilişkin kurallar
getirmesini veya sürdürmesini engellemez” (madde 43).
AD, bu ilkelerin, müteşebbislerin hem tekliflerini hazırlarken hem de bu teklifler değerlendirilirken eşit
muameleye tabi tutulması gerektiği anlamına geldiğini açıklamıştır. Bu ilkeler idarelerin uymakla
yükümlü olduğu kamu alımları direktifinin temelini oluşturmaktadır. İdareler ayrıca müteşebbisler
arasında ayrım yapılmamasını da sağlamakla yükümlüdür (madde 45 ve 46).
Orantılılık ilkesine tabi olan ilave ihale dışı bırakma nedenleri: AD’nin sonuç olarak verdiği hüküm
uyarınca, bir üye devlet, eşit muamele ve şeffaflık ilkelerinin gözetilmesini sağlamak için tasarlanmış
ilave ihale dışı bırakma tedbiri getirebilir. Sözkonusu ilave tedbirler, müteşebbisin mesleki niteliğiyle
ilgili olamaz. Üye devletler bu tedbirleri alırken belli seviyede takdir yetkisi kullanabilir. Ancak,
orantılılık ilkesi uyarınca, bu tedbirlerin, sözleşmenin hedefine ulaşmak için yapılması gerekenlerden
daha fazlasını talep etmemesi gerekmektedir (madde 47, 48 ve 55 ila 57).
C-213/07 sayılı Michaniki davasında, Yunanistan, bir kamu ihalesi kapsamında ihalenin kime
verileceğine dair kararın, medya teşebbüslerinin kitlesel bilgilendirme kampanyaları vasıtasıyla
etkilenmesine dair bir riskin var olduğunu düşünmüştür. AD, Topluluk mevzuatının, şeffaflığı
tehlikeye atabilecek ve rekabeti bozabilecek uygulamalardan kaçınmak üzere hazırlanmış ulusal
mevzuatı engellemediğini doğrulamıştır. Ancak, Yunanistan’ın sözkonusu kanunu, bazı
müteşebbislerin medya bağlantıları nedeniyle doğrudan ihalelerin dışında kalmasına neden
olmaktadır. Bu müteşebbislerin, tedbirin engellemeye çalıştığı tehlikenin gerçekleşme riskinin
bulunmadığını gösterme imkanı bulunmamaktadır. AD, sözkonusu müteşebbisin doğrudan ve mutlak
şekilde ihale dışı bırakılmasının orantılı olmadığına ve AB mevzuatına uygun olduğuna hüküm
vermiştir (madde 58-68).
C-538/07 sayılı Assitur davası
Assitur - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano
Karar tarihi: 19 Mayıs 2009, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 10 Şubat 2009
Ön karar başvurusu
AD bu davada İtalyan mevzuatında izin verilen ihale dışı bırakmaya ilişkin ilave nedenleri ele almıştır.
Sözkonusu kanun, müteşebbislerin kontrol ilişkisi veya bağlantısı olduğu ihalelere katılmasına izin
vermemektedir. Bu kanun uyarınca, aralarında belli bir bağlantı olan müteşebbisler kamu ihalelerine
katılamamaktadır.
Sözkonusu dava, kurye hizmetlerinin teminine ilişkin bir ihale hakkındadır. İhalenin düzenlendiği
tarihte, Hizmet Alımları direktifi geçerliydi. İdare, üç istekliyi ihaleye davet etmiştir: SDA, Poste
Italiane ve Assitur. Assitur diğer iki isteklinin aralarındaki bağlantı nedeniyle ihale sürecinin dışında
bırakılmasını talep etmiştir. İddia edilen bağlantıyı araştıran idare, Assitur’un talebini reddetmiş ve
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ihaleyi en düşük teklifin sahibi SDA’ya vermeye karar vermiştir. Assitur bu kararın iptali talebiyle dava
açmıştır.
AD, C-213/07 Michaniki davasında tutunduğu yaklaşımı benimsemiştir. Mesleki niteliklerle ilgili yedi
maddenin bulunduğu ihale dışı bırakma nedenleri listesinin kapsamlı bir liste olduğunu doğrulamıştır.
Ancak bu liste, üye devletleri şeffaflık ve isteklilere eşit muamele ilkelerini temin etmek üzere ilave
kural koymaktan alıkoymamaktadır. AD’ye göre, sözkonusu kanunun i) ihaleye katılan isteklilerin
aralarında herhangi bir gizli anlaşma yapmalarını engellemek ve ii) eşit muamele ve şeffaflık ilkelerini
korumak maksadını taşıdığı bellidir. Ulusal mevzuatın yine de orantılılık ilkesi açısından
değerlendirilmesi gerekmektedir (madde 19 – 24).
Orantılılık ilkesini değerlendiren AD, aynı zamanda mümkün olduğunda geniş bir katılımın sağlanması
gerektiğini de belirtmiştir. AD, ulusal mevzuatın, eşit muamele ve şeffaflığın sağlanması için
gerekenden daha fazlasını istediğine hüküm vermiştir (madde 30). Ulusal mevzuat aralarında bağlantı
olan isteklileri doğrudan ihale dışında bırakmaktadır. İsteklilere, şeffaflığın tehlikeye atılması ve
rekabetin zedelenmesi gibi bir riskin olmadığını gösterme fırsatı tanınmamaktadır. Ulusal mevzuat, bu
nedenle AB mevzuatına uygun değildir.
C-376/08 sayılı Serrantoni davası
Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili Scrl - Comune di Milano
Karar tarihi: 23 Aralık 2009, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır
Ön karar başvurusu
AD başka bir İtalyan kanunuyla bağlantılı olarak aynı konuyu yine ele almıştır. Bu kanun, daimi bir
konsorsiyumun 17 üyelerini ve münferit konsorsiyum üyelerini ihalelere katılmaktan men etmektedir.
Bu kanunun sonucu olarak, daimi konsorsiyumlar ve üyeleri belli ihalelere katılamamaktadır.
Dava, bölge kayıt bürolarıyla ilgili bir yapım işi ihalesini ilgilendirmektedir. İhalenin toplam değeri,
yapım işleri için AB mevzuatında belirtilen eşik değerlerin altında olduğu için Direktif hükümleri bu
ihalede geçerli değildir. Bu nedenle AD, mülahazalarında Antlaşmanın temel ilkelerini dikkate almıştır.
Sözkonusu İtalyan kanunu, daimi konsorsiyumlara, müteşebbisler arasındaki diğer iş ortaklığı
anlaşmalarından daha farklı davranmaktadır. AD’nin verdiği hüküm uyarınca, belli bir konsorsiyum
türünün doğrudan ihale dışında bırakılması, eşit muamele ilkesine aykırıdır. Bu özelliği taşıyan bütün
müteşebbisler hiçbir ayrım yapılmadan ihale dışı bırakılsa bile, bunun doğrudan yapılması orantılılık
ilkesine uygun değildir. AD’ye göre, kanunun böyle bir hüküm içermesi, diğer üye devletlerden teklif
vermek isteyen müteşebbisleri caydırabilir. Müteşebbislerin ihalenin düzenlendiği ülkedeki
müteşebbislerle daimi konsorsiyum kurmak yoluyla bu ülkede varlık göstermeleri üzerinde caydırıcı
etkisi olabilir. Sözkonusu hüküm, bu nedenle, şirket kurma serbestisi ve hizmet sağlama serbestisini
engelleyebilir. Ulusal mevzuat AB mevzuatına aykırıdır.
Tercihe bağlı hale dışında bırakma nedenleri ve bunların uygulanması
C-226/04 sayılı La Cascina and Others davasında 18, AD, vergi borcu ve sosyal güvenlik primi borcuyla
ilgili tercihe bağlı ihale dışı bırakma nedenlerinin İtalya’da nasıl uygulandığını mülahaza etmiştir.
AD, üye devletlerin tercihe bağlı ihale dışında bırakma nedenlerini uygulamak zorunda olmadığını
doğrulamıştır. Bu nedenleri uygulamanın tercih edildiği durumlarda ise, uygulamanın nasıl olacağına
dair takdir yetkisi üye devlettedir. AD, üye devletlerin uygulamalarının birbirinden farklı olabileceğini
kabul etmiştir (madde 23).
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İtalya mevzuatı uyarınca, daimi bir konsorsiyum, müteşebbislerin kamu ihalelerine birlikte katılmak üzere
anlaşmaları sonucu oluşturulur. En az beş sene geçerli olan bu anlaşma, bir ortak teşebbüs olarak
değerlendirilir.
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C-226/04 ve C-228/04 sayılı ortak dava; ihaleler Hizmet Alımları Direktifi kapsamına girmektedir.
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İşbu davada ele alınan konu, vergi ve sosyal güvenlik katkılarının ödenmesi gereken tarihle ilgilidir.
AD, bu tarihin ne olabileceğine dair bazı seçeneklerin altını çizmiştir. Bu dönemin ulusal mevzuatla
belirlenebileceği gibi, idare tarafından da tespit edilebileceğini teyit etmiştir. Uygulama açısından
bakıldığında, şeffaflık ve eşit muamele ilkeleri uyarınca, [bu dönemin] “mutlak kesinlik çerçevesinde
belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması” gerekmektedir. Bu sayede, müteşebbisler usule ilişkin
gerekliklerin ne olduğunu ve aynı koşulun herkes için geçerli olduğunu öğrenebilmektedir (madde 32).
Bu davadan daha sonra, AD, tercihe bağlı ihale dışında bırakma nedenlerinin bu sefer Polonya’da nasıl
uygulandığına dair mülahazalarda bulunmuştur. C-465/11 sayılı Forposta ve ABC Direct Contact
davası 19, direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının (d) bendinde belirtilen mesleki kusurlu davranış ile
ilgili ihale dışı bırakma nedenleri hakkındadır.

Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının (d) bendi
“Aşağıdaki durumlardan birisinin söz konusu olması halinde her müteşebbis ihale dışı
bırakılabilir:
…
(d) ihale makamları tarafından ispatlanabilecek şekilde mesleki faaliyetlerinden dolayı ağır
kusurlu davranışı nedeniyle suçlu bulunmuş olmak…”
AD, daha önce aldıkları ihalelerde kötü performans gösteren müteşebbislerin ihale dışı bırakılmasını
zorunlu kılan Polonya kanununu mülahaza etmiştir. Bu kanunun sonucu olarak, daha önce kötü
performans gösteren belli müteşebbislerin ihalelere katılmasının önü tıkanmıştır.
AD, verdiği karar kapsamında, Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının 1. bendi uyarınca neyin
“mesleki kusurlu davranış” neyin “ağır kusurlu davranış” olduğuna dair görüşünü belirtmiştir.
Polonya’da geçerli olan Kamu İhale Kanununun, Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafında verilen ihale
dışı bırakma nedenlerinin uygulanması konusunda üye devletlere tanınan takdir yetkisini aştığı
sonucuna varmıştır. AD ayrıca, ihale dışında bırakmanın doğrudan gerçekleşmesi nedeniyle, idarenin
iddia edilen kusurlu davranışı her bir durumda ayrı ayrı değerlendirme yetkisinden mahrum kaldığını
belirtmiştir.
C-465/11 sayılı Forposta ve ABC Direct Contact davasının karar metninin tamamı ile davayla ilgili daha
detaylı açıklamalara belgenin ilerleyen bölümlerinde yer verilmektedir.
Not: AB mevzuatı ile ABAD içtihadının genel ilkeleri uyarınca, doğrudan ihale dışı bırakma nedenlerine
ilişkin resmi kurumlar tarafından hazırlanan listeler AB mevzuatına aykırıdır. Bu konuda daha fazla
bilgi için bkz: “Kamu Alımlarında Doğrudan İhale Dışı Bırakma” başlıklı Sigma 24 sayılı Kamu Alımları
Bilgi Notu, (2013)
http://www.sigmaweb.org/publications/Exclusion_Lists_Public_Procurement_2013.pdf
2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
İhale dışı bırakma nedenleri Direktifin 57. maddesinde belirtilmektedir.
Direktifin 57. maddesinin 4. paragrafı üye devlet tarafından zorunlu kılınabilecek tercihe
bağlı ihale dışı bırakma nedenlerini sıralar. Bu liste daha önce alınan bir ihalede gösterilen
kötü performansla ilgili nedenler de içermektedir.
Madde 57(4)(g)
“…bir müteşebbisin daha önce bir idare veya kuruluş ile imzaladığı kamu ihale sözleşmesi
veya imtiyaz sözleşmesi kapsamında, bu sözleşmenin süresinden önce feshine, tazminat
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ödenmesine veya benzer yaptırımların doğmasına neden olacak şekilde sözleşmenin
koşullarını yerine getirmede gösterdiği ciddi veya tekrar eden eksiklikler.”

Uygunluğun kanıtı
C-74/09 sayılı Bâtiments et Ponts and WISAG Produktionsservice davası
Bâtiments et Ponts Construction and WISAG Produktionsservice GmbH - Berlaymont 2000
Karar tarihi: 15 Temmuz 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 15 Nisan 2010
Ön karar başvurusu
İşbu davada AD, vergi ve sosyal güvenlik primlerinin ödendiğine dair müteşebbislerden belge
istenmesinin AB mevzuatına uygun olup olmadığını ele almıştır.
Dava, Avrupa Komisyonu’nun Brüksel’de yer alan ana ofis binasının (Berlaymont) yenilenmesi için
1995 senesinde düzenlenen bir ihale sonucu ortaya çıkan ve uzun süredir devam eden anlaşmazlık
üzerine açılmıştır. Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde (ABRG) yayınlanan ve daha sonra değişikliğe
uğratılan ihale ilanı vergi ve sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belge talep etmektedir. Belçikalı
firmalar için ülkenin resmi kayıt sistemine kayıtlı olma koşulu getirilmiştir. Yabancı firmalar ise,
Belçika’daki yetkili otoriteye (kayıt komitesi) başvuru belgelerinin bir kopyasını vermek zorundadır.
Kayıt komitesi, verilen bu belgeler ışığında yabancı firmanın uygunluğunu değerlendirecektir. ABRG’de
yayınlanan ilan metninde aşağıdaki ibare yer almaktadır:
“Teklifin (sunulduğu anda) geçerli olması için, kayıt başvurusunun bir nüshasının teklife
iliştirilmiş olması yeterlidir. Başvurunun yapıldığı yetkili otorite başvuruyla ilgili hüküm
vermeden önce ihale karara bağlanmayacaktır.”
Belçika şirketi BPC ve Almanya şirketi WIG, ihaleye teklif vermek üzere BPC-WIG adlı konsorsiyumu
kurmuştur. BPC, Belçika’nın resmi kayıt sisteminde yer alan bir firmadır. WIG ise Almanyalı
otoritelerden aldığı vergi ve sosyal güvenlik primi borcu yoktur belgesini vermiştir. Ne WIG ne de BPCWIG Belçika’nın yetkili otoritesine kayıt başvurusu yaptıklarına dair belgenin nüshasını vermiştir.
Aslında, bu başvuruyu teklif verme süresi bittikten sonra yapmışlardır. Kayıt yaptırdıklarına dair
doğrulama ihale karara bağlandıktan sonra gelmiştir.
BPC-WIG konsorsiyumu ihaleyi alamamıştır. Bunun üzerine karara itiraz edip tazminat talebinde
bulunmuştur. Belçika mahkemesi BPC-WIG konsorsiyumunun gerekli belgeleri temin etmediği için
teklifinin geçersiz sayıldığını belirtmiştir.
AD, Yapım İşi İhaleleri Hakkında Direktifin 20 hükümlerinin açıkça anlaşıldığını doğrulamıştır: bir idare,
ihalenin gerçekleştiği üye devletteki koşulları karşılamayan müteşebbisleri ihale dışında bırakabilir.
Ayrı bir kontrole de izin verilmektedir (madde 48). Bir isteklinin idarenin bulunduğu üye devlette
kayıtlı olmasının talep edilmesi, i) ilgili isteklinin katılımını karmaşık hale getirmemesi veya
geciktirmemesi veya ii) aşırı idari maliyet oluşturmaması kaydıyla mevzuata aykırı değildir (madde 42
ve 49). Sözkonusu davada, temin edilmesi şart koşulan belge, kayıt başvurusunun yapıldığını gösteren
belgeydi. Kayıt işlemi tamamlanana kadar ihale karara bağlanmayacaktı. AD, Belçika mahkemesinin
verdiği kararın mevzuata uygun olduğunu hükme bağlamıştır.
AD ayrıca, vergi ve sosyal güvenlik borcu olmadığına dair kontrolün ihalenin düzenlendiği üye devlette
yapılabileceğini teyit etmiştir. Yapım İşi İhaleleri Hakkında Direktif, idarelerin diğer üye devletlerin
yetkili otoritelerinden gelen uygunluk belgelerini, kanıt olarak kabul etmekle yükümlü olduğunu
açıkça belirtmektedir. Sözkonusu kontrol, resmi hususlarla ilgilidir. Örneğin, isteklinin kendi
bulunduğu üye devletten getirdiği belgelerin resmi evrak olduğunun veya yeteri kadar kısa süre önce
alındığının kontrolü (madde 63-64).
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İşbu dava, Yapım İşi İhaleleri hakkında Direktifin 24. Maddesi (mevcut 2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin 2.
paragrafı) ile ilgilidir.
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İşbu dava, vergi ve sosyal güvenlik borcuna ilişkin ihale dışı bırakılma nedenleriyle ilgilidir. AD, verdiği
kararın daha geniş bir uygulama alanı olduğunu ve Yapım İşi İhaleleri Hakkında Direktifte 21 sıralanan
ihale dışı bırakma nedenlerinin her birinde uygulanabileceğini belirtmiştir. Bu karar, “sözkonusu
koşulun, ilgili isteklinin katılımını karmaşık hale getirmemesi ve geciktirmemesi veya aşırı idari maliyet
oluşturmaması kaydıyla ve tek amacının ilgili isteklinin mesleki niteliklerinin kontrolü olması halinde”
uygulanabilir (madde 53).
2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
2014 Klasik Alımlar Direktifi ihale dışı bırakma nedenlerine ilişkin daha genişletilmiş ve
yeniden elden geçirilmiş hükümler içeri. Bu hükümler 57. madde kapsamında verilmiştir:
57. maddenin 1. paragrafı, çocuk işçi çalıştırma ve insan kaçakçılığı suçları, vergi ve sosyal
güvenlik borcu dahil olmak üzere yeni ihale dışı bırakma nedenleri getirmiştir.
57. maddenin 4. Paragrafı, müteşebbisler arasında gizli anlaşma yapılması, çıkar çatışması ve
kamu ihale sözleşmelerinin ifasında “ciddi veya tekrar eden eksiklikler” gibi ilave tercihe bağlı
ihale dışı bırakma nedenleri getirmiştir.
57. maddenin 6. paragrafı, bazı durumlarda, ihale dışı bırakma nedenleri gerçekleşse bile
idarenin müteşebbisi ihalenin dışında bırakmasına izin verilmez. Bu hüküm, ihale dışında
bırakılma nedeni geçerli bile olsa, müteşebbisin yeterince güvenilir olduğunu kanıtladığı ve
bazı sıkı koşulları karşıladığı durumlarda uygulanır.
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81

C-465/11 sayılı Forposta ve ABC Direct Contact davası
Forposta SA, ABC Direct Contact sp. z o.o. - Poczta Polska
Karar tarihi: 13 Aralık 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
Müteşebbis seçimi – tercihe bağlı ihale dışı bırakma nedenleri
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – AB mevzuatı

Madde 3-5

Hukuki çerçeve – Polonya mevzuatı

Madde 6

Davayla ilgili veriler

Madde 7-14

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 15

Analiz ve karar

Madde 22-41

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları, karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davayla ilgili verilerin özeti (madde 7-14)
Bu davada, AD, Polonya Kamu İhale Kanununun isteklileri doğrudan ihale dışında bırakmayı gerektiren
bir hükmünü mülahaza etmiştir. Sözkonusu hüküm, belli durumlarda ağır mesleki kusur gerekçesiyle
isteklilerin ihale dışı bırakılması hakkındadır.
Poczta Polska (bundan sonra PP olarak anılacaktır), Polonya Hazine Bakanlığına ait, posta hizmetleri
sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Sektörel Alımlar Direktifi kapsamına giren bir idaredir. PP
belli posta hizmetlerinin temin edilmesi için, açık ihale usulünü kullanarak, parçalar halinde bir ihale
düzenlemiştir.
PP, diğerlerine kıyasla Forposta SA ve ABC Direct Contract sp. z o.o ( bundan sonra ABC olarak
anılacaktır) tarafından verilen tekliflerin daha tercih edilebilir olduğu kanaatine varmış ve Forposta ve
ABC’yi sözleşme imzalamaya davet etmiştir. Sözleşmelerin imzalanması için tanınan sürenin son
gününde, PP Polonya Kamu İhale Kanununun 24. maddesinin 1. paragrafının 1a bendi uyarınca
Forposta ve ABC’nin zorunlu olarak ihale dışı bırakılması gerektiğini söyleyerek ihaleyi iptal etmiştir.
AB mevzuatı (madde 3-5)
2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafı – aday veya isteklinin kişisel durumu; 2004/17
sayılı Direktifin 53. Maddesi – yeterlik ve yeterliğe dayalı seçilme kriterleri ve 2004/17 sayılı Direktifin
54. maddesi – yeterliğe dayalı seçilme kriterleri
Polonya mevzuatı (madde 6)
Hem klasik alımlar hem de sektörel alımlar için geçerli olan Kamu İhale Kanununun 24. maddesinin 1.
paragrafına (1a) bendi uyarınca:
‘1. Aşağıda tanımların kapsamına girenler kamu ihalelerinin dışında bırakılır:
(1a) ihale sürecinin başlatıldığı tarihten önceki üç yıllık dönemde müteşebbisin sorumlu olduğu
durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin en az %5’lik kısmının uygulanmaması üzerine, ihale
makamının sözleşmesini iptal, terk veya feshettiği müteşebbisler.”
Forposta ve ABC ihalenin iptaline dair karara itiraz etmişlerdir. Polonya Kamu İhale Kanununda yer
alan bu hükmün, Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının (d) bendine aykırı olduğunu iddia
etmişlerdir.
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2004/18 sayılı AB Direktifi
Madde 45(2)(d)
“Aşağıdaki durumlardan birisinin söz konusu olması halinde her müteşebbis ihale dışı
bırakılabilir:
…
(d) ihale makamları tarafından ispatlanabilecek şekilde mesleki faaliyetlerinden dolayı ağır
kusurlu davranışı nedeniyle suçlu bulunmuş olmak…”
Şirketler, Polonya Kamu İhale Kanununda belirtilen koşulların, AB mevzuatındaki koşullardan daha
kapsamlı olduğunu ve sözkonusu durumda ağır kusurlu davranış bulunmadığını iddia etmişlerdir.

Karar (madde 22-41)
AD, direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının (d) bendinde verilen “mesleki” “ağır” ve “kusur”
kavramlarının, AB mevzuatına uygun kalmak kaydıyla, ulusal mevzuatta “belirtilip açıklanabileceğini”
teyit etmiştir (madde 26). AD, bu kavramları ve Polonya Kamu İhale Kanunu hükümlerini AB mevzuatı
ışığında ele almıştır.
“Mesleki faaliyetlere bağlı kusurlu davranış” nedir?: AD’ye göre, “mesleki faaliyetlere bağlı kusurlu
davranış”, müteşebbisin mesleki itibarını etkileyebilecek her tür kusurlu davranışı içermektedir. Bu tür
kusurlu davranış, bir meslek disiplini kurumu tarafından oluşturulan etik standartların ihlaliyle sınırlı
değildir. Res judicata etkiye sahip bir yargı hükmü giymiş olmakla da sınırlı değildir. AD, idarenin
mesleki kusurlu davranışı “açıkça gösteren her türlü yolla” ispatlaması gerektiğinin altını çizmiştir.
AD’nin verdiği hüküm uyarınca, müteşebbisin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine
getirmemesi, prensipte, mesleki kusurlu davranıştır (madde 27-29).
“Ağır kusurlu davranış” nedir? AD uyarınca, “ağır kusurlu davranış” kavramı, normalde “belli bir
ehemmiyete sahip yanlış niyet veya ihmal” içeren davranış olarak anlaşılmalıdır. AD, sözleşmenin
tamamının veya bir kısmının yanlış, hatalı veya eksik bir şekilde yerine getirilmesinin, sınırlı mesleki
yetkinliğe işaret edebileceği görüşündedir. Ancak sözleşmenin bu şekilde yerine getirilmesi doğrudan
“ağır kusurlu davranış” olarak algılanmamalıdır (madde 30)
Doğrudan ihale dışı bırakma mümkün değildir: AD şunu ifade etmiştir: “ ‘Ağır kusurlu davranışın’ var
olup olmadığını tespit etmek için, prensipte, ilgili müteşebbisin davranışının münferit olarak
değerlendirilmesi gerekir” (madde 31). Polonya Kamu İhale Kanunu’nun bir müteşebbisin daha önce
sorumlu olduğu bir sözleşmedeki kusurlu davranışından ötürü, doğrudan ihale dışı bırakılmasına
neden olan kıstaslar getirdiğinin altını çizmiştir. AD’ye göre, Polonya Kamu İhale Kanunu, ihale
makamının daha önceki sözleşmenin ifası sırasında müteşebbisin sözde kusurlu davranışının ağırlığını
münferit olarak değerlendirmesine izin vermeyen parametreler getirmiştir (madde 34).
Polonya Kamu İhale Kanunu: AD, Polonya Kamu İhale Kanununda yer alan ‘müteşebbisin sorumlu
olduğu durumlar’ kavramının oldukça geniş olduğuna hüküm vermiştir. Bu kavram, davranışın da
ötesine geçerek müteşebbisin ciddi kastı veya ihmalini de kapsayabilir. AD’nin vardığı sonuca göre,
‘ağır kusurlu davranış’ kavramı ‘müteşebbisin sorumlu olduğu durumlar’ kavramıyla değiştirilemez
(madde 33).
AD, Polonya kamu ihale kanununun 24. maddesinin 1. paragrafının (1a) bendinin, 2004/18 sayılı
Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafında yer alan ihale dışı bırakma gerekçelerinin kullanılmasına dair
üye devletlere verilen takdir yetkisinin sınırlarını geçtiğine karar vermiştir (madde 40).
Polonya kamu ihale kanununun 24. maddesinin 1. paragrafının (1a) bendinde yer alan ihale dışı
bırakma nedenleri:
• Direktifte verilen kapsamlı listenin kapsamını aşmıştır;
• kamunun çıkarları ile ihale makamlarının meşru çıkarlarının korunması ve müteşebbisler
arasında adil rekabet koşullarının sağlanması nedenleriyle gerekçelendirilemez;
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• AB kamu alımları mevzuatının diğer ilkeleri veya kuralları uyarınca da izin verilemez (madde 37).
Mesleki niteliklerle ilgili ihale dışı bırakma nedenlerinin kapsamlı listesi: AD, Direktifin 45.
maddesinin 2. paragrafında yer alan mesleki niteliklere ilişkin ihale dışı bırakma nedenlerinin listesini
mülahaza etmiştir. AD, sözkonusu listenin kapsamlı olduğuna (olması gereken bütün nedenleri
içerdiğine) ve üye devletlerin bu listeye başka nedenler ekleyemeyeceğine karar vermiştir (madde
40).
İhale dışı bırakma gerekçeleri, yalnızca müteşebbislerin mesleki yeterlikleriyle ilişkili olmadığında, bu
gerekçelere AB kamu alımları mevzuatında yer alan ilkeler ve kurallar uyarınca izin verilip
verilemeyeceği değerlendirilebilir (madde 39).
Sektörel alımlara uygulanması: 2004/17 sayılı Sektörel Alımlar Direktifinde ihale dışı bırakma
nedenlerini tanımlamak için kullanılan ifadeler, 2004/18 sayılı Klasik Alımlar Direktifindeki ifadelerle
aynı değildir. AD yine de, ağır mesleki kusurlu davranış da dahil olmak üzere mesleki niteliklere dayalı
ihale dışı bırakma nedenlerinin sektörel alımlara da uygulanabileceğini açıkça belirtmiştir (madde 2324).
Karar (açıklaması)
1. Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafı, Polonya Kamu İhale Kanunu gibi ulusal kanunların, bir
müteşebbisi ihale sürecinin doğrudan dışında bırakılmasına neden olan ağır mesleki kusurlu
davranış tanımlaması yapmasına izin vermez.
2. AB kamu alımları ilkeleri veya kuralları, ulusal mevzuatın, i) kamunun çıkarlarının korunması, ii)
ihale makamlarının meşru çıkarlarının korunması ve iii) müteşebbisler arasında adil rekabet
koşullarının sağlanması nedenleriyle müteşebbislerin doğrudan ihale dışında bırakılmasını
öngörmesine izin vermez.
Kararda ele alınan diğer hususlar
Polonya karar verme organının yargı yetkisi

madde 16-18

Ön karar başvurusunun kabul edilebilirliği

madde 19-21

Kararın zamansal etkisi

madde 42-49
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Altıncı bölüm: Müteşebbislerin seçimi – Yeterlik
Bağlam
Müteşebbisler, sözleşmeyi yerine getirmeye uygun olanın belirlenmesi için seçilir.
Müteşebbislerin seçimi genellikle birbirini takip eden iki aşamadan oluşur.
1. İdare öncelikle, herhangi bir müteşebbisin ihale dışında bırakılması için bir neden olup
olmadığını belirler.
2. Daha sonra idare, ihale dışı bırakılmayan müteşebbislerin asgari seçim kriterlerini karşılayıp
karşılamadığını inceler.
Seçimin ilk aşamasıyla ilgili başlıca davalara, “Müteşebbislerin seçimi, ihale dışı bırakma nedenleri”
başlıklı beşinci bölümde yer verilmiştir.
İki aşamalı usullerde 22, seçilen müteşebbisler teklif vermeye, pazarlığa veya diyaloğa davet edilir. Açık
ihale usulünde sadece seçilen müteşebbislerin verdiği teklifler değerlendirmeye alınır.
Direktifin 47 ila 51. maddeleri, idarelerin teklifleri seçerken ilgili asgari seçim kriterlerine uyup
uymadıklarını değerlendirmek için müteşebbislerden talep edebileceği bilgi ve belgeleri
belirtmektedir. Değerlendirme iki farklı kategori için yapılır:
• “ekonomik ve mali durum” (Direktif, madde 47)
• “teknik ve/veya mesleki yetkinlik” (Direktif, madde 48)
2014/24 sayılı yeni AB Klasik Alımlar Direktifinin, müteşebbislerin seçimiyle ilgili 58 ila 64. maddeleri
hakkında, bu bölümün sonunda kaleme alınan nota bakınız.
İdareler, ekonomik ve mali durum ile teknik ve/veya mesleki yetkinliği dikkate alabilirler ancak buna
zorunlu değillerdir.
Daha fazla bilgi için bkz:
SIGMA (Ocak 2011), “Müteşebbislerin Seçimi”, Kamu Alımları Politikası, 7. Bilgi Notu–
http://www.sigmaweb.org/publications/Economic_Operators_Public_Procurement_2011.pdf
SIGMA (2010), “Adayların (Yeterliğe Dayalı) Seçimi”, Kamu Alımları Eğitim Rehberi, Modül E3 –
http://www.sigmaweb.org/publications/46179317.pdf

22

İki aşamalı ihale usulleri; belirli istekliler arası ihale usulü, ilanlı pazarlık usulü ve rekabetçi diyalogdur.
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Dikkate alınacak başlıca hususlar
1. Seçim kriterleri bir müteşebbisin sözkonusu sözleşmeyi yerine getirme kapasitesiyle ilgilidir.
2. Seçim kriterleri sözleşmenin konusuyla ilgili ve orantılı olmalıdır.
3. Bir müteşebbis idare tarafından belirlenen asgari koşulları karşıladığını gösteriyorsa, gerektiğinde
ve belli bir sözleşme için başka kuruluşların kapasitelerinden yararlanabilir. Bunun için
müteşebbisin kapasitesinden yararlanacağı kuruluşla arasındaki bağlantının yasal statüsüne
bakılmaz. Müteşebbis, kullanacağı kaynakların gerçekten de ihtiyaç duyulduğunda kendisine
temin edileceğini kanıtlaması kaydıyla bu kaynaklardan istifade edebilir. Ulusal mevzuatta
bununla ilgili hükümler yer almalıdır.
2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
Direktifin 63. maddesinin 1. paragrafı, mesleki yeterlikler veya ilgili mesleki deneyimle ilgili
şu hükmü içermektedir: “… müteşebbisler, başka kuruluşların kapasitelerinden ancak bu
kapasitelerin gerekli olduğu yapım işi ve hizmetlerin ifası için yararlanabilir”
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ABAD yaklaşımının ve kararlarının özeti
Ekonomik ve mali durum: Direktifin 47. maddesinin 1. paragrafı, ekonomik ve mali
durumlarının uygun olduğunu göstermek üzere müteşebbislerden istenebilecek bilgi ve
belgeleri sıralamaktadır. AD, bu listenin kapsamlı bir liste olmadığını teyit etmiştir. AD ayrıca,
ekonomik ve mali durumla ilgili kuralların, üye devletleri koşul belirlerken kısıtlama amacını
gütmediğini de belirtmiştir (C-76/81 sayılı Transporoute - Ministère des travaux publics
davası, C-29/86 sayılı Bellini davası, C-31/87 sayılı Beentjes – Hollanda devleti davası).
C-218/11 sayılı Édukövízig ve Hochtief Construction davasında, AD, ekonomik ve mali
durumu gösteren bilgi ve belgele listesinin kapsamlı olmadığını teyit etmiştir. Bu bağlamda,
üye devletlerin ilave koşullar belirleyebileceğini de doğrulamıştır.
Teknik ve/veya mesleki yetkinlik: Direktifin 48. maddesinin 2. paragrafı, teknik ve/veya
mesleki yeterliklerini göstermek üzere müteşebbislerden istenebilecek bilgi ve belgeleri
sıralamaktadır. AD daha önceki bir davada bu listenin kapsamlı bir liste olduğunu belirtmiştir.
Bu karar, C-218/11 sayılı Édukövízig and Hochtief Construction ve C-368/10 sayılı Komisyon –
Hollanda davalarında yeniden teyit edilmiştir. AD’ye göre, teknik ve/veya mesleki yeterlikle
ilgili kuralların, üye devletleri koşul belirlerken kısıtlama amacını gütmediğini de belirtmiştir
(C-31/87 sayılı Beentjes – Hollanda devleti davası).
Başka şirketlerin kapasitelerinden yararlanma olanağı, C-218 sayılı Édukövízig and Hochtief
Construction davasında da teyit edilmiştir. C-94/12 sayılı Swm Costruzioni 2 ve Mannocchi
Luigino davasında, AD, müteşebbisin kapasitesinden yararlanacağı şirket sayısının
sınırlandırılamayacağını belirtmiştir. C-95/10 sayılı Strong Segurança davasında ise AD, bu
hükümlerin Direktife bağlı Ek II B’de sıralanan (öncelikli olmayan) hizmetlere ilişkin ihalelerde
uygulanamayacağına karar vermiştir.
Yeterliğe dayalı seçim aşamasında bilgi ve belgelerin sunulmasına yönelik usuller: C-336/12
sayılı Manova davası, Ek II B hizmetlerine ilişkin ihalelere başvuru aşamasıyla ilgilidir. AD, bir
idarenin asıl başvuruda eksik olan bilgi ve belgeleri talep edebileceğini ve teslim alabileceğini
belirtmiştir. Ancak bu belgelerin, başvuru süresinin tamamlanmasından önce alındığının
ispatlanması gerekmektedir. Ayrıca, idarenin bu şekilde belge talep etmesi, ilgili adayı haksız
yere avantajlı veya dezavantajlı konuma sokmamalıdır.
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ABAD içtihadı
Ekonomik ve mali durumu kanıtlayan bilgi ve belgeler ile başka şirketlerin kapasitelerinden
yararlanma
C-218/11 sayılı Édukövízig ve Hochtief Construction davası
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction Magyarországi Fióktelepe, (mevcut Hochtief Solutions - Magyarországi Fióktelepe)
Karar tarihi 18 Ekim 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile karara ilişkin açıklamalar belgenin ilerleyen kısımlarında verilmektedir.
İşbu davada, AD, ekonomik ve mali durumu kanıtlayan bilgi ve belgelere ilişkin ulusal koşulların
hukuka uygunluğunu ele almıştır. Dava, Macaristan’da ulaştırma altyapısı inşa etmek üzere belirli
istekliler arasında düzenlenen bir yapım işleri ihalesiyle ilgilidir. İhale, Direktif kapsamında
gerçekleştirilmiştir.
AD, ekonomik ve mali durumun belgelendirilmesine yönelik asgari koşulların hukuka uygunluğunu
incelemiştir. İdare tarafından talep edilen belgeler, Macaristan muhasebe kuralları gereği hazırlanan
belgelerdir. Hochtief Hungary (bundan sonra HH olarak anılacaktır) bir Alman şirketinin iştirakidir.
Almanya ve Macaristan’daki muhasebe kurallarının farklı olmasından ötürü, HH idare tarafından
belirlenen asgari koşulu karşılayamamıştır.
AD’ye göre, Direktif ekonomik ve mali duruma ilişkin asgari koşulların belirlenmesinde “idarelere
makul bir serbestlik” tanımaktadır. AD, bu serbestliğin sınırsız olmadığının ve asgari kapasite
seviyesinin, sözleşmeyle ilgili ve orantılı olması gerektiğinin altını çizmiştir (madde 29).
AD, bu davada HH’nin önündeki tek seçeneğin, ana şirketi olan Hochtief AG’nin kapasitesinden
yararlanmak olduğunu kabul etmiş ve bu seçeneğe Direktif kapsamında izin verildiğinin altını çizmiştir.
Birden fazla şirketin kapasitesinden yararlanmak
C-94/12 sayılı Swm Costruzioni 2 ve Mannocchi Luigino davası
Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI - Provincia di Fermo
Karar tarihi: 10 Ekim 2013, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 28 Şubat 2013
Ön karar başvurusu
Bu dava, bir karayolu modernizasyonu ve genişletilmesi projesi için açılan ihaleye katılmak isteyen bir
konsorsiyumun ihale dışında bırakılmasına dair idare tarafından alınan karar üzerine açılmıştır.
Sözkonusu ihale Direktif kapsamına girmektedir.
Konsorsiyum, bir müteşebbisin yeterliğe ilişkin koşulları karşıladığını göstermek için başka işletmelerin
kapasitesinden yararlanma imkanını sınırlandıran İtalyan kanununa dayanılarak ihale dışı bırakılmıştır.
Sözkonusu kanun uyarınca, yapım işi ihalelerinde, bir müteşebbis yalnızca bir işletmenin
kapasitesinden yararlanabilir. Birden fazla işletmenin kapasitesinden yararlanmasına ancak istisnai
durumlarda izin verilmektedir.
AD, Direktifin böyle bir sınırlamaya izin vermediği şeklinde yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. AD,
müteşebbislerin başka “işletmelerin” (çoğul halde) kapasitesinden yararlanabileceğinin açıkça ifade
edildiği 47. maddenin ikinci paragrafı ile 48. maddenin 3. paragrafına atıfta bulunmuştur (karar
madde 30-31). AD, bir müteşebbisin asgari koşulları karşılamak için birden fazla işletmenin
kapasitesini bir araya getirmesine Direktifin izin verdiği sonucuna varmıştır. Bu imkandan
yararlanabilmesi için müteşebbisin sözleşmenin ifası sırasında sözkonusu kaynakların kullanımında
olacağını ispatlaması gerekmektedir (madde 33).
AD, birden fazla müteşebbisin kapasitelerinin birleşiminden yararlanmanın uygun olmayabileceği bazı
durumların vuku bulabileceğini kabul etmiştir. Bu durum, sözleşmenin gerektirdiği bazı özel koşullar

88

bağlamında başgösterebilir. Ancak, bu durumlar istisnadır ve böyle bir kısıtlama genel bir kural olarak
öne sürülemez (madde 35 ve 36).
C-95/10 sayılı Strong Segurança davası
Strong Segurança SA - Município de Sintra
Karar tarihi :17 Mart 2011, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır
Ön kara başvurusu
İşbu davada, AD, öncelikli olmayan (Ek II B) hizmetlere ilişkin ihalelerde başka işletmelerin
kapasitesinden yararlanmayla ilgili hükümleri mülahaza etmiştir. Direktif kapsamında, öncelikli
olmayan hizmetlere ilişkin sınırlı düzenlemelere yer verilmektedir. Direktifin 47 ve 48. maddeleri
bizzat öncelikli olmayan hizmetlere ilişkin ihalelere uygulanmak üzere hazırlanmamıştır 23.
AD tarafından mülahaza edilen soru, bir müteşebbisin öncelikli olmayan hizmetlere ilişkin bir ihalede
asgari yeterlik koşullarını karşılamak için başka işletmelerin kapasitesinden yararlanıp
yararlanamayacağına ilişkindir.
Bu davaya konu olan ihale, Portekiz’de bir belediye meclisi için ifa edilecek güvenlik ve izleme
hizmetleriyle ilgilidir. İdare, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde (ABRG) ihale ilanını yayınlamış ve açık
ihale usulünü kullanarak ihale düzenlemiştir. İhale öncelikle Strong Segurança isimli firmaya verilse de
ihaleyi kazanamayan bir isteklinin, ihalenin Strong Segurança’ya verilemeyeceğine dair yaptığı itiraz
üzerine, bu karar sonradan değiştirilmiştir. Şikayet, Strong Segurança’nın, sözleşmeyi yerine getirmek
üzere başka bir işletmenin kapasitesinden yararlanacağı gerekçesiyle yapılmıştır. Bunun üzerine
Strong Segurança idarenin iptal kararına itiraz etmiştir.
AD, müteşebbislerin asgari yeterlik koşullarını karşılamak üzere başka işletmelerin kapasitelerinden
yararlanabileceğini ifade eden Direktif hükümlerinin, öncelikli olmayan hizmetlerle ilgili ihalelerde
geçerli olmadığını belirtmiştir (madde 34). Ayrıca, ne şeffaflık ilkesi be de eşit muamele ilkesi, öncelikli
olmayan hizmetlerle ilgili ihalelerde, idarelerin, müteşebbislerin asgari yeterlik koşullarını karşılamak
üzere başka işletmelerin kapasitelerinden yararlanmasına izin vermesini zorunlu kılmaktadır (madde
39).
Teknik ve/veya mesleki yetkinlik
C-368/10 sayılı Komisyon – Hollanda davası
Avrupa Komisyonu – Hollanda
Karar tarihi: 10 Mayıs 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 15 Aralık 2011
Dava Komisyon tarafından açılmıştır.
Kararın tam metni ile dava hakkında daha detaylı açıklamalara belgenin ilerleyen bölümlerinde yer
verilmektedir. Bkz: Yedinci bölüm: “İhalelerin karara bağlanması”.
İşbu dava, Kuzey Hollanda eyaleti tarafından otomatik çay ve kahve makinelerinin tedariki ve
yönetimi için düzenlenen bir ihale hakkındadır. Düzenlenen ihale Direktif kapsamına girmektedir.
İdare, ihale belgelerinde müteşebbislerin “sürdürülebilir alım ve sosyal sorumlulukla ilgili kriterleri”
karşılaması gerektiğini belirtmiştir. Bu kriter, “Uygunluk koşulları/asgari koşullar” başlıklı bölümün
“Yeterlik koşulları” başlıklı alt bölümünde verilmiştir. İdare, müteşebbislerden bu koşulu nasıl
karşıladıklarını açıklamasını istemiştir. İdare ayrıca müteşebbislerin “kahve piyasasının
sürdürülebilirliğine ve çevreye duyarlı, sosyal ve ekonomik sorumluluk içeren kahve üretimine” nasıl
katkı sağladıklarını açıklamasını da istemiştir (madde 24 ila 26).

23

Öncelikli olmayan (Ek II B) hizmetlerde kamu alımları kurallarının uygulanmasına yönelik daha fazla açıklama
için bkz: SIGMA (Ocak 2011),“Hangi İhaleler Direktiflerin Kapsamına Girer?”, Kamu Alımları Politikaları 4. Bilgi
Notu ve SIGMA (2010) Kamu Alımları Eğitim Rehberi, Modül D3.
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AD, sözkonusu koşulların, mesleki kapasiteye ilişkin asgari seviyeyi belirlediği dolayısıyla direktifin 48.
maddesi kapsamında ele alınması gerektiği görüşündedir (madde 102 ila 104). AD, 48. maddede,
tekliflerin teknik ve mesleki yeterlik açısından değerlendirilmesi için idareler tarafından
kullanılabilecek bilgi ve belgelerin kapsamlı bir listesinin verildiğini teyit etmiştir (madde 105).
İdarenin sözkonusu ihale belgelerinde belirttiği sürdürülebilir alım ve sosyal sorumluluğa ilişkin
kriterler Direktifte verilen listede yer almamaktadır ve bu nedenle seçim kriteri olarak kullanılmalarına
izin verilemez.
AD, daha önceki içtihadını hatırlatarak (C-496/99 sayılı Komisyon - CAS Succhi di Frutta davası),
şeffaflık ilkesi uyarınca ihale sürecindeki bütün koşulların anlaşılır, net ve dolambaçsız olması
gerektiğini belirtmiştir. Bu gerekliliğin amacı, i) ihale hakkında bilgilendirilen bütün isteklilerin ihaleye
ilişkin kuralları tam olarak anlamalarını ve aynı şekilde yorumlamalarını ve ii) idarenin verilen
tekliflerin seçim kriterlerini karşılayıp karşılamadığını net olarak belirleyebilmesini sağlamaktır. AD, bu
davada seçim kriterlerinin şeffaflık ilkesini ihlal ettiğine dair Hukuk Sözcüsünün mütalaasına katılmıştır
(madde 109 ila 111).
C-218/11 sayılı Édukövízig ve Hochtief Construction davasında, AD ayrıca, teknik ve mesleki kapasiteye
ilgili Direktifin “İhale makamlarının teknik ve mesleki kapasiteyi değerlendirme ve doğrulama amacıyla
kullanabileceği yöntemleri, dolayısıyla da koşul koyma olanaklarını sınırlayan kapalı bir sistem
öngördüğünü” belirtmiştir (madde 28).
Usule ilişkin hususlar
C-336/12 sayılı Manova davası
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser - Manova A/S
Karar tarihi: 10 Ekim 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır
Ön karar başvurusu
İşbu dava, yedi mesleki rehberlik ve danışmanlık merkezinin işletilmesine yönelik bir çerçeve anlaşma
için düzenlenen bir ihaleyle ilgilidir. Sözkonusu merkezler öncelikli olmayan hizmetlerdendir (Ek II B)
24
. İhalenin düzenlendiği tarihte Direktif yürürlükteydi.
İdare adaylardan ön başvurularıyla birlikte bazı bilgiler temin etmesini istemiştir. İstenilen bilgiler
arasında adayların bilançolarının birer nüshası da yer almaktadır.
Dokuz adaydan ikisi belirtilen sürede bilanço nüshalarını vermemiştir. İdare daha sonra bu adaylardan
eksik belgelerini tamamlamalarını istemiştir. İki idare de eksik belgeyi getirerek başvurularını
tamamlamışlar, ihaleyi kazanmışlar ve çerçeve anlaşmayı imzalamışlardır. İhaleyi kazanamayan
adaylardan biri bu karara itiraz etmiştir.
Başvuruyu yapan mahkeme, AD’ye “eşit muamele ilkesinin, bir ihale sürecinde başvuruların teslimi
için verilen sürenin sona ermesinin ardından, idarenin, başvurusunda bilanço nüshasını eksik bırakan
idarelerden bu belgeyi tamamlamasını talep edemeyeceği anlamına gelip gelmediğini” sormuştur.
Bu soruyu eşit muamele ve şeffaflık ilkeleri ışığında mülahaza eden AD, C-599/10 sayılı SAG ELV
Slovensko ve Diğerleri davasında öne sürdüğü genel ilkelere ve kurallara atıfta bulunmuştur 25
(“ihalenin karara bağlanması” başlıklı yedinci bölümde daha detaylı ele alınmıştır). Bu ilke ve kurallar
arasında, bir teklifin teslim edildikten sonra değiştirilemeyeceğine dair genel bir kural da yer
almaktadır (madde 31). Ancak Direktif, sınırlı ve kapsamı belli olmak üzere, teklif üzerinde düzeltme
veya “güçlendirme” (daha fazla bilgi temini) yapılmasını engellememektedir. Bu özellikle, yapılan

24

Yukarıda, C-95/10 sayılı Strong Segurança davası kapsamında, öncelikli olmayan hizmetlere (Ek IIB) ilişkin
kamu ihale kurallarının uygulanması hakkında belirtilen yorumlara bakınız
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değişikliğin bir “açıklama” veya maddi bir hatayı düzeltme mahiyetinde olduğu durumlarda geçerlidir
(madde 32).
C-599/10 sayılı SAG ELV Slovensko ve Diğerleri davasında, AD, ihalenin karara bağlanmasına yönelik
kriterler bağlamında, tekliflerde yapılmasına izin verilen düzeltmelerle ilgili detaylı açıklamalarda
bulunmuştur. C-336/12 sayılı Manova davasında, AD bu açıklamaları tekrar ele almış ve başvuru
(seçim) aşamasına uygulamıştır (madde 38).
AD’nin verdiği hüküm uyarınca, bir idare, sınırlı ve kapsamı belli olmak üzere, bir başvuruda yer alan
bilgilerin düzeltilmesini veya detaylandırılmasını talep edebilir. Ancak teklifler, başvuruların teslimi
için verilen sürenin tamamlanmasından önce edinilen bilgiler veya detaylarla ilgili olduğu sürece
değiştirilebilir (madde 39). AD, daha ağır basan bir koşulu daha hatırlatmıştır: eksik bilgi ve belge
talebi ilgili adayı haksız yere avantajlı veya dezavantajlı konuma sokmamalıdır (madde 42).
AD, bu koşulları C-336/12 sayılı Manova davasında da dikkate almıştır. Bilançoların halihazırda var
olduğunu ve başvuru süresi tamamlanmadan önce yayınlandığını doğrulamıştır. Bilanço nüshalarını
başvuru süresinin dolmasından sonra talep eden idarenin eşit muamele ilkesini ihlal etmediği
yönünde karar vermiştir. Gelgelelim, ihale belgelerinde başvurunun eksik belge içermesi durumunda
reddedileceğine dair bir hüküm olması halinde yukarıda belirtilen durumun mümkün olamayacağını
da açıklamıştır.
2014/24 sayılı Klasik Alımlar Direktifi
2014 Klasik Alımlar Direktifinin 58 ila 64. maddeleri seçim aşamasıyla ilgilidir.
58. madde Direktifte (2004/18) yer almayan yeni bazı hükümler getirmiştir. Bunlar:
•
•
•

müteşebbisten talep edilebilecek asgari ciro seviyesi;
yıllık hesaplara ilişkin talep edilebilecek bilgiler;
ihale parçaları ve çerçeve anlaşmalar bağlamında ekonomik ve mali seçim
kriterlerinin uygulanması;
• sözleşmenin ifasını olumsuz yönde etkileyebilecek bir çıkar çatışması olması halinde,
zorunlu mesleki yeterliklerle ilgilidir.
59. madde yeni bir kavram ve belge getirmektedir: Kamu İhalelerine Dair Avrupa Tek Belgesi
(KİATB). KİATB, Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilecek standart bir elektronik belge
biçimidir. Müteşebbisin idareye sunacağı resmi öz-beyanı kapsayacaktır. Müteşebbis
KİATB’yi kullanarak aşağıdaki koşulları karşılayıp karşılamadığını kontrol edebilir:
•
•
•

İhale dışı bırakma nedenlerine takılıp takılmadığı.
ilgili seçim kriterlerini karşılayıp karşılamadığı.
uygulandığı yerlerde, ihaleye katılmaya davet edilecek aday sayısını azaltmak üzere
öne sürülen kural ve kriterleri karşılayıp karşılamadığı.
İdareler, KİATB’yi, kamu kurumlarının veya üçüncü tarafların verdiği belgelerin yerine geçen
bir ön belge olarak kabul etmesi gerekecektir. KİATB, birden fazla kullanılabilir.
İdare daha sonra aday veya isteklilerden asıl belgelerin tamamını veya bir kısmını teslim
etmelerini isteyebilir. İdare, ihale kararını açıklamadan önce, seçilen isteklinin güncel
belgeleri teslim etmesini talep etmek zorundadır. İstenilen belgeler herhangi bir üye devletin
ulusal veri tabanından idare tarafından ücretsiz olarak temin edilebiliyorsa, idare bu belgeleri
müteşebbisin getirmesini isteyemez.
63. maddenin 1. paragrafı başka işletmelerin kapasitesinden yararlanmakla ilgilidir. Madde
uyarınca, eğitimle ilgili yeterlikler, mesleki yeterlikler ve mesleki deneyime ilişkin kriterler söz
konusu olduğunda, “… müteşebbisler başka işletmelerin kapasitelerinden ancak bu
kapasitelerin gerekli olduğu hizmet ve yapım işlerini sözkonusu işletmelerin ifa edeceği
durumlarda yararlanabilir.”
Seçim aşamasıyla ilgili detaylar ve diğer maddeler için 2014 Klasik Alımlar Direktifinin tam
metnine bakınız.

91

92

C-218/11 sayılı Édukövízig ve Hochtief Construction davası
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction Magyarországi Fióktelepe, mevcut Hochtief Solutions AG - Magyarországi Fióktelepe
Karar tarihi: 18 Ekim 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır.
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
Müteşebbis seçimi – Yeterlik: ekonomik ve mali durum
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – AB mevzuatı

Madde 3-8

Hukuki çerçeve – Almanya ve Macaristan mevzuatı

Madde 9

Davayla ilgili veriler

Madde 10-18

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 19

Analiz ve karar

Madde 25-39

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları, karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davayla ilgili verilerin özeti (madde 10-18)
Temmuz 2006’da, Édukövízig adlı idare, Macaristan’da ulaştırma altyapısına ilişkin yapım işlerinin
gerçekleştirilmesi için belirli istekliler arasında bir ihale düzenlemiştir. Yapım işlerinin yaklaşık maliyeti
23.300.000 ila 24.870.000 AVRO arasındadır. Sözkonusu ihale Direktif kapsamına girmektedir.
Edukövízig, yeterlik kriterlerinden biri olarak, müteşebbislerin Macaristan muhasebe kurallarına göre
hazırlanmış yeknesak bir mali belge teslim etmelerini zorunlu kılmıştır. Édukövízig ekonomik ve mali
durumla ilgili asgari bir kriter belirlemiştir. Buna göre, müteşebbisin bilançosundaki kâr/zarar kalemi
tamamlanmış son üç mali yıl boyunca en fazla bir yıl için eksi değerde olabilecektir. Müteşebbislerden
talep edilen mali belge bu bilgiyi de içermek zorundadır.
Hochtief Hungary (bundan sonra HH olarak anılacaktır) ihaleye katılmak istemiştir. HH, Hochtief AG
şirketine ait Hochtief Construction (HC) şirketinin Macaristan’daki iştirakidir. HC ve Hochtief AG’nin
ikisi de Almanya’da kurulmuştur.
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Hochtief AG
(Ana Şirket)

Kâr
transferi

Hochtief
Construction

Hochtief

HH, HC’nin
kapasitesini
kullanıyor

Macaristan
Almanya’da kurulmuş grup şirketlerinin tabi olduğu Almanya muhasebe kuralları, bir şirketin, başka
bir grup şirketine kâr transferi yapabileceğini öngörmektedir. Bu kural, şirketin bilançosunda kâr-zarar
kalemi eksi değerde görünmesine rağmen, şirketin vergilerden sonra kârlı durumda olabileceği
anlamına gelmektedir. Macaristan muhasebe kuralları böyle bir imkana izin vermez.
İki şirket arasındaki kâr transferi anlaşması uyarınca, HC kârını Hochtief AG’ye devretmektedir.
Dolayısıyla bilançosundaki kâr-zarar kalemi sıfırdır. HH, Édukövízig’in belirlediği asgari kriterleri
karşılamak maksadıyla, HC’nin mali durumundan yararlanmaya niyetlenmiştir. Ancak HC’nin
hesaplarla ilgili düzeni nedeniyle, idare tarafından öne sürülen kâr-zarar koşulunu karşılayamamıştır.
HH, Macaristan mahkemelerinde açtığı davada, Édukövízig’in talep ettiği kriterin hukuka
uygunluğunun değerlendirilmesini istemiştir. Mahkeme, AD’ye ön karar başvurusu yaparak bazı
sorular yöneltmiştir.
AB mevzuatı (madde 3-8)
2004/18 sayılı AB Direktifi: Gerekçeler bölümünün 2, 39 ve 40. maddeleri ve Direktifin 2, 44, 47 ve 48.
maddeleri; Antlaşma’nın 44. Maddesinin 2. Paragrafının (g) bendine dayanan, belli türden şirketlerin
yıllık hesapları hakkında 25 Temmuz 1978 tarihli ve 78/660/AAT sayılı Dördüncü Konsey Direktifi
Karar (madde 20-39)
AD, aşağıdaki soruları mülahaza etmiştir (özetle):
Asgari ekonomik ve mali durum seviyesi: Direktif, bir idarenin bilançodaki bir kaleme atıfta
bulunarak ekonomik veya mali duruma ilişkin asgari bir seviye belirlemesine izin verir mi? Üye
devletlerdeki muhasebe mevzuatları arasındaki farklar yüzünden bilançolar da farklı olduğu halde bu
uygulamaya izin verilmekte midir? (madde 25)
Müteşebbisin ekonomik ve mali duruma ilişkin asgari kriterleri karşıladığını gösteren belgeler: Bir
müteşebbisin ekonomik ve mali duruma ilişkin asgari kriterleri karşılayamaması durumunda, Direktifin
hangi hükümleri uygulanır? Sözkonusu davaya konu olan durumda, bilançoyla ilgili öne sürülen bu
koşul dikkate alındığında, müteşebbisin üçüncü bir tarafın kapasitesinden yararlanmasına izin
verilebilir mi? Direktifin hükümleri uyarınca, müteşebbis ekonomik durumunu uygun bir belge ile mi
kanıtlamak zorundadır?
Karar (açıklaması)
Asgari ekonomik ve mali durum seviyesi: AD, Direktif uyarınca bir idarenin ekonomik ve mali duruma
ilişkin asgari bir seviye belirleyebileceğini teyit etmiştir (madde 26).
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AD ayrıca, idarenin müteşebbislerden ekonomik durumlarını bilançolarını sunarak ispatlamalarını
talep etmesinde Direktif açısından bir sakınca olmadığının altını çizmiştir. AD, mülahazasına devam
ederek, ekonomik ve mali duruma ilişkin asgari seviyenin, bilançonun geneline gönderme yapılarak
belirlenemeyeceğini belirtmiştir. Bu nedenle idare, bilançonun bir veya birden fazla kısmına
gönderme yapabilir (madde 26-27).
AD, bu bağlamda, Direktifin “idarelere makul bir serbestlik tanıdığını” teyit etmiştir. AD’ye göre
Direktif “müteşebbislerin ekonomik ve mali durumların ispatlamak üzere temin etmekle yükümlü
oldukları kanıt niteliğinde referansların idare tarafından belirlenmesine açıkça izin vermektedir”.
AD, idarelere tanınan serbestliğin sınırsız olmadığını da vurgulamıştır. İdare tarafından belirlenen
asgari seviyenin sözleşmenin konusuyla ilgili ve orantılı olması gerekir (madde 29). Asgari ekonomik
ve mali durum seviyesini göstermek için bilançonun idare tarafından seçilen bölümleri:
• bu durumu gösterir nitelikte nesnel bilgiler sunmalı,
• ilgili sözleşmenin büyüklüğüyle uyumlu olmalı,
• sözleşmenin amacının gerektirdiği makul seviyeyi geçmemelidir (madde 29)
AD, ekonomik ve mali durum değerlendirmesini, teknik ve mesleki kapasitenin değerlendirilmesiyle d
karşılaştırmıştır. AD, teknik ve mesleki kapasiteye istinaden Direktif tarafından “idarelerin teknik ve
mesleki kapasiteyi değerlendirme ve doğrulama amacıyla kullanabileceği yöntemleri, dolayısıyla da
koşul koyma olanaklarını sınırlayan kapalı bir sistem” öngörüldüğünün altını çizmiştir (madde 28).
AD, şirketlerin yıllık hesaplarına dair üye devlet mevzuatının tam uyumlaştırmaya tabi olmadığını
belirtmiştir. Bu nedenle, bilançonun belli bir bölümüyle ilgili ülkeler arası farklılıklar olabileceği gerçeği
göz ardı edilemez. İdarenin asgari kapasite seviyesini belirlemek için kullandığı bölümde de ülkeler
arası farklılıklar görülebilir. AD, “mevzuatlar arası farklılıklar nedeniyle… her aday veya istekli aynı
belgeyi sunamasa bile…” idarelerin ekonomik ve mali durumun ispatlanması için belli bir referans
göstermesinin meşru olduğunu belirtmiştir. AD’ye göre, “böyle bir koşulun, kendi içinde, ayrımcı bir
unsur teşkil ettiği düşünülemez” (madde 30-31)
Müteşebbisin ekonomik ve mali duruma ilişkin asgari kriterleri karşıladığını gösteren belgeler:
Davada kendisine intikal eden verileri değerlendiren AD, müteşebbisin (HH) bilanço koşulunu
karşılamak üzere önünde tek bir seçenek olduğunu dikkate almıştır. Bu seçenek, HH’nin ana şirketi
olan başka bir işletmenin kapasitesinden yararlanmaktır. Müteşebbis, başka bir işletmenin
kapasitesinden yararlanmak istediğinde, Direktifin 47. maddesinin 2. paragrafı uyarınca, bu işletmenin
tüzel kişiliğinin ispatlanması gerekmektedir (madde 39).
Yıllık hesaplar ve kâr transferine ilişkin mevzuatın iki üye devlet arasında fark göstermesi önem arz
etmemektedir (madde39).
Karar (açıklaması)
1. Direktif hükümleri uyarınca, bir idare ekonomik ve mali durumla ilgili asgari bir seviye
belirleyebilir. Bunu, bilançonun bir veya daha fazla bölümüne atıfta bulunarak yapabilir.
Sözkonusu bilanço bölümlerinin müteşebbisin ekonomik ve mali durumunu gösterir nitelikte
olması gerekir.
2. Talep edilen ekonomik ve mali durum seviyesi, ilgili ihale sözleşmesinin büyüklüğüyle orantılı
olmalıdır. Talep edilen seviye, ekonomik durumu belirleme amacı için gereken makul seviyenin
üzerinde olmamalıdır.
3. Asgari ekonomik ve mali durum seviyesinin gösterilmesine ilişkin koşul, üye devletlerin
mevzuatları arasında fark olması nedeniyle göz ardı edilemez.
4. İşbu davanın verileri ışığında, ilgili müteşebbisin önünde tek bir seçenek vardır: Direktifin 47.
maddesinin 2. paragrafına uygun bir şekilde başka bir işletmenin kapasitesinden yararlanmak.
Yıllık hesaplar ve kâr transferine ilişkin mevzuatın iki üye devlet arasında fark göstermesi önem
arz etmemektedir
Kararda ele alınan diğer hususlar
ABAD’a yöneltilen soruların kabul
edilebilirliği

Madde 20-24
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Yedinci Bölüm – İhalelerin karara bağlanması
Bağlam
Değerlendirme kriterleri, idarenin ihaleyi hangi istekliye vereceğini seçmede temel oluşturur. Bu
kriterlerin idare tarafından önceden belirlenip isteklilere bildirilmesi gerekir. Değerlendirme
kriterlerinin adil rekabeti engelleyici unsurlar içermemesi gerekir.
Direktifin 53. maddesinin 1. paragrafı idarenin bir kamu ihalesini karara bağlarken uygulayabileceği
değerlendirme kriterlerine sınırlar getirmektedir. Buna göre, ihaleler, fiyat veya başka kriterler de göz
önünde bulundurulmak üzere, en düşük teklife veya ekonomik açıdan en avantajlı teklife (EAEAT)
verilir.
Direktif ayrıca, EAEAT kriterinin uygulandığı durumlarda ilave spesifik kriterlerin oluşturulmasına
yönelik genel kurallar içermektedir. Bu kriterlerin nasıl duyurulacağına dair kurallar belirler. Buradaki
asıl amaç, ayrımcılığa neden olan kriterler nedeniyle Topluluk içi ticaretin kısıtlanmasını
engellemektir.
İdare, bu kriterleri belirlerken ve uygularken Antlaşmanın ilkelerini de dikkate almak zorundadır.
Özellikle aşağıda belirtilenlerin göz önünde bulundurulması gerekir:
• Eşit muamelenin ve ayrımcılık yapılmamasının sağlanması: kriterlerin ayrımcılığa izin
vermemesi ve adil rekabeti engellememesi gerekir;
• Şeffaflığın sağlanması: kriterlerin önceden belirlenip isteklilere duyurulması gerekir. Bunun
amacı:
o isteklilerin tekliflerini idarenin belirlediği öncelikleri en iyi karşılayacak şekilde
hazırlamasını sağlamak;
o teliflerin idare tarafından mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir ve tarafsız bir şekilde
değerlendirilmesini sağlamak;
o ayrımcılığa neden olan veya hukuka aykırı değerlendirme kriterlerinin kullanılmasını
engellemek için denetim kurumları, inceleme kurumları ve diğer resmi kurumlar veya
müteşebbislerin süreci izlemesini sağlamak.
En düşük teklif veya ekonomik açıdan en avantajlı teklif kriterlerinden hangisinin kullanılacağı idarenin
takdirine bırakılmıştır. Rekabetçi diyalog usulünde veya idarenin alternatif teklifleri kabul ettiği
usullerde, EAEAT’nin kullanılması zorunludur. İdare hangi kriteri kullanacağını ihale ilanında
belirtmekle yükümlüdür.
Daha fazla bilgi için bkz:
SIGMA (Ocak 2011), “İhalenin Karara Bağlanmasına Dair Kriterlerin Belirlenmesi”, Kamu İhale
Politikaları 8. Bilgi Notu–
http://www.sigmaweb.org/publications/Public_Procurement_Award_Criteria_2011.pdf
SIGMA (2010), “İhalelerin Değerlendirilmesi ve Karara Bağlanması”, Kamu Alımları Eğitim Rehberi,
Modül E5 – http://www.sigmaweb.org/publications/46179317.pdf

97

Dikkate alınacak başlıca hususlar
1. İdareler, EAEAT kriterinin zorunlu olduğu haller (rekabetçi diyalog ve alternatif teklif) dışında, en
düşük teklif veya EAEAT arasında seçim yapmakta serbesttir.
2. Ulusal mevzuat, EAEAT kriterini kullanmayı tercih eden idarelere, ilgili mercilerden onay veya
gerekçelendirme gibi ilave koşullar dayatamaz.
3. Seçim kriterleri ile ihalelerin karara bağlanmasında kullanılan kriterler arasındaki ayrımın net
olarak belirtilmesi gerekir. Bu iki farklı kriter birbirinin yerine kullanılamaz.
2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifinin ilgili hükümlerine dair açıklamalar için bu bölümün
sonundaki notları inceleyin.
ABAD yaklaşımının ve kararlarının özeti
Seçim kriterleri ile ihalenin karara bağlanmasında kullanılan kriterler arasındaki fark: AD,
daha önceki içtihadında, müteşebbislerin seçimi ile ihalenin karara bağlanmasının ihale
sürecinin iki farklı aşaması olduğunu ve amaçlarının farklı olduğunu net bir şekilde
belirtmiştir. Her aşamaya uygulanan kriterler farklıdır.
C-532/06 sayılı Lianakis ve Diğerleri davasında, AD, seçim aşamasında kullanılan kriterlerin,
isteklilerin sözleşmeyi yerine getirme kapasitesini değerlendirme amacını taşıdığını teyit
etmiştir. İhalenin karara bağlanması aşamasındaki kriterler ise, en iyi teklifi belirlemek için
uygulanır.
İhaleyi karara bağlamak için kullanılan kriterlerin niteliği ve şeffaflık ilkesi: Ekonomik
açıdan en avantajlı teklifi belirlemek için Direktifte verilen kriterlerin listesi kapsamlı (tam
liste) değildir. C-368/10 sayılı Komisyon –Hollanda davasında, AD, ihalenin karara
bağlanmasında kullanılacak kriterlerin sözleşmenin konusuyla ilgili, tarafsız ve eşit muamele
ve şeffaflık ilkelerine uygun olması gerektiğine hüküm vermiştir.
Şeffaflığın sağlanması yükümlülüğü C-532/06 sayılı Lianakis ve Diğerleri davasında da ele
alınmıştır. Bu davada, AD, müteşebbislerin tekliflerini hazırlarken, ekonomik açıdan en
avantajlı teklifin belirlenmesinde idare tarafından dikkate alınacak bütün unsurlardan
haberdar olması gerektiğini teyit etmiştir.
Ağırlıkların ve alt kriterlerin şeffaflığı: AD, C-532/06 sayılı Lianakis ve Diğerleri davasında
ayrıca, idarenin daha önce isteklilere bildirmediği ağırlık kurallarını ve/veya alt kriterleri
kullanamayacağını belirtmiştir.
Sosyal ve çevreci kriterler: İhalelerin karara bağlanması kriterlerinin sosyal veya çevreci
hususlara değinmesine izin verilip verilmediği C-368/10 sayılı Komisyon –Hollanda davasında
ele alınmıştır. AD, sözkonusu kriterlerin hem ekonomik hem de yeterliğe ilişkin hususlara
değinen kriterler olabileceğini belirtmiştir. Yeterliğe bağlı değerlendirme kriterleri çevreci
özellikler içerebileceği gibi “sözleşmeye konu olan yapım işi, mal veya hizmetlerden
yararlanan kişileri veya başka kişileri ilgilendirebilecek sosyal unsurlara bağlı kriterler” de
olabilir.
C-226/09 sayılı Komisyon – İrlanda davasında, AD, Direktifin Ek II B’sinde yer alan (öncelikli
olmayan) hizmetlere ilişkin düzenlenen ihalelerde, kriterlerin nasıl ifşa edileceğine dair
önemli bazı esaslar öne sürmüştür.
Usule ilişkin hususlar – tekliflerin netleştirilmesi: C-599/10 sayılı SAG ELV Slovensko ve
Diğerleri davasında, AD, tekliflerin netleştirilmesine dair idarelerin ne ölçüde yetkiye veya
hükme sahip olduğunu mülahaza etmiştir. Sözkonusu netleştirmeler, idarenin, tekliflerin net
olmadığını veya teknik şartnamede belirtilen koşulları taşımadığını düşündüğü durumlarda
istenmiştir. AD, belirli istekliler arası ihale usulü kapsamında, idarenin müteşebbislerden
tekliflerini netleştirmesini istemesine dair genel bir yükümlülük olmadığını belirtmiştir. Ancak
bazı durumlarda, netleştirmeye veya teklif verildikten sonra teklifte bazı değişiklikler
yapılmasına izin verilmektedir.
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ABAD içtihadı
Seçim kriterleri ile ihalenin karara bağlanmasında kullanılan kriterler arasındaki fark – ağırlıkların ve
alt kriterlerin duyurulması
C-532/06 sayılı Lianakis ve Diğerleri davası
Emm. G. Lianakis AE ve Diğerleri - Dimos Alexandroupolis ve Diğerleri
Karar tarihi: 24 Ocak 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır
Ön karar başvurusu
İşbu dava, Yunanistan’da yer alan bir belediyenin belli bir kısmında “kadastro, şehir planlama ve
uygulama tedbirlerine ilişkin bir projeye” verilen hizmetler için düzenlenen bir ihaleyle ilgilidir. İhale
Hizmet Alımları Direktifi kapsamına girmektedir.
İhalenin karara bağlanmasında kullanılacak ve öncelik sırasına göre verilmiş kriterler şunlardır:
1. Uzmanın son üç yıl içinde gerçekleştirilmiş projelerde kazandığı deneyimin ispatı
2. Şirketin insan gücü ve ekipmanları
3. Projeyi, şirketin mevcut taahhütleri ve mesleki potansiyeliyle birlikte, verilen sürede
tamamlama kapasitesi.
İdare, tekliflerin alınmasının ardından başlatılan değerlendirme aşamasında, yukarıda belirtilen her üç
kritere de belli ağırlıklar vermiştir. Bir de puanlama tablosu hazırlamıştır. Puanlama tablosu, isteklinin
deneyim seviyesine, ekibinin büyüklüğüne ve mevcut taahhütlerinin değerine göre her bir istekliye
puan vermektedir.
Seçim kriterleri ve ihalenin karara bağlanmasında uygulanacak kriterler: AD, müteşebbislerin seçimi
ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamaları arasındaki farkı açıkça ortaya koymuştur (madde 26). Ayrıca,
her iki aşamada kullanılan kriterler arasındaki farkı da göstermiştir. AD’ye göre, seçim kriterleri,
isteklinin sözleşmeyi yerine getirme kapasitesinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerdir. İhalenin
karara bağlanılmasında kullanılan teklif değerlendirme kriterleri ise, ekonomik açıdan en avantajlı
teklifi belirlemede kullanılır (madde 29). AD, sözkonusu durumda, idare tarafından ihaleyi karara
bağlamak üzere kullanılan kriterlerin, aslında müteşebbisin sözleşmeyi uygulama kapasitesini
değerlendiren kriterler olduğu gerekçesiyle, Hizmet Alımları Direktifine aykırı olduğuna hüküm
vermiştir (madde 30-32).
Alt kriterler ve ağırlıklar: AD, idarenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlerken dikkate alacağı
unsurların tamamının, tekliflerin hazırlanması aşamasında müteşebbislerce bilinmesi gerektiğinin
altını çizmiştir (madde 36-37). İdare daha önce isteklilerin bilgisine sunmadığı ağırlık kuralları ve/veya
alt kriterler uygulayamaz (madde 37). “İhale dokümanlarında veya ihale ilanında belirtilen kriterlere
uygulanacak ağırlıklar ve/veya alt kriterlerin daha sonraki bir tarihte duyurulması” yasaktır (madde
45). İşbu esas, Direktifin 53. maddesine eklenmiştir.
2014 Klasik Alımlar Direktifinin ihalelerin karara bağlanmasında kullanılan kriterlerle ilgili 67.
maddesinin hükümleriyle ilgili notu, bu bölümün sonunda bulabilirsiniz.

C-599/10 sayılı SAG ELV Slovensko ve Diğerleri davası
SAG ELV Slovensko ve Diğerleri - Úrad pre verejné obstarávanie
Karar tarihi: 29 Mart 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır
Ön karar başvurusu
C-599/10 sayılı SAG ELV Slovensko ve Diğerleri davasının karar metninin tamamına ve davayla ilgili
daha detaylı açıklamalara belgenin ilerleyen kısımlarında yer verilmektedir.
İşbu davada, AD, belli durumlarda, bir idarenin belirli istekliler arası ihale usulü kapsamında teklif
veren bir müteşebbisten teklifiyle ilgili netleştirme isteyip isteyemeyeceğini ele almıştır. Bu belli
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durumlar arasında, teklifin aşırı düşük olduğu veya net olmayan unsurlar içerdiği veya teknik
şartnamede belirtilen teknik koşullara uymadığı durumlar yer almaktadır.
Aşırı düşük teklifler: AD’ye göre, bir idare, müteşebbisten teklifinin neden aşırı düşük olduğuna dair
açıklama istemekle yükümlüdür (madde 32-34). AD’nin bu kararı, Direktifin aşırı düşük tekliflerle ilgili
55. maddesinde yer alan hükümlere dayanmaktadır.
Net olmayan unsurlar içeren veya şartnamedeki koşullara uymayan teklifler: AD’ye göre, bir idare,
net olmayan unsurlar içerdiğini veya şartnamedeki teknik koşullara uymadığını düşündüğü tekliflerle
ilgili açıklama istemekle yükümlü değildir. Ayrıca, bu gerekçelerle bir teklifi reddedebilir (madde 3839).
Yapılmasına izin verilen açıklamalar: AD’ye göre, Direktif “istisnai olmak üzere, gerekli yerlerde bir
teklifte yer alan ayrıntıların düzeltilmesine veya pekiştirilmesine” izin vermektedir. Ancak, bu
düzeltmelerin yapılabilmesi için karşılanması gereken ilave bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullara
C-599/10 sayılı SAG ELV Slovensko ve Diğerleri davasıyla ilgili detaylı açıklamaların yapıldığı kısımda
yer verilmiştir.
İhalenin karara bağlanmasında çevreci ve sosyal unsurların kriter olarak kullanılması
C-368/10 sayılı Komisyon – Hollanda davası
Avrupa Komisyonu – Hollanda
Karar tarihi: 10 Mayıs 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 15 Aralık 2011
Bu dava Komisyon tarafından açılmıştır.
Dava kararının tam metni ve davanın detaylı analizine belgenin ilerleyen kısımlarında yer verilmiştir.
Avrupa Komisyonu tarafından açılan işbu dava, otomatik çay ve kahve makineleri tedariki ve
yönetimine ilişkin Kuzey Hollanda eyaletinde düzenlenen bir ihaleyle ilgilidir. İhale Direktif
kapsamında gerçekleştirilmiştir.
İdare, ihale dokümanlarında, tedarik edilecek çay ve kahvenin organik ve adil ticaret ürünleri olmasına
ve belli markaları (EKO ve MAX HAVELAAR) taşımalarına dair bir koşul öne sürmüştür. Dokümanlarda
ayrıca kullanılacak diğer malzemelerin mümkünse bu etiketleri taşıması istenmiştir. İdare, bu tercihini
yansıtacak şekilde, değerlendirme formunda belli bir puanlama sistemi kullanmıştır. Üst üste yapılan
düzeltmeler sonucunda, idare, belirtilen markaların muadillerinin de kabul edilebileceğini belirtmiştir.
AD, idarenin, tedarik edilecek malzemelerin EKO ve MAX HAVELAAR etiketlerini taşımasına dair bir
değerlendirme kriteri belirlediğini dikkate almıştır.
AD’ye göre, ihaleyi karara bağlama kriterleri ekonomik olabileceği gibi yeterliğe bağlı unsurlar da
içerebilir. Yeterliğe bağlı değerlendirme kriterleri çevreci özellikler içerebileceği gibi “sözleşmeye konu
olan yapım işi, mal veya hizmetlerden yararlanan kişileri veya başka kişileri ilgilendirebilecek sosyal
unsurlara bağlı kriterler” de olabilir (madde 85). AD, ihalenin karara bağlanmasında kullanılacak
kriterlerin sözleşmenin konusuyla ilgili, tarafsız ve eşit muamele ve şeffaflık ilkelerine uygun olması
gerektiğine hüküm vermiştir.
AD, bu ilkeler ışığında, EKO ve HAVELAAR etiketlerinin niteliklerini mülahaza etmiştir. Bu niteliklerin
çevreci ve sosyal unsurlar içerdiği ve izin verilen kriterler arasında olduğu sonucuna varmıştır. Ürünün
yapısal bir parçası olmak zorunda değildirler (madde 91). Bu nitelikler, tedarik edilecek malzemelerle
ilgili olduğundan, sözleşmeye konu olan alımın bir parçasını oluşturmaktadırlar (madde 90). Ancak,
AD, sadece etiketlere yapılan bir göndermenin, eşit muamele, ayrımcılık yapılmaması ve şeffaflık
ilkelerini ihlal ettiği için Direktife aykırı olduğu sonucuna varmıştır.
Bu sonuç, isteklilerin genel alım politikalarıyla ilgili idarenin koyduğu koşullarla ilgili AD görüşüyle
karşılaştırılabilir. AD, bu kriterin hukuka aykırı bir yeterlik koşulu olduğunu belirtmiştir (bkz:
“Müteşebbis Seçimi - Yeterlik” başlıklı Altıncı Bölüm)
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Ek II B kapsamına giren (öncelikli olmayan) hizmetlerle ilgili ihalelerin karara bağlanmasında eşit
muamele ve şeffaflık
C-226/09 sayılı Komisyon – İrlanda davası
Avrupa Komisyonu – İrlanda
Karar tarihi: 18 Aralık 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 29 Haziran 2010
Dava Komisyon tarafından açılmıştır.
İşbu dava, tercüme hizmetlerine ilişkin İrlanda Adalet, Eşitlik ve Hukuk Reformu Bakanlığı tarafından
düzenlenen bir ihale hakkındadır. İhalenin düzenlendiği tarihte Direktif yürürlüktedir. Tercüme
hizmetleri, EK II B kapsamına girer (öncelikli değildir), bu nedenle Direktif hükümlerine sınırlı düzeyde
tabidir.
İdare, zorunlu olmadığı halde, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde ihale ilanı yayınlamıştır. İlanda,
ekonomik açıdan en avantajlı teklifi seçmek için kullanacağı yedi kriteri belirtmiştir. Bu kriterlerin
önem sırasına göre verilmediğini de ifade etmiştir. İlanda, bu kriterlerin ayrı ayrı ağırlıklarının
olduğuna dair bilgi de verilmemiştir.
Tekliflerin verilmesi için tanınan sürenin son gününde, değerlendirme komisyonunun üyelerine bir
değerlendirme tablosu verilmiştir. Bu tabloda, her bir kriterin ayrı bir ağırlıklı puanı bulunmaktadır.
Tablonun amacı, komisyon üyelerinin komisyonun ilk toplantısından önce teklifleri münferit olarak
incelemelerini sağlamaktır. İlk toplantıda, üyeler ağırlıkları değiştirmeye karar vermişlerdir. Bunun
üzerine, teklifleri değiştirilmiş yeni ağırlıklı puanlara göre değerlendirmişlerdir.
Avrupa Komisyonu bu uygulamaya itiraz etmiştir. İrlanda Hükümetinin itiraza verdiği cevaplardan
tatmin olmayan Komisyon bu durumla ilgili yargı süreci başlatmıştır. Komisyon’a göre, İrlanda
Antlaşmanın şeffaflık ve eşit muamele ilkelerini ihlal etmektedir.
AD, EK II B kapsamına giren (öncelikli olmayan) hizmetlere ilişkin ihaleleri karara bağlama kriterlerinin
uygulanması ve ifşasıyla ilgili bazı önemli esaslar öne sürmüştür:
• Değerlendirme kriterleri için önceden ağırlık belirleme yükümlülüğü yoktur (madde 43).
• İdare ağırlık belirlerse, bu ağırlıkları tekliflerin sunulmasından önce isteklilere bildirmek zorunda
değildir (madde 44).
• İdare değerlendirme kriterlerini öncelik sırasına göre verdiğini belirtmemişse, bu verilen sıranın
öncelik sırası olduğu veya kriterlerin ağırlıklarının eşit olduğu anlamına gelmek zorunda değildir
(madde 47).
• Kriterlerle ilgili ağırlık puanları belirlenmişse, bu ağırlıklar değerlendirme süreci içinde
değişikliğe uğratılamaz (madde 60-62).
Sözkonusu durumda, eşit muamele ilkesi ihlal edilmiştir. Yalnız burada ihlal ağırlık puanlarının
önceden açıklanmamasından değil, süreç başladıktan sonra değiştirilmelerinden kaynaklanmaktadır.
2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
2014 Klasik Alımlar Direktifinin 67 ila 69. maddeleri ihalenin karara bağlanmasına yönelik
hükümlere yer vermektedir.
İhalenin karara bağlanmasında kullanılan kriterler: 67. madde uyarınca, idareler ihaleyi
ekonomik açıdan en avantajlı teklife vermek zorundadır. Yeterlik kriterlerinin kullanımı
özellikle vurgulanmıştır.
Madde 67(2):
“İdare’ye göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 68. maddede belirtilen yaşam döngüsü
maliyetlendirmesi gibi maliyet etkinliğe dayalı bir yaklaşım benimsenerek, fiyat veya maliyet
temelli belirlenir ve ilgili ihalenin konusuyla bağlantılı olmak üzere, yeterliğe dayalı, çevreci
ve/veya sosyal unsurlara dayanılarak değerlendirilecek en iyi fiyat-kalite oranını veren teklif
olabilir. Bu kriterler aşağıdakileri kapsayabilir:
(a) kalite ve bu bağlamda teknik liyakat, estetik ve işlevsel özellikler, erişilebilirlik, tüm
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kullanıcılara hitap eden tasarım, sosyal, çevreci ve yenilikçi özellikler ve ticaretinin
yapılabilirliği ve koşulları;
(b) personel kalitesinin sözleşmenin ifasında önemli etkiye sahip olduğu durumlarda,
sözleşmenin gerçekleştirilmesi için görevlendirilen personelin organizasyonu, yetkinliği ve
deneyimi; veya
(c) satış sonrası hizmetler ve teknik destek, teslime ilişkin teslim tarihi, teslim süreci, teslim
dönemi ve işi tamamlama dönemi gibi koşullar.
Maliyet unsuru, sabit fiyat veya maliyet olarak belirlenebilir. Bu durumda müteşebbisler
kalite kriterleri üzerinden rekabet edecektir.
Üye devletler, idarelerin ihaleleri karara bağlarken sadece fiyata dayalı veya sadece maliyete
dayalı kriterler kullanmalarına dair dayatma yapmayabilir veya bu kriterlerin kullanımını belli
idarelerle ya da belli ihale türleriyle sınırlandırabilir.”
67. madde, “üretim, temin veya ticaret” sürecini sözleşmenin konusuna bağlayan hükümler
içermektedir. Bu hükümler, AD’nin 368/10 sayılı Komisyon – Hollanda davasında aldığı kararı
yansıtır niteliktedir. 2014 AB Klasik Alımlar Direktifine, AD’nin bu davada verdiği karardan
etkilenerek etiketlerin kullanımına ilişkin hükümler koyulmuştur (Direktifin 43. maddesi)
Direktifin 67. maddesinde, belli durumlarda personelin organizasyonu, yetkinliği ve
deneyiminin değerlendirilmesine izin veren bir hüküm yer almaktadır. Bu hüküm, personel
kalitesinin sözleşmenin ifasında büyük etkiye sahip olduğu ihaleler için önem arz eder.
İhalenin karara bağlanmasında kullanılan değerlendirme kriterleriyle ilgili koşullardan biri de,
bu kriterlerin seçim kriteri olarak kullanılamayacağıdır. Bu hüküm, C-532/06 sayılı Lianakis
ve Diğerleri davasında ortaya çıkan kaygı unsurlarına cevaben getirilmiştir.
68. madde “yaşam döngüsü maliyetlendirmesi” kavramını açıklar ve tekliflerin
değerlendirilmesinde bu maliyetlendirme türünün nasıl kullanılacağını belirtir.
Aşırı düşük teklifler: 69. madde, aşırı düşük tekliflerle ilgilidir. İdareler, aşırı düşük olduğunu
düşündükleri tekliflerle ilgili müteşebbislerden açıklama istemek zorundadır. Bu hüküm, C599/10 sayılı SAG ELV Slovensko ve Diğerleri davasında AD’nin aldığı kararı yansıtmaktadır.
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C-368/10 sayılı Komisyon – Hollanda davası
Avrupa Komisyonu – Hollanda Krallığı
Karar tarihi: 10 Mayıs 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 15 Aralık 2011
Bu dava Avrupa Komisyonu tarafından açılmıştır.
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
- Teknik şartnameler
- İhalenin karara bağlanması
- Müteşebbislerin seçimi – Yeterlik
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – AB mevzuatı

Madde 2-13

Davayla ilgili veriler

Madde 14-38

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 1

Analiz ve karar
-

Teknik şartnameler

-

İhalenin karara bağlanması

-

Müteşebbislerin seçimi – Yeterlik

Madde 58-79
Madde 84-97
Madde 98-111

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları, karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davayla ilgili verilerin özeti (madde 14-38)
2008 yılında, Kuzey Hollanda vilayeti, otomatik kahve makinelerinin tedariki ve yönetimi için bir ihale
düzenlemiştir. İhale ilanı ABRG’de yayınlanmıştır. İhalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklife
verilmesi gerekmektedir.
Kuzey Hollanda vilayeti ihale ilanında, “otomatik kahve makinelerinde organik ve adil ticaret
ürünlerinin kullanımını artırma amacının ihalenin önemli bir unsuru” olduğunu belirtmiştir. İlanda,
tekliflerin “hem fiyat hem de yeterliğe dayalı unsurlar ile çevreci kriterler” açısından
değerlendirileceği belirtilmiştir.
Genel, sosyal ve çevreci koşullar: İhale ilanında, “uygunluk koşulları/asgari koşullar” da içeren
şartnamelere gönderme yapılmıştır. Şartname uyarınca, teklifin değerlendirmeye alınabilmesi için
teklifi veren isteklinin uygunluk koşullarını/asgari koşulları karşılaması gerekmektedir. AD’nin verdiği
karar uyarınca, bu koşullar “ya ihale dışı bırakılma nedeni ya da asgari koşul” olarak verilmiştir (madde
24). İsteklilerden uygunluk koşulları/asgari koşullara ilişkin belli sorulara cevap vermeleri istenmiştir.
Bu sorulardan biri şudur: “Sürdürülebilir (çevreci) alım ve sosyal sorumlulukla ilgili kriteri nasıl
karşılıyorsunuz?” İsteklilerden ayrıca “kahve piyasasının sürdürülebilirliğine ve çevreye duyarlı, sosyal
ve ekonomik sorumluluk içeren kahve üretimine” nasıl katkı sağladıklarını açıklamaları istenmiştir
(madde 23 ila 26).
Özellikle belirtilen etiketler: Şartnamenin “kalite standartları” başlıklı bölümünde isteklilerin uymakla
yükümlü olduğu “Koşullar Tablosu” belirtilmiştir. Bu tabloda belirtilen koşullar arasında, tedarik
edilecek çay ve kahvelerin belli bir çevreci etiket (EKO) ve adil ticaret etiketine (MAX HAVELAAR) sahip
olması koşulu da yer almaktadır (bu etiketlerle ilgili daha fazla bilgi için aşağıda verilen notu inceleyin).
Yapılan düzeltmelerin ardından idare bu etiketlerin muadillerinin de kabul edileceğini belirtmiştir.
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Koşullar Tablosunda, ayrıca, mümkün olması halinde, makinelerde kullanılacak şeker, süt, kakao gibi
diğer malzemelerin de bu etiketlere uygun olması gerektiği belirtilmiştir. Değerlendirme tablosunda
bu tercihi gösterecek şekilde puan dağılımı yapılmıştır (madde 26-31).
Not:
Belirtilen etiketlerin özellikleri: EKO, Hollanda’da kullanılan bir etikettir. İçinde en az %95
oranda organik yollarla üretilmiş malzeme bulunduran ürünlere verilir. MAX HAVELAAR ise
AB üye devletlerinin bazılarında daha sık kullanılan ve adil ticaret ürünlerinin pazarlanması
için kullanılan bir etikettir. Bu etiketi taşıyan ürünler, gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli
üreticiler ve bunların oluşturduğu kooperatifler tarafından üretilmiş, adil fiyatlarla, adil pazar
koşulları altında ticareti gerçekleşen ürünlerdir.
Avrupa Komisyonu Hollanda’ya karşı dava açmıştır. İdare tarafından öne sürülen sosyal ve çevreci
kriterlerle ilgili bazı hususlara itiraz etmiştir. Komisyon’un gündeme getirdiği hususlar aşağıda, AD
kararının yorumlandığı bölümde verilmektedir.
AB mevzuatı (madde 2-13)
2004/18 sayılı AB Direktifi: Gerekçeler bölümü madde: 2, 5, 29, 33, 39 ve 46; direktifin ana maddeleri:
2, 23, 26, 39(2), 44(1), 48(1), 48(2) ve 53
Karar (madde 58-112)
Teknik şartnamede EKO etiketinin talep edilmesi (madde 58-70)
Avrupa Komisyonu, makinelerin vereceği çay ve kahvenin EKO etiketi veya muadili bir etiket
taşımasına ilişkin teknik koşulun, Direktifin 23. maddesi kapsamına giren bir kriter olduğunu iddia
etmiştir.
Direktifin 23. maddesinin 2. paragrafı uyarınca, alınan ürünün çevreci özelliklerini göstermek üzere
çevre-etiketler, kullanılabilir. EKO olarak bilinen etiketin de bu hüküm kapsamına giren çevreetiketlerinden biri olduğuna her iki taraf da hemfikirdir. Komisyon’un iddia ettiği husus ise, çevreetiketinin bir teknik koşul olarak kullanılamayacağıdır.
Hollanda, EKO etiketinin sektörde faaliyet gösteren müteşebbisler tarafından iyi bilindiğini iddia
etmiştir. Dolayısıyla bu etiketin organik tarım ürünlerine işaret ettiği onlar için aşikar olmalıdır.
Hollanda ayrıca, normal seviyede ilgi gösteren bir müteşebbisin, EKO işaretini elde etmek için gereken
koşulları çok rahat öğrenebileceğini de belirtmiştir. Müteşebbis bu bilgilere internet üzerinden
ulaşabileceği gibi idareye de sorabilir. Hollanda, EKO etiketinin talep edilmesinin eşit muamele
ilkesine aykırı olmadığı görüşündedir.
AD’ye göre, tedarik edilecek çay ve kahvelerin EKO etiketini taşımasını talep eden idare aslında bunu
yaparak teknik bir şartname belirlemiştir. AD’ye göre, teknik şartnameler:
•
•

isteklilerin eşit erişimine müsait olmalı;
ihalenin rekabet koşulları çerçevesinde gerçekleştirilmesine herhangi bir açıklanamayan engel
teşkil etmemeli;
• isteklilerin sözleşmenin asıl konusunu ve idarenin talep ettiği bütün koşulları anlamasına
yetecek kadar açık ve net olmalıdır (madde 61-62).
AD’ye göre bir idare, müteşebbislerin konu hakkında bilgi sahibi ve makul düzeyde bilinçlendirilmiş
olmasını bekleyebilir. Ancak böyle bir beklentiye sahip olmak, idareleri Direktif kapsamında yerine
getirmeleri gereken yükümlülüklerden kurtarmaz.
Direktif, çevreci unsurlara ilişkin talep edilen ayrıntılı koşulların açıkça belirtilmesi gerektiğini
öngörmektedir. İdareler, spesifik koşullar talep ettiklerinde bu koşulları açıkça belirtmek ve belli bir
etikete işaret ettiklerinde, sadece bu etiketin adını vermektense, bu etiket tarafından tanımlanan
detaylı özellikleri ve koşulları kullanmak zorundadır (madde 64-70).
Teknik şartnamede MAX HAVELAAR etiketinin talep edilmesi (madde 71-79)
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Avrupa Komisyonu, makinelerin vereceği çay ve kahvenin MAX HAVELAAR etiketi veya muadili bir
etiket taşımasına ilişkin teknik koşulun, Direktifin 23. maddesi kapsamına giren bir kriter olduğunu
iddia etmiştir. Komisyon’a göre bu koşul, Direktifin 23. maddesinin 8. paragrafında yer alan “teknik
şartnameler belirli bir teşebbüs ya da ürünü destekleyecek ya da ortadan kaldıracak şekilde, belirli bir
üretim şekline ya da kaynağa veya belirli bir sürece, … veya belirli bir menşee …atıfta bulunmaz”
hükmüne aykırıdır.
Hollanda ise, MAX HAVELAAR etiketinin temel alındığı kriterin, Direktifin 26. maddesinde belirtilen
“sözleşmenin ifasına ilişkin koşullar” kapsamına girdiğini iddia etmektedir. Hollanda’ya göre bu
kriterler, belli bir süreç veya üretim şekliyle bağlantılı koşullar değildir. Alternatif olarak, etiketin bir
teknik şartname kabul edilmesi halinde, 23. maddenin 8. paragrafı geçerli olmayacaktır.
AD, MAX HAVELAAR’ın bir teknik şartname olmadığına hüküm vermiştir. AD’ye göre, teknik şartname
tanımı, ürünün tedarikçi tarafından üreticiden hangi koşullar altında temin edildiğiyle değil, tamamen
ürünün özellikleriyle ilgilidir. MAX HAVELAAR etiketi de üretim yöntemleriyle değil, tedarik
koşullarıyla ilgili bir etikettir.
AD, sözkonusu koşulların, Direktifin 26. maddesinde belirtilen “sözleşmenin ifasına ilişkin koşullar”
kapsamına girdiğini hükme bağlamıştır. Ancak bu koşulların sözleşmenin ifasına ilişkin koşullar olarak
meşruluğunu mülahaza etmemiştir. Komisyon gerekçeli görüş aşamasında bu hususu gündeme
getirmediği için, bu kabul edilebilir bir husus değildir. AD önünde kabul edilebilirlikle ilgili açılamalar
için “Giriş” başlıklı birinci bölüme bakınız.
İhalenin karara bağlanmasında kullanılan kriterler – sözleşmenin konusuyla bağlantılı olma koşulu
(madde 84-92)
Davayla ilgili verileri inceleyen AD, idarenin bir değerlendirme kriteri belirlediğini tespit etmiştir. Bu
kriter, tedarik edilecek malzemelerin EKO ve MAX HAVELAAR etiketleri taşıması koşuludur.
Bu etiketlerin aslında ürünün kendisiyle değil, isteklinin benimsediği politikalarla ilgili olması
nedeniyle sözleşmeye konu olan ürün ile aralarında bir bağlantılı olmayacağı için, Komisyon bu kritere
izin verilemeyeceğini iddia etmiştir. Komisyona göre, özellikle MAX HAVELAAR etiketi bu bağlantıyı
sağlayamamaktadır.
AD Komisyon’un iddialarını reddetmiştir. Yeterliğe bağlı değerlendirme kriterlerinin çevreci özellikler
içerebileceği gibi “sözleşmeye konu olan yapım işi, mal veya hizmetlerden yararlanan kişileri veya
başka kişileri ilgilendirebilecek sosyal unsurlara bağlı kriterler” de olabileceğini belirtmiştir (madde
85).
AD, sözkonusu durumda, değerlendirme kriterlerinin sosyal ve çevreci özelliklere sahip olduğunu ve
ihalenin karara bağlanmasında kullanılmasına izin verilen kriterlerden olduğunu tespit etmiştir. Bu
kriter, tedarik edilecek ürünlerle ilgilidir ve sözleşmenin konusuyla bağlantılıdır (madde 89-90).
AD’ye göre, “ihaleyi karara bağlamada kullanılan değerlendirme kriterlerinin, ürünün yapısal
özellikleri, yani ürünü oluşturan maddî unsurlarla ilgili olmasına dair bir zorunluluk bulunmamaktadır”
(madde 91).
İhalenin karara bağlanmasında kullanılan kriterler – sadece etiketlere atıfta bulunulması (madde
84-88 ve 93-97)
Davayla ilgili verileri mülahaza eden AD, etiketlere yapılan göndermenin sadece göstermelik olduğuna
dair Hollanda tarafından öne sürülen iddiayı reddetmiştir. AD’ye göre, idarenin öne sürdüğü koşulların
ne anlama geldiği, olası isteklilerin bakış açısından değerlendirilip tanımlanmalıdır. Bu durumda,
koşulların belirtilen etiketlerin taşınmasına atıfta bulunduğu anlaşılmalıdır.
AD, etiketlerin muadillerinin de geçerli olduğuna dair idare tarafından sonradan yapılan
netleştirmenin sadece basit bir açıklama olmadığına kanaat getirmiştir. Bu netleştirme aslında
müteşebbislerin ihaleye teklif vermek veya katılmak üzere vereceği kararı etkileyecek temel koşulları
değiştirmektedir. Bu değişiklik, değerlendirme kriterlerinin ihale sürecinin başından itibaren net
olarak açıklanmasını gerektiren eşit muamele ve şeffaflık ilkelerini ihlal etmektedir (madde 54-56).
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AD, sözleşme konusunun ve ihalenin karara bağlanmasında kullanılan kriterlerin, ihale
dokümanlarında ve sözleşmenin aslında belirlendiği sonucuna varmıştır. Bu koşullar gereği, çay ve
kahvelerin EKO ve MAX HAVELAAR etiketlerini taşıması gerekiyordu ve tedarik edilecek diğer
malzemelerin de aynı etiketleri taşıması tercih sebebiydi.
AD’ye göre, ihalenin karara bağlanmasında kullanılan değerlendirme kriteri olarak sadece etiketlere
atıfta bulunulması, eşit muamele, ayrımcılık yapmama ve şeffaflık ilkelerini ihlal ettiği için Direktif
uyarınca hukuka aykırıdır.
AD, Hollanda dışından teklif verecek ve EKO ve/veya MAX HAVELAAR etiketini taşımayan olası
istekliler dezavantajlı konuma sokulduğu için eşit erişim, ayrımcılık yapmama ve şeffaflık ilkelerinin
ihlal edildiğine dair Komisyon tarafından öne sürülen iddiayı kabul etmiştir (madde 97).
Müteşebbis seçimi – Yeterlik (madde 98-111)
AD, müteşebbislerin “sürdürülebilir alım ve sosyal sorumlulukla ilgili kriterleri” nasıl karşıladığı ve
“kahve piyasasının sürdürülebilirliğine ve çevreye duyarlı, sosyal ve ekonomik sorumluluk içeren
kahve üretimine” nasıl katkı sağladıklarını ispatlamalarına dair koşulu da mülahaza etmiştir. AD, bu
koşulların Direktifin 44. maddesinin 2. paragrafı ile 48. maddesi kapsamında belirtilen asgari mesleki
kapasiteyle ilgili olduğunu tespit etmiştir. AD daha sonra sözkonusu koşulların bu bağlamda hukuka
uygunluğunu değerlendirmiştir.
AD’nin verdiği hüküm uyarınca, sürdürülebilir alım ve sosyal sorumluluğa dayalı iş kriterleri, Direktifin
48 maddesinde sıralanan etkenlerle bağlantılı değildir. İdare bu kriterleri teknik yetkinlikle ilgili asgari
bir seviye belirlemek üzere kullanmıştır ancak Direktifte buna izin verilmemektedir. Dolayısıyla bu
kriterlerin kullanılması hukuka aykırıdır (madde 105-108)
AD ayrıca, “şeffaflık ilkesinin ihale sürecindeki bütün koşulların ve detaylı kuralların anlaşılır, net ve
dolambaçsız bir şekilde hazırlanması gerektiğini [ima ettiğini] belirtmiştir”. Bu gerekliliğin amacı
aşağıdakileri temin etmektir:
•

“makul düzeyde bilgilendirilmiş ve olağan düzeyde ilgi gösteren bütün isteklilerin, koşulları
tam olarak anlaması ve aynı şekilde yorumlaması”;
• “idarenin verilen isteklerin ilgili ihalenin kriterlerini karşılayıp karşılamadığına dair tereddütte
düşmeden karar verebilmesi”.
(madde 109)
AD, sürdürülebilir alım ve sosyal sorumluluğa dayalı iş yapma kriterlerinin yeteri kadar açık, net ve
dolambaçsız olmadığını tespit etmiştir. Bu kriterler şeffaflık ilkesini karşılamamaktadır.
Karar (açıklaması)
Hollanda Krallığı, kamu alımlarına ilişkin kurallar çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.
Sözkonusu ihale sürecinde görülen bu ihlal, Kuzey Hollanda vilayetinin aşağıda belirtilen eylemlerine
dayandırılabilir:
•

İdare (Kuzey Hollanda vilayeti) Direktifin 23. maddesinin 6. paragrafına uygun olmayan bir
teknik şartname belirlemiştir. Aranan koşulları açıklamak için detaylı şartnameler
kullanmaktansa, ürünlerin belli bir çevre-etiketi taşımasını şart koşmuştur.
• İdare, Direktifin 53. maddesinin 1. paragrafının (a) bendine uygun olmayan bir teknik
şartname belirlemiştir. Belirtilen etiketleri taşıyan ürünlere tekliflerin değerlendirilmesi
aşamasında ilave puan vermiştir. Sözkonusu ilave puanlar, etiketlerin neden arandığına dair
kriterleri belirtmeden ve ürünlerin bu kriterleri başka şekillerde karşıladığına dair kanıt
gösterilmesine izin verilmeden tahsis edilmiştir.
İsteklilerin “sürdürülebilir alım ve sosyal sorumlulukla ilgili kriterleri” nasıl karşıladığı ve “kahve
piyasasının sürdürülebilirliğine ve çevreye duyarlı, sosyal ve ekonomik sorumluluk içeren kahve
üretimine” nasıl katkı sağladıklarını ispatlamalarına dair koşullar:
•

Direktifin 44. maddesinin 2. paragrafı ve 48. maddesinde izin verilmediği halde asgari seviye
belirlediği için, bu maddeleri ihlal etmektedir;
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•

Direktifin 2. maddesinde belirtilen şeffaflık ilkesini ihlal etmektedir.

Not: “İhalelerin karara bağlanması” başlıklı yedinci bölümün yorum kısmında yer alan 2014/24 sayılı
AB Klasik Alımlar Direktifiyle ilgili kısma bakınız.
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C-599/10 sayılı SAG ELV Slovensko ve Diğerleri davası
SAG ELV Slovensko ve Diğerleri - Úrad pre verejné obstarávanie
Karar tarihi: 29 Mart 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır.
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
İhalelerin karara bağlanması – aşırı düşük teklifler
Teknik şartnameler
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – AB mevzuatı

Madde 3-5

Hukuki çerçeve – Slovakya mevzuatı

Madde 6

Davayla ilgili veriler

Madde 7-13

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 22-26

Analiz ve karar
-İhalenin karara bağlanması

Madde 27-34

-Teknik şartnameler

Madde 35-44

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları, karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davayla ilgili verilerin özeti (madde 7-13)
NDS Slovakya Devletine ait ulusal karayolları yönetim şirketidir. 2007 yılında, otoyollar ve belirli
yollardaki geçiş sistemleri ile ilgili hizmet temini amacıyla yaklaşık maliyeti 600 milyon Avro’dan fazla
bir kamu ihalesi düzenlemek üzere ihale teklifi çağrısında bulunmuştur. Bu ihale Direktif kapsamına
girmektedir.
NDS, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan ilan ile belli istekliler arasında ihale teklifi
çağrısında bulunmuştur. Süreç zarfında, teklif veren iki müteşebbis grubundan tekliflerini
netleştirmelerini talep etmiştir. İdare, her iki gruptan i) teklif ettiği aşırı düşük fiyatı açıklamasını ve ii)
teklife özel teknik hususlarla ilgili soruları cevaplamasını istemiştir.
Her iki grup da sonrasında ihale sürecinin dışında bırakılmıştır ve bunun üzerine yetkili idari merci olan
Kamu İhale Kurumu’na (Úrad) itiraz başvurusu yapmıştır.
Úrad iki istekli grubunu ihalenin dışında bırakmak üzere NDS tarafından öne sürülen nedenlerden
ikisini kabul etmiştir. Bu nedenlerden ilki, her iki isteklinin de aşırı düşük tekliflerini açıklamaları için
yöneltilen soruya tatmin edici cevaplar vermemiş olmasıdır. İkinci sebep ise, tekliflerin teknik
şartnamede belirtilen bazı koşulları karşılayamamasıdır. Uygunsuzluklardan biri, geçiş ücretlerinin
hesaplanmasına ilişkin parametrelerle ilgilidir. Bir diğer uygunsuzluk, dizel yakıtlı elektrik jeneratörü
teminine ilişkin koşulun karşılanamamasından oraya çıkmıştır.
İki grup Úrad tarafından verilen bu karara da itiraz etmiş ve dava nihayetinde Slovakya Cumhuriyeti
Yargıtayına intikal etmiştir. Yargıtay, davayı askıya alarak AD’ye bazı sorular yöneltmiş ve ön karar
başvurusunda bulunmuştur.
AB mevzuatı (madde 3-5)
2004/18 sayılı AB direktifinin 2. ve 55. maddeleri
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2004/18 sayılı AB Direktifinin 55. maddesinden alıntı
‘1. Bir ihale için verilen teklifler, mal, yapım işleri veya hizmet bakımından aşırı düşük
görünüyorsa, ihale makamı, söz konusu teklifleri reddetmeden önce, ilgili gördüğü teklifi
oluşturan hususların ayrıntılarını yazılı olarak talep eder.
Bu ayrıntılar özellikle aşağıdakilerle ilgili olabilir:
(a) inşaat yöntemi, imalat süreci veya verilen hizmetlerin ekonomik yapısı,
(b) tercih edilen teknik çözümler ve/veya yapım işinin gerçekleştirilmesi, mal, veya
hizmet temin edilmesi için istekli açısından özellikle elverişli koşullar,
(c) istekli tarafından önerilen yapım işi, mal alımı ve hizmetin özgünlüğü,
(d) yapım işi, hizmet ya da mal alımının gerçekleştirileceği yerde yürürlükte olan
istihdamın korunması ve çalışma koşullarıyla ilgili yasal hükümlere uyum,
(e) isteklinin devlet desteği alma ihtimali.
2. İhale makamı, sunulan kanıtları dikkate alarak, teklifi oluşturan hususları istekliye
danışarak doğrular.
…’
Slovakya mevzuatı (madde 6)
Kamu ihaleleri ile ilgili 25/2006 sayılı Kanun
Madde 42 – Bu madde özetle tekliflerin gizli bir komisyon tarafından değerlendirilmesini
öngörmektedir. İhalenin koşullarını karşılamayan teklifler ihale dışı bırakılır.
Madde 37(3) – Tekliflerin değerlendirilmesi: Bu madde özetle, komisyonun isteklilerden teklifleriyle
ilgili yazılı açıklama talep etmesine izin vermektedir. Ancak komisyon isteklinin kendi lehine olacak
şekilde bir düzeltme teklifini kabul edemez veya istekliden böyle bir talepte bulunamaz. Komisyon,
teklifin aşırı düşük fiyat içermesi durumunda, istekliden yazılı açıklama istemek zorundadır.
Karar (madde 22-44)
AD aşağıdaki soruları mülahaza etmiştir (soruların özetle açıklanmış hali):
Bağlam: Belirli istekliler arası usulün kullanıldığı bir ihalede, idare i) aşırı düşük fiyat içeren ya da ii)
açık olmayan veya teknik şartnamedeki koşullara uyduğunu düşünmediği bir teklif alıyor.
Her iki durumda da, idarenin istekliden teklifine açıklık getirmesini talep etmeye izni var mıdır veya
buna zorunlu mudur? İdare aşırı düşük teklifle ilgili istekliden açıklama talep etmekle yükümlü
olmadığını iddia edebilir mi?
Aşırı düşük teklifler: AD, idarenin aşırı düşük teklifle ilgili istekliden açıklama talep etmekle yükümlü
olduğuna karar vermiştir (madde 32-34). Bu karar, Direktifin 55. maddesinde yer alan açık ve net
hükümlere dayanılarak verilmiştir. AD, aşırı düşük teklif sözkonusu olduğunda idarenin bu teklifin
detaylarını incelemesinin ve istekliden açıklama talep etmesinin zorunlu olduğunu teyit etmiştir.
AD, “[istekliye] teklifinin hakiki olduğunu göstermesi için fırsat vermek üzere uygun bir görüş
alışverişinin sağlanmasının, 2004/18 sayılı Direktifin temel koşullarından biri” olduğunu belirtmiştir.
Bu koşulun amacı, “idarenin keyfi davranmasını engellemek ve işletmeler arasında sağlıklı bir rekabet
ortamını sağlamaktır” (madde 28-29).
AD ayrıca, 55. maddenin 1. paragrafında yer alan listenin kapsamlı olmamakla birlikte tamamen
gösterge niteliğinde de olmadığını belirtmiştir (madde 30). AD’ye göre, aşırı düşük görünen teklifi
reddetmeden önce dikkate alınması gereken ilgili unsurların belirlenmesi hususunda idareler serbest
değildir. AD ayrıca, idarenin, sözkonusu isteklilere gönderdiği talepleri açık bir şekilde oluşturması
gerektiğini ve isteklilerin “tekliflerinin hakiki olduğunu tam ve etkili şekilde kanıtlayabilecek konumda”
olması gerektiğini belirtmiştir (madde 31).
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Direktif, ulusal mevzuatın isteklinin aşırı düşük teklif vermesi halinde idarenin fiyat teklifinin
açıklanması yönünde yazılı talepte bulunmasını öngören bir hüküm içermesini gerektirmektedir
(madde 33). Direktif idarenin istekliden aşırı düşük fiyat teklifini açıklama talebinde bulunma
yükümlülüğünün olmadığını iddia etmesini engeller (madde 34).
Belirsiz veya ihale şartnamesinin şartlarını karşılamayan teklifler: AD, Direktifte bu hususa karşılık
gelen açık bir hükmün bulunmadığının altını çizmiştir (madde 35).
AD, belirli istekliler arasında ihale usulünün zaten teklifler sunulduktan sonra bu teklifler üzerinde
herhangi bir değişikliğe izin vermediğini belirtmiştir. Eşit muamele ve şeffaflık ilkeleri, idarenin
isteklilerle pazarlık yapamayacağı anlamına gelir.
AD’ye göre, bir idare belirsiz veya ihale şartnamesinin şartlarını karşılamadığını düşündüğü tekliflere
ilişkin açıklama istemek zorunda değildir. Bir teklifi bu sebeple reddedebilir (madde 38-39).
İzin verilen açıklamalar: AD’ye göre, Direktif “uygun yerlerde ve istisnai olmak koşuluyla, bir teklifin
detaylarının düzeltilmesine veya açıklık getirecek şekilde pekiştirilmesine” izin vermektedir (madde
39). Bu izin, idarenin “sadece açıklama” veya “bariz maddi hataların düzeltilmesini” talep ettiği
durumlarda verilir (madde 40).
Tekliflere açıklık getirilmesine izin verilen durumlar:
•
•

düzeltmenin yeni bir teklif verilmesine yol açmaması (madde 40);
bütün isteklilere eşit ve adil davranılması. Açıklama talebinin yöneltildiği istekli ya da
isteklilere haksız yere ayrıcalık ya da avantaj sağladığı izlenimini oluşturmaması (madde 41).
AD, idarenin açıklık talebi istediği durumlar için ilave koşullar getirmiştir:
•
•
•
•

bir teklife ilişkin açıklama talebi ancak idarenin tüm teklifleri gözden geçirmesinin ardından
yapılabilir (madde 42)
diğer unsurlar ışığında her halükarda reddedileceği durumlarda isteklilere farklı davranmayı
haklı çıkaracak nesnel olarak kanıtlanabilir gerekçeler olmadığı sürece bu talep, aynı
durumdaki tüm işletmelere eşit şekilde sunulmalıdır (madde 43).
talep teklifin belirsiz olan veya ihale şartnamesindeki şartları karşılamayan bütün kısımlarıyla
ilişkili olmalıdır (madde 44).
idare talepte yer almayan bir kısımla ilgili netlik bulunmaması nedeniyle ihaleyi reddedemez
(madde 44).

Karar (açıklaması)

1. Aşırı düşük teklifler
•

•

•

Direktif, ulusal mevzuatın isteklinin aşırı düşük teklif vermesi halinde idarenin fiyat teklifinin
açıklanması yönünde yazılı talepte bulunmasını öngören bir hüküm içermesini
gerektirmektedir.
Teklife açıklık kazandırılmasına yönelik talebin istekliye yeterli düzeyde açıklama yapma
fırsatını verip vermediğini tespit etmek ulusal mahkemelerin görevidir.
Direktif, idarenin bir istekliden aşırı düşük teklifine açıklık kazandırmasını talep etmekle
yükümlü olmadığını düşünmesini engeller.

2. Belirsiz veya ihale şartnamesinin şartlarına uymayan tekliflere açıklık kazandırılması
•

İdarelerin isteklilerden, tekliflerinde herhangi bir değişiklik yapmalarına izin vermeden veya
böyle bir değişikliği kabul etmeden, tekliflerine açıklık getirmelerini talep etmesine izin veren
ulusal mevzuat Direktife aykırı değildir.
• Tekliflere açıklık getirilirken, idare isteklilere eşit ve adil davranmalıdır. Talep, açıklama
talebinin yöneltildiği istekli ya da isteklilere haksız yere ayrıcalık ya da avantaj sağladığı
izlenimini oluşturamaz.
Kararda ele alınan diğer hususlar
Soruların kabul edilebilirliğiyle ilgili
değerlendirme ve karar

Madde 15-21
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Kararın etkilerini erteleme

Madde 46-47
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Sekizinci bölüm: Teknik şartnameler
Bağlam
Bir kamu ihalesine konu olan alımın doğru bir şekilde tanımlanması, kamu ihale rejiminin esaslarından
biridir. Bir ihalenin konusunu ayrım gözetmeksizin belirlemek mümkün olmasaydı, AB kamu alımları
kurallarının başlıca amacı olan ihalelerin rekabet ortamı içinde düzenlenmesi gerçekleşemezdi.
İhale konusunun tanımlanması demek, alımı gerçekleştirecek idarenin ne almak istediğini belirtmek
demektir. İhtiyacını karşılayan mal, hizmet veya yapım işini temin edebilmek için, idarenin bu
mal/hizmet/yapım işiyle ilgili beklentilerini tam olarak tanımlaması gerekir. Bu tanıma, işin kapsamı,
büyüklüğü, kalitesi ve gerçekleştirme koşulları girer. AB kamu alımları kuralları, genel olarak, alım
yapacak idarenin ne alacağına dair kararını kısıtlayıcı nitelikte değildir. Bu kurallar daha ziyade
ihalenin pazar koşullarını bozmadan gerçekleştirilmesini temin etmeyi amaçlar.
Teknik şartname
İdareler ihalenin konusunu “teknik şartname” yardımıyla tanımlar. Teknik şartname genellikle alımla
ilgili teknik şartların tamamını kapsayan belge anlamına gelir. Teknik şartname, yapım işi, mal ve
hizmetlerin idarenin amaçladığı kullanımı karşılaması için sahip olması gereken özellikleri belirtir.
Teknik şartlar genellikle kalite, performans ve güvenliğe ilişkin seviyeyi veya ebat, kalite güvence,
terminoloji, semboller, test süreci ve test yöntemleri, paketleme, işaretleme veya etiketlemeye
yönelik hususları kapsar. Bunların yanı sıra, tasarım ve maliyet; işlerin, yöntemlerin veya yapım
tekniklerinin test edilmesi, denetlenmesi ve kabulü ve idarenin genel veya özel düzenlemeler uyarınca
öne sürebileceği diğer bütün teknik özelliklerle ilgili hususlar da teknik şartname kapsamına girebilir.
Teknik şartname hazırlama yöntemleri
Direktifin 23. maddesinin 3. paragrafı, teknik şartnamelerin i) belli standartlara, ii) çevreye ilişkin
özellikler de dahil olmak üzere performans veya işlev koşullarına veya iii) bu ikisine birden atıfta
bulunmak suretiyle hazırlanabileceğini öngörür.
Atıfta bulunulması yasak hususlar
Direktifin 23. maddesinin 2. paragrafı uyarınca: “Teknik şartnameler, isteklilere eşit erişim fırsatı
sağlamalı ve kamu alımının rekabete açılmasının önünde haksız engeller oluşturulmasına yol
açmamalıdır”.
23. maddenin 8. paragrafı uyarınca “teknik şartnameler, belirli bir teşebbüs ya da ürünü
destekleyecek ya da ortadan kaldıracak şekilde, belirli bir üretim şekline ya da kaynağa veya belirli bir
sürece, ticari markalara, patentlere, türlere veya belirli bir menşee ya da üretime atıfta bulunmaz”.
Yalnızca istisnai durumlarda bu kuraldan farklı hareket etmeye izin verilebilir. Bu türden bir atıfta
bulunulmasına yalnızca, idarenin ihale konusunu kesin ve anlaşılır bir şekilde tanımlanmasının
mümkün olmadığı durumlarda izin verilir. Böyle bir durumda, idare söz konusu atıfta “veya eşdeğer”
ibaresine yer vererek özellikleri gereği atıfta bulunulan mal, hizmet veya yöntemlere eşdeğer olanları
kabul edeceğini belirtmek zorundadır”.
Çevre etiketlerinin kullanılması
Performans veya işlev koşullarına çevreyle ilgili özellikler dahil eden idareler, çevre-etiketlerinde
tanımlandığı şekliyle ayrıntılı şartnameleri veya gerekli olursa şartname bölümlerini kullanabilir
(Direktifin 23. maddesinin 6. paragrafı). Sözkonusu etiketler, Avrupa, çok uluslu veya ulusal çevreetiketleri veya başka bir çevre-etiketi olabilir. Çevre etiketlerinin kullanılmasına aşağıdaki koşulları
karşılamaları halinde izin verilir:
•
•
•
•

söz konusu şartnamelerin, ihale konusu mal veya hizmetlerin özelliklerini tanımlamak için
uygun olmaları,
etiketle ilgili gerekliliklerin bilimsel bilgi temelinde hazırlanması,
çevre-etiketlerin, devlet kuruluşları, tüketiciler, imalatçılar, dağıtıcılar ve çevre örgütleri gibi
tüm paydaşların katılabileceği bir usul kullanılarak kabul edilmesi,
etiketlerin tüm ilgili taraflarca erişilebilir olması.
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İdareler, çevre-etiketi taşıyan mal ve hizmetlerin, ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye
uygun olduğunun kabul edilebileceğini belirtebilir; üretici teknik dosyası veya tanınmış bir kuruluştan
temin edilen test raporu gibi diğer ispat araçlarını da kabul etmekle yükümlüdür
Daha fazla bilgi için bkz:
SIGMA (Ocak 2011), “İhalelerde Çevreyle İlgili Özelliklerin Dikkate Alınması”, Kamu Alımları Politikası
13. Bilgi Notu
http://www.sigmaweb.org/publications/Environmental_Considerations_Public_Procurement_2011.p
df
SIGMA (2010), “İhaleye Hazırlık”, Kamu Alımları Eğitim Rehberi, Modül C2 –
http://www.sigmaweb.org/publications/46179115.pdf
Dikkate alınacak başlıca hususlar
1. İdareler teknik şartnameleri ihalenin rekabetçi bir ortamda gerçekleşmesini sağlayacak şekilde
hazırlamalıdır.
2. Teknik şartnameler isteklilere eşit erişim olanağı sağlamalı ve ihalenin rekabete açılmasının önüne
açıklanamayan engeller çıkarmamalıdır.
3. teknik şartnameler, ihale konusu iş bu yönde gerektirmediği sürece, belirli bir kaynağa, belirli
ticari markalara veya belirli bir üretime atıfta bulunamaz; buna ancak istisnai ve önceden
tanımlanmış durumlarda izin verilir. Böyle bir durumda, sözkonusu atıfta “veya eşdeğer” ibaresine
yer verilmesi gerekir”.
ABAD yaklaşımı ve kararlarının özeti
İlgili atıfta “veya eşdeğer” ifadesine yer verilmediği sürece belli bir üretim şekline ya da kaynağa atıfta
bulunulamaz.
C-45/87 Komisyon – İrlanda, C-359/93 Komisyon –Hollanda ve C-59/00 Vestergaard gibi davalarda,
idareler, belli ticari markaları veya ulusal standartlara uygunluk belgelerini şart koşmuştur. Bunu
yaparken “ve eşdeğer” ifadesini kullanmamışlardır. AD, sözkonusu atıflar ihaleleri sadece belirtilen
sistemleri kullanan veya kullanma niyetinde olan isteklilerle sınırladığı için, idare tarafından koyulan
koşulların Antlaşmanın 28. maddesine (mevcut AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 34. maddesi)
aykırı olduğu sonucuna varmıştır.
C-225/98 sayılı Komisyon – Fransa davasında, AD, eşit muamele ilkesinin, sadece milliyete bağlı
ayrımcılığı değil, aynı etkiyi gösteren bütün üstü kapalı ayrımcılık biçimlerini yasakladığını
belirtmektedir. Komisyon – Fransa davasına konu olan durumda, idare bir Fransız standardına
uygunluk koşulu getirmiştir. AD, idare tarafından hazırlanan şartnamenin çok spesifik ve karmaşık
olduğunu ve sadece o ülkede bulunan istekliler tarafından anlaşılabileceğini belirtmiştir. Böyle bir
standarda atıfta bulunulması, yerli isteklilerin daha fazla bilgilendirilmesi anlamına gelebilecek,
dolayısıyla teklif vermelerini kolaylaştıracaktır.
Teknik şartnameler isteklilere eşit erişim olanağı sağlamalı ve ihalenin rekabete açılmasının önüne
açıklanamayan engeller çıkarmamalıdır. C-6/05 sayılı Medipac-Kazantzidis ve C-489/06 sayılı
Komisyon – Yunanistan davalarında, AD, rekabet ve Kamu Alımları direktifleri ile Tıbbi Cihazlar
Direktifinin (TCD) kesişim noktasında gerçekleştirilen kamu ihalelerini mülahaza etmiştir. TCD
uyarınca, belirtilen standartlara uygun olan tıbbi cihazların üye devletlerde satışı hukuka uygundur.
AD, Yunanistan’da hastanelerin güvenlik gerekçesiyle MDD kapsamında standartları karşılayan bazı
tıbbi cihazları kabul etmemesinin eşit muamele ve şeffaflık ilkelerine aykırı olduğuna hüküm vermiştir.
Teknik şartnameler, bütün isteklilerin ihalenin konusunu ve idarenin talep ettiği bütün koşulları
anlamasına yetecek kadar açık ve net olmalıdır. Çevreyle ilgili detaylı özelliklerin talep edilmesi
durumunda, Direktif bu özelliklerin açıkça belirtilmesini öngörmektedir. Bu amaçla belli bir etikete
yapılan atıf yeterli değildir (bkz: C-368 sayılı Komisyon – Hollanda davası). Etiketlerin kullanımına
ilişkin 2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifinin getirdiği yeni hükümlerle ilgili yorumlara aşağıdaki
not bölümünde yer verilmiştir.
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Kamu alımları direktifleri uyarınca idareler, teknik şartnamede öngörülen zorunlu koşullara uymayan
teklifler üzerinde pazarlık yapamaz (C-561/12 sayılı Nordecon ve Ramboll Eesti davası).

2014 Klasik Alımlar Direktifi ile 2014 Sektörel Alımlar Direktifi
2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifinin 42. maddesi “teknik şartnameler” hakkındadır. Aynı
hükümler, 2014/25 sayılı Sektörel Alımlar Direktifinin 60. maddesinde yer almaktadır.
2014 Klasik Alımlar Direktifinin 42. maddesi uyarınca, idareler, belirli standartlara, performansa/işleve
dayalı koşullara veya her ikisine birden atıfta bulunmak suretiyle teknik şartname hazırlayabilir.
Aynı direktifin 43. maddesi etiketlerin (sosyal, çevreci ve diğerleri) kullanımıyla ilgilidir. Aynı
hükümlere 2014 Sektörel Alımlar Direktifinin 61. maddesinde yer verilmiştir.
43. madde uyarınca, belirli çevresel ve sosyal özellikler veya başka özelliklere sahip yapım işi, mal veya
hizmet temin etmek isteyen idareler, sözkonusu yapım işi, mal veya hizmetin şart koşulan özellikleri
taşıdığını gösteren belirli işaretleri taşımasını talep edebilir. Bunun için, etiketlerin alınması ve
uyumlaştırılmasına yönelik bazı koşulların karşılanması gerekir. Belirli bir etiketi şart koşan idareler,
yapım işi, mal veya hizmetlerin eşdeğer etiket koşullarını karşıladığını gösteren bütün etiketleri kabul
etmek zorundadır.

ABAD içtihadı
Teknik şartname kullanımı – AB standartlarına uyan tekliflerin kabul edilmesine dair yükümlülük
C-6/05 sayılı Medipac-Kazantzidis davası
Medipac-Kazantzidis AE - Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS)
Karar tarihi. 14 Haziran 2007, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 21 Kasım 2006
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile davayla ilgili daha detaylı analizlere belgenin ilerleyen kısımlarında yer
verilmiştir.
İşbu dava, Yunanistan’da bir hastaneye cerrahi dikiş ipliği tedariki için düzenlenen bir ihale
hakkındadır. İhalenin yaklaşık maliyeti AB kamu alımları direktiflerinde belirtilen eşik değerin
altındadır. Ancak Yunanistan’da geçerli olan kanun uyarınca, sözkonusu ihalenin Mal Alımları Direktifi
kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Teknik şartnamede, tedarik edilecek cerrahi dikiş ipliklerinin 93/42 sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifine
(TCD) uygun olması şart koşulmuştur. TCD ise, ipliklerin AB sınırları içinde hukuka uygun satışının
gerçekleşebilmesi için, CE işaretinin taşınmasına ilişkin temel bazı kriterleri karşılamasını
gerektirmektedir. Sözkonusu standartlara uyan iplikler, AB üye devletlerinde hukuka uygun bir şekilde
satılabilmektedir. Ancak TCD uyarınca bir üye devlet, direktifin kamu sağlığını yeteri kadar
korumadığını düşünmesi halinde, özel bir “koruma” usulü de getirebilmektedir. TCD ayrıca bu
koşulların sözkonusu ürünler için Avrupa standardı teşkil etmesini öngörmektedir.
AD’ye göre, kamu sağlığının korunması gerekçesine dayanarak tekliflerden birini reddeden idare, eşit
muamele ilkesini ihlal etmiştir çünkü teklif edilen ürünler, ilgili standartlara uygun olduğu gibi CE
işaretini de taşımaktadır.
AD, bir ürünün TCD’ye uygun olmasının, o ürünün amaçlanan kullanım için uygun olduğuna dair bir
varsayım geliştiğinin altını çizmiştir. AD ayrıca, idarenin TCD’ye uygun olduğu belgelenmiş cihazları
reddedemeyeceğini belirtmiştir. Ancak, AD’nin bu sonuca hangi gerekçeyle vardığı çok açık değildir.
AD, ihale dokümanlarında sadece ipliklerin TCD standartlarına uygun olması koşulunun getirildiği, bu
nedenle idarenin şartnameye uygun olduğu için teklifi kabul etmesi gerektiğine dayanarak bu sonuca
vardığını özellikle belirtmemiştir.
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AD, bir idarenin yalnızca TCD’de belirtilen “koruma” usulünü kullanmak kaydıyla CE işaretini taşıyan
tıbbi cihazlarla ilgili teklifi reddedebileceğine hüküm vermiştir. İdarenin bu durumda ilgili üye devleti
bilgilendirmesi, bu devletin de koruma usulünü başlatıp Komisyon’a durumu bildirmesi
gerekmektedir.
C-489/06 sayılı Komisyon – Yunanistan davası
Avrupa Toplulukları Komisyonu – Yunanistan Cumhuriyeti
Karar tarihi: 19 Mart 2009, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 20 Kasım 2008
Dava Komisyon tarafından açılmıştır.
İşbu dava, Yunanistan’da bazı hastanelerin, sağlık koşullarını karşılamadıkları gerekçesiyle cerrahi dikiş
ipliklerine ilişkin bazı teklifleri kabul etmemesiyle ilgilidir. Hastaneler sözkonusu iplikleri CE işareti
taşımalarına rağmen reddetmiştir (CE işareti ve tıbbi cihazlarla ilgili koşullar hakkında daha fazla
açıklama için yukarıda detayları verilen C-6/05 sayılı Medipac-Kazantzidis davasına bakınız).
AD, bu uygulamanın Mal Alımları Direktifinde öngörülen teknik şartnamelere ilişkin hükümlere aykırı
olduğunu tespit etmiştir. Sözkonusu hüküm uyarınca, teknik şartnamelerin Avrupa standartlarını
uygulayan ulusal standartlar veya Avrupa teknik kabulleri ya da ortak teknik şartnamelerine atıfta
bulunmak suretiyle hazırlanması gerekir. Bu kural Direktif kapsamında artık geçerli değildir.
C-6/05 sayılı Medipac-Kazantzidis davasında, AD, teklifin reddedilmesinin Antlaşmanın şeffaflık ve eşit
muamele ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varmıştır. AD’nin bu sonuca varmasının nedeni, sözkonusu
ürünlerin Tıbbi Cihazlar Direktifine (TCD) uygun olmasıdır. Yunanistan devleti, TCD’de belirtilenlerden
daha yüksek bir standart getirmek istediğini belirtmemiştir. TCD tarafından üye devletlere sunulan
itiraz usulünü kullanmadığı halde, sözkonusu ürünlerin TCD standartlarına uymadığına dair itirazda
bulunmuştur.
C-489/06 sayılı Komisyon – Yunanistan davasında, TCD’de öngörülenlerden daha yüksek standartların
şart koşulmasının AB Antlaşmasına aykırı olup olmadığı net olarak belirlenmemiştir. Bu belirsizlik,
Yunanistan devletinin hastanelerin davranışının AB mevzuatına aykırı olduğunu kabul etmesinden
kaynaklanmaktadır. Ancak, AD, daha önceki içtihadına atıfta bulunarak, bir idarenin CE işareti taşıyan
bir tıbbi cihazı reddedemeyeceğini belirtmiştir. Bu sonuca bakılarak, TCD kapsamına giren tıbbi
cihazlarla ilgili sağlığın korunmasına yönelik koşullar getirme inisiyatifinin belli sınırlara tabi olduğu
varsayılabilir. Başka bir deyişle, idare teknik şartnamesinde daha yüksek standartlar belirlemiş de olsa,
TCD’ye uyan tıbbi cihazları reddedemeyeceği öne sürülebilir.
Direktiflerde kullanılan ifadelerde görülen değişiklikler hakkında not:
Direktiflerde kullanılan ibarelerin değiştirilmesine ilişkin not: İşbu davada, AB mevzuatının ihlal
edildiğine yönelik iddia ve saptama, Mal Alımları Direktifinin 8. maddesinin 2. paragrafına
dayanmaktadır. Bu hüküm uyarınca, idareler ihale kapsamında almak istedikleri ürünleri, Avrupa
standartlarına veya mevcut bulunmaları halinde başka Avrupa şartnamelerine atıfta bulunarak
belirtmek zorundadır. Ancak bu zorunluluk artık geçerli değildir. Direktif (2004/18) kapsamında,
idareler, ihalenin konusunu çeşitli standartlara veya performans koşullarına atıfta bulunarak
tanımlamakta serbesttir. Aynı yaklaşım 2014 Klasik Alımlar Direktifinde de benimsenmiştir (bkz: 2014
Klasik Alımlar Direktifi hakkında yukarıda düşülen not).
Teknik şartnamelerde çevre etiketlerine ve adil ticaret etiketlerine atıfta bulunulması
C-368/10 sayılı Komisyon - Hollanda davası
Avrupa Komisyonu – Hollanda Krallığı
Karar tarihi: 10 Mayıs 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih 15 Aralık 2011
Dava Komisyon tarafından açılmıştır
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Bu kararın tam metni ile davaya ilişkin daha detaylı değerlendirmelere belgenin ilerleyen kısımlarında
yer verilmiştir (“İhalelerin karara bağlanması” başlıklı yedinci bölüm).
Komisyon tarafından açılan bu dava, otomatik kahve ve çay makinelerinin tedariki ve yönetimi için
Kuzey Hollanda vilayeti tarafından düzenlenen ve Direktif kapsamında gerçekleştirilen bir ihale
hakkındadır.
İhale dokümanlarında, tedarik edilecek çay ve kahvelerin aşağıdaki özelliklere sahip olması şartı
getirilmiştir:
•

EKO etiketi: EKO etiketi Hollanda’da kullanılmaktadır. İçindeki malzemelerin en az %95’i
organik tarım ürünü olan ürünlere verilen bir etikettir.
• MAX HAVELAAR etiketi: MAX HAVELAAR bazı üye devletlerde kullanılan bir etikettir. Adil
ticaret ürünlerini desteklemeyi amaçlar. Bu etiketi taşıyan ürünlerin, gelişmekte olan
ülkelerde küçük ölçekli üreticiler ve bunların oluşturduğu kooperatifler tarafından üretilmiş,
adil fiyatlarla, adil pazar koşulları altında ticareti gerçekleşen ürünler olduğunu belgeler.
Teknik şartnamede EKO etiketinin şart koşulması (madde 58-70): Direktifin 23. maddesinin 6.
paragrafı uyarınca, çevreyle ilgili özelliklerin tanımlanması için çevre işaretleri kullanılabilir. Bu
davada, EKO etiketinin bu hüküm kapsamına giren bir çevre etiketi olduğu konusunda her iki taraf da
hemfikirdir. Ancak Komisyon, bu hükmün bir çevre etiketinin teknik şartname olarak kullanılmasına
izin vermediği görüşündedir.
AD’ye göre, tedarik edilecek çay ve kahvelerin EKO etiketi taşımasını şart koşan idare, teknik bir
şartname belirlemiştir. AD’ye göre, teknik şartnameler:
•
•

isteklilerin eşit erişimine müsait olmalı;
ihalenin rekabet koşulları çerçevesinde gerçekleştirilmesine herhangi bir açıklanamayan engel
teşkil etmemeli;
• isteklilerin sözleşmenin asıl konusunu ve idarenin talep ettiği bütün koşulları anlamasına
yetecek kadar açık ve net olmalıdır (madde 61-62).
Direktif uyarınca, idarenin şart koştuğu çevreyle ilgili detaylı özellikler açıkça belirtilmek zorundadır.
İdareler, spesifik koşullar talep ettiklerinde bu koşulları açıkça belirtmek ve belli bir etikete işaret
ettiklerinde, sadece bu etiketin adını vermektense, bu etiket tarafından tanımlanan detaylı özellikleri
ve koşulları kullanmak zorundadır (madde 64-70).
Teknik şartnamede MAX HAVELAAR etiketinin talep edilmesi (madde 71-79): Avrupa Komisyonu,
makinelerin vereceği çay ve kahvenin MAX HAVELAAR etiketi veya muadili bir etiket taşımasına ilişkin
teknik koşulun, Direktifin 23. maddesi kapsamına giren bir kriter olduğunu iddia etmiştir. Komisyon’a
göre bu koşul, Direktifin 23. maddesinin 8. paragrafında yer alan “teknik şartnameler belirli bir
teşebbüs ya da ürünü destekleyecek ya da ortadan kaldıracak şekilde, belirli bir üretim şekline ya da
kaynağa veya belirli bir sürece, … veya belirli bir menşee …atıfta bulunmaz” hükmüne aykırıdır.
AD, MAX HAVELAAR’ın bir teknik şartname olmadığına hüküm vermiştir. AD’ye göre, teknik şartname
tanımı, ürünün tedarikçi tarafından üreticiden hangi koşullar altında temin edildiğiyle değil, tamamen
ürünün özellikleriyle ilgilidir. MAX HAVELAAR etiketi de üretim yöntemleriyle değil, tedarik
koşullarıyla ilgili bir etikettir.
AD, sözkonusu koşulların, Direktifin 26. maddesinde belirtilen “sözleşmenin ifasına ilişkin koşullar”
kapsamına girdiğini hükme bağlamıştır. Ancak bu koşulların sözleşmenin ifasına ilişkin koşullar olarak
meşruluğunu mülahaza etmemiştir. Komisyon gerekçeli görüş aşamasında bu hususu gündeme
getirmediği için, bu kabul edilebilir bir husus değildir.

2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
2014 Klasik Alımlar Direktifinin 43. maddesinde, etiketlerin kullanımına ilişkin bir hüküm yer
almaktadır.
Teklifleri zorunlu koşulları karşılamayan isteklilerle pazarlık
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C-561/12 sayılı Nordecon ve Ramboll Eesti davası
Nordecon AS ve Ramboll Eesti AS - Rahandusministeerium
Karar tarihi: 5 Aralık 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ile davayla ilgili daha detaylı değerlendirmelere belgenin ilerleyen kısımlarında
yer verilmiştir.
Bu davada, Estonya mahkemesi esasen Direktifin 30. maddesinin 2. paragrafı uyarınca teklifi teknik
şartnamedeki zorunlu koşulları karşılamayan bir istekliyle pazarlık edilip edilemeyeceğini sormuştur.
30. madde, ilansız pazarlık usulünün kullanılabileceği durumları belirtmektedir.
30. maddenin 2. paragrafı uyarınca, ihale makamları, ihale ilanında, şartnamelerde ve eğer varsa ek
belgelerde belirtmiş oldukları şartlara tekliflerin uyum sağlamasını temin etmek ve …en iyi teklife
ulaşabilmek amacıyla sunulmuş olan teklifleri isteklilerle müzakere eder.”
AD, 30. maddenin 2. paragrafı uyarınca, bazı durumlarda, pazarlık usulünün, verilen teklifleri, ihale
ilanında, şartnamelerde ve ek belgelerde belirtilen şartlara uydurmak için kullanılabileceğinin altını
çizmiştir.
Aynı zamanda, 2. madde uyarınca, idarelerin müteşebbislere eşit muamele etmesi, müteşebbisler
arasında ayrım gözetmemesi ve şeffaf davranması gerekmektedir. Şeffaflık ilkesi, idare tarafında
herhangi bir kayırmaya veya keyfi harekete izin vermemeyi amaçlar. Pazarlık usulünün kullanıldığı
durumlarda idarenin pazarlık yapma hakkı vardır. Bununla birlikte, sözleşmenin zorunlu koşullarına
uygunluğu sağlamak zorundadır. İdare bu şekilde hareket etmez ise, şeffaflık ilkesi ihlal edilmiş olur.
Ayrıca, idarenin zorunlu şartları karşılamayan bir isteklinin teklifini kabul etmesi, bütün isteklilerle eşit
zeminde pazarlık etmediği anlamına gelir. Böyle bir teklifin kabul edilmesi, eşit muamele ilkesine
aykırıdır.
AD’ye göre, 30. maddenin 2. paragrafı, idarenin, teknik şartnamede belirtilen zorunlu şartlara
uymayan teklifler üzerinde pazarlık etmesine izin vermez.
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Case C-6/05 sayılı Medipac-Kazantzidis davası
Medipac-Kazantzidis AE - Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS)
Karar tarihi: 14 Haziran 2007, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 21 Kasım 2006
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
Teknik şartnameler
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – AB mevzuatı

Madde 3-19

Hukuki çerçeve – Yunanistan mevzuatı

Madde 20

Davayla ilgili veriler

Madde 21-26

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 27

Analiz ve karar

Madde 28-62

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları, karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davayla ilgili verilerin özeti (madde 21-26)
İşbu dava, Yunanistan’da bir hastaneye cerrahi sutür (cerrahi dikiş malzemesi) için düzenlenen bir
ihale hakkındadır. KDV dahil yaklaşık maliyeti 131.500 Avro olan ihale, AB mali eşik değerlerinin
altında kalmaktadır. Buna rağmen, Yunanistan’ın ulusal mevzuatı, bu ihalenin Mal Alımları Direktifi
kapsamında gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. İhalenin karara bağlanmasında esas alınan tek
değerlendirme kriteri, en düşük tekliftir.
İhale ilanında, sutürlerin Avrupa Farmakopesi uyarınca belgelendirilmiş olması ve CE işareti taşıması
gerektiği belirtilmiştir. Aralarında Medipac adlı şirketin de bulunduğu dokuz firma ihaleye teklif
vermiştir. Medipac tarafından teklif edilen malzemeler, ilgili işareti taşımaktadır.
İhale komisyonu, Medipac tarafından teklif edilen PGA 26 tipi malzemeler kullanıldığında, atılan
düğümlerin kolayca kaydığını ve erken kapandığını, iğnelerin sıklıkla büküldüğünü veya kırıldığını ve
sutürlerin yeterli tutuşu sergilemediğini belirterek, hastaneye bir tavsiye kararı çıkarmıştır. Hastane
de Medipac tarafından teklif edilen PGA tipi sutürlerin sözleşmedeki teknik şartnameye uymadığını
ifade ederek, Medipac’ın teklifini reddetmiştir
Medipac, hastanenin ret kararına karşı bir itiraz başvurusunda bulunmuştur. Medipac, ret kararının
dayandığı teknik şartnamenin, ihale davetinde yer almadığını belirtmiştir. Ayrıca, teknik şartnamenin
anlaşılmayacak ölçüde muğlak olduğunu ve tedarik edilecek mallara ilişkin gerekliklerin düzgün bir
şekilde değerlendirilmesine izin vermediğini de eklemiştir. Medipac’a göre, teknik şartname, 93/42
sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifinde bu türden malzemeler için verilen teknik özelliklerden farklılık
göstermektedir. Medipac, ayrıca, teklif ettiği ve Avrupa Farmakopesine uygun olan malzemelerin,
hastane tarafından belirtilen teknik kusurlara sahip olmadığını ve olamayacağını da belirtmiştir.
Yunanistan’da davayı gören inceleme kurumu yargı sürecini askıya alıp AD’ye ön karar başvurusu
yapmaya karar vermiştir. Başvuruda, bir idarenin CE işareti taşıyan ve yetkili belgelendirme kurumu
tarafından kalite kontrolünden geçmiş bir tıbbi cihaza ilişkin teklifi reddedip reddedemeyeceğini
sormuştur. Belirtilen durumlar ışığında, bir idare, teklif edilen ürünlerin kalite ve kullanıma uygunluk
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Biyo-çözünür ve termoplastik bir polimer olan poliglikolid veya poliglikolid asit kullanılarak üretilen sutürler
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açısından yeterli olmadığına dair itirazlar üzerine, bir teklifin teknik olarak kabul edilemez olduğunu
söyleyebilir mi?
AB mevzuatı (madde 3-19): 93/36/AAT sayılı Direktifin 5. maddesinin 1. paragrafı (mevcut 2004/18
sayılı direktifin 7. maddesi); 93/42/AAT sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi (TCD)
Yunanistan mevzuatı (madde 20): Yunanistan mevzuatını tıbbi cihazlara ilişkin 14 Haziran 1993 tarihli
ve 93/42/AET sayılı Konsey Direktifi ile tutarlı hale getiren 19 Ağustos 1994 tarihli ve DI7/ik.2480 sayılı
Ortak Bakanlık Kararı
Karar (madde 28-62)
Genel AB ilkelerinin eşik değerlerin altında kalan ihalelere uygulanması
Sözkonusu ihalenin yaklaşık maliyeti, ilgili AB mali eşik değerlerinin altındadır. Buna rağmen
Yunanistan ulusal mevzuatı ihalenin Mal Alımları Direktifi kapsamında gerçekleştirilmesini
öngörmektedir.
İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kaldığı için, AD, doğrudan kamu alımları direktifleri
tarafından öngörülen kuralları mülahaza etmenin ilgisiz olacağına karar vermiştir. Ancak ihalenin AB
mevzuatının (Antlaşmanın) genel ilkelerine, özellikle de eşit muamele ilkesine uygun olup olmadığını
mülahaza etmiştir (madde 30-36)
93/42/AAT sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifinin (TCD) koşulları ve Antlaşma ilkelerinin uygulanması
İhalenin teknik şartnamesi uyarınca, tedarik edilecek sutürlerin TCD’ye uygun olması gerekmektedir.
TCD ise sutürlerin AB sınırları içinde hukuka uygun satışının gerçekleşmesi için belli temel koşulları (CE
işaretini taşımak) karşılaması gerektiğini öne sürmektedir. Bu standartları karşılayan sutürlerin AB’nin
bütün üye devletlerinde hukuka uygun bir şekilde satışına izin verilmelidir. Bu hüküm, üye devletlerin
TCD’nin kamu sağlığını yeteri kadar korumadığını düşündüğü durumlarda, bir “koruma” usulü
başlatabilme olanağına tabidir. TCD uyarınca, TCD tarafından belirtilen koşullar sözkonusu ürünler için
bir Avrupa standardı teşkil etmektedir.
TCD’nin amacı, TCD’ye uygunluğu belgelenen tıbbi cihazların serbest dolaşımını desteklemektir.
Serbest dolaşımın sağlanması için her üye devlet bu alanda kendi sınırları içinde aldığı çeşitli tedbirleri
değiştirmesi gerekmektedir. Bu münferit tedbirler serbest dolaşımın önünde bir engel teşkil edebilir.
Bu cihazların serbest dolaşımı ile hasta sağlığının korunması arasında bir uzlaşı noktasının bulunması
gerekmektedir. Bu iki alan arasında uzlaşı noktasının bulunması demek, TCD’ye uygunluğu
belgelenmiş bir cihazla ilgili herhangi bir riskin ortaya çıkması durumunda, üye devletin bir koruma
tedbiri uygulayabilmesi demektir. Koruma tedbirleriyle ilgili hükümlere TCD’nin 8. maddesinde yer
verilmiştir. Koruma tedbirini uygulama yetkisi olmayan makamlar, bu tür durumlarda tek taraflı
eyleme geçemezler.
Teklif edilen CE işaretli ürünler, hasta sağlığı veya güvenliği açısından belli kaygılar uyandırdığında,
keyfi davranışları engellemek açısından koruma tedbiri devreye sokulmalıdır. İsteklilere karşı eşit
muamele ve şeffaflık ilkeleri, idarenin sözkonusu teklifi doğrudan reddetmesini engeller niteliktedir.
Eşit muamele ve şeffaflık ilkeleri, Direktifin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın uygulanır. AB eşik
değerlerinin altında kalan ihalelere de uygulanır.
Koruma usulü, iddia edilen risklerin tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirilmesini sağlamayı amaçlar.
Eşit muamele ilkesi ve şeffaflık yükümlülüğü, ihale davetinde belirtilen koşulları karşılayan bir teklifin,
i) teknik şartnamede belirtilmeyen nedenlerden ve ii) tekliflerin verilmesinden sonra öne sürülen
nedenlerden ötürü idare tarafından reddedilmesini engeller niteliktedir.
AB standartlarının hüküm sürdüğü hallerde teknik şartnamenin belirlenmesinde takdir yetkisinin
kullanılması
AD, sözkonusu cihazların TCD’ye uygunluğunun, bu cihazların amaçlandıkları kullanım için uygun
olduklarına dair bir varsayım oluşturduğunu belirtmiştir (madde 42). AD daha sonra, TCD ile
uygunluğu belgelendirilmiş bir cihazın idare tarafından reddedilemeyeceğini belirtmiştir (madde 52).
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AD’nin bu kuralın her zaman mı yoksa idare tarafından belirlenen teknik şartnamede TCD’ye uygunluk
tek koşul olarak gösterildiği için sadece bu dava için mi geçerli olduğunu düşündüğü belirli değildir.
İdarenin TCD’ye uygun ürünleri kabul etmesi zorunluysa, bu zorunluluk idarenin takdir yetkisinin kısıtlı
olduğu anlamına gelebilir. İdarelerin, sağlık, güvenlik ve örneğin çevre gibi diğer alanlarda tek pazara
giriş için standartları belirleyen ve Avrupa standardı olarak kabul gören direktiflerde belirtilenlerden
daha yüksek standartlar belirleyemeyeceği iddia edilebilir.
Daha geniş açıdan bakıldığında, bu, kamu idarelerinin ya güvenlik ve çevreyle ilgili özellikler açısından
Avrupa standartlarını karşılayan ya da AB pazarında serbest dolaşıma girmelerine yetecek sağlık ve
güvenlik seviyelerini karşılayan ürünleri kabul etmek zorunda olduğu anlamına da gelebilir. Böyle bir
kısıtlama, idarelerin, AB genelinde satışına izin verilmesi kaydıyla, daha düşük güvenlik standartlarını
karşılayan ürünleri kabul etmek zorunda olacağı anlamına gelebilir. Ancak, bu hususu başka şekilde
yorumlamak da mümkündür: AD, kararını, sözkonusu ürünün TCD kapsamına girdiği ve Yunanistan
Hükümetinin Direktifte belirtilen standartlardan daha yüksek standartlar getirmeye yönelik herhangi
bir niyet belirtmediği gerçeğine dayanarak vermiş olabilir. Eğer öyleyse, kamu idarelerinin TCD
kapsamına girmeyen ürünlerin kullanımıyla ilgili kendi standartlarını belirlemek konusunda serbest
olduğu yorumu yapılabilir.
Kamu alımları bağlamında TCD’de öngörülen koruma usulünün uygulanması
TCD, CE işaretini taşıyan ürünlerin sağlık ve güvenliğe ilişkin TCD’de belirtilen temel koşulları
karşıladığına dair kabulün reddedilmesine olanak veren bir usul öngörmektedir. Direktif ayrıca,
kendilerine verilen CE işaretinin koşullarını yerine getirmediği düşünülen ürünlerle başa çıkma
konusunda da usuller getirmiştir.
CE işaretli bir ürünün risk teşkil ettiğini tespit eden üye devletler, ürünün yeterliğine ilişkin karar
verilmesi için durumu Komisyon’a bildirmekle yükümlüdür. Komisyon’un kararı beklenirken, üye
devlet bir taraftan da kamu sağlığını korumak üzere koruma tedbirleri alabilir. Yunanistan mahkemesi,
AD’ye, bu tedbirlerin kamu alımları bağlamında nasıl uygulandığını sormuştur.
AD, CE işareti taşıyan bir tıbbi cihaza ilişkin teklifin, teknik yetersizlik gerekçesiyle ancak TCD’de
öngörülen koruma usulünü bağlamında reddedilebileceğini belirtmiştir (kararın 57 ve 58. maddeleri).
İdarenin öncelikle üye devletteki yetkili makamlara bilgi vermesi, daha sonra bu yetkili makamların
koruma usulünü başlatarak durumu Komisyon’a bildirmesi gerekmektedir. AD’ye göre, Komisyon’un
kararı beklenirken idare ihale sürecini askıya almak zorundadır. Bu usul aslında ilgili istekliye teklifini
yeniden ele alması için bir fırsat vermektedir.
Komisyon’un verdiği karar idare için bağlayıcıdır. Komisyon, materyallerin TCD’de belirtilen koşullara
uygun olmadığına yönelik bir karar verirse, idare ihale sürecini devam ettirebilir ve verilen teklifleri bu
karara dayanarak reddedebilir.
AD başka bir hususun daha altını çizmektedir. Eğer ihale sürecinin askıya alınması hastanenin işleyişini
sekteye uğratacaksa, malların serbest dolaşımıyla ilgili hükümlerden halk sağlığı nedeniyle derogasyon
usulü de başlatılabilir (madde 60). Acil durumlarda, idarenin işleyişi için gereken tıbbi cihazları temin
edebilmesini sağlayacak bütün ara tedbirleri alma yetkisi vardır.
Böyle durumlarda, idarelerin malların serbest dolaşımı ilkesinden derogasyonu gerekçelendirecek bir
acil durumun sözkonusu olduğunu ispatlaması zorunludur. İdare ayrıca alınan tedbirlerin orantılı
olduğunu da göstermek zorundadır (madde 61). AD, “orantılı” ifadesiyle neyi kastettiğini açıkça
belirtmemiştir. Hukuk Sözcüsü her tür derogasyonun “çok sınırlı bir temelde ve çok sınırlı bir süre”
geçerli olacağının (mütalaanın 118. maddesi) ve “gerçekten acil bir durum” olmadığında ve halk sağlığı
“o an tehlike altında olmadığında” geçerli olmayacağının altını çizmiştir (mütalaanın 120. maddesi).
Karar (açıklaması)
1. Bir idare, tıbbi cihazların Avrupa Farmakopesine uygun olması ve CE işareti taşımasını şart koştuğu
durumlarda, teklif edilen ürünleri, belirtilen teknik koşullara uymaları halinde, kamu sağlığının
korunması gerekçesiyle reddedemez. Bu tür tekliflerin doğrudan reddedilmesi eşit muamele ilkesi
ve şeffaflık yükümlülüğüne aykırıdır. İdare, bu malzemelerin kamu sağlığını tehlikeye atabileceğini
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değerlendirmesi durumunda, TCD’de öngörülen koruma usulünün başlatılması amacıyla, ilgili
yetkili ulusal mercii bilgilendirmekle yükümlüdür.
2. Koruma usulünün başlatılması amacıyla yetkili ulusal mercie konuyu bildiren bir idare, koruma
usulünün sonuna kadar ihale işlemlerini askıya almakla yükümlüdür. Koruma usulünün sonucu
ihale için bağlayıcıdır. Böyle bir koruma usulünün uygulanmasıyla, bir kamu hastanesinin işleyişini,
dolayısıyla kamu sağlığını tehlikeye atabilecek gecikmelerin ortaya çıkması durumunda, idare,
hastanenin işleyişini aksatmamak için gereken malzemelerin temin edilebilmesi için gerekli bütün
ara tedbirleri almakla yetkilidir. Bu ara tedbirler orantılılık ilkesi gözetilerek alınır.
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C-561/12 sayılı Nordecon ve Ramboll Eesti davası
Nordecon AS, Ramboll Eesti AS - Rahandusministeerium
Karar tarihi: 5 Aralık 2012, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır.
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
Teknik şartnameler
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – AB mevzuatı

Madde 3-7

Hukuki çerçeve – Estonya mevzuatı

Madde 8-11

Davayla ilgili veriler

Madde 12-25

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 26

Analiz ve karar

Madde 27-40

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları, karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davayla ilgili verilerin özeti (madde 12-25)
Estonya Karayolları Ofisi bir karayolunun bir bölümünün planlanması ve inşası konulu bir ihale için
ilanlı pazarlık usulü başlatmıştır. İhale şartnamesi uyarınca, yan yollar da dahil olmak üzere ana yolun
yüzey yapılarının inşaatı dışındaki bölümler için alternatif çözüm sunmak mümkündür. İhale en düşük
teklifi veren istekliye verilecektir. Uygulanan tek kriter fiyattır.
Teknik şartname uyarınca, yolun 26.6. kilometresinden 32. kilometresine kadarki bölümde orta
refüjün genişliği 13,5 metre, 32. kilometresinden 40. kilometresine kadarki bölümde ise, orta refüjün
genişliği 6 metre olmak zorundadır.
İhaleye dört telif verilmiştir. Yolun ilgili bölümünün tamamında 6 metrelik bir orta refüj teklif
etmesine rağmen Nordecon konsorsiyumunun verdiği teklifin de kabul edilebilir olduğu
düşünülmüştür.
Tekliflerin verilmesinden sonra gerçekleştirilen pazarlık süreci kapsamında, Karayolları Ofisi,
Nordecon dışındaki isteklilerden tekliflerinde değişiklik yapmalarını ve yolun ilgili bölümü boyunca
orta refüjün genişliğini 6 metre olacak şekilde düzenlemelerini talep etmiştir. Değiştirilen bu şart,
Nordecon’un teklifinde belirttiği durumu yansıtmaktadır. Karayolları Ofisi bunun üzerine bütün
tekliflerin kabul edilebilir olduğuna ve en düşük teklifi veren Lemminkäinen konsorsiyumunun teklifini
kabul etmeye karar vermiştir.
Nordecon’un yaptığı şikayet başvurusu üzerine, inceleme kurumu bu iki kararı iptal etmiş ve ilanlı
pazarlık usulünün işleyişini mülahaza etmiştir. İnceleme kurumu, idare tarafından sözkonusu usulün
kullanılmasıyla gerçekleştirilen pazarlığın, ihale dokümanlarında açık ve net bir şekilde belirtilen
koşullara uygun olmadığına hüküm vermiştir. Bu koşullar arasında orta refüjün genişliğiyle ilgili bir
şart da yer almaktadır.
Bunun üzerine Karayolları Ofisi Lemminkäinen konsorsiyumunun teklifini reddedip ikinci en düşük
fiyatı veren Nordecon’un teklifini kabul etmiştir.
En nihayetinde, idarenin Nordecon’un teklifinin kabul edilebilir olduğunu beyan etmesinin hukuka
aykırı olduğu ve idarenin gerçekleştirdiği pazarlıkların mevzuata aykırı olduğu gerekçeleriyle ihale
tamamen iptal edilmiştir.

122

Nordecon, iptal kararına karşı Estonya mahkemelerinde temyiz davası açmıştır. Mahkeme inceleme
sürecini askıya alarak AD’ye dört soru yöneltmiştir. Mahkeme sorduğu sorularda, Direktifin
yorumlanmasını, özellikle de ilanlı pazarlık usulüyle ilgili 30. maddenin 2. paragrafının ele alınmasını
talep etmiştir.
AB mevzuatı (madde 3-7): 2014/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 11. paragrafı – pazarlık usulünün
tanımı; 2. madde – kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esaslar; 23. madde – teknik
şartnameler; 24. madde – alternatif teklifler; 30. madde – ilanlı pazarlık usulünün uygulanmasını
gerektiren durumlar
Estonya mevzuatı (madde 8-11): pazarlık usulünün tanımı, alternatif tekliflerin uygulanması, pazarlık
usulünün işleyişi
Karar (madde 27-40)
Zorunlu koşulları karşılamayan bir teklif veren istekliyle pazarlık imkanı
Başvuruyu yapan mahkeme Direktifin 30. maddesinin 2. paragrafı uyarınca, bir idarenin, teknik
şartnamede öngörülen zorunlu koşullara uymayan bir teklif veren istekliyle pazarlık yapıp
yapamayacağını sormuştur.
Estonya mahkemesi, Adalet Divanı’na üç soru daha yönlendirmiştir. Birinci sorunun cevabının olumlu
olması halinde ilave üç sorunun cevaplanmasını istemiştir. Mahkeme özellikle aşağıdakileri öğrenmek
üzere bu soruları sormuştur:
•

Direktifin 30. maddesinin 2. paragrafı, ihale konusunun değiştirilmemesi ve bütün isteklilere
eşit muamele gösterilmesi kaydıyla idareye, teklifler açıldıktan sonraki pazarlık sırasında
teknik şartnamenin zorunlu koşullarında değişiklik yapma yetkisini verir mi?

•

Direktifin 30. maddesinin 2. paragrafı, teklifler açıldıktan sonraki pazarlık aşamasında teknik
şartnamenin zorunlu koşullarında değişiklik yapılmasını engeller mi?

•

idare, pazarlık süreci sonunda, teknik şartnamedeki zorunlu koşulları karşılamayan bir teklifi
kabul edebilir mi?

Direktifin 30. maddesi ilansız pazarlık usulünün kullanılabileceği durumları belirtmektedir. 30.
maddenin 2. paragrafı uyarınca, bu usulü kullanma gerekçesi olan idareler, “ihale ilanında,
şartnamelerde ve eğer varsa ek belgelerde belirtmiş oldukları şartlara tekliflerin uyum sağlamasını
temin etmek ve … en iyi teklife ulaşabilmek amacıyla sunulmuş olan teklifleri isteklilerle müzakere
eder”
Başvuruyu yapan mahkemeye göre, idarenin alternatif çözüm önerilmesine izin vermediği ve
tekliflerin en düşük fiyat kriteri esas alınarak değerlendirildiği tartışılmamaktadır.
AD, bazı durumlarda Direktifin 30. maddesinin 2. paragrafının, ihale ilanında, şartnamelerde ve eğer
varsa ek belgelerde belirtilen şartlara istekliler tarafından sunulan tekliflerin uyum sağlamasını temin
etmek ve en iyi teklife ulaşabilmek amacıyla pazarlık usulünün kullanılmasına izin verdiğinin altını
çizmiştir. Aynı zamanda, 2. madde uyarınca, idarelerin müteşebbislere eşit muamele göstermesi,
müteşebbisler arasında ayrımcılık yapmaması ve şeffaflık ilkesine uygun davranması gerekmektedir.
Geçmiş içtihada atıfta bulunan AD, şeffaflık yükümlülüğünün idare tarafından gösterilebilecek her
türlü kayırıcı veya keyfi davranışı engellemeyi amaçladığını belirtmiştir. Olası pazarlıkların
yürütülmesine istinaden, AD, idarenin pazarlık usulünü kullanarak pazarlık yapma yetkisinin olduğunu
belirtmiştir. Bununla birlikte, idare, ihalenin zorunlu şartlarına uygunluğu da temin etmek zorundadır.
Aksi halde, idarelerin şeffaflık ilkesine uyma yükümlülüğü ihlal edilmiş olur ve nihai amaç olan
ihalelerde şeffaflık gerçekleşemez (madde 37).
Ayrıca, zorunlu koşulları karşılamayan bir teklifin kabul edilmesi, ihale çağrılarında zorunlu koşulların
belirlenmesinin altında yatan amacı boşa çıkaracaktır. Bu, idarenin bütün isteklilerle ortak zeminde
pazarlık etmediğini gösterir. Müteşebbislere eşit muamele ilkesinin ihlal edildiğine işarettir (madde
38).
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AD, Direktifin 30. maddesinin 2. paragrafı uyarınca, idarenin, teknik şartnamedeki zorunlu koşulları
karşılamayan teklifler üzerinde pazarlık yapamayacağını belirtmiştir.
Mahkemenin yönelttiği başlıca soruya verilen cevap olumsuz yönde olduğu için, AD, diğer üç soruyu
cevaplandırmamıştır.
Karar (açıklaması)
Direktifin 30. maddesinin 2. paragrafı uyarınca, idareler, ihale teknik şartnamesindeki zorunlu
koşulları karşılamayan teklifler üzerinden isteklilerle pazarlık yapamaz.
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Dokuzuncu bölüm: Sözleşmelerde yapılan değişiklikler
Bağlam
Bu bölümde, ihale sonucu imzalanan bir sözleşmede yapılan değişikliklerin, ihaleyle verilmesi gereken
yeni bir sözleşme teşkil edip etmediği sorusu ele alınacaktır. Bu önemli bir husustur çünkü bir idare ne
zaman yeni bir sözleşme vermek isterse, bu sözleşmenin genellikle AB mevzuatına uygun bir ihale
sürecini takiben gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Direktif imzalanmış bir sözleşmenin şartlarında ne dereceye kadar değişiklik yapılabileceğine dair
belirgin hükümler içermemektedir.
Ancak Direktifte ilansız pazarlık usulünün kullanılmasına izin verilen durumlar belirtilmiştir. Bazı
durumlarda, imzalanan sözleşmelerin şartlarında yapılan değişiklikler bu hükümlerin kapsamına
girmektedir. Bu tür durumlarda, sözleşmede yapılan değişiklikler, ihaleyle verilmesi gereken yeni bir
sözleşme gibi düşünülmez.
İlansız pazarlık usulünün kullanılmasına izin verilen durumlar Direktifin 31. maddesinde belirtilmiştir.
Sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılan değişiklikler bağlamında, bu hükümler kapsamına girme
ihtimali yüksek olan durumlar şunlardır (özetle ve 31. maddede yer alan koşullara tabi olmak üzere):
•
•

acil durumlarda [Madde 31(1)(b)];
mevcut mal veya ekipmanların kısmi olarak değiştirilmesi veya mevcut mal veya ekipmanların
genişletilmesi amacıyla esas tedarikçiden yapılan ilave mal alımlarıyla ilgili ihalelerde ya da
tedarikçi değişikliğinin ihale makamını, kullanım ve bakımı sırasında uygunsuz veya orantısız
teknik zorluklara yol açacak farklı teknik özelliklere sahip mallar satın almaya zorlayacak
olması halinde [Madde 31(2)(b)];
• yapım işini yürüten ya da hizmeti gören ekonomik operatöre verilmek şartıyla; başlangıçtaki
projede veya yapılan ihalede yer almayan, fakat öngörülmeyen koşullar nedeniyle ilgili yapım
işinin ya da hizmetlerin ifası için gerekli hale gelen ilave yapım işleri veya hizmetler [Madde
31(4)(a)];
• ana proje ile uyumlu, aynı tür yapım işleri ya da hizmet alımının tekrarı niteliğindeki yeni
yapım işleri veya hizmet alımı ihalelerinin verildiği haller [Madde 31(4)(b)].
31. maddede belirtilen durumlar, idarelerin Direktifte belirtilen rekabet ve şeffaflıkla ilgili
yükümlülüklerin dışında hareket etmelerine izin verilen durumlardır. AD’nin verdiği hüküm uyarınca:
i) sözkonusu yükümlülüklerin dışına çıkılmasına izin verilen durumlar katı bir şekilde yorumlanacaktır,
ii) idarelerin bu usulü kullanma gerekçelerini ispat yükümlülüğü vardır, bu nedenle maddede belirtilen
durumların kullanımına ilişkin katı bir yaklaşım sergilenecektir 27.
Bu bölümde 31. madde hakkındaki içtihat ele alınmamıştır. İncelenen davalar, 31. maddede belirtilen
durumların dışında sözleşmelerde yapılan değişikliklerle ilgilidir.
Bu belgede ayrıntılı biçimde incelenen C-454/06 sayılı pressetext Nachrichtenagentur davası, Adalet
Divanı’nın sözleşme şartlarında yapılan değişiklikler, sözleşme taraflarının değiştirilmesi ve yapılan bu
değişikliklerin yeni bir sözleşme teşkil edip etmediği hakkında açık ve net esaslar belirlediği başlıca ilk
davadır.
Dikkate alınacak başlıca hususlar
1. Eşit muamele ve şeffaflık ilkeleri sözleşme imzalandıktan sonra da geçerlidir. Bu nedenle, tedarikçi
ile bu konuda anlaşsa bile, idare mevcut sözleşmeyi değiştiremez.
2. Sözkonusu ilkeler bir idarenin mevcut bir sözleşmede yapabileceği değişikliklere belli sınırlamalar
getirmektedir. Yapılan değişiklikler sözleşmenin esasına ilişkin değişikliklerse, yeni bir ihalenin
düzenlenmesi gerekir.
3. Ulusal mevzuat sadece ihalenin sözleşmeden önceki aşamalarını değil, aynı zamanda sözleşmenin
gerçekleştirilmesi aşamasını da kapsamalıdır.

27

Bkz., örneğin, C-385/02 sayılı Komisyon-İtalya davası.
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2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi, Adalet Divanı tarafından C-454/06 sayılı pressetext
Nachrichtenagentur davasında verilen kararı kodifiye etmiş ve genişleterek ele almıştır. Artık
sözleşmelerin geçerlilik süresi içinde yapılan değişiklikler hakkında detaylı yasal hükümler
bulunmaktadır.

ABAD yaklaşımı ve kararlarının özeti
Adalet Divanı, C-454/06 sayılı pressetext Nachrichtenagentur davası kapsamında, geçerlilik
süresi içinde bir kamu ihale sözleşmesinde yapılan değişikliklerin “tarafların ana sözleşmenin
esaslarını yeniden müzakere etmek istediği izlenimini uyandıran önemli değişiklikler olması
halinde”, ihaleyle verilmesi gereken yeni bir sözleşme teşkil ettiğini teyit etmiştir.
AD, yapılan değişikliklerin, sözleşmenin esasını değiştiren önemli değişiklikler olup olmadığını
tespit etmede geçerli olan bazı ilkeler belirlemiştir. C-454/06 sayılı pressetext
Nachrichtenagentur davasında belirlenen bu ilkeler daha sora C-160/08 sayılı Komisyon –
Almanya ve C-91/08 sayılı Wall davalarında da uygulanmıştır. .
C-160/08 sayılı Komisyon – Almanya davasında, AD, C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur
davasında belirlediği ilkeleri, bir hizmet sözleşmenin genişletilmesi bağlamına uygulamıştır.
AD, sözleşmede yapılan sözkonusu genişletmenin, ihaleyle verilmesi gereken yeni bir
sözleşme teşkil ettiğine karar vermiştir. İlgili sözleşme, sınırları büyük ölçüde artmış bir
coğrafi alanı kapsayacak şekilde genişletilmiş ve sözleşme değeri %15’ten daha fazla bir
oranda artmıştı.
C-91/08 sayılı Wall davasında ise, AD, C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur davasında
belirlediği ilkeleri, sadece Antlaşma hükümlerine tabi olan bir hizmet imtiyazına uygulamıştır.
AD, alt yüklenicinin değiştirilmesinin, istisnai durumlarda, bir imtiyaz sözleşmenin esas
hükümlerini değiştiren bir durum olabileceğine karar vermiştir. AD’ye göre, belirli bir alt
yüklenicinin kullanılması ihalenin karara bağlanması sürecinde verilecek kararı etkileyecek
nitelikteyse böyle bir istisnai durum vuku bulabilir.
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ABAD içtihadı
C-454/06 sayılı pressetext Nachrichtenagentur davası
pressetext Nachrichtenagentur GmbH - Republik Österreich (Bund) ve Diğerleri
Karar tarihi: 19 Haziran 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 13 Mart 2008
Ön karar başvurusu
Bu kararın tam metni ve davayla ilgili daha ayrıntılı değerlendirmelere belgenin ilerleyen kısımlarında
yer verilmiştir.
İşbu davada, AD, mevcut bir sözleşmenin şartlarında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliklerin
ihaleyle verilmesi gereken yeni bir sözleşme teşkil edip etmediğini mülahaza etmiştir.
AD, geçerli olduğu süre zarfında bir kamu ihale sözleşmesinde yapılan değişikliklerin “tarafların ana
sözleşmenin esaslarını yeniden müzakere etmek istediği izlenimini uyandıran önemli değişiklikler
olması halinde”, ihaleyle verilmesi gereken yeni bir sözleşme teşkil ettiğini teyit etmiştir.
AD, bir değişikliğin hangi durumlarda “önemli” addedileceğini de belirtmiştir. Bu durumlar şunlardır:
•

değişikliğin, ihale sürecinin başında belirtilmiş olsaydı, ilk etapta değerlendirmeye
alınanlardan farklı isteklilerin değerlendirmeye alınmasına veya ilk etapta kabul edilenden
farklı bir teklifin kabul edilmesine neden olabilecek koşullar getirmesi veya
• değişikliğin, sözleşmenin kapsamını ilk etapta kapsama girmeyen hizmetleri de içine alacak
şekilde değiştirmesi veya
• değişikliğin, ekonomik dengeyi ana sözleşmenin şartlarında öngörülmeyen bir biçimde
yüklenici lehine çevirmesi.
AD daha sonra üç senaryoyu da inceleyerek her bir durum için, veriler ışığında, değişikliklerin önemli
değişiklikler olmadığına ve ihaleyle verilmesi gereken yeni bir sözleşme teşkil etmediklerine karar
vermiştir.
C-454/06 sayılı pressetext Nachrichtenagentur davasında belirlenen ilkeler, aşağıda özetle açıklanan
C-160/08 sayılı Komisyon – Almanya ve C-91/08 sayılı Wall davalarında da uygulanmıştır.
C-160/08 sayılı Komisyon – Almanya davası
Avrupa Komisyonu –Almanya Federal Cumhuriyeti
Karar tarihi: 29 Nisan 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 11 Şubat 2010
Dava Komisyon tarafından açılmıştır.
Dava kapsamında AD ilk olarak, ambulans hizmetleriyle ilgili birden fazla ihale gerçekleştirilmesinin AB
kamu alımları kurallarına ilişkin istisnaların kapsamına girip girmeyeceğini mülahaza etmiştir. İddialara
göre, sözkonusu ihale sözleşmeleri, i) resmi bir idare tarafından uygulanmaları ve ii) kamunun genel
ekonomik çıkarına yönelik hizmetlerle ilgili olmalarından ötürü AB kamu alımları kurallarının
kapsamına girmemektedir. Öte yandan AD, belirtilen iki istisnanın da geçerli olmadığı sonucuna
varmıştır. Yıllara yayılarak verilen ihaleler, Hizmet Alımları Direktifi veya Klasik Alımlar Direktifinin
kapsamına girmektedir.
AD aynı zamanda, mevcut sözleşmelerin kapsadığı alanı mülahaza etmiştir. AD, sözleşmelerden birine
istinaden, Uelzen bölgesinde kamuya ait idari hizmetlerin yıllardan beri Almanya Kızılhaç’ın yerel bir
şubesi tarafından temin edildiğini tespit etmiştir. Bu hizmetlere ilişkin sözleşme daha sonra ilave
ambulans hizmetlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir ancak bununla ilgili herhangi bir ihale ilanı
yayınlanmamıştır. Sözkonusu genişletme hem coğrafi alan, hem de sözleşme değerini etkilemiştir.
Değişikliğe uğratılan sözleşmenin toplam değeri yıllık 4.45 milyon Avro, ilave hizmetlerin değeri ise
yıllık 670.000 Avro’dur (madde 32). C-454/06 sayılı pressetext Nachrichtenagentur davasında
belirlenen ilkeleri uygulayan AD, sözkonusu genişletmenin önemli bir değişikliğe tekabül ettiği ve
ihaleyle verilmesi gereken yeni bir sözleşme gerektirdiğine hüküm vermiştir. Sözkonusu değişiklikler
sözleşmenin kapsamını, ana ihalede öngörülmeyen hizmetleri kapsayacak şekilde ciddi boyutta
genişletmiştir (madde 98-99).
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C-91/08 sayılı Wall davası
Wall AG - Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs und Service (FES) GmbH
Karar tarihi: 13 Nisan 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 27 Ekim 2009
Ön karar başvurusu
AD, bu dava kapsamında, diğerleri yanında, sözleşme kapsamında alt yüklenicinin değiştirilmesinin,
yeni bir imtiyaz sözleşmesi ihalesi gerektirip gerektirmediğini mülahaza etmiştir.
Dava, Frankfurt’ta yer alan kamu laboratuvarlarının işletilmesi ve bakımının yapılması için düzenlenen
bir ihaleyle ilgilidir. Hizmet sağlayıcısına yapılacak ödeme, i) laboratuvarları kullananların ödediği
ücretler ve ii) laboratuvarlarda ve diğer kamusal alanlarda yer alan reklam alanlarının kiralanmasından
elde edilen ücretlerden elde edilecektir.
İhale, FES adlı şirkete verilmiştir. Sözleşme uyarınca, belirlenen alt yüklenici, Wall, hem laboratuvarları
temin edecek hem de reklam alanlarının pazarlamasını yapacaktır. İhalenin karara bağlanmasının
ardından, FES, alt yükleniciyi değiştirmek için idarenin onayını almıştır. Wall, idarenin bu kararını
değiştirmesi için dava açmıştır.
AD, imzalanan sözleşmenin, sınır ötesi ilgi uyandırma potansiyeli olan bir hizmet imtiyazı olduğunu
teyit etmiştir. Bu nedenle, gündeme getirilen hususların, eşit muamele, ayrımcılık yapmama ve
şeffaflık ilkeleri ışığında mülahaza edilmesi gerekmektedir.
AD, C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur davasında belirlendiği üzere, bir imtiyaz sözleşmesinin
geçerlilik süresi içinde yapılan bu değişikliğin, “ihale sürecinin başında belirtilmiş olsaydı, ilk etapta
değerlendirmeye alınanlardan farklı isteklilerin değerlendirmeye alınmasına veya ilk etapta kabul
edilenden farklı bir teklifin kabul edilmesine neden olabilecek koşullar getirmesi” halinde önemli bir
değişiklik kabul edilebileceğini belirtmiştir.
AD, sadece istisnai durumlarda olmak kaydıyla, alt yüklenicinin değiştirilmesinin, hizmet imtiyazı
sözleşmesinin esas hükümlerinden birini etkileyebileceğine hüküm vermiştir. Böyle bir değişikliğin
olasılık dahilinde olduğu esas sözleşmede öngörülse bile AD’nin bu hükmü geçerlidir. İhalenin karara
bağlanması sırasında, hangi alt yüklenicinin kullanılacağı ihale kararını etkilemişse, daha sonra bu alt
yüklenicinin değiştirilmesi önemli bir değişiklik olarak kabul edilmiştir (madde 39).
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2014/24 sayılı AB Klasik Alımlar Direktifi
2014 Klasik Alımlar Direktifinin 72. maddesi, Adalet Divanı tarafından C-454/06 sayılı
pressetext Nachrichtenagentur davasında verilen kararı kodifiye etmiş ve genişleterek ele
almıştır. Artık sözleşmelerin geçerlilik süresi içinde yapılan değişiklikler hakkında detaylı yasal
hükümler bulunmaktadır.
72. madde ayrıca Direktifin 31. maddesinde ilansız pazarlık usulünün kullanımına ilişkin
hükümlerden bazılarını da içermektedir.
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C-454/06 sayılı pressetext Nachrichtenagentur davası
pressetext Nachrichtenagentur GmbH - Republik Österreich (Bund) ve Diğerleri
Karar tarihi: 19 Haziran 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 13 Mart 2008
Ön karar başvurusu
Bu dava özellikle aşağıdaki konuları yakından ilgilendirmektedir:
Sözleşmelerde yapılan değişiklikler
Bu konu ışığında, karar metninin önemli bölümleri:
Hukuki çerçeve – AB mevzuatı

Madde 3-7

Davayla ilgili veriler

Madde 8-24

ABAD’a yöneltilen sorular

Madde 25-27

Analiz ve karar
-İlkeler

Madde 28-38

-Sözleşmelerde yapılan değişiklikler
i) Sözleşme tarafı

Madde 39-54

ii) fiyat ve endeksleme

Madde 55-70

iii) feragat ve indirim

Madde 71-88

Aşağıda parantez içinde verilen madde numaraları, karar metninin maddelerine atıfta bulunmaktadır.
Davayla ilgili verilerin özeti (madde 8-24)
Sözkonusu davada, AD, geçerlilik süresi içinde bir sözleşmede yapılan değişikliklerin, ihaleyle verilmesi
gereken yeni bir sözleşme teşkil edip etmediğini mülahaza etmiştir.
Uzun süredir haber ajansı olarak faaliyet gösteren APA, sınırlı sorumlu bir kooperatiftir. Avusturya’nın
hemen hemen tüm günlük gazeteleri ile Avusturya radyo ve televizyon yayın kuruluşu bu kooperatifin
üyeleridir
Esas anlaşma: Avusturya’nın 1995’te Avrupa Birliği’ne katılmasından önce, 1994 yılında, Avusturya
Cumhuriyeti (Bund), APA bir anlaşma imzalamıştır (‘esas anlaşma’). Bu anlaşma uyarınca, idare, APA
veri tabanında yer alan mevcut bilgilere, geçmişe yönelik bilgilere ve eski basın açıklamalarına erişim
elde etmiştir. Esas anlaşma, tarafların asgari 10 yıl boyunca anlaşmayı feshetme hakkından feragat
ettikleri sabit bir süreye tabi olmak üzere, belirsiz süreliğine imzalanmıştır.
Esas anlaşmada, ilk fiyat artışının tarihi, asgari artış oranı ve açık bir şekilde belirtilmiş müşteri fiyat
endeksine atıfta bulunmak suretiyle fiyatların endekslenmesine ilişkin hükümler de yer almaktadır.
Yeni bir şirkete devir: 2000 yılının Eylül ayında APA, hisselerinin tamamına sahip olduğu bir bağlı
şirket kurmuştur (APA-OTS). İki şirket arasında APA-OTS’nin finansal, organizasyonel ve ekonomik
anlamda APA ile bütünleşik olduğunu öngören bir sözleşme imzalanmıştır. APA-OTS, işlerini APA’dan
gelecek talimatlar doğrultusunda yürütmek ve yönetmek ve yıllık kârını APA’ya geçirmekle
yükümlüdür.
2000 yılının Eylül ayında, APA, esas anlaşma gereği temin edilmesi gereken metin hizmetlerini APAOTS’ye devretmiştir. Anlaşmada yapılan bu değişiklik idareye bildirilmiştir. İdareye yapılan bildirim
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kapsamında, devrin ardından, APA ve APA-OTS’nin müştereken ve müteselsilsen sorumlu olacağı
belirtilmiştir. Sunulacak hizmetin genelinde herhangi bir değişiklik görülmeyeceği de ifade edilmiştir.
İdare, metin hizmetlerinin gelecekte APA-OTS tarafından temin edilmesini onaylamıştır. Bu hizmetler
karşılığı ödemeler de APA-OTS’ye yapılmıştır.
Ücretle ilgili değişiklikler: 2001 yılında, ilk ek anlaşma vasıtasıyla esas anlaşmada değişiklikler
yapılmıştır. İlk ek anlaşma esas anlaşmayı aşağıda belirtildiği şekilde değiştirmiştir:
•

Bazı hizmetlere ilişkin yıllık ücretler ve sabit ücretler, Avusturya’nın Avro bölgesine katıldığı 1
Ocak 2002 tarihinden itibaren Avroya dönüştürülecektir. Dönüştürüldükten sonra ortaya
çıkan rakam yuvarlanacaktır.
• Endekslemede referans noktası olarak kullanılan endeks değiştirilmiştir.
• Bazı ücretler ise, endekslemeye tabi tutulmaktansa, iki yıllığına sabitlenmiştir. Bu sabitleme
ücretlerde düşüşe neden olmuştur.
Sözleşmenin diğer şartlarıyla ilgili değişiklikler: 2005 yılının Ekim ayında, ikinci bir ek anlaşmayla esas
anlaşmada yeni değişiklikler yapılmıştır. İkinci anlaşmayla yapılan değişiklikler şunlardır:
•

Sözleşmeyi feshetme hakkından feragat süresi üç yıl daha uzatılarak Aralık 2008’e
getirilmiştir.
• Bazı bilgi hizmetleri için sabitlenen %15 indirim oranı, %25’e çıkarılmıştır.
2004 yılında, PN adlı Avusturya merkezli bir haber ajansı, idareye haber hizmetleri sunmayı teklif
etmiştir. Bu teklif sonucunda herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır.
2006 yılında, PN, Federal Kamu Alımları Ofisinden (kamu alımları alanında uzman inceleme kurumu)
bir beyanat talebinde bulunmuştur. PN’nin iddiasına göre, 2000 yılında APA’nın yapısının değişmesiyle
birlikte esas anlaşmadan sapılmış olması ve sonrasında imzalanan iki ek anlaşma, fiilen yeni ihale
yapılmasını gerektirmektedir ve hukuka aykırıdır. Federal Kamu Alımları Ofisi, AD’ye yönelttiği
sorularla ön karar başvurusunda bulunmuştur.
AB mevzuatı (madde 3-7)
92/50 sayılı AB Hizmet Alımları Direktifi: Madde 3(1) – ihalenin karara bağlanmasında uygulanacak
usuller; Madde 8-10 – öncelikli ve öncelikli olmayan hizmet alımlarında sözleşmelerin ele alınması;
Madde 11(3) – İlansız pazarlık usulü
Karar (madde 28-90)
AD sözleşmede yapılan üç değişikliği de mülahaza etmiştir. Ele aldığı her durumda, yapılan değişikliğin
Hizmet Alımları Direktifi uyarınca ihale edilmesi gereken yeni bir sözleşme kabul edilip
edilemeyeceğini incelemiştir.
Bu değişiklikler; i) sözleşmenin tarafı, ii) fiyatı ve endeksleme ve iii) sözleşmeyi feshetme hakkından
feragat ve indirim ödemelerine ilişkin diğer sözleşme şartları hakkındadır.
AD, Hizmet Alımları Direktifinin gündeme getirilen soruları net olarak cevaplandırmadığını kabul
etmiştir. (Not: Direktif için de aynı şey söylenebilir ancak 2014 Klasik Alımlar Direktifi sözleşmelerde
yapılan değişikliklere ilişkin hükümler içermektedir.) Bu nedenle, sözkonusu soruların, serbest dolaşım,
rekabetin önündeki engellerin kaldırılması, ayrımcılık yapmama, eşit muamele ve şeffaflık gibi kamu
alımlarını yöneten genel Topluluk kuralları çerçevesinde ele alınması önem arz etmektedir (madde 2833).
Önemli (maddi) değişiklik: AD, önemli değişikliklerin, ihaleyle verilmesi gereken yeni sözleşme teşkil
ettiği durumlarla ilgili temel esaslar belirlemiştir.
AD, geçerlilik süresi içinde bir kamu ihale sözleşmesinde yapılan değişikliklerin “tarafların ana
sözleşmenin esaslarını yeniden müzakere etmek istediği izlenimini uyandıran önemli değişiklikler
olması halinde”, ihaleyle verilmesi gereken yeni bir sözleşme teşkil ettiğini teyit etmiştir (madde 34).
AD, bir değişikliğin hangi durumlarda “önemli” addedileceğini de belirtmiştir. Bu durumlar şunlardır:
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•

değişikliğin, ihale sürecinin başında belirtilmiş olsaydı, ilk etapta değerlendirmeye
alınanlardan farklı isteklilerin değerlendirmeye alınmasına veya ilk etapta kabul edilenden
farklı bir teklifin kabul edilmesine neden olabilecek koşullar getirmesi (madde 35) veya
• değişikliğin, sözleşmenin kapsamını ilk etapta kapsama girmeyen hizmetleri de içine alacak
şekilde değiştirmesi (madde 36) veya
• değişikliğin, ekonomik dengeyi ana sözleşmenin şartlarında öngörülmeyen bir biçimde
yüklenici lehine çevirmesi (madde 37).
AD daha sonra kendisine yöneltilen üç soruyu mülahaza etmiştir (sorular aşağıda açıklanmaktadır).
Birinci soru: Sözleşme ortağının değiştirilmesi (madde 39-54): 2000 yılında APA’nın sözleşmenin bir
kısmını APA-OTS’ye devrettiğinde gerçekleşen sözleşme ortağı değişikliği, Hizmet Alımları Direktifi
kapsamında, ihaleyle verilmesi gereken yeni bir sözleşme teşkil eder mi?
AD’ye göre, “kural gereği, ihaleyi alan tarafın yeni biriyle değiştirilmesi, söz konusu kamu ihale
sözleşmesinde ilk başta öngörülmediği takdirde, sözleşmenin temel koşullarında yapılmış bir değişiklik
kabul edilir” (madde 40).
Ancak bu davada, “faaliyetin devredilmesiyle ilgili bazı özel hususlar” nedeniyle, AD sözleşmenin esas
şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı sonucuna varmıştır. AD’ye göre, faaliyetin devriyle ilgili
düzenlemeler “ana sözleşmenin esasında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde, sözleşme
ortağının şirket içinde yeniden belirlenmesi için yapılmıştır” (madde 43-45).
Sözleşmenin geçerlilik süresi içinde hisse devri (madde 46-49): AD daha kuramsal bir soruyu da
mülahaza etmiştir: idareye hisselerin gelecekte kime ait olacağına dair güvence verilmediğinde
herhangi bir yasal sonuç ortaya çıkar mı? Davaya konu olan durumda, idareye APA-OTS hisselerinin
sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde üçüncü bir tarafa devredilmeyeceğine dair bir güvence
verilmemiştir.
AD, böyle bir hisse devrinin gerçekleşmesi halinde, bunun artık şirket içi bir düzenleme olmayacağını,
aksine sözleşmenin esas şartlarını değiştirecek bir durum olacağını belirtmiştir. Kural gereği, bu
değişiklik sözleşmenin esasında yapılan bir değişikliktir. Hizmet Alımları Direktifi kapsamında ihaleyle
verilmesi gereken yeni bir sözleşme gerektirir. AD, üçüncü bir tarafa faaliyet devriyle birlikte hisse
devrinin de sözkonusu olduğu durumlarda aynı kuralın geçerli olduğunu belirtmiştir.
Ancak, gelecekteki hisse devrine dair sadece bir olasılığın bulunduğu durumlar farklıdır. Sözkonusu
davada, gerçekleşen devir, önemli bir değişikliğe yol açmamıştır.
Borsada ve eşdeğer durumlarda işlem gören hisseler (madde 50-54): AD, ihalenin borsada işlem
gören bir şirkete verildiği durumları da mülahaza etmiştir. Böyle bir şirketin hisseleri düzenli olarak el
değiştirmekte ve hissedarlarının an be an değişme ihtimali bulunmaktadır. İhale karara bağlandığında,
şirketin hissedarlık yapısının değişmeyeceği bu nedenle garanti edilemez.
AD uyarınca, “kural gereği, şirketin böyle bir durum içinde olması, bu şirkete kamu ihalelerinin
bırakılmasını etkilemez”. AD ayrıca, ihalenin bir limitet şirkete veya kooperatife bırakıldığı durumlarda
da aynı kuralın geçerli olduğunu belirtmiştir.
AD’ye göre, istisnai durumlarda, örneğin böyle bir yapılanmaya kamu alımlarına ilişkin kuralları
atlatmak için gidildiğinde, bu kural uygulanmayabilir.
İkinci soru: Fiyatlar ve endeksleme (madde 55-70): 2001 yılında fiyatlandırmada ve kullanılan fiyat
endeksinde yapılan değişiklik, yeni bir ihale gerektirir mi?
Fiyatların avroya dönüştürülmesi (madde 55-63): AD, ülkenin para biriminin değişmesinin ardından
fiyatların avroya dönüştürülmesinin sözleşmenin esasını etkileyen bir değişiklik olmadığını, sadece
değişen dış duruma uyum sağlamak amacıyla yapıldığını belirtmiştir. Bu kural, dönüştürme sırasında
fiyatlar avronun getirilmesi hakkında olanlar dahil, yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca
yuvarlandığı takdirde geçerlidir.
AD, rakamlar yuvarlandıktan sonra ortaya çıkan sonucun ilgili hükümlerce izin verilen miktarı geçmesi
durumunda, avro cinsinden yeni fiyatın, ana sözleşmenin bedelinde yapılmış bir değişiklik teşkil ettiği
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görüşündedir. Bu durumda ortaya çıkan soru ise, bu değişikliğin yeni bir ihale gerektirip
gerektirmediği sorusudur.
AD, fiyat unsurunun bir kamu ihale sözleşmesinin önemli koşullarından biri olduğunu teyit etmiştir.
Ana sözleşmede açıkça izin verilmediği halde, sözleşmenin geçerlilik süresi içinde fiyatın değiştirilmesi,
şeffaflık ve eşit muamele ilkelerini ihlal edebilir. Ancak, avroya geçiş sözleşme fiyatında yapısal bir
değişikliği de beraberinde getiriyorsa, bu değişiklik asgari düzeyde ve nesnel olarak
gerekçelendirilebilir olması kaydıyla mümkündür. AD, bu davada, taraflar arasında esas anlaşmada
yapılan değişikliklerin bu durum kapsamına girdiğini düşünmektedir. AD ayrıca sözkonusu
değişikliklerin yüklenicinin aleyhine olduğu kanaatindedir.
Fiyat endeksi hükümlerinde değişiklik (madde 64-69): Yeni bir fiyat endeksinin belirlenmesi, yeni bir
ihale gerektirir mi?
AD, ana sözleşmede bir fiyat endeksinin belirlendiğini ve bu endeksin belli aralıklarla yeni bir endeksle
değiştirilmesinin öngörüldüğünü tespit etmiştir. Yapılan ilk ek anlaşma, fiyat endeksini güncelleyerek
ana sözleşmenin koşullarını yerine getirmiştir. AD, bu davada, yeni bir fiyat endeksinin getirilmesinin
sözleşmenin esas şartlarını değiştirmediğini teyit etmiştir. Bu nedenle yeni bir ihale gerektirmez.
Üçüncü soru: Diğer sözleşme şartlarında değişiklikler (madde 71-88): Sözleşmenin feshedilmesi
hakkından feragat ile 2005 yılında karar verilen indirim oranı değişikliği yeni bir ihale gerektirir mi?
Sözleşmeyi feshetme hakkından feragat (madde 73-80): AD ilk olarak, “bir kamu alım sözleşmesinin
belirsiz bir süreliğine imzalanmasının kamu alımlarına ilişkin Topluluk kurallarının amacına aykırı
olduğunu” gözlemlemiştir. AD uyarınca, “böyle bir uygulama, zaman içinde, …rekabeti zedeleyebilir ve
kamu alım sözleşmelerinin verilmesi için uygulanacak ihalelerin duyurulmasına ilişkin … direktiflerde
yer alan hükümlerin uygulanmasını engelleyebilir”.
AD, mevcut haliyle Topluluk mevzuatının, kamu hizmet alımı sözleşmelerinin belirsiz bir süreliğine
imzalanmasını yasaklamadığını da belirtmiştir. Tarafların aralarındaki sözleşmeyi belli bir süre
boyunca feshetmemeyi taahhüt ettikleri bir madde, kamu alımlarına ilişkin Topluluk mevzuatına aykırı
değildir (madde 73-75).
AD ayrıca, tarafların sözleşmeyi feshetme hakkından üç yıl boyunca, 31 Aralık 2008 tarihine kadar
(“feragat süresi”) feragat ettiğine dair 2005 yılında alınan kararı ele almıştır. AD’ye göre, dava
dosyasında, idarenin geçerliliği devam eden sözleşmeyi feshedip, o madde olmasaydı yeniden ihaleye
çıkmayı amaçladığını gösteren hiçbir delil yoktur. AD feragat döneminin aşırı uzun olduğunu da
düşünmemektedir.
AD, bu bilgiler ışığında, sözleşmeyi feshetme hakkından feragat maddesinin, olası yeni isteklilerin
aleyhine rekabeti engelleyici bir risk teşkil etmediğine karar vermiştir. Divan bu kararın geçerli olması
için “feragat maddesinin sistematik olarak sözleşmeye yeniden eklenmemesi” koşulunu öne
sürmüştür.
İndirim oranında değişiklik (madde 81-88): AD, ana sözleşmede belli hizmetler için resmi tarifenin
%15 altında bir fiyat öngörüldüğünü (indirim yapıldığını) dikkate almıştır. Bu fiyat düzenlemesi azalan
oranlı bir tarifeyi esas almaktadır, buna göre, sözkonusu hizmetlerin ücretleri, hizmetlerin
kullanımındaki artışa göre azaltılmaktadır. AD ayrıca, indirim oranının %15’ten %25’e çıkarılmasının
daha düşük bir ücret uygulamakla eşdeğer olduğunu dolayısıyla ekonomik dengeyi yüklenicinin lehine
değiştirmediğini gözlemlemiştir. Bu, olası isteklilerin aleyhine rekabeti bozan bir durum da değildir.
AD, indirim oranında yapılan artışın, esas anlaşmada öngörülen hükümlerin kapsamına girdiği
sonucuna varmıştır. Bu önemli bir değişiklik değildir dolayısıyla yeni bir ihale gerektirmez.

Karar (açıklaması)
Aşağıdaki durumlarda yeni bir ihale gerekmemektedir:
1. İlk hizmet sağlayıcı (A) tarafından idareye sunulan hizmetlerin, başka bir hizmet sağlayıcısına (B)
devredildiği ve:
• B’nin tek hissedarının A olduğu ve
• A’nın B’yi kontrol edip ona talimat verdiği ve
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•

A’nın sözleşmeden doğan yükümlülüklere ilişkin sorumluluğu üstlenmeye devam ettiği
durumlarda.
2. Ana sözleşmede yapılan düzeltmenin;
• Avroya geçiş gibi dış kaynaklı değişikliklere uyum sağlamayı veya
• Fiyatları yuvarlayabilmek için fiyatlarda asgari düzeyde bir indirim yapmaya izin vermeyi veya
• Ana sözleşmede fiyat endeksinin değiştirileceğine dair ibare olması halinde, yeni bir fiyat
endeksine atıfta bulunmayı amaçladığı durumlarda.
3. Bir idarenin sözleşmenin geçerlilik süresi içinde ek anlaşmalarla:
• sözleşmenin feshinden feragat dönemini yenilediği,
• belli, hacimle ilgili fiyatlara ilişkin önceden belirlenen indirim oranından daha yüksek oranlar
üzerinde anlaştığı durumlarda.
Not: Yukarıdaki özet karar, AD tarafından dava kapsamında ele alınan veriler dikkate alınarak
okunmalıdır. 2014/24 sayılı Klasik Alımlar Direktifinin 72. maddesi, geçerlilik süresi içinde değişikliğe
uğratılan sözleşmelerle ilgili hükümler içermektedir.
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Onuncu bölüm: İhtilafların çözümü
Bağlam
İhtilaf çözümü mekanizmaları, kamu alımları kurallarının etkin bir şekilde uygulanması ve bu kurallar
aracılığıyla müteşebbislerin haklarının korunmasını sağlayan yasal mekanizmalardır.
İhtilaf çözümüyle ilgili AB yasal çerçevesi aşağıdaki direktiflerde belirlenmiştir:
• 89/665/AAT sayılı kamu ihale usulleri hakkında direktif
• 92/13/AAT sayılı sektörel alımlara ilişkin ihale usulleri hakkında direktif
Bu direktiflerin her ikisi de 2007/66 sayılı direktifle değişikliğe uğratılmıştır.
İhtilaf direktiflerinde usule ilişkin bazı kurallar belirlense de bu kuralların ayrıntılarına ulusal
mevzuatta değinilmektedir.
Amaç ve esaslar: İhtilaf direktiflerinin amacı, ihalelerin gerçekleştirilmesi sırasında meydana gelen
usulsüzlüklere karşı bir an önce itiraz başvurularının yapılması ve usulsüzlüğün giderilmesini
sağlamaktır.
Ulusal seviyede ihtilaf çözümü için belirlenen bütün usuller:
• açık, net ve anlaşılır olmalıdır;
• bir ihaleye özellikle milliyet nedeniyle ayrımcılığa uğramaksızın katılmak isteyen bütün
müteşebbislerin erişimine açık olmalıdır;
• müteşebbislerin ve/veya idarelerin neden olduğu veya olabileceği hukuka aykırı hususların
düzeltilmesi veya engellenmesini etkin bir şekilde sağlamalıdır.
AB üye devletleri, ihtilaf çözümü direktiflerinin uygulanmasında, ayrımcılık yapmama, etkinlik ve
şeffaflık gibi genel ilkeleri gözetmekle yükümlüdür. Bu ilkeler aynı zamanda üye devletlerdeki
inceleme kurumları ve ihale gerçekleştire idarelerce de dikkate alınmalıdır.
İhtilaf çözüm mekanizmalarının erişilebilirliği: İhtilaf çözüm mekanizmaları, i) şu an veya geçmişte
belli bir ihale sözleşmesinin kazanılmasında doğrudan çıkarı bulunan ve ii) kamu ihale kurallarının
sözde ihlali nedeniyle zarara uğramış veya zarara uğrama riskine maruz olan her tür müteşebbise açık
olması gerekir.
Genelde, ihtilaf direktiflerinin getirdiği yükümlülüklere müdahale etmedikleri müddetçe, yargı
sürecine katılma ve temsil edilmeye ilişkin ulusal mevzuat uygulanır.
İhtilaf çözüm mekanizması türleri: İhtilaf çözümü mekanizmalarının türlerine ilişkin detaylı hükümler
genellikle ulusal mevzuata tabidir. İhtilaf direktifleri üye devletlerin üç tür ihtilaf çözüm
mekanizmasını hazır bulundurmasını gerektirir: geçici tedbirler, kararın iptali ve zararların tazmini.
Bekleme süresi: İhtilaf direktiflerinin kapsamına giren birçok ihalede, idareler, isteklilere ve/veya
adaylara ihale sonucunu yazılı olarak bildirmek zorundadır. İhaleyi kazanan şirketle sözleşmeyi
imzalamadan önce idarenin en az 10 gün beklemesi gerekmektedir. Bu “bekleme süresi” zarfında,
ilgili istekliler ve/veya adaylar ihale sonucuna ilişkin kararın incelenmesi için başvuru yapabilir. Geçici
tedbir talebinde bulunabilecekleri gibi, ihale sonuç kararının iptali için de başvuru yapabilirler.
Daha fazla bilgi için, bkz:
SIGMA (Ocak 2011), “İhtilaf Çözümleri”, Kamu Alımları Politikası 12. Bilgi Notu –
http://www.sigmaweb.org/publications/Remedies_Public_Procurement_2011.pdf
SIGMA (2010), “İhtilaf Çözümleri”, Kamu Alımları Eğitim Rehberi, Modül F1 –
http://www.sigmaweb.org/publications/46179348.pdf

Dikkate alınacak başlıca hususlar
1. Ulusal inceleme ve ihtilaf çözümü sisteminin başlıca amacı, idareler tarafından alınan kararlar
sonucu ortaya çıkabilecek ihtilaflara karşı hızlı ve etkin çözümlerin hazır bulunmasını sağlamaktır.
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Bu amaç sadece ihale süreci boyunca değil, sözleşme imzalandıktan sonra da geçerliliğini
sürdürür.
2. Ulusal seviyede belirlenen ihtilaf çözümü kuralları, ihtilaf direktiflerinden yararlanma hakkı olan
kişilerin direktiflerde sağlanan ihtilaf çözüm mekanizmalarından yararlanmasını kısıtlayamaz.
ABAD yaklaşımı ve kararlarının özeti
AD, ihtilaf çözümlerine ilişkin bir dizi soruyu mülahaza etmiştir.
İtiraz için yargıya başvurma: C-100/12 sayılı Fastweb davasında, AD, müteşebbislerin itiraz
için yargıya başvurma hakkını mülahaza etmiştir. Ulusal mevzuat gereği, mahkeme
tarafından daha sonra verilen bir karar uyarınca bir müteşebbisin yargıya başvuru hakkı
reddedilebilmektedir. AD, ihtilaf direktifleri kapsamında bu tür bir başvurunun
reddedilemeyeceğine hüküm vermiştir. Müteşebbisin mahkeme kararına itiraz etme fırsatına
sahip olması gerekir.
AD mahkemeye başvuru hakkını başka bir bağlamda, idarenin yargı yetkisine sahip olmayan
bir organın kararına itiraz ettiği durumlar açısından da incelemiştir. C-570/08 sayılı Simvoulio
Apokhetefseon Lefkosias davasında, AD, üye devletlerin, idarelere, yargı yetkisine sahip
olmayan organlar tarafından verilen kararların yargısal incelemeye tabi tutulması için
başvuru yapma hakkı vermek zorunda olmadığını belirtmiştir. Ancak bir üye devlet, idareye
böyle bir hakkı vermeyi tercih etmekte serbesttir.
Süreler: Sürelere ilişkin davalarda, AD, ulusal mevzuatın itiraz başvurusu yapmak için belli
süreler dayatabileceğini belirtmiştir. Ancak ulusal mevzuat tarafından belirlenen bu süreler,
ilgili kişiler tarafından bu haktan yararlanmayı “imkansız veya çok zor” kılacak şekilde
düzenlenemez. Usulsüzlüklerin uygulamada tespit edilmesi için gereken süreden daha kısa
olamazlar (C-241/06 Lämmerzahl). Ayrıca, “bireylerin haklarından ve yükümlülüklerinden
haberdar olmasını sağlayacak şekilde, açık, net ve öngörülebilir” olmaları gerekir (C-406/08
Uniplex UK).
Bekleme süresi: AD, birden fazla davada, ilgili üye devletlerin ihtilaf direktiflerinde
öngörülen bekleme sürelerine uymadıklarını tespit etmiştir. Ulusal mevzuatta, ihalenin sonuç
kararına sözleşme imzalanmadan önce itiraz edilebilmesi için gerçek ve etkili bir fırsatın
temin edilmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda ihale sonuç kararının iptali bile olasılık
dahilinde olsa, bu kural uygulanmak zorundadır (C-444/06 sayılı Komisyon – İspanya, C327/08 sayılı Commission –France davaları). Adayların ve isteklilerin ihale sonuç kararının
gerekçeleri hakkında tam anlamıyla bilgilendirilmeleri de önem taşımaktadır (C-455/08 sayılı
Komisyon – İrlanda davası).
İhtilaf çözümleri ve ara tedbirler: AD’nin C-568/08 sayılı Combinatie Spijker Infrabouw-De
Jonge Konstruktie ve Diğerleri davasında aldığı karar, temel ilkelere uygun olduğu sürece
ihtilaf çözümü ve ara tedbir sisteminin nasıl işleyeceğine dair karar vermede üye devletlerin
kayda değer ölçüde takdir yetkisine sahip olduğunu teyit etmiştir. Ancak, zararların tazminini
idarenin hatasına bağlama hususunda herhangi bir takdir yetkileri bulunmamaktadır. C314/09 sayılı Strabag davasında, AD, zarar tazmini için bir kusur şartı kesinlikle
aranmayacağını hükme bağlamıştır.
ABAD içtihadı
Aşağıda özetle açıklanan ilk iki davada, AD, itiraz için mahkemeye başvuru hakkına ilişkin durumları
mülahaza etmiştir.
İtiraz için mahkemeye başvuru hakkı (locus standi) – müteşebbis
C-100/12 sayılı Fastweb davasında AD tarafından ele alınan veriler ile verilen kararların anlaşılması
oldukça zordur. Davayı daha iyi anlayabilmek için, AD’nin daha önce C-249/01 sayılı Hackermüller
davasında verdiği kararı incelemek gerekir. Bu nedenle, C-100/12 Fastweb davasını ele almadan önce
C-249/01 Hackermüller davasına bakmakta fayda vardır.
C-249/01 sayılı Hackermüller davası
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Werner Hackermüller - Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG) ve Wiener Entwicklungsgesellschaft
mbH für den Donauraum AG (WED)
Karar tarihi: 13 Haziran 2013, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 25 Şubat 2003
Ön karar başvurusu
Hackermüller isimli kişi, Viyana Teknik Üniversitesi’nde yeni bir bina yapımı için açılan tasarım
yarışmasının ilk aşamasında teklif veren bir isteklidir. Sürecin ilk aşamasında idare Hackermüller’in
teklifinin uygun olduğunu kabul etmiştir. Daha sonra Hackermüller ikinci aşamaya davet edilmiş ve
son tasarım teklifini vermesi istenmiştir. İhaleyi kazanamamıştır.
Hackermüller ihalenin sonuç kararına itiraz etmiştir. İkinci aşamada verilen kararın hukuka aykırı
olduğunu iddia etmiştir. İnceleme organı Hackermüller’in iddiasını ele almış ve ilgili ihale
dokümanlarını incelemiştir. İnceleme üzerine, idarenin Hackermüller’i ikinci aşamaya davet etmesinin
kurallara aykırı olduğunu tespit etmiştir. Bunun üzerine, Hackermüller’in ihale sürecinin ikinci
aşamasında idarenin verdiği karara itiraz ehliyetinin bulunmadığını hükme bağlamıştır. İnceleme
organı bu karara gerekçe olarak Hackermüller’in itiraz ettiği karar nedeniyle bir zarar görmediğini veya
zarar görme riskine maruz olmadığını göstermiştir. İnceleme organına göre, Hackermüller bu
sebeplerden ötürü, teklif verme hakkına sahip değildir.
AD’ye göre, inceleme organının Hackermüller’e itiraz etme hakkı tanımaması, Hackermüller’in itiraz
edemeyeceği yeni bir karar olduğu için, İhtilaf Direktiflerine aykırıdır. Sözkonusu yeni karar,
Hackermüller’in itiraz ehliyetinin bulunmadığına dair inceleme organı tarafından verilen karardır.
İnceleme organı bu kararıyla i) Hackermüller’in ihale sonucuna itiraz etme hakkını elinden almış ve ii)
Hackermüller’in daha önce verilen bir karara (ihalenin dışında bırakılma kararı) itiraz hakkını da
elinden almıştır. İnceleme organının bu kararı İhtilaf Direktiflerine aykırıdır.
AD’nin aldığı karara göre, bir karara itiraz eden isteklinin, aynı zamanda, inceleme organının isteklinin
hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği karar nedeniyle zarar görmediği veya zarar görme riskine maruz
olmadığını hükme bağlama niyetini dayandırdığı ihale dışı bırakılma nedenlerine itiraz etme hakkının
olması gerekir.
C-100/12 sayılı Fastweb davası
Fastweb SpA - Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
Karar tarihi: 4 Temmuz 2013, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır
Ön karar başvurusu
İşbu davada AD, kamu ihaleleri çerçevesinde yapılan şikayetlere ilişkin duruşmalarda İtalyan
mahkemelerinin uyguladığı usullerin ihtilaf direktiflerine uygun olup olmadığını mülahaza etmiştir.
Sözkonusu dava, bir çerçeve anlaşma kapsamında düzenlenen bir ihale hakkındadır. Yerel bir sağlık
idaresine telefon ve internet bağlantısı hizmeti temin etmek üzere düzenlenen ihaleye iki firma,
Fastweb ve Telecom Italia (bundan sonra TI olarak anılacaktır), teklif vermek üzere davet edilmiştir.
İhale TI üzerine bırakılmıştır. Fastweb bu karara itiraz etmiştir. Yaptığı başvuruda, TI’nın kurallara
uygun bir teklif vermediği için ihaleyi almaması gerektiğini iddia etmiştir. TI da bunun karşılığında aynı
gerekçeyle, yani Fastweb’in kurallara uygun bir teklif vermediği iddiasıyla bir karşı itiraz başvurusu
yapmıştır.
İtalya Danıştayı (temyiz mahkemesi) tarafından daha önce verilen bir karar nedeniyle İtalya’da davayı
gören mahkemenin ilk başta karşı iddiayı incelemesi gerekmiştir. Buna göre, karşı iddianın sağlam
gerekçelere dayanması halinde, yerel mahkeme ilk başvurunun kabul edilemez olduğunu beyan
etmek zorundadır. Bunu yaparken ilk başvurunun liyakatini dikkate almamaktadır. Mahkemenin böyle
bir zorunluluğa tabi olması, TI’nın karşı iddiasının doğrulanması durumunda, ilk başta Fastweb
tarafından yapılan başvurunun mülahaza edilmeden reddedileceği anlamına gelmektedir.
AD, İhtilaf Direktifinin amacının idarelerin AB mevzuatını ihlal eden kararlarının etkin bir şekilde
incelenmesini sağlamak olduğunu teyit etmiştir. Direktifin 1. maddesinin 3. paragrafını hatırlatmıştır.
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Bu paragrafta yer alan hüküm uyarınca, üye devletler şu an veya geçmişte belli bir ihale sözleşmesinin
kazanılmasında doğrudan çıkarı bulunan ve kamu ihale kurallarının iddia konusu ihlali nedeniyle
zarara uğramış veya zarara uğrama riskine maruz olan her tür müteşebbise açık olması olmasını temin
etmek zorundadır.
AD, davaya özel durumlara atıfta bulunmuştur. Bu davada hem davacı (Fastweb) hem de karşı iddiayı
öne süren taraf (TI) karşılıklı olarak birbirlerinin tekliflerinin uygun olmadığını iddia etmektedir.
Sözkonusu durumu inceleyen AD, İhtilaf Direktifinde müteşebbislere sağlanan inceleme talep etme
hakkının, davacının başvurusunun reddedilmesini engellediğini belirtmiştir. Sözkonusu durumda,
Fastweb’in iddiasının da ele alınmış olması ve her iki isteklinin de uygun teklif verip vermediğinin
değerlendirilmesi gerekmekteydi.
İtiraz için başvuru hakkı (locus standi) – idareler ve yargı yetkisine sahip olmayan bir inceleme
organı tarafından verilen kararlara itiraz hakkı
C-570/08 sayılı Simvoulio Apokhetefseon Lefkosias davası
Simvoulio Apokhetefseon Lefkosias - Anatheoritiki Arkhi Prosforon
Karar tarihi: 21 Ekim 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 1 Haziran 2010
Ön karar başvurusu
İşbu davada, AD, ihtilaf direktiflerinde idarelere yargı yetkisine sahip olmayan bir inceleme organı
tarafından verilen kararlara itiraz hakkını tanıyıp tanımadığı mülahaza edilmiştir.
Kıbrıs ihale inceleme kurumu, idarelerin verdiği kararlara yapılan itirazları inceleme yetkisine sahiptir.
Bu kurum, Kıbrıs mevzuatı kapsamında, kamu ihale kanunuyla verilen yetkileri yerine getirmek üzere
kurulmuş, yargı yetkisine sahip olmayan bir organdır. Bazı durumlarda, idareler, sözkonusu ihale
inceleme kurumunun verdiği kararlara karşı Kıbrıs Yargıtay’ında temyiz davası açma hakkına sahiptir.
İşbu dava, Kıbrıs’ta yer alan bir atık su tesisinin tasarımı, inşası, işletilmesi ve bakımı için açılan bir
ihaleyle ilgilidir. İhaleyi kazanamayan isteklilerden biri ihale inceleme kurumuna başvurarak ihale
sonuç kararının askıya alınması için geçici tedbir alınmasını talep etmiştir.
Kıbrıs’ta yürürlükte olan kamu ihale kanunu, bir isteklinin ihale sonucuna itiraz etmesi durumunda,
sözleşmenin itiraz başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren otomatik olarak askıya alınmasına izin
vermemektedir. Bu nedenle idare süreci durdurmamış ve ihaleyi karara bağlamıştır. İhale inceleme
kurumu, idarenin kararını iptal etmiştir. Bunun üzerine idare ihale inceleme kurumunun verdiği karara
karşı Kıbrıs Yargıtay’ında temyiz davası açmıştır. Kıbrıs Yargıtay’ı bunun üzerine ön karar için AD’ye
başvurmuştur.
AD’nin mülahaza ettiği soru (özetle) şudur: İhtilaf Direktifinin 2. maddesinin 8. paragrafı, üye
devletlerin idarelere, yargı yetkisine sahip olmayan inceleme kurumlarının kararlarının yargıda
incelenmesini talep etme hakkını vermek zorunda olduğu anlamına mı gelmektedir?
İhtilaf Direktifinin hükümlerini inceleyen AD, üye devletlerin idarelere böyle bir inceleme talep etme
hakkı vermek zorunda olmadığı sonucuna varmıştır. Böyle bir zorunluluk olmamakla beraber, üye
devletler bu hakkı idarelere vermekte serbesttir.
Süreler
AD itiraz başvurusu yapmak için tanınan süreleri de incelemiştir.
C-241/06 sayılı Lämmerzahl davası
Lämmerzahl GmbH - Freie Hansestadt Bremen
Karar tarihi: 11 Ekim 2007, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 7 Haziran 2007
Ön karar başvurusu
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İşbu davada, ulusal mevzuatın kamu ihalelerine ilişkin kararların incelenmesi için yapılan başvurulara
süre kısıtlaması koyup koyamayacağına dair sorular ele alınmıştır.
Dava, Bremen Belediyesi tarafından düzenlenen bir ihale sonucu açılmıştır. İhalenin konusu, yetişinler
için sosyal hizmetler ve ekonomi alanında çeşitli hususların ele alınması için bilgisayarlı bir sistemin
temin edilmesidir.
İhalenin duyurusu ülke genelinde 2005 yılının Mart ayında yapılmıştır. İhale ilanında sözleşmenin
değeri, kapsamı veya talep edilen miktara ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İlanda, ihale
dokümanlarının Bremen Belediyesinin internet sitesinden indirilebileceği belirtilmiştir. İnternetten
indirilen ihale dokümanlarında, sistemin kaç çalışan tarafından kullanılacağı hakkında bilgi yer
almaktadır ancak kaç tane yazılım lisansı gerektiği belirtilmemiştir. İstekliler tekliflerinde yazılım
lisansının birim fiyatını (toplam sayıyı değil) belirtmek zorundadır.
İsteklilerden biri olan Lämmerzahl (bundan sonra L olarak anılacaktır), Bremen Belediyesinden tam
olarak kaç lisansın gerektiğine açıklık getirmesini istemiştir. Bremen Belediyesi bu bilgiyi vermemiş ve
L’den sadece genel bir fiyat vermesini istemiştir.
İhaleyi kazanamayan L, Temmuz 2005’te Kamu İhale Kuruluna kararın incelenmesi için başvuruda
bulunmuştur. Sözleşme değeri 200.000 Avroluk eşik değerin üzerinde olduğu için ihalenin Avrupa
genelinde duyurulması gerektiğini iddia etmiştir.
Kamu İhale Kurulu inceleme başvurusunun kabul edilmemesine gerekçe olarak L’nin sözkonusu ihlali
ihale ilanının yayın tarihinden itibaren tespit edebilecek konumda olduğunu göstermiştir. Kurula göre
L başvuruların yapılması için ulusal mevzuatta tanınan sürenin dolmasından sonra inceleme başvurusu
yapmıştır. Kurul, bu süre dolduğu için L’nin kamu alımları konusunda yargı yetkisine sahip mercilerden
inceleme talebinde bulunamayacağını belirtmiştir. L Kurul tarafından verilen bu kararları temyize
taşımıştır. Yüksek Bölge Mahkemesi bunun üzerine AD’ye ön karar başvurusu yapmıştır.
AD aşağıda (özetle) belirtilen soruları mülahaza etmiştir:
•
•

İhale ilanında sözleşmenin yaklaşık maliyetine ilişkin belirtilmesi gereken bilgiler hakkında AB
mevzuatının koyduğu kurallar nedir? Belirtilmesi zorunlu bilgilerin ihale ilanında yer almadığı
durumlarda hangi ihtilaf çözüm mekanizmaları devreye girmelidir?
AB mevzuatı, ulusal mevzuatta ihale sonuç kararı ve sözleşmenin yaklaşık maliyetiyle ilgili
kararlar hakkında inceleme başvurusu yapılması için belli bir süre dayatılmasına izin verir mi?
Sözkonusu kararlar ihale sürecinin ilk aşamalarında verilmektedir.

Not: İşbu davada, ulusal mevzuatın inceleme başvurusu için tanıdığı süre, teklif verme veya
ihaleye katılmak için başvuru yapma süresiyle aynı anda sona ermektedir.
•

Ulusal mevzuatta böyle bir sürenin belirlenmesine izin veriliyorsa, bu süre idarenin kararlarına
karşı ihtilaf çözüm mekanizmalarını da kapsayacak şekilde genişletilebilir mi? Bu genişletme,
ihale sürecinin daha sonraki aşamalarında verilen kararları da kapsar mı?
Sözleşmenin yaklaşık maliyeti hakkında bilgi ve ihtilafların çözümü: AD, sözkonusu ihalenin Mal
Alımları Direktifine tabi olduğunu tespit etmiştir. Bu direktifin hükümleri uyarınca, ihale ilanları,
sözleşmenin kapsamına veya sözleşmede talep edilen toplam miktara atıfta yapılmak suretiyle,
standart bir ihale ilanı şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır.
AD, Mal Alımları Direktifi kapsamına giren bir mal alımı ihalesi için hazırlanan ihale ilanında,
sözleşmenin kapsamına veya talep edilen toplam miktara dair bilgi yer alması gerekmektedir. Bu
bilginin ilanda yer almaması halinde, İhtilaf Direktifi uyarınca inceleme başlatılabilir (madde 38-44).
İzin verilen süreler: AD, İhtilaf Direktifinin, inceleme başvurularının yapılmasına dair ulusal mevzuatta
belli bir süre dayatılmasını engellemediğini doğrulamıştır. Süreler incelemenin hızlı ve etkin bir şekilde
yapılmasını sağlar. Ancak ulusal mevzuatta belirlenen süreler, AB mevzuatının tanıdığı hakların
uygulanmasını “imkansız veya çok zor” kılamaz (madde 50-52).
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İzin verilmeyen şekilde uygulanan süreler: AD, ulusal mevzuatta sözkonusu davadaki gibi bir süre
kuralı öngörülmesine İhtilaf Direktifinde izin verilmediğine hüküm vermiştir. Bu davaya konu olan süre
kuralı, idarenin talep edilen toplam miktarı veya sözleşme kapsamını açıkça belirtmediği durumlarda,
isteklilerin ihale kararına veya sözleşmenin yaklaşık maliyetine karşı inceleme başvurusu yapmasına
izin verilmemesi gibi bir etki doğurmuştur (madde 52-57).
AD, davanın verileri ışığında, L’nin bazı bilgilerin netleştirilmesi için başvurduğunu ancak idarenin
verdiği cevapların net olmadığını, tam aksine karmaşık ve bilgi vermekten kaçınan cevaplar olduğunu
tespit etmiştir. Sözleşmenin yaklaşık maliyeti hakkında bilgi içermeyen bir sözleşme ile idarenin cevap
vermekten kaçınan davranışı birleştiğinde, L’nin haklarını kullanması “çok zor” hale gelmiştir (madde
54).
Genel sürelerin belirlenmesi: AD ayrıca, inceleme başvurusu için tanınan sürenin, tekliflerin verilmesi
veya ihaleye katılmak üzere başvuru yapılması için tanınan süreyle aynı anda sona ermesinin sınırlı bir
etkiye sahip olduğunu belirlemiştir. Bu şekilde belirlenen bir itiraz başvuru süresi, ancak bu sürenin
bitiminden önce tespit edilebilen usulsüzlükler için geçerlidir ve ihalenin genelini kapsayacak şekilde
genişletilemez. Tanımı gereği ihale sürecinin sadece daha sonraki aşamalarında oluşabilecek
usulsüzlükleri, örneğin teliflerin açılmasından sonra tespit edilenleri kapsamaz (madde 58-64).
C-406/08 sayılı Uniplex (Birleşik Krallık) davası
Uniplex (BK) Ltd - NHS Business Services Authority
Karar tarihi: 28 Ocak 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 29 Ekim 2009
Ön karar başvurusu
İşbu dava, kamu alımlarına ilişkin yargı sürecinin başlatılması için doğru tarihin belirlenmesi
hakkındadır.
Dava, Birleşik Krallık Sağlık Hizmetleri İdaresinin tıbbi cihaz temini için düzenlediği bir çerçeve anlaşma
ihalesi bağlamında açılmıştır.
22 Kasım 2007 tarihinde, idare, Uniplex şirketine teklifinin kabul edilmediğini yazıyla bildirmiştir.
Bildirim yazısında Uniplex’in beşinci sırada olduğunu ve çerçeve anlaşmanın en üstteki üç istekliyle
imzalanacağını belirtmiştir. Yazıda ayrıca Uniplex ve diğer isteklilerin aldığı puanlar, ağırlık puanları ve
tabi tutuldukları değerlendirme kriterleri de belirtilmiştir.
23 Kasımda Uniplex idareden daha detaylı açıklama talebinde bulunmuştur. İdare 13 Aralıkta verdiği
cevapta, ihaleyi kazanan isteklilerin özellikleri ve nispi avantajları bakımından değerlendirme
kriterlerini nasıl uyguladıkları hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlamıştır.
28 Ocak 2008 tarihinde, Uniplex idareye resmi bir yazı göndererek yargı sürecini başlatma niyetini
belirtmiştir. Uniplex, bu yazıda, yargı sürecine başvurmak için tanınan üç aylık sürenin 13 Aralık 2007
tarihinde başladığı görüşünde olduğunu belirtmiştir. 11 Şubat 2008 tarihinde idare, Uniplex’e,
tekliflerden birinin uygun olmadığını tespit ettiklerini, bu sebeple dördüncü sırada yer alan isteklinin
çerçeve anlaşmaya davet edildiğini bildirmiştir.
12 Mart 2008 tarihinde, Uniplex Birleşik Krallık mahkemelerinde dava açmıştır. İdarenin kamu
alımlarına dair kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle zarar tazmini talebinde bulunmuştur.
AD, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesinin yönelttiği aşağıdaki (özet) soruları mülahaza etmiştir:
•
•
•

İhtilaf Direktifi uyarınca, yargı yoluna başvurma süreci i) kamu ihale kurallarının ihlal edildiği
tarihten itibaren mi yoksa ii) davacının bu ihlalin farkına vardığı veya farkına varması gerektiği
tarihten itibaren mi başlar?
Birleşik Krallık kamu alımları düzenlemeleri, yargı yoluna “anında ve her halükarda, sözkonusu
şikayete neden olan durumun meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde” başvurulmasını
gerektirir. Bu hüküm İhtilaf Direktifine uygun mudur?
İhtilaf Direktifi, ulusal mahkemenin yargı yoluna başvuru için belirtilen sürenin uzatılmasına
dair takdir yetkisini ne derece etkiler?
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Yargı yoluna başvuru süresinin başlangıç tarihi: AD, İhtilaf Direktifinin ihtilaf çözüm mekanizmalarının
etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçladığını doğrulamıştır. Direktifte, inceleme
başvurusunun yapılması için süreleri belirten açık hükümler bulunmadığını da doğrulamıştır. Bu
süreler üye devletler tarafından belirlenmektedir (madde 25-26).
AD ayrıca İhtilaf Direktifleri uyarınca üye devletlerin idareler tarafından alınan hukuka aykırı kararların
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde etkin bir incelemeye tabi tutulması için gereken mekanizmaları
temin etmelerinin gerekli olduğunu belirtmiştir. Bir istekli veya adayın (“davacı”), verdiği teklifin
reddedildiğin öğrenmesi, bu istekli veya adayı yargı yoluna başvurma pozisyonuna sokmaz. Teklifinin
reddedilmiş olması, itiraz başvurusunu yapan isteklinin bir usulsüzlük olduğuna dair karar vermesi için
yeterli bir gerekçe değildir. İtirazda bulunan isteklinin bu tespiti yapabilmesi için en azından teklifinin
neden reddedildiğine dair gerekçeler konusunda bilgilendirilmiş olması gerekir (madde 29-31).
AD, yargı yoluna başvuru süresinin, itiraz başvurusu sahibinin iddia ettiği ihlalin farkına vardığı veya
farkına varmış olması gerektiği tarihten itibaren başladığına hüküm vermiştir.
Not: İşbu dava, 2007/66 sayılı AB direktifi yürürlüğe girmeden önce başlamış bir ihale hakkındadır.
Belirtilen direktif bekleme süresiyle ilgili spesifik hükümler getirmiştir.
Yargı yoluna “anında” başvuruyu gerektiren ulusal mevzuat hükümleri: AD, üye devletlerin itiraz
başvurusu sürelerini sınırlayabileceğini doğrulamıştır. İnceleme işlemlerinin etkin bir şekilde
yürütülmesini sağlamak için bu tür sürelerin belirlenmesine izin verilmektedir. Bireylerin hak ve
sorumluluklarının bilincinde olması için, sürelerin sınırlandırıldığı sistemin “yeteri kadar açık, net ve
öngörülebilir” olması gerekmektedir. Burada etkinlikten kasıt, ulusal sistemlerde getirilen sürelerin
“Topluluk mevzuatından kaynaklanan hakların uygulanışını imkansız veya çok zor kılmamasıdır”
(madde 38-40).
AD, Birleşik Krallıkta geçerli olan hükümde yer alan “anında ve her halükarda, sözkonusu şikayete
neden olan durumun meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde” ibaresinin belirsizliğe yol açtığı
sonucuna varmıştır. Bu nedenle, sözkonusu koşul İhtilaf Direktifleri kapsamında uygulanamaz. AD,
ulusal mahkemelerin, bu hükmü, üç aylık süre dolmadan bile süreye riayet etmediği gerekçesiyle bir
başvuruyu reddedebilecekleri şekilde yorumlayabileceği sonucuna varmıştır. AD’ye göre
mahkemenin, üç aylık sürenin dolmasından önce yapılan başvurunun yeteri kadar “anında” olmadığı
kanaatiyle itiraz başvurularını reddetme ihtimali vardır.
Yargı yoluna başvuru süresini uzatmaya dair ulusal mahkemelerin takdir yetkisi: Sözkonusu davada
AD, İhtilaf Direktifleri uyarınca ulusal mahkemenin başvuru süresini uzatma konusunda takdir yetkisini
kullanmasını gerektiği sonucuna varmıştır. Mahkemenin bu süreyi, itiraz başvurusunu yapan tarafın
kamu alımları kurallarının ihlalinin farkına vardığı veya varması gerektiği tarihi kapsayacak şekilde
uzatması gerekmektedir. Eğer ulusal hükümler İhtilaf Direktiflerine uygun bir yorumlamaya izin
vermiyorsa, ulusal mahkeme ulusal hükümleri uygulamaktan çekinmelidir. AB mevzuatının tam
anlamıyla uygulanması ve AB mevzuatıyla bireylere verilen hakların korunması için, ulusal
mahkemenin bu kurala riayet etmesi gerekmektedir.
Bekleme süresi
Aşağıda kısaca ele alınan üç davanın her birinde, AD, ulusal mevzuatın, ihtilaf direktiflerinde
öngörülen zorunlu bildirim ve bekleme sürelerine uygun hükümler içermediğine karar vermiştir.
Not: Avrupa Komisyonu sözkonusu davalarda ilgili üye devletlerine karşı yargı yoluna başvurduğunda,
bekleme süresine dair 2007/66 sayılı direktifte öngörülen ayrıntılı hükümler henüz yürürlüğe
girmemişti.
C-444/06 sayılı İspanya davası– Bekleme süresi
Avrupa Komisyonu – İspanya Krallığı
Karar tarihi: 3 Nisan 2008, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır.
Dava Komisyon tarafından açılmıştır.
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Avrupa Komisyonu tarafından açılan işbu davada, AD, İspanya’da yürürlükte olan yasal
düzenlemelerin, ilgili taraflara, sözleşmenin imzalanmasından önce ihalenin sonuç kararına dair etkin
bir şekilde inceleme başvurusu yapma imkanını tanımadığına karar vermiştir.
Sözkonusu yasal düzenleme, ihale sözleşmelerinin ihalenin sonuç kararının açıklanmasından itibaren
30 gün içerisinde imzalanmasını öngörmektedir. Sözleşmeler imzalanmadan uygulanmaya
başlanamaz. İspanya mevzuatı, idarelerin ihalenin karara bağlanmasından önceki eylemleri hakkında
inceleme başvurusu yapılmasına izin vermektedir. Mevzuat uyarınca, idare, ihale sonuç kararını
isteklilere bildirmek zorundadır. İstekliler usule ilişkin hususlarda yargı yoluna başvurabilmekte ve bu
hususların askıya alınması da dahil olmak üzere, geçici tedbir talebinde bulunabilmektedirler.
AD, İspanya mevzuatının uygulanma şekline bakıldığında, ihalenin sonucuna ilişkin kararın, sözleşme
imzalanmadan önce herhangi bir inceleme sürecine tabi olamayacağını tespit etmiştir (madde 42).
AD, İspanya mevzuatı kapsamında, sözleşmenin bütün bildirimler tamamlanmadan önce de imzalanıp
uygulanmaya başlayabileceğini dikkate almıştır. Sonuç olarak, bazı durumlarda, sözleşme
uygulanmaya başlamadan önce ihalenin sonuç kararına ilişkin etkin bir inceleme süreci
başlatılmayabilmektedir (madde 43-44).
AD ayrıca, sözleşmenin iptali istemiyle dava açma seçeneğinin varlığının, sözleşme imzalanmadan
önce ihale sonuç kararına itiraz etmenin imkansızlığını telafi etmediğini belirtmiştir.
C-327/08 sayılı Fransa davası– Bekleme süresi
Avrupa Komisyonu – Fransa Cumhuriyeti
Karar tarihi: 11 Haziran 2009, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır.
Dava Komisyon tarafından açılmıştır.
İşbu davada, AD, Fransa kamu ihale kanununun ihtilaf direktiflerini uygulayan belli hükümlerinin, bu
direktiflerdeki koşulları karşılamadığını tespit etmiştir.
İhale kanununda yer alan sözkonusu hükümler, ihale sonucunun duyurulması ile ihalenin imzalanması
arasında 10 günlük bir bekleme süresi öngörmektedir. Ancak, bu hükümler uyarınca, yasal itirazda
bulunmak isteyen tarafların idareye bir niyet mektubu göndermesi gerekmektedir. İdarenin alınan
mektuba ilişkin mülahazada bulunmak için 10 günü vardır. Ancak bu ikinci 10 günlük dönem için
herhangi bir resmi bekleme süresi sözkonusu değildir. Bu nedenle, bir niyet mektubu almış bile olsa,
idare, bu süre içinde sözleşmeyi imzalayabilir. Kanun gereği asgari 10 günlük bekleme süresi acil
durumlarda daha da kısaltılabilmektedir.
10-günlük mülahaza süresi: AD, kanunun sözkonusu hükümlerinin, İhtilaf Direktifinde öngörülen
bekleme süresi kurallarına aykırı olduğuna karar vermiştir.
Acil durumlarda bekleme süresinin kısaltılması: AD, müteşebbislerin harekete geçmesi için makul bir
gecikme süresi bırakılması kaydıyla, asgari 10 günlük bekleme süresinin daha da kısaltılmasının kabul
edilebilir olduğunu belirtmiştir (madde 44). AD, bu duruma ilişkin “makul gecikme süresi” tanımına
değinmemiştir.
C-455/08 sayılı İrlanda davası– Bekleme süresi
Avrupa Komisyonu – İrlanda Cumhuriyeti
Karar tarihi: 23 Aralık 2009, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır.
Dava Komisyon tarafından açılmıştır.
İşbu davada, AD, İrlanda yasal düzenlemelerinde ihtilaf direktiflerini uygulayan hükümlerin bazılarının
bu direktifin koşullarını karşılamadığını tespit etmiştir.
İrlanda kamu ihale kanunu uyarınca ihale sonucuna ilişkin kararın isteklilere bildirilmesi
gerekmektedir. İstekliye gönderilen yazılı bildirimde “teklifinin neden seçildiğine (veya seçilmediğine)
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dair başlıca sebep veya sebeplerin belirtilmesi zorunludur. İdareler ayrıca bu bildirimin yapılmasını
takiben 14 günlük bir bekleme süresi uygulamakla yükümlüdür. Bu 14 günlük bekleme süresi içinde,
idareler sözleşmeyi imzalayamaz.
Ancak, kanun, gönderilen ilk yazılı bildirimde seçilen teklifin özellikleri ve nispi avantajları ile ihaleyi
kazanan isteklinin adının belirtilmesine dair bir şart koşmamıştır. Bu bilgileri edinmek isteyen
isteklilerin idareye yeniden başvurması gerekmektedir. İdare, bu tür taleplere 15 gün içinde cevap
verir.
AD, İrlanda kamu ihale kanunu hükümlerinin isteklileri geçici tedbir talep etme hakkından mahrum
bıraktığını (madde 31 ve 34) dolayısıyla ihtilaf direktiflerinin hükümlerine aykırı olduğunu karara
bağlamıştır.
İhtilaf çözümleri – geçici tedbirler ve zarar tazmini
C-568/08 sayılı Combinatie Spijker davası
Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, Van Spijker Infrabouw BV, De Jonge Konstruktie
BV - Provincie Drenthe
Karar tarihi: 9 Aralık 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının alındığı tarih: 14 Eylül 2010
Ön karar başvurusu
İşbu davada, AD, geçici tedbirlerin uygulanmasına ilişkin yasal sistemi ele almıştır. Geçici tedbirler ve
davanın esasları üzerinde karar veren iki farklı mahkemenin farklı sonuçlara ulaşma ihtimalini dikkate
almıştır. AD ayrıca, zararların tazmini konusunda devletin sorumluluğunu da incelemiştir.
Dava, gemi trafiğine açık büyük bir kanalın üzerinde yer alan iki köprünün yenilenmesi için
düzenlenen bir yapım işi ihalesi bağlamında açılmıştır. İdare, ihaleyi MFE adlı şirkete vermiştir.
Aralarında Combinatie Spijker’in (bundan sonra Combinatie olarak anılacaktır) de bulunduğu bazı
istekliler bu karara itiraz etmiştir. Combinatie, MFE’nin teklifinin geçersiz olduğunu iddia etmiştir.
MFE’nin değerlendirme kriterlerini karşıladığına dair ciddi şüphelerin bulunduğunu dolayısıyla ihale
sonucuna dair kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürmüştür. İdare bunun üzerine bütün isteklilere
bir yazı göndermiş ve usule ilişkin hatalar nedeniyle teklif çağrısını geri çekmeye karar verdiğini
belirtmiştir. Bu sefer MFE, Combinatie’nin iddialarına müdahale etmiştir.
Geçici tedbirlerle ilgili görülen davada, mahkeme MFE’nin idare tarafından belirlenen koşulları
karşıladığına kanaat getirmiştir. Mahkeme, anında etki gösterecek şekilde, idarenin ihaleyi MFE’den
başka bir şirkete veremeyeceğine dair karar çıkarmıştır. Bunun üzerine idare ihaleyi MFE’ye vermiştir.
İdare tarafından verilen bu son karar üzerine, Combinatie ve diğer istekliler yeni bir iddia ile öne
çıkmışlardır. İddiayı dinleyen mahkeme, MFE’ye verilen ihalenin yasal açıdan geçerli olduğuna hüküm
vermiştir. Combinatie ve diğerlerine kalan tek seçenek, zarar tazminatı talebiyle dava açmaktır.
Tazminat davasının görüldüğü mahkeme AD’ye bir dizi oldukça karmaşık soru yöneltmiştir. AD
kendisine yöneltilen bütün soruları mülahaza etmemiş, aşağıda belirtildiği şekilde bazı kilit noktalar
üzerine yoğunlaşmıştır:
Geçici tedbir için hızlı karar verme mekanizması: İhtilaf Direktifleri, hızlı karar vermek amacıyla
mümkün kılınan tek usulün aşağıdaki özellikleri taşıdığı bir sistem oluşturulmasını engellemez:
•
•
•
•
•

Hızlı bir zorunlu tedbirin uygulanması üzerine tasarlamış,
Avukatların görüş alışverişinde bulunmasına izin verilmeyen,
Kural gereği yazılı halde sunulanlar dışında hiçbir kanıtın kabul edilmediği,
Kanıtlara ilişkin yasal kuralların geçerli olmadığı,
Kararın yasal duruma ilişkin kesin hüküm vermediği ve bu tür bir kesin hükümle sonuçlanacak
bir karar verme sürecinin parçası olmadığı bir usul.
Geçici tedbir duruşması ve esasa yönelik duruşmada mahkemeler tarafından alınan kararların
farklılık göstermesi: İhtilaf Direktifinin oluşturduğu inceleme sisteminin yapısı gereği, esas davayı
gören mahkeme ile geçici tedbir davasını gören mahkemenin AB mevzuatını yorumlama şekli farklı
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olabilir. İki mahkemenin değerlendirmeleri arasındaki bu farklılık, mahkeme sisteminin İhtilaf
Direktifinin koşullarına uygun olmadığı anlamına gelmez.
İhtilaf Direktifi, geçici tedbir başvurusunu ele alan mahkemenin, İhtilaf Direktifini, esasa ilişkin davayı
gören mahkemenin hatalı olduğunu düşündüğü bir şekilde yorumlamasını engellemez.
AB mevzuatının ihlalinden kaynaklanan zararlara ilişkin devletin sorumluluğu: AB mevzuatının ihlali
nedeniyle ortaya çıkan zararın bireyleri etkilemesi halinde, zarara uğrayan bireyler:
•
•
•

ihlal edilen AB mevzuatının kendilerine haklar tanıdığı ve
bu hakları tanıyan hükümlerin ciddi ölçüde ihlal edildiği ve
ihlal ile bireylerin maruz kaldığı zarar arasında doğrudan bir neden sonuç ilişkisinin bulunduğu
durumlarda;
tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir.
AB mevzuatında buna ilişkin bir hüküm yer almaması durumunda, AB kamu alımları mevzuatının
ihlalinden doğan zararların tazminine dair kriterler her bir üye devletin kendi yasal sistemi içinde
belirlenir. Zararların tazmini, yukarıda özetle belirtilen koşulların karşılanmasına ve eşitlik ve etkinlik
ilkelerinin yerine getirilmesine bağlıdır.
C-314/09 sayılı Strabag davası
Stadt Graz - Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH
Karar tarihi: 30 Eylül 2010, Hukuk Sözcüsünün mütalaası bulunmamaktadır.
Ön karar başvurusu
İşbu davada, AD, İhtilaf Direktiflerinde öngörülen zarar tazmin yollarının, hatanın idareden
kaynaklanması koşuluna bağlanıp bağlanamayacağını ele almıştır.
Dava, 1998 yılında düzenlenen bir asfalt alımı ihalesi bağlamında açılmıştır. Toplamda 14 teklif
verilmiş ve ihale HFB şirketine bırakılmıştır. Değerlendirme sonucunda ikinci sırada Strabag şirketinin
verdiği teklif yer almaktadır.
Strabag ve ihaleyi kazanamayan diğer isteklilerden bazıları, kamu alımları inceleme merciine inceleme
başvurusu yapmıştır. Başvuruyu yapan firmalar, sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gereken tesise
sahip olmadığı için HFB’nin teklifinin ihale dışı bırakılması gerektiğini iddia etmiştir.
Aynı zamanda, Strabag ve diğerleri, kamu alımları inceleme merciine geçici tedbir başvurusu da
yapmıştır. İnceleme merciinden, iddianın esasına ilişkin karar beklenirken, idarenin sözleşmeyi
imzalamasını engelleyecek bir karar almasını talep etmişlerdir.
Kamu alımları inceleme mercii, inceleme başvurusunu ve geçici tedbir başvurusunu 10 Haziran 1999
tarihinde reddetmiştir. Dört gün sonra, idare sözleşmeyi HFB’ye vermiştir.
Ekim 2002 tarihinde, yüksek mahkeme, HFB’nin teklifinin ihaleye teklif çağrısına uygun olmadığı
gerekçesiyle kamu alımları inceleme merciinin kararını iptal etmiştir. Yüksek mahkemeye göre,
sözleşmenin gerçekleştirileceği sürenin yarısına kadar HFB’nin asfalt karıştırma tesisi olmayacağı için,
HFB’nin teklifi uygunluk göstermemektedir. Yüksek mahkeme 2003’te verdiği bir diğer kararında,
HFB’ye verilen ihalenin hukuka aykırı olduğuna hüküm vermiştir
Strabag ve diğerleri bunun üzerine idareye 300.000 Avro değerinde bir tazminat davası açmıştır.
Davayı açan tarafa göre, HFB’nin teklifinin, telafisi mümkün olmayan bir kusura yol açtığı gerekçesiyle
baştan ihale dışı bırakılması ve aslında Strabag’ın teklifinin kabul edilmiş olması gerekmekteydi.
HFB’nin teklifinin ihale davetindeki koşullara uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmeyen idare hataya
düşmüştü. Kamu alımları inceleme merciinin verdiği karar, riski göze alarak hareket eden idareyi haklı
çıkaramazdı. İdare ise, kamu alımları inceleme merciinin verdiği kararın bağlayıcı olduğunu dolayısıyla
burada kusurlu bir davranışı bulunmadığını iddia etmiştir.
Ulusal mevzuat gereği, devlet ancak idarenin bir kusuru olduğunda tazminat ödemektedir. Ancak aynı
mevzuat kapsamında, sorumluluktan kurtulmak için kusurlu olmadığını ispat yükü de idare
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üzerindedir.
Bu dava Avusturya mahkemeleri aracılığıyla temyize ulaşmıştır. Avusturya Yargıtayı Adalet Divanına
bazı sorular yöneltmiştir. AD aşağıda belirtilen soruyu mülahaza etmiştir. İlk soruya verdiği cevabın
ışığında, ulusal mahkemenin yönelttiği diğer soruları ele almaya gerek duymamıştır.
İdarenin AB kamu alımları mevzuatını ihlali nedeniyle talep edilen tazminatı, idarenin kusurlu
olması koşuluna bağlayan ulusal hükümler, İhtilaf Direktifleri kapsamında geçerli midir?
AD, tazminat talebinin kusur koşuluna bağlanamayacağına hüküm vermiştir. İhtilaf Direktifleri, ulusal
mevzuatın tazmin hakkının doğması için idarenin kusurlu olmasını şart koşmasını engeller. Bu kural,
kusurun varsayıma dayandığı durumlarda da geçerlidir. Kusur şartının aranmaması, başka ihtilaf
çözüm mekanizmalarının işletilemediği durumlarda, etkin bir ihtilaf çözümü sağlamaktadır. İtiraz
başvurusu için süre kısıtlamasının olduğu veya başvurunun yapılığı zaman dilimi nedeniyle geriye
kalan tek çözüm seçeneğinin karşılıklı anlaşma olduğu durumlar, bunun geçerli olduğu durumlardır
(madde 30-45).
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Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarının metinleri
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C-274/09 sayılı Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler davası
DİVAN KARARI (Üçüncü Daire)
10 Mart 2011 (*)
(Kamu alımları –2004/18/AET Sayılı Direktif – Kamu hizmeti imtiyazları – Kurtarma hizmeti – ‘kamu
hizmet ihalesi’ ile ‘hizmet imtiyazı’ arasındaki fark)
Münih Yüksek Bölge Mahkemesi’nin (Oberlandesgericht, München) (Almanya) 2 Temmuz 2009 tarihli
kararıyla yapılmış olan ve Divan’a 20 Temmuz 2009’da intikal eden
Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler
ve
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau,
Müdahiller:
Malteser Hilfdienst eV,
Bayerisches Rotes Kreuz
davasına ilişkin AT Antlaşması’nın 234. maddesi uyarınca yapılmış ön karar başvurusu hakkındaki
C‑274/09 sayılı davada,
Daire Başkanı K. Lenaerts ve hakimler, D. Sváby, E. Juhász (Raportör), G. Arestis ve T. von Danwitz,
Hukuk Sözcüsü: J. Mazák,
Baş katip: (İdari eleman) B. Fülöp’ten oluşan
DİVAN (Üçüncü Daire)
Yazılı usulü dikkate alarak ve 24 Haziran 2010 tarihli duruşmaya istinaden,

−
−
−
−
−
−
−

Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler için avukatlar B. Stolz ve P. Kraus
tarafından,
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau için avukatlar M. Kuffer
ve D. Bens tarafından,
Malteser Hilfsdienst eV için avukat W. Schmitz-Rode tarafından,
Bayerisches Rotes Kreuz için avukat E. Rindtorff tarafından,
Almanya Hükümeti için temsilciler M. Lumma ve J. Möller tarafından
Çek Cumhuriyeti Hükümeti için, temslici M. Smolek tarafından
İsveç Hükümeti için temsilci S. Johannesson tarafından,
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−

Avrupa Komisyonu için, temsilciler C. Zadra ve G. Wilms tarafından

sunulan görüşleri değerlendirerek,
Hukuk Sözcüsünün 9 Eylül 2010 tarihli oturumda sunduğu mütalaayı dinleyerek aşağıdaki kararı
vermiştir:

Karar
1.

2.

İşbu ön karar başvurusu, yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin
gerçekleştirilmesine yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve
2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin (Avrupa Toplulukları Resmi
Gazetesi, 2004, sayı L 134, sayfa 114) 1. maddesinin 2. paragrafının (a) ve (d) bentleri ile 1.
maddesinin 4. paragrafının yorumu ile ilgilidir.
Başvuru, bir tarafta bundan sonra ‘Stadler’ olarak anılacak olan Privater Rettungsdienst und
Krankentransport Stadler (Özel Ambulans ve Hasta Taşıma Hizmetleri), diğer tarafta ise
bundan sonra ‘Passau belediye birliği’ olarak anılacak olan Zweckverband für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung Passau (Kurtarma ve Yangın Söndürme Hizmetleri Passau
Belediye Birliği) arasında görülen ve kurtarma hizmetleri alanında hizmet ihalelerinin
gerçekleştirilmesini ilgilendiren dava kapsamında yapılmıştır. Taraflar, yukarıda sözü geçen
ihalelerin ‘kamu hizmet alımı sözleşmesi’ mi yoksa ‘hizmet imtiyazı’ mı olarak sınıflandırılması
gerektiği üzerine ihtilafa düşmüşlerdir.

Hukuki çerçeve
Avrupa Birliği mevzuatı
3.

2004/18 sayılı Direktifin birinci maddesi uyarınca:
‘…
2. (a) “Kamu ihale sözleşmeleri” bir veya daha fazla sayıda ekonomik operatör ile bir veya
daha fazla sayıda ihale makamı arasında maddi menfaate dayalı ve yazılı olarak akdedilen ve
bu Direktif kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, ürün tedariki veya hizmetlerin temin
edilmesi amacına yönelik sözleşmelerdir.
…
(d) “Hizmet alımı ihale sözleşmeleri, konusu Ek II’de belirtilen hizmetlerin verilmesi olan ve
yapım işleri ile mal alımı ihale sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerdir.
…
4. “Hizmet imtiyazı”, bir hizmetin sunulmasına karşılık olarak hizmet sunma hakkını veya bu
hak ile birlikte bir ödemeyi de içermesi dışında, hizmet alımı ihale sözleşmesi ile aynı türden
bir sözleşmedir.
…’
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Ulusal mevzuat
4.

Bundan sonra ‘Bavyera Kanunu’ olarak anılacak olan kurtarma hizmetlerine ilişkin Bavyera
kanunu (Bayerisches Rettungsdienstgesetz) 1 Ocak 20069 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Mevcut dava kapsamında bu kanunun ilgili hükümleri şunlardır:
‘Madde 1- Konu ve amaç
Bu Kanun, acil kurtarma, hastaların doktor eşliğinde nakli, hastaların nakli, dağ ve mağara
kurtarma ve su kurtarma hizmetlerini (kurtarma hizmetleri) kapsar. Kurtarma hizmetlerinin
bölge genelinde temin edilmesi bir kamu hizmetidir ve bir kamu kurtarma hizmeti sağlayıcısı
tarafından temin edilir…
…
Madde 4 – Görevin verildiği organlar
(1) Bir bölgeye bağlı olmayan bölge ve belediyeler, işbu Kanun gereği, kurtarma hizmetinin
kapsadığı alanlarda kamu kurtarma hizmetini temin etme görevine sahiptir...
(2)
Kurtarma hizmetini veren en üst düzey kurum, sisteme dahil olan belediye şemsiye
kuruluşlarıyla da istişare ederek, kurtarma hizmetinin etkin ve ekonomik bir şekilde
yönetilmesini sağlamak üzere, yasal düzenlemeyle kurtarma hizmeti alanlarını belirler.
(3)
Bir bölgeye bağlı olmayan ve aynı kurtarma hizmeti alanında yer alan bölge ve
belediyeler, işbu Kanun kapsamında, kurtarma hizmetleri ve yangın söndürme hizmetlerine
ilişkin bir belediye birliği ile bağlantılı olarak görevlerini yerine getirirler.
…
Madde 13 – Acil kurtarma, hastaların doktor eşliğinde nakli ve hastaların nakli hizmetlerinin
ihale edilmesi
(1) Kurtarma ve yangın söndürme hizmetlerine ilişkin belediye birliği, karada acil kurtarma,
hastaların doktor eşliğinde nakli ve hastaların nakli hizmetlerinin yerine getirilmesi görevini
aşağıdaki kurumlara ihale eder:
1. Bayerisches Rotes Kreuz (Bavyera Kızıl Haçı)
2. Arbeiter-Samariter-Bund (İşçi Yardım Federasyonu)
3. Malteser-Hilfsdienst (Malta Yardım Servisi),
4. Johanniter-Unfall-Hilfe (St. John Kaza Yardım) veya
5. yukarıdakilere benzer yardım kuruluşları.
…
(2)
Yardım kuruluşlarının hazırlıklı olmaması veya görevi yerine getirecek durumda
olmamaları halinde, kurtarma ve yangın söndürme hizmetlerine ilişkin belediye birliği karada
kurtarma hizmetlerini üçüncü taraflara yaptırır veya kendi başına veya üyeleri aracılığıyla
yerine getirir.
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(3) Kurtarma ve yangın söndürme hizmetlerine ilişkin belediye birliği, durumun yeterince
değerlendirilmesinin ardından, kendi takdirini kullanarak hangi kuruluşun seçileceğine ve
ihale kapsamına karar verir. İhaleye çıkma kararı şeffaf biçimde ve nesnel kriterlere göre
verilir. Kurtarma ve yangın söndürme hizmetlerine ilişkin belediye birliği ihale kararını uygun
biçimde duyurarak ilgilenen hizmet sağlayıcılarının başvurmasına olanak tanır.
(4) Kurtarma ve yangın söndürme hizmetlerine ilişkin belediye birliği ile kurtarma hizmetinin
yerine getirilmesiyle görevlendirilmiş kuruluşun arasındaki yasal ilişki kamu hukukuna tabi bir
sözleşme ile düzenlenir.
…
Madde 21 – Yetkilendirme gerekliliği
(1)
Acil kurtarma, hastaların doktor eşliğinde nakli ve hastaların nakli hizmetlerini veren
her kuruluşun yetkilendirilmesi gerekmektedir.
…
Madde 24 – Yetkilendirme koşulları
…
(2) Acil kurtarma, hastaların doktor eşliğinde nakli ve hastaların nakli hizmetlerini kamu kurtarma
hizmeti olarak sunan kuruluşlar, 13. Maddenin 4. Paragrafı uyarınca … kamu hukukuna tabi
sözleşme sunmaları halinde yetkilendirilir.
…
(3) Hastaların nakli hizmetini kamu kurtarma hizmeti dışında sunan kuruluşlar ise,
yetkilendirilmeleri sonucunda etkin bir kurtarma hizmetinin getireceği kamu yararının
tehlikeye gireceğinin öngörülmesi durumunda… yetkilendirilmezler…
…
Madde 32 – Ücretlerndirme ve kullanım ücreti tabanı
Doktorların dahil olduğu durumlarda da geçerli olmak üzere, kurtarma hizmetlerinin
temininden kaynaklanan kullanımlar ücrete tabidir. Kullanım ücretleri, işletmeler için geçerli
olan ekonomik ilkeler doğrultusunda öngörülebilen maliyetlere bağlı olarak hesaplanır ve
hizmetlerin düzgün bir şekilde sunulması, ekonomik ve maliyet etkin bir yönetim ve etkin bir
organizasyon yapısıyla tutarlı olmalıdır.
…
Madde 34 - Acil kurtarma, hastaların doktor eşliğinde nakli ve hastaların nakli hizmetlerini
sunan işletmelerin kullanım ücretleri
…
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(2) Sosyal güvenlik kurumları, acil kurtarma, hastaların doktor eşliğinde nakli ve hastaların
nakli hizmetleri için ödeyecekleri kullanım ücretlerini, kurtarma hizmetini sunan kuruluşlarla
veya onların eyalet federasyonlarıyla birlikte, yeknesak biçimde belirler…
(3) Kullanım ücreti anlaşması her yıl, mevcut anlaşmanın süresi dolmadan yapılır.
(4)
Acil kurtarma, hastaların doktor eşliğinde nakli ve hastaların nakli hizmetlerinin
maliyetleri kullanıcılar arasında yeknesak standartlar uyarınca paylaştırılır. Hizmeti sunan
işletmeciler, sosyal güvenlik kurumları ile üzerinde anlaşılan kullanım ücretlerini, kamu
kurtarma hizmetinden yararlanmak isteyen diğer bütün kişi ve kurumlara da uygular.
(5) Kullanım ücretleri; acil kurtarma, hastaların doktor eşliğinde nakli ve hastaların nakli
hizmetlerinin sunulduğu alanlarda bu hizmetlerin temini için 32. maddenin ikinci cümlesinde
belirtilen izin verilen tahmini maliyetler ve hizmet sunma dönemi boyunca görülecek tahmini
işlem sayısı esas alınarak, her vaka için ayrı değerlendirilir. Hizmetlerin sunumuna ilişkin
maliyetler, kurtarma hizmetinde özellikle doktorların devreye girmesi durumunda ortaya
çıkacak maliyetleri, … ve 8. paragraf uyarınca, Bavyera Kurtarma Hizmeti Merkezi için Merkezi
Takas Kurumu’nun faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sosyal güvenlik
kurumları her vakada ayrı olmak üzere, bireysel hizmet saylayıcılarla, bütünleşmiş merkez
ofislerin hizmet sağlayıcılarıyla ve Bavyera Kurtarma Hizmeti Merkezi için Merkezi Takas
Kurumu’yla, ücret dönemi boyunca geçerli olacak tahmini maliyetleri üzerinde anlaşmaya
varır. Maliyetler bir bütçe gibi de kararlaştırılabilir.
(6) Ücret döneminin başlamasından önceki mali yılın 30 Kasım tarihine kadar 2. paragrafta
belirtilen kullanım ücreti anlaşması veya 5. paragrafta belirtilen anlaşma yapılmazsa, ücret
tahkim kurulu önünde…, yaklaşık maliyet ile kullanım ücretlerinin miktarına ilişkin tahkim
işlemleri başlatılır… Kullanım ücretleri geriye dönük olarak düzeltilemez.
(7) Sosyal güvenlik kurumları ile üzerinde anlaşılan veya bağlayıcı bir düzenlemeyle belirlenen
yaklaşık maliyet, acil kurtarma, hastaların doktor eşliğinde nakli ve hastaların nakli
hizmetlerinin temininden elde edilen ücretlerden karşılanır (gelir mutabakatı). Ücret
döneminin sona ermesiyle birlikte, her hizmet sağlayıcısı, her bütünleşmiş merkez ofis hizmet
sağlayıcısı ve Bavyera Kurtarma Hizmetleri için Merkezi Takas Kurumu, gerçek maliyetleri
kesin hesap beyanlarında gösterirler ve bunları maliyet anlaşmasındaki tahminlerle kıyaslarlar
(hesap verme). Gerçek maliyetler ile sosyal güvenlik kurumunun maliyet anlaşmasında kabul
ettiği yaklaşık maliyetler arasında bir fark görülmesi durumunda, hesap verme işleminin
sonucu bir sonraki ücret müzakerelerinde ele alınır; ancak hizmet sağlayıcısının … veya
Merkezi Takas Kurumunun maliyetleri bir bütçe olarak kabul edilmişse, söz konusu ileriye
atma işlemi gerçekleşemez.
(8) 35. maddenin 2 ila 7. Paragraflarının uygulanmasında, Bavyera Kurtarma Hizmetleri için
Merkezi Takas Kurumu’nun hizmetlerine başvurulur. Takas Kurumu bu durumda özellikle:
1. 2. paragraf uyarınca ve 5. paragrafta belirtilen anlaşmalara ilişkin kullanım ücretlerinin
kabul edilme sürecinde bir danışman olarak sürece katılır;
2. sürece dahil olan taraflarca öne sürülen yaklaşık maliyetler ile tahmin edilen kurtarma
hizmeti sayısını esas alarak, gerekli kullanım ücretlerini hesaplar ve bu ücretleri üzerinde
mutabakata varmak üzere taraflara teklif eder; mevcut mali yıl içinde kullanım
ücretlerinin düzeltilmesi gerektiği durumlarda da aynı uygulamayı yapar;
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3. kamu kurtarma hizmeti sağlayıcısı için… maliyetleri ödemekle yükümlü kişi ve
kurumlardan kullanım ücretlerini tahsil eder…;
4. gelir mutabakatı işlemlerini yürütür;
5. hizmet sağlayıcısına, hizmet sağlarken karşılaştığı maliyetlere karşılık ödeme yapar…;
6. hizmet sağlayıcıları tarafından beyan edilen hesapları, hesaplamaların güvenilirliği ve
doğruluğu açısından inceler;
7. kamu kurtarma hizmeti için, denetimden geçirilmiş genel bir kesin hesap beyanı hazırlar.
Bavyera Kurtarma Hizmetleri Merkezi Takas Kurumu, bu bağlamda, kar amacı gütmeden
hizmet verir. Sürece dahil olan bütün taraflar Bavyera Kurtarma Hizmetleri Merkezi Takas
Kurumu’na görevini yerine getirmede destek olmak ve bu amaçla talep edeceği bilgi ve yazılı
belgeleri sağlamakla yükümlüdür.
…
Madde 48 –Tahkim kurulları
…
(3) Ücret tahkim kurulu, bir başkanın yanı sıra:
1. Karada kurtarma hizmeti kullanım ücretine ilişkin ihtilaflarda, karada kurtarma hizmeti
sağlayıcıları adına üç üye ve sosyal güvenlik kurumları adına üç üyeden oluşur…
…
(5) Ücret tahkim kurulu başkanı ve başkan vekili, kamu kurtarma hizmeti sağlayıcıları, Bavyera
Sağlık Sigortası Doktorları Birliği, hastaların naklinde doktorların eşlik etmesini sağlamaktan
sorumlu kurumlar ve sosyal güvenlik kurumları tarafından birlikte atanır.
Madde 49 – Kurtarma hizmeti makamları
(1) İşbu Kanunun uygulanmasından sorumlu makamlar şunlardır:
1. En üst kurtarma hizmeti makamı olarak, Bavyera İç İşleri Bakanlığı, …
…
Madde 53 – Düzenlemeler ve idari hükümler
(1) En üst kurtarma hizmeti makamı, yasal düzenleme gereği:
…
11. Bavyera Kurtarma Hizmetleri Merkezi Takas Kurumunu kurar…
…’
Esas davaya konu olan ihtilaf ve ön karar için yöneltilen sorular
5.

Stadler, Bavyera eyaletinde, Passau belediğe birliğine, birlikle sözleşmelerinin sona erdiği 31
Aralık 2008 tarihine kadar kurtarma hizmeti tedarik etmiştir. Stadler, İdare Mahkemesi’ne
(Verwaltungsgericht – Almanya) sözleşmenin feshinin geçerli olmadığına dair itiraz başvurusu
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yapmış ve sözleşmeyi uygulamaya devam etmek için esas davada yürütmenin durdurulmasını
hükmeden bir ara karar talebinde bulunmuştur. Stadler’in bütün talepleri reddedilmiştir.
6.

Yukarıda belirtilen dava sırasında yaptığı açıklamada, Passau belediye birliği niyetinin
öncelikle kurtarma hizmetlerinin teminini, bir ihaleye çıkmadan, geçici sözleşmelerle başka
işletmelere vermek, daha sonra Bavyera kanununun 13. Maddesinin 3. Paragrafında belirtilen
seçim usullerini kullanarak ihale yoluyla nihai sözleşmenin kime verileceğine karar vermek
olduğunu belirtmiştir.

7.

Passau belediye birliği Malteser Hilfsdienst eV (Malta Yardım Servisi) ve Bayerisches Rotes
Kreuz (Bavyera Kızıl Haçı) ile geçici sözleşmeler imzalamıştır.

8.

17 Aralık 2008 tarihli yazı ile, Stadler, Passau belediye birliğinin yürüttüğü usule itiraz etmiş ve
Vergabekammer (Kamu İhale Kurulu) önünde yasal işlem başlatmıştır. Kurul Stadler’in
başvurusunu kabul edilebilir olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.

9.

Stadler bunun üzerine, Kurul kararını Oberlandesgericht München’e (Münih Yüksek Bölge
Mahkemesine) taşımıştır.

10.

Başvuruyu yapan mahkemeye göre, davanın amacı, Bavyera’daki ihtilaf konusu hizmetlerin
sunulmasının ‘hizmet imtiyazı’ mı yoksa ‘hizmet ihalesi’ mi olarak sınıflandırılması gerektiğinin
ve bu yasal sınıflandırmanın nasıl sonuçlar doğuracağının tespitidir. Bu sınıflandırma, 2004/18
sayılı Direktifin ‘hizmet imtiyazı’ tanımını yapan 1. Maddesinin 4. Paragrafının
yorumlanmasına bağlıdır.

11.

Passu’da, kurtarma hizmetlerinin kamuya teminine ilişkin sözleşmeler, ihale makamı olan
Passau belediye birliği ve bir hizmet sağlayıcısı arasında sözde bir ‘imtiyaz modeli’ uyarınca
düzenlenmektedir.

12.

Söz konusu kurtarma hizmetleri için kullanım ücretleri, sosyal güvenlik kurumu ile seçilen
hizmet sağlayıcısı arasında kabul edilir. Bavyera kanununun 32. Maddesinin ikinci cümlesine
göre, kullanım ücretleri, işletmeler için geçerli olan ekonomik ilkeler doğrultusunda
öngörülebilen maliyetlere bağlı olarak hesaplanır ve hizmetlerin düzgün bir şekilde sunulması,
ekonomik ve maliyet etkin bir yönetim ve etkin bir organizasyon yapısıyla tutarlı olmalıdır.
Üzerinde anlaşılan yaklaşık maliyetler, acil kurtarma, hastaların doktor eşliğinde nakli ve
hastaların nakli hizmetlerini karşılığında alınan ücretlerle karşılanır. Sosyal güvenlik kurumu ve
hizmet sağlayıcısının bu ücretlerin miktarı üzerinde anlaşamaması durumunda, bu husus bir
tahkim kuruluna getirilebilir. Tahkim kurulunun verdiği karar idare mahkemelerinde temyiz
edilebilir.

13.

Seçilen hizmet sağlayıcısı ücretlerini, Bavyera İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan bir merkezi
takas kurumundan alır. Hizmet sağlayıcısı, söz konusu merkezi takas kurumunun hizmetlerini
kullanmakla yasal olarak yükümlüdür. Söz konusu takas kurumu, gerçek kurtarma sayısına
bakılmaksızın, önceden hesaplanan yıllık bir genel ücret üzerinden, haftalık veya aylık olarak
hizmet sağlayıcısının hesabına ödeme yapar. Yılın sonunda bir açığın ortaya çıkması
durumunda, bu açık sonradan yapılacak müzakerelerde tartışılır.

14.

Başvuruyu yapan mahkemeye göre, borçluların %10’una tekabül eden özel sigortalı veya
sigortasız kişiler, zorunlu yasal sigorta kapsamındaki kişilerle aynı kullanım ücretlerini ödemek
zorundadır.

15.

Başvuruyu yapan mahkeme, Almanya’da ‘ihale modeli’ olarak bilinen alternatif bir kurtarma
hizmeti temini yöntemi olduğunun altını çizmiştir. Aralarında Saksonya’nın da bulunduğu belli
eyaletlerde, kurtarma hizmetinden sorumlu ihale makamı, hizmet sağlayıcılarına doğrudan
ödeme yapmaktadır. Kurtarma hizmetlerinden sorumlu kamu kurumları, bu ücreti sosyal
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güvenlik kurumları ile yaptıkları müzakerelerde belirlemekte ve daha sonra hizmet
sağlayıcılarına ödemektedir. Bu model Bundesgerichtshof (Almanya Federal Adalet Divanı)
tarafından halihazırda bir ‘hizmet ihalesi’ olarak sınıflandırılmıştır.
16.

Saksonya gibi eyaletlerde uygulanan ‘ihale modeli’ ile Bavyera gibi eyaletlerde uygulanan
‘imtiyaz modeli’ arasındaki fark, ilk modelde, kanunda öngörülen kullanım ücretlerinin,
kurtarma hizmetlerinden sorumlu ihale makamı ile başka bir ihale makamı (sosyal güvenlik
kurumu) arasında görüşülüp karara bağlanması ve hizmet sağlayıcısının bu anlaşmaya uymak
zorunda olması, ikinci modelde ise, kullanım ücretinin hizmet sağlayıcısı ile başka bir ihale
makamı (sosyal güvenlik kurumu) arasında belirlenmesidir.

17.

Bu nedenle, başvuruyu yapan mahkeme için, başka bir pazarlık yönteminin seçilmesinin,
modellerden birinde kurtarma hizmetinin 2004/18 sayılı Direktif uyarınca ‘hizmet ihalesi’
yoluyla elde edilmesi gerektiği; diğer modelde ise sözleşmenin bir ‘hizmet imtiyazı’
oluşturduğu gerekçesiyle, kamu hizmet alımı ihaleleri için geçerli olan kuralların
uygulanamayacağı anlamına gelebilir mi sorusu gündeme gelmektedir.

18.

Yukarıda belirtilenlere ilaveten, başvuruyu yapan mahkeme, Adalet Divanının içtihadından
yola çıkarak, kamu hizmet imtiyazı sınıflandırmasının yapılabilmesi için, ücretin üçüncü bir
tarafça ödenmesi, yüklenicinin de söz konusu hizmetleri işletme riskini üstlenmesi gerektiği
çıkarımının yapılabileceği görüşündedir. O zaman şu soru ortaya çıkmaktadır: ‘hizmet imtiyazı’
ve ‘hizmet ihalesi’ arasındaki farkı net olarak ortaya koyan kriterin, ekonomik riskin yüklenici
tarafından üstlenilmesi olduğu düşünülüyorsa, aksi durumda ihale makamının üzerinde
kalacak tüm riskin üstlenilmesi kaydıyla, herhangi türden bir riskin yüklenici tarafından
üstlenilmesi yeterli midir?

19.

Bu ayrım fazlasıyla iyidir çünkü, başvuruyu yapan mahkemenin de belirttiği üzere, ‘imtiyaz
modeli’ kapsamında, hizmet sağlayıcısının sadece sınırlı bir ekonomik riski üstlenmesi
gerekmektedir.

20.

Münih Yüksek Bölge Mahkemesi (Oberlandesgericht München) bu durumu dikkate alarak,
davayı askıya alma ve Divan’a aşağıdaki sorularla ön karar başvurusu yapmaya karar vermiştir:
‘(1) Hizmet teminine ilişkin bir sözleşme (mevcut durumda kurtarma hizmetleri) kapsamında
ihale makamı yükleniciye hizmet karşılığı doğrudan ödeme yapmıyor ancak:
(a) temin edilecek hizmetlere ilişkin kullanım ücreti yüklenici ve kendileri de ihale makamı
olan üçüncü taraflar arasında (mevcut durumda sosyal güvenlik kurumu) müzakere
sonucu belirleniyorsa,
(b) bu süreçte anlaşmaya varılamaz ise, kullanım ücretinin bu amaçla kurulan ve kararları
devlet mahkemelerinde temyize taşınabilen bir tahkim kurulunca belirlenmesine yönelik
bir hüküm uygulanıyorsa,
(c) ücret yükleniciye doğrudan kullanıcılar tarafından değil de yüklenicinin yasa gereği
hizmetlerinden yararlanmak zorunda olduğu bir merkezi takas kurumu tarafından düzenli
olarak ödeniyorsa; söz konusu hizmet temini sözleşmesi, sadece bu sebeplerden ötürü,
Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (a) ve (d) bentleri kapsamında belirtilen hizmet
ihalesinden farklı olarak, Direktifin 1. Maddesinin 4. Paragrafı kapsamında belirtilen bir
hizmet imtiyazı olarak mı düşünülmelidir?
(2) Birinci soruya verilen cevabın olumsuz olması durumunda, kamu hizmetlerine bağlı
işletme riskinin aşağıdaki sebeplerden ötürü sınırlı olduğu bir hizmet imtiyazı örneği var
mıdır:
(a) bir yasal hüküm gereği, hizmetlerin teminine ilişkin kullanım ücretlerinin, işletmeler için
geçerli olan ekonomik ilkeler doğrultusunda öngörülebilen maliyetlere bağlı olarak
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hesaplanması ve hizmetlerin düzgün bir şekilde sunulması, ekonomik ve maliyet etkin bir
yönetim ve etkin bir organizasyon yapısıyla tutarlı olması gerekliliği.
(b) kullanım ücretlerinin, ödeme gücü olan sosyal güvenlik kurumlarınca ödenecek olması,
(c) sözleşmede belirlenen alan dahilinde belli bir münhasırlığın garanti edilmiş olması ancak
yüklenicinin bu sınırlı riski tamamen üstlenmesi.
Ön karar için başvurulan sorular
21.

Başvuruyu yapan mahkemenin yönelttiği iki soru birbiriyle bağlantılı olduğu için, ikisini bir
arada incelemek uygundur.

22.

İlk olarak belirtilmesi gereken husus, kurtarma hizmetlerinin temini için Passau belediye birliği
tarafından verilen sözleşmelerin, sözde ‘imtiyaz modeli’ şeklinde düzenlendiğidir. İmtiyaz
modeli kapsamında ücretin ihale makamı tarafından değil de, hizmetin kullanıcılarından
merkezi takas kurumunca tahsil edilen meblağlardan ödenmesi, bu alım yöntemini,
sonucunda kamu hizmet sözleşmesi imzalanan ‘ihale modelinden’ (bkz: C-160/08 sayılı
Komisyon – Almanya [2010] ECR I-0000 davası, madde 131) ayıran birincil unsurdur. Hizmet
için geçerli olan kullanım ücretleri, sosyal güvenlik kurumu ile Passau belediye makamı
tarafından belirlenen hizmet sağlayıcısı arasında kararlaştırılır.

23.

Bu bağlamda, bir hizmet temini işleminin ‘hizmet imtiyazı’ mı yoksa ‘kamu hizmet ihalesi’ mi
olarak sınıflandırılacağı sorusunun, tamamen Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde ele
alınması gerektiği ilk baştan hatırlatılmalıdır (bkz, diğerleri yanında, C‑382/05 sayılı Komisyon
– İtalya [2007] ECR I‑6657 davası, madde 31 ve C-196/08 sayılı Acoset [2009] ECR I‑9913
davası, madde 38).

24.

2004/18 sayılı Direktifte sırasıyla 1. maddenin 2. paragrafının (a) ve (d) bentlerinde ve 1.
maddenin 4. paragrafında verilen ‘kamu hizmet alımı ihalesi’ ve ‘hizmet imtiyazı’ tanımlarının
kıyaslaması yapıldığında, kamu hizmet alımı ihalesi ile hizmet imtiyazı arasındaki farkın,
hizmet temini karşılığı alınan bedelden kaynaklandığı görülmektedir. Hizmet alımı
ihalelerinde, bedel, doğrudan ihale makamı tarafından hizmet sağlayıcısına ödenirken (bunun
için bkz: C-458/03 sayılı Parking Brixen [2005] ECR I-8585 davası, madde 39 ve Komisyon –
İtalya davası, madde 33 ve 40) hizmet imtiyazı söz konusu olduğunda, hizmetin teminine
ilişkin bedel, tek başına veya bir ödemeyle birlikte, hizmetin işletilmesi hakkından elde
edilmektedir (bunun için bkz: C-206/08 sayılı Eurawasser [2009] ECR I-8377 davası, madde
51).

25.

Tedarikçinin doğrudan ihale makamından ödeme almadığı ancak üçüncü taraflardan ödeme
alma yetkisine sahip olduğu hizmet temini sözleşmeleri, 2004/18 sayılı Direktifin 1.
maddesinin 4. paragrafında tanımlanan bedele ilişkin gereklikleri karşılamaktadır (bkz:
Eurawasser davası, madde 57).

26.

Bedelin nasıl ödendiği, hizmet imtiyazı sınıflandırması için belirleyici unsurlardan biriyken, bir
taraftan da, hizmet imtiyazında hizmet sağlayıcısının söz konusu hizmetlerin işletilmesinden
kaynaklanan riskleri üstlenmesi gerektiği ve söz konusu risklerin hizmet sağlayıcısına
devredilmemesi durumunda ilgili işlemin bir hizmet imtiyazı değil, kamu hizmet alımı ihalesi
olarak kabul edildiği içtihada bakıldığında anlaşılmaktadır (bkz: Eurawasser davası, madde 59
ve 68 ve sözü geçen içtihat davaları).

27.

Başvuru kararından da anlaşılacağı üzere, esas davada kurtarma hizmetini sağlayan tedarikçi
de ücretini söz konusu sözleşmeyi düzenleyen ihale makamından değil, Bavyera kanunu
gereği, zorunlu devlet sigortası kapsamındaki kişilerin ve hatta özel sigortalı ve sigortasız
kişilerin hizmetleri aldığı sosyal güvenlik kurumundan, kullanım ücreti olarak almaktadır.
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28.

Kullanım ücreti miktarının kurtarma hizmetini sağlayan tedarikçi tarafından tek taraflı olarak
değil de, kendisi de bir ihale makamı olan sosyal güvenlik kurumu ile yapılan anlaşma
sonucunda belirlenmesi (bunun için bkz: C-300/07 sayılı Hans & Christophorus Oymanns
[2009] ECR I-4779 davası, madde 40 ila 59) ve bu ücretlerin hizmetten yararlananlar
tarafından doğrudan seçilen tedarikçiye değil de, bu ücretleri tahsil ve havale etmekten
sorumlu bir merkezi takas kurumu aracılığıyla düzenli ödemeler halinde hesaba ödenmesi, bu
bulguyu etkilemez. Bununla birlikte, hizmet sağlayıcısı tarafından alınan bütün ödemeler,
sözleşme düzenleyen ihale makamı dışındaki kişi ve kurumlardan gelmektedir.

29.

Esas davaya konu olan bu gibi durumlarda, 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 4.
Paragrafında verilen tanım kapsamında bir hizmet imtiyazı söz konusu olduğunu söylemek
için, üzerinde anlaşılan ödeme yönteminin, hizmet sağlayıcısının hizmeti işletme hakkıyla
ortaya çıkıp çıkmadığının ve bunun sonucunda hizmet sağlayıcısının söz konusu hizmetin
işletilmesinden kaynaklanan riski üstlenip üstlenmediğinin belirlenmesi gerekmektedir.
Başlangıçta bu risk çok sınırlı da olsa, hizmet imtiyazı sınıflandırması yapmak için, ihale
makamının, imtiyaz sahibine karşılaşılan riskin tamamını veya en azından önemli bir kısmını
devretmesi gerekmektedir (bunun için bkz: Eurawasser davası, madde 77 ve 80).

30.

Esas davada, Passau belediye birliği, Bavyera kanununun 4. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca,
sorumlu olduğu kurtarma hizmetlerinin teknik, idari ve mali uygulamasını çok yıllığına,
tamamıyla seçilen hizmet sağlayıcılarına vermiştir.

31.

Dolayısıyla, Passau belediyesinin idari sorumluluğundaki alan içinde, kurtarma hizmetlerinin
sözleşmede belirlenen koşullar ve Bavyera kanunu uyarınca yerine getirilmesinden seçilen
hizmet sağlayıcıları sorumludur.

32.

Stadler, bu işlemle Passau belediyesinin aynı zamanda söz konusu hizmetlerin işletilmesinden
kaynaklanan riskleri de seçilen hizmet sağlayıcılarına devrettiği iddiasına itiraz etmektedir.

33.

Bu bağlamda, hizmet sağlayıcısının ücretinin tamamen bir üçüncü tarafça ödendiği
durumlarda, ihale makamı tarafından işletme riskinin ‘çok sınırlı’ bir kısmının bile hizmet
sağlayıcısına devredilmesi, bu işlemin hizmet imtiyazı olarak kabul edilmesi için yeterlidir (bkz:
Eurawasser, madde 77).

34.

Belli faaliyet sektörlerinin, özellikle de esas davaya konu olan bu gibi kamu hizmeti içeren
sektörlerin, ilgili mali riski sınırlandırıcı etkiye sahip kurallara tabi olması normaldir. İhale
makamlarının, tamamen iyi niyet çerçevesinde, söz konusu kamu hizmetini temin etmenin en
etkili yolunun, işletme riski çok sınırlı olsa bile, imtiyaz sözleşmesi olduğunu düşünmeleri
halinde, bu hizmetleri imtiyaz yoluyla temin etme yollarının özellikle açık olması
gerekmektedir (Eurawasser davası, madde 72 ve 74).

35.

Yukarıda bahsedilen sektörlerde, ihale makamı, ilgili hizmeti düzenleyen kanunların detaylı
kurallarına, dolayısıyla da devredilecek riskin seviyesine hiçbir şekilde etki edemez; dahası,
imtiyaz veren bir kamu idaresinden, ilgili sektördeki mevcut koşullardan daha rekabetçi ve
kurallar gereği ortaya çıkandan daha fazla mali risk içeren koşullar yaratmasını beklemek de
mantıklı değildir (Eurawasser davası, madde 75 ve 76).

36.

Ayrıca belirtilmelidir ki, esas davaya konu olan işlemin net olarak sınıflandırmasını yapmak
Adalet Divanı’nın görevi değildir. Divan’ın görevi, Avrupa Birliği mevzuatını ulusal
mahkemenin kendisine iletilen ihtilaflı durumu çözmesinde faydalı olabilecek şekilde
yorumlamakla sınırlıdır (bkz: Parking Brixen davası, madde 32). İlgili sözleşmenin net olarak
sınıflandırılması, varılan gerçeklerin Divan tarafından belirlenen genel kriterleri karşılayıp
karşılamadığını belirlemek zorunda olan ulusal mahkemenin görevidir.
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37.

Bu bağlamda, hizmetin ekonomik anlamda işletilmesine ilişkin riskin, piyasadaki beklenmedik
durumlara maruz kalma riski olarak anlaşılması gerektiği ifade edilmelidir (bunun için bkz:
Eurawasser davası, madde 66 ve 67). Piyasadaki beklenmedik durumlarda maruz
kalınabilecek riskler; diğer müteşebbislerden kaynaklanan rekabet riski, hizmet arzının taleple
örtüşmeme riski, hizmet karşılığı ödeme yapması gerekenlerin ödeyememe riski, hizmetin
sağlanmasından doğan maliyetlerin gelirlerle karşılanamaması riski veya örneğin, hizmetin
yetersizliğinden doğan zarar veya hasarlar karşısında mali yükümlülük riskinden oluşabilir
(bunun için bkz: C-234/03 sayılı Contse ve Diğerleri [2005] ECR I‑9315 davası, madde 22, ve
Hans & Christophorus Oymanns davası, madde 74).

38.

Buna karşın, müteşebbisin kötü yönetiminden veya hatalı kararlarından doğan riskler, ister
hizmet alımı sözleşmesi ister imtiyaz sözleşmesi olsun bütün sözleşme türlerinde görülen
doğal riskler olduğundan, hizmet alımı veya imtiyaz sınıflandırması yapılırken belirleyici
değildirler.

39.

Esas davaya konu olan durumda, ilk olarak gözlemlenmesi gereken husus, kullanım
ücretlerinin kurtarma hizmetini sağlayan tedarikçi tarafından tek taraflı olarak değil de, sosyal
güvenlik kurumu ile yapılan yıllık müzakereler sonucunda belirlendiğidir. Sonuçları tümüyle
öngörülemeyen bu müzakereler, hizmet sağlayıcısının sözleşme süresi boyunca sıkıntılarla
karşılaşma riskini de içermektedir. Bu sıkıntılar, diğerleri yanında, müzakereler sırasında
verilen ödünlerden veya kullanım ücretlerinin seviyesini belirlemeye ilişkin tahkim
işlemlerinden kaynaklanabilir.

40.

Başvuruyu yapan mahkemenin de ifade ettiği gibi, hizmet sağlayıcısının karşılıklı müzakere
yapmak zorunda olduğu sosyal güvenlik kurumunun, yasal yükümlülükleri gereği, kullanım
ücretini mümkün olan en düşük seviyede tutmaya önem verdiği düşünüldüğünde, hizmet
sağlayıcısı, aynı zamanda, bu ücretlerin bütün işletme maliyetlerini karşılamak için yeterli
olmaması riskiyle de karşı karşıyadır.

41.

Hizmet sağlayıcısı olası bu tür sonuçlara karşı kendini korumak için faaliyetlerini durdurma
yolunu seçemez, çünkü yaptığı yatırımı bu şekilde telafi edemeyecektir, ayrıca sözleşmeyi
erken feshederek yasal sonuçlarla da karşı karşıya kalabilir. Her durumda, kurtarma hizmeti
alanında uzmanlaşmış bir işletme ulaştırma piyasasında zaten çok sınırlı bir esnekliğe sahiptir.

42.

İkinci olarak, Bavyera kanunundan da açıkça anlaşılacağı üzere, hizmet sağlayıcısının
maliyetleri tamamen kapsanmamaktadır.

43.

Hizmet sağlayan müteşebbisin maliyetleri, verilen bir süre zarfında, kullanım ücretlerinin
hesaplanmasında esas alınan yaklaşık maliyetleri geçerse, bu müteşebbis hesaplarında açıkla
karşılaşabilir ve bu maliyetleri kendi kaynaklarını kullanarak önceden finanse etmek zorunda
kalabilir. Kurtarma hizmetlerine talebin sabit olmadığı da bir gerçektir.

44.

Ayrıca, gerçek maliyetler ile sosyal güvenlik kurumu tarafından kabul edilen yaklaşık
maliyetler arasında fark oluşması durumunda, hesap verme işleminin sonucu ancak bir
sonraki müzakere döneminde belli olacaktır; böyle bir durumda sosyal güvenlik kurumunun
bir sonraki yıl içinde olası bir açığı giderme yükümlülüğü olmadığından, zararların tamamen
tazmin edilme garantisi de söz konusu değildir.

45.

Maliyetlerin bir bütçede gösterilmesi durumunda, müteşebbisin fazlayı veya açığı bir sonraki
yıla taşıması mümkün değildir.

46.

Üçüncü olarak, hizmet sağlayıcısı, bir dereceye kadar, kullanım ücretlerini ödemekle yükümlü
kişi veya kurumların temerrüt riskiyle de karşı karşıyadır. İlgili hizmetleri kullananların büyük
çoğunluğu zorunlu sosyal güvence kapsamında olsa da, ciddiye alınması gereken sayıda kişi de
ya sigortalı değildir ya da özel sigorta kapsamındadır. Borçların tahsilinden teknik olarak
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merkezi takas kurumu sorumlu olsa da, bu sorumluluk sigortası olmayanların veya özel
sigortalıların borçlarını kapsamamakta ve bu kişilerin kullanım ücretini ödeyeceğini garanti
etmemektedir. Divan’a sunulan bilgilere göre, söz konusu merkezi takas kurumu, bir kamu
kurumunun yetkilerine sahip değildir.
47.

Son olarak, başvuruyu yapan mahkemenin beyanlarına göre, Bavyera kanununun aynı
bölgede birden fazla müteşebbisin hizmet vermesi olasılığını engellemediğinin altı çizilmelidir.
Esas davada, Passau belediyesi buna dayanarak iki hizmet sağlayıcıyla sözleşme imzalamıştır.

48.

Bunlardan yola çıkarak, sorulan soruların cevabı, seçilen müteşebbisin ödemesini kurtarma
hizmetleriyle ilgili sözleşmeyi düzenleyen ihale makamı dışında kişi veya kurumlardan aldığı,
söz konusu kullanım ücretlerinin üçüncü taraflarla yapılan yıllık müzakerelerin sonuçlarına
bağlı olması gibi nedenlerle müteşebbisin sınırlı da olsa işletme riskine maruz olduğu ve ulusal
mevzuatta öngörülen esaslara uygun şekilde faaliyetlerini yönetirken ortaya çıkan
maliyetlerin tümüyle karşılanma güvencesinin olmadığı durumlarda, söz konusu sözleşmenin,
2004/18 sayılı Direktif uyarınca “hizmet imtiyazı” olarak sınıflandırılması gerektiğidir.

49.

Avrupa Birliği mevzuatının geldiği mevcut nokta dikkate alındığında, hizmet imtiyazı
sözleşmeleri Avrupa Birliği’nin kamu alımlarını düzenleyen direktiflerinin hiçbirinin kapsamına
girmediğinden, bu sözleşmeleri düzenleyen kamu kurumları, sözleşmenin uluslar üstü boyutu
olması halinde (bu husus başvuruyu yapan mahkemece tespit edilecektir) Avrupa Birliği’nin
işleyişi hakkında Antlaşma’nın 49 ve 56. maddeleri dahil olmak üzere, temel kurallarına ve
nihai koşulu olan şeffaflık yükümlülüğüne uymak zorundadır (bunun için bkz: C-91/08 sayılı
Wall [2010] ECR I-0000 davası, madde 33 ve 34 ve bahsi geçen içtihat davaları).

Maliyetler
50.

İşbu dava, esas davanın tarafları için yargı sürecinin ulusal mahkeme önünde bekleyen bir
adımı olduğundan, masraflara ilişkin karar, ulusal mahkemenin vermesi gereken bir karardır.
Tarafların karşılaştıkları dışında, Divan’a mütalaa sunarken karşılaşılan masraflar geri
alınamaz.

Divan (Üçüncü Daire) bu gerekçelere dayanarak aşağıdaki kararı vermiştir:

Yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine yönelik usullerin
koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifinin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (a) ve (d) bentleri ile 4. Paragrafı, seçilen müteşebbisin
ödemesini kurtarma hizmetleriyle ilgili sözleşmeyi düzenleyen ihale makamı dışında kişi veya
kurumlardan aldığı, söz konusu kullanım ücretlerinin üçüncü taraflarla yapılan yıllık müzakerelerin
sonuçlarına bağlı olması gibi nedenlerle müteşebbisin sınırlı da olsa işletme riskine maruz olduğu ve
ulusal mevzuatta öngörülen esaslara uygun şekilde faaliyetlerini yönetirken ortaya çıkan
maliyetlerin tümüyle karşılanma güvencesinin olmadığı durumlarda, söz konusu sözleşmenin,
2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 4. Paragrafı uyarınca “hizmet imtiyazı” olarak
sınıflandırılması gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır.
* Dava dili: Almanca
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C-451/08 sayılı Helmut Müller davası
DİVAN KARARI (Üçüncü Daire)
25 Mart 2010 (*)
(Kamu yapım işleri ihalelerinin düzenlenmesine ilişkin usuller – Kamu yapım işleri ihale sözleşmeleri –
Kavram – Bir kamu kurumu tarafından, satıştan sonra alıcının üzerinde yapım işi gerçekleştirmek
istediği arazi satışı – Bir belediyenin şehir planlama hedeflerine tekabül eden yapım işleri)
Almanya Düsseldorf Oberlandesgericht’in (Yüksek Bölge Mahkemesi) 2 Ekim 2008 tarihli kararıyla
yapılmış olan ve Divan’a 16 Ekim 2008 tarihinde intikal eden
Helmut Müller GmbH
v
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben,
müdahil taraflar:
Gut Spascher Sand Immobilien GmbH,
Wildeshausen Belediyesi,
davasına ilişkin olarak AT Antlaşmasının 234. Maddesi uyarınca yapılmış ön karar başvurusu
hakkındaki
C‑451/08 sayılı davada,
Üçüncü Daire Başkanı vekili olarak İkinci Daire Başkanı J.N. Cunha Rodrigues (Raportör) ve hakimler, P.
Lindh, A. Rosas, A. Ó Caoimh ve A. Arabadjiev,
Hukuk Sözcüsü P. Mengozzi,
Başkatip, Yazı İşleri Müdürü B. Fülöp’ten oluşan
DİVAN (Üçüncü Daire),
Yazılı yargılama usulünü dikkate alarak ve 22 Haziran 2006 tarihli duruşmaya istinaden,
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Helmut Müller GmbH için avukat O. Grübbel tarafından,
The Bundesanstalt für Immobilienaufgaben için avukat S. Hertwig tarafından,
Wildeshausen Belediyesi için avukat J. Lauenroth tarafından,
Almanya Hükümeti için temsilciler M. Lumma ve J. Möller tarafından,
Fransa Hükümeti için temsilciler G. de Bergues ve J.-S. Pilczer tarafından,
İtalya Hükümeti için kamu avukatı G. Fiengo tarafından,
Hollanda Hükümeti için temsilciler C. Wissels ve Y. de Vries tarafından,
Avusturya Hükümeti için temsilciler E. Riedl ve M. Fruhmann tarafından,
Avrupa Toplulukları Komisyonu için temsilciler G. Wilms ve C. Zadra tarafından

sunulan görüşleri değerlendirerek,
17 Kasım 2009 tarihli oturumda hukuk sözcüsünün mütalaasını dinleyerek, aşağıdaki kararı vermiştir:
Karar
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1.

Bu ön karar başvurusu, yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin
gerçekleştirilmesine yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve
2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Avrupa Toplulukları Resmi
Gazetesi, 2004, sayı L 134, sayfa 114) kapsamında ‘kamu yapım işleri ihale sözleşmeleri’
kavramının yorumu ile ilgilidir.

2.

Başvuru, bir tarafta bundan sonra ‘Helmut Müller’ olarak anılacak olan Helmut Müller GmbH,
diğer tarafta bundan sonra ‘Bundesanstalt’ olarak anılacak olan Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (kamu mallarının yönetiminden sorumlu federal kurum) arasında,
Bundesanstalt tarafından, satıştan sonra alıcı tarafından bir yerel idarenin (mevcut durumda
bu yerel idare Wildeshausen Belediyesi’dir) şehir planlama hedefleri doğrultusunda üzerinde
yapım işleri gerçekleştireceği bir arazinin satışıyla ilgili görülen dava çerçevesinde yapılmıştır.

Hukuki çerçeve
Topluluk mevzuatı
3.

2004/18 sayılı Direktifin gerekçeler bölümünün 2. Maddesi uyarınca:
‘Üye devletlerde, devlet, bölgesel ya da yerel yönetimler ile kamu hukukuna tabi diğer
kuruluşlar adına gerçekleştirilen ihaleler, Antlaşma ilkelerine, özellikle malların serbest
dolaşımı, iş kurma serbestisi ve hizmet sunma serbestisi ilkeleri ile bunlardan doğan eşit
muamele ilkesi, ayrımcılık yapmama ilkesi, karşılıklı tanınma ilkesi, orantılılık ve şeffaflık gibi
ilkelere tabidir; ancak, belli bir değerin üzerindeki kamu ihale sözleşmelerinde, bu ilkelerin
uygulanabilirliğini sağlamak ve kamu ihalelerinin rekabete açılmasını garanti etmek için ulusal
usullerin Topluluk hükümleriyle koordine edilmesi tavsiye edilmektedir; bu nedenle,
koordinasyon hükümlerin hem yukarıda belirtilen kural ve ilkeler, hem de Antlaşma’nın diğer
kuralları uyarınca yorumlanması gerekmektedir.’

4.

Direktifin 1. Maddesinin 2 ve 3. Paragrafları uyarınca:
‘2. (a) “Kamu ihale sözleşmeleri” bir veya daha fazla sayıda ekonomik operatör ile bir veya
daha fazla sayıda ihale makamı arasında maddi menfaate dayalı ve yazılı olarak akdedilen ve
bu Direktif kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, ürün tedariki veya hizmetlerin temin
edilmesi amacına yönelik sözleşmelerdir.
(b) “Yapım işleri ihale sözleşmeleri ”, konusu, bir yapım işinin veya Ek I kapsamındaki
faaliyetlerden biriyle ilgili işlerin ifasını veya hem tasarımını hem ifasını ya da ihale makamı
tarafından belirlenen ihtiyaçları karşılayan bir yapım işinin gerçekleştirilmesini amaçlayan
sözleşmelerdir. “Yapım işi”, bir bütün olarak ele alınıp, tek başına ekonomik veya teknik bir
işlevi yerine getirmeye yeten inşaat ya da inşaat mühendisliği eserlerini ifade eder.
…
3. “Yapım işleri imtiyazı”, bir yapım işinin gerçekleştirilmesine karşılık olarak meydana gelen
eseri işletme hakkını veya bu hak ile birlikte bir ödemeyi de içermesi dışında, yapım işleri ihale
sözleşmesi ile aynı türden bir sözleşmedir.

5.

2004/18 sayılı Direktifin 16. Maddesinin (a) bendi uyarınca:
‘Bu Direktif aşağıdaki hizmet alımı ihalelerine uygulanmaz:
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(a) hangi finansal yöntemle olursa olsun arazi, bina veya diğer gayrimenkullerin veya bunlara
ilişkin hakların edinilmesi ya da kiralanması;…’
Ulusal mevzuat
6.

23 Eylül 2004 tarihli Bina Yapım Kanununun (Baugesetzbuch) (BGBl. 2004 I, s. 2414; ‘bundan
sonra BauGB’ olarak anılacaktır) 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca:
‘Belediyeler imar planını yönetmelikle kabul eder.’

7.

BauGB’nin 12. Maddesi uyarınca:
‘1. Yapım işlerinin yerine getirilmesi ve altyapı hizmetlerinin tedarik edilmesine ilişkin belediye
ile mutabakat halinde hazırlanan bir plan temelinde (yapım işleri ve altyapı hizmetleri planı),
yüklenicinin yapım işlerini yerine getirmek üzere hazır ve ehil olduğu ve 10. Maddenin 1.
Paragrafı uyarınca, öngörülen sürede bu işleri yetine getirmeyi taahhüt ettiği ve planlama
maliyetleri ile ilgili altyapı hizmetlerinin tedarikine ilişkin maliyetleri kısmen veya tamamen
üstlendiği durumlarda, belediye, yapım işleri için hazırlanmış bir yapım planı ile, projenin
kabul edilebilirliği hakkında karar verebilir (yapım işleri sözleşmesi)…
…
3. (a) Yapım işleri için bir bölgenin tayin edilmesiyle veya başka bir yöntem ile, yapım işleri için
hazırlanmış bir yapım planında… bir bina kullanımının… öngörüldüğü durumlarda, belirtilen
kullanım şekillerinin, sadece yüklenicinin yapım işleri sözleşmesinde yerine getirmek üzere
üstlendiği projeler için geçerli olduğu belirtilmelidir…
…’

Esas davaya konu olan ihtilaf ve ön karar için yöneltilen sorular
8.

Bundesanstalt, Almanya’nun Wildeshausen şehrinde, yaklaşık 24 hektarlık bir alan kaplayan
‘Wittekind Kışlası’ olarak bilinen bir gayrımenkulün sahibiydi.

9.

2005 yılının Ekim ayında, Wildeshausen belediye meclisi, şehrin imarlı ve imarsız toplam
alanının yaklaşık %3’üne tekabül eden bu arazinin tekrar sivil kullanıma açılması amacıyla, bir
şehir planlama projesi için fizibilite incelemeleri yaptırmaya karar vermiştir.

10.

2006 yılının Ekim ayında, Bundesanstalt internette ve basında yaptığı duyurularla, Wittekind
Kışlasını satma niyetinde olduğunu açıklamıştır.

11.

2 Kasım 2006 tarihinde, bir gayrimenkul ve emlak geliştirme şirketi olan Helmut Müller,
arazinin kullanımı için kendi projesini esas alan bir imar planının çıkarılması şartıyla, araziyi 4
milyon Avro karşılığı satın almak üzere teklif vermiştir.

12.

Wittekind Kışlası 2007’nin başında kapatılmıştır.

13.

2007 yılının Ocak ayında, Bundesanstalt, arazinin bir an önce mevcut haliyle satışı için bir ihale
süreci başlatmıştır.

14.

9 Ocak 2007 tarihinde, Helmut Müller 400.000 Avroluk bir teklif sunmuş, bu teklifi 15 Ocak
2007’de 1 milyon Avroya yükseltmiştir.
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15.

O zamanlar kuruluş aşamasında olan başka bir emlak geliştirme şirketi, Gut Spascher Sand
Immobilien GmbH (bundan sonra ‘GSSI’ olarak anılacaktır), 2.5 milyon Avro değerinde bir
teklif sunmuştur.

16.

Bunların dışında, iki teklif daha sunulmuştur.

17.

Bundesanstalt tarafından ulusal mahkemeye sunulan bir ekspertiz raporuna göre, ilgili
arazinin 1 Mayıs 2007 itibariyle değeri 2.33 milyon Avrodur.

18.

Ön karar başvurusunda, isteklilerin planlarının Wildeshausen belediyesinde görev yapan
yetkililere iletildiği ve Bundesanstalt’ın da bulunduğu bir ortamda bu yetkililerce
değerlendirildiği ifade edilmektedir.

19.

Bir taraftan da, Bundesanstalt, Helmut Müller ve GSSI tarafından sunulan planları
değerlendirmiş ve imar açısından Wildeshausen’i daha ilgi çekici bir şehir haline getireceği için
tercihinin GSSI’nin projesinden yana olduğunu belirtmiştir. Bu bilgiyi belediye yetkilileriyle de
paylaşmıştır.

20.

Bunların üzerine, Wildeshausen belediye meclisi projeyi onaylayana kadar arazinin
satılmamasına karar verilmiştir. Bundesanstalt, belediye meclisinin kararına saygı duyacağına
dair teyit vermiştir.

21.

Ön karar başvurusundan da anlaşılacağı üzere, Wildeshausen belediye meclisi, GSSI’nin
projesi lehine karar vermiş ve 24 Mayıs 2007 tarihli kararlarında, diğerleri yanında aşağıda
belirtilen hususları da karara bağlamıştır:
‘Wildeshausen belediye meclisi, (GSSI’nin yöneticisi) Sayın R. tarafından sunulan projeyi
incelemeye ve arazi için ilgili yapım planını hazırlamak üzere gerekli usulü başlatmaya hazırdır.
(Muhtemelen projeyle ilgili) bir yapım planı elde etme konusunda yasal hak
bulunmamaktadır.
Wildeshausen Belediyesi’nin bina kullanımına ilişkin bağlayıcı taahhütler vermesi veya uygun
şehir planlama usulleri tamamlanmadan (ayrıca yasal kısıtlamalara tabi olan) takdir yetkisini
sınırlandırması yasal değildir.
Yukarıda belirtilen kararlar, Wildeshausen Belediyesi’nin hiçbir arazi kullanımı planı için
bağlayıcı değildir.
Planlama ve diğer maliyetlere ilişkin risklerden yüklenici ve projeye dahil olan diğer kişiler
sorumludur.

22.

24 Mayıs 2007 tarihli bu kararın hemen ardından, Wildeshausen belediye meclisi, ön imar
etütleri yapma taahhüdü verdiği Ekim 2005 tarihli kararını kaldırmıştır.

23.

Bundesanstalt, Wlideshausen Belediyesi’nin muvafakati ile, Wittekind Kışlasını 6 Haziran 2007
tarihli noter senedi ile GSSI’ye satmıştır. Bu satışı Helmut Müller’e 7 Haziran 2007 tarihinde
bildirmiştir. Ocak 2008’de, GSSI, tapu kaydına gayrımenkulün sahibi olarak kaydedilmiştir.
Bundesanstalt ve GSSI, 15 Mayıs 2008 tarihli noter senedi ile 6 Haziran 2007 tarihli satış
sözleşmesini teyit etmiştir.

24.

Helmut Müller, kışlanın satışı kamu ihale kanununa tabi olmasına rağmen kamu ihale
kurallarının uygulanmadığı iddiasıyla Vergabekammer (kamu alımları davalarında birinci
derece yargı yetkisine sahip merci) önünde dava açmıştır. Helmut Müller, arazinin olası
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alıcılarından biri olarak kendisine yeterli bilgi verilmediği için satış sözleşmesinin geçersiz
olduğunu iddia etmiştir.
25.

Vergabekammer, GSSI ile yapılan sözleşmenin bir yapım işi ihalesi sözleşmesi olmadığı
gerekçesiyle, Helmut Müller tarafından açılan davanın kabul edilemez olduğunu belirtip
davayı reddetmiştir.

26.

Helmut Müller, bu gelişmeler ışığında, GSSI’nin bir yapım işleri imtiyazı şeklinde bir yapım
işleri sözleşmesine giren bir işletme olarak kabul edilmesi gerektiği iddiasıyla, bu kararı
Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi’nde (Oberlandesgericht Düsseldorf) temyize taşımıştır.
Helmut Müller’e göre, ilgili karar Bundesanstalt ve Wildeshausen Belediyesi’nin birlikte
aldıkları ortak bir karardır.

27.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi bu iddiayı kabul etme eğilimindedir. Mahkemeye göre,
net olarak ne zaman olduğu söylenemese bile nispeten yakın bir gelecekte, Wildeshausen
Belediyesi takdir yetkisini kullanarak BauGB’nin 12. Maddesi uyarınca yapım işleri için bir imar
yapım planı çıkarıp, yine aynı kanun maddesi uyarınca, GSSI’ye bir yapım işleri sözleşmesi
verebilir.

28.

Wildeshausen Belediyesi’nin herhangi bir ücret ödemeye izni olmadığı için, Düsseldorf Yüksek
Bölge Mahkemesi, söz konusu kamu yapım işleri ihalesi sözleşmesinin yasal olarak bir yapım
işleri imtiyazı olarak verilmesi gerektiği ve bu işlemle ilgili ekonomik risklerin GSSI tarafından
üstlenilmesi gerektiği görüşündedir. Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi ayrıca, kamu ihale
kanunu açısından, arazinin mülkiyetinin naklini ve kamu yapım işleri sözleşmesinin
düzenlenmesini bir bütün olarak değerlendirmektedir. Bundesanstalt ve Wildeshausen
Belediyesi tarafından atılan adımlar sadece farklı zamanlarda gerçekleşmiştir.

29.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, Ahlhorn (Almanya) havaalanına ilişkin 13 Haziran 2007
tarihli kararına konu olan dava gibi kendisine daha önce intikal eden benzer davalarda aynı
bakış açısını benimsediğini ifade etmiştir. Ancak mahkemenin analizleri, oybirliği ile kabul
görmemiştir; özellikle Almanya içtihadı mahkemenin yorumuyla ciddi şekilde aykırılık
içermektedir. Ayrıca, ön karar başvurusuna göre, Almanya Federal Hükümeti, o tarihlerde
Almanya kamu alımları mevzuatını Yüksek Bölge Mahkemesinin savunduğu konumun zıttı
yönde değiştirmek üzereydi.

30.

Rekabetin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik 15 Temmuz 2005 tarihli kanunda
(Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) (BGBl. 2005 I, s. 2114) yer alan ‘kamu yapım
işleri ihale sözleşmeleri’ kavramının tanımını netleştirmek için Yüksek Bölge Mahkemesinin
dile getirdiği taslak mevzuat uyarınca: (teklif edilen değişiklikler eğik harflerle gösterilmiştir)
‘Yapım işleri ihale sözleşmeleri, konusu, yapım veya inşaat mühendisliği işlerinin sonucu olan
ve ekonomik veya teknik bir işlevi yerine getirme amacı taşıyan bir işin veya işlerin veya ihale
makamına anında ekonomik fayda getirecek ve söz konusu ihale makamı tarafından
belirlenen koşullara uygun şekilde üçüncü taraflarca yapılacak bir işin ihale makamı adına ifası
veya hem tasarımı hem ifası olan sözleşmelerdir.’

31.

99. madde, kamu yapım işleri imtiyazına ilişkin aşağıdaki tanımın 6 numaralı yeni bir paragraf
ile eklenmesiyle genişletilecekti:
‘Yapım işleri imtiyazı, bir yapım işinin gerçekleştirilmesine karşılık olarak, ödeme değil,
meydana gelen eseri belli bir süre boyunca işletme hakkını tanıyan veya bu hak ile birlikte bir
ödemeyi de içeren bir sözleşmedir.’
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32.

Ön karar için yapılan başvurunun hemen ardından, 20 Nisan 2009 tarihli kamu alımların
kanununun modernizasyonuna ilişkin kanun (Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts)
(BGBl. 2009 I, s. 790) ile yukarıdaki maddelerde değişiklik yapıldı.

33.

Bunun üzerine, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, yargı işlemlerini durdurma ve aşağıdaki
soruları ön karar için Divan’a yöneltme kararı aldı:
‘1 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (b) bendi kapsamında bir yapım işleri
ihale sözleşmesinin söz konusu olabilmesi için, yapım işlerinin fiziksel olarak ihale makamı
adına yapılması ve ihale makamına anında ekonomik fayda getirmesi bir koşul mudur?
2. 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (b) bendi kapsamında verilen yapım
işleri ihale sözleşmesinin tanımı uyarınca ‘alım’ unsurunun vazgeçilmez olduğu dikkate
alındığında, hükmün değişiklikten sonraki ikinci hali uyarınca, ihale makamı için amaçlanan
yapım işleri özel bir kamu ihtiyacını karşılıyorsa (örneğin, şehrin bir kısmının imara açılması) ve
sözleşme kapsamında ihale makamının kamu ihtiyacının karşılanmasını ve gerekli yapım
işlerinin yerine getirilmesini temin etmeye yönelik yasal hakkı varsa, bu durumda bir ‘alımın’
gerçekleştiği düşünülmeli midir?
3. 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (b) bendinde sunulan birinci ve ikinci
alternatif durum uyarınca, kamu yapım işleri ihale sözleşmesi kavramı, yüklenicinin yapım
işlerini doğrudan veya dolaylı olarak temin etmesini mi gerektiriyor? Eğer öyleyse, yasal
olarak uygulanabilir bir yükümlülük olmalı mı?
4. 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (b) bendinin üçüncü alternatif
durum, kamu yapım işleri ihale sözleşmesi kavramı yüklenicinin yapım işlerini ifa etmesini mi
gerektiriyor, yoksa yapım işlerinin sözleşmenin konusunu oluşturmasını mı?
5. Konusu, yapım işlerinin ihale makamı tarafından belirtilen koşullarla belli bir kamusal
ihtiyacı karşılamak amacıyla ifa edilmesi olan ve ihale makamına, kamusal ihtiyacı gidermek
için yapılması gereken yapım işlerinin temin edilmesini (kendi dolaylı çıkarı dahilinde)
sağlamak için (sözleşme hükmüyle) yasal yetki veren sözleşmeler, 2004/18 sayılı Direktifin 1.
Maddesinin 2. Paragrafının (b) bendinin üçüncü alternatif durumun kapsamına mı girer?
6. 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (b) bendinde yer alan ‘ihale makamı
tarafından belirlenen ihtiyaçlar’, yapım işlerinin ihale makamı tarafından incelenen ve
onaylanan planlar doğrultusunda ifa edilmesi halinde mi karşılanmış olur?
7. İmtiyaz sahibinin yapım işlerinin ifa edileceği arazinin sahibi olması veya gelecekte
arazinin mülkiyetini elde edecek olması veya imtiyazın süresi belirsiz olarak verilmesi
durumunda 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 3. Paragrafı uyarınca bir kamu yapım işleri
imtiyazı söz konusu olmadığına dair hüküm verilmeli midir?
8.Üçüncü bir tarafça yapılan arazi satışı ile kamu yapım işleri ihalesi sözleşmesinin
düzenlenmesinin ayrı zamanlarda gerçekleştiği ve arazi satışı tamamlandığında yapım işleri
sözleşmesinin henüz düzenlenmediği ancak arazi satışı gerçekleşirken, ihale makamının böyle
bir ihaleyi gerçekleştirme niyetinde olduğu durumlarda, (ihale makamına teklif çağrısı
yapmayı yasal olarak zorunlu kılan) 2004/18 sayılı Direktif geçerli midir?
9. Arazi satış sözleşmesinin yapıldığı, kamu yapım işleri ihalesini gerçekleştirme niyetinin var
olduğu ve katılımcıların kasten bu iki sözleşme arasında esasa – ve muhtemelen aynı zamanda
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zamana dayalı – yakın bir ilişki oluşturduğu durumlarda, arazi satışı ve yapım işleri ihalesi
sözleşmesinin düzenlenmesi hakkında birbirinden ayrı ancak birbiriyle ilişkili bu iki işlem, ihale
kanunu gereği bir bütün olarak mı düşünülmelidir (bkz: C-29/04 sayılı Komisyon v Avusturya
[2005] ECR I-9705 davası)?’

Ön karar için yöneltilen sorular
İlk gözlemler
34.

2004/18 sayılı Direktifin farklı dillerdeki versiyonlarının çoğunda, 1. Maddenin 2. Paragrafının
(b) bendinde verilen ‘kamu yapım işleri ihale sözleşmeleri’ kavramı, üç alternatif durum
öngörmektedir. Bunlardan ilki Direktife bağlı Ek I’de listelenen kategorilerden birinin
kapsamına giren yapım işlerinin, tasarımla birlikte ifasını öngörür. İkinci alternatifte, bir yapım
işinin tasarımla birlikte ifası öngörülür. Üçüncü alternatif durum ise, ihale makamının belirttiği
ihtiyaçları karşılayan bir yapım işinin hangi yolla olursa olsun ifasını öngörür.

35.

Söz konusu hüküm uyarınca “yapım işi”, bir bütün olarak ele alınıp, tek başına ekonomik veya
teknik bir işlevi yerine getirmeye yeten inşaat ya da inşaat mühendisliği eserlerini ifade eder.

36.

Direktifin farklı dillerdeki versiyonlarının çoğunda ‘yapım işi’ ifadesi hem ikinci hem de üçüncü
alternatif için kullanılırken, Almanca versiyonunda iki farklı ifade yer almaktadır; öyle ki, ikinci
alternatif için ‘Bauwerk’ (yapım işi) ifadesi kullanılırken üçüncü alternatif için ‘Bauleistung’
(inşa faaliyeti) ifadesi kullanılmaktadır.

37.

Ayrıca, 1. Maddenin 2. Paragrafının (b) bendinin Almanca versiyonu, üçüncü alternatifte
belirtilen faaliyetin sadece ‘hangi yolla olursa olsun’ değil, aynı zamanda ‘üçüncü taraflarca’
(durch Dritte) ifasını da öngörmektedir.

38.

İçtihat uyarınca, bir Avrupa Birliği mevzuatı hükmünün dil versiyonlarından birinde kullanılan
ifade, o hükmün yorumunda tek dayanak olarak alınamayacağı gibi, diğer dillerdeki hükmü de
geçersiz kılmaz. Böyle bir yaklaşım, Avrupa Birliği mevzuatının yeknesak biçimde uygulanması
gerekliliğine aykırıdır. Farklı diller arasında ayrışmaların olması durumunda, söz konusu
hüküm, parçası olduğu kuralların amacı ve genel düzenine bakılarak yorumlanır (bkz
C‑372/88 sayılı Cricket St Thomas [1990] ECR I‑1345 davası, madde 18 ve 19; C‑149/97 sayılı
Institute of the Motor Industry [1998] ECR I‑7053 davası, madde 16; ve C‑239/07 sayılı
Sabatauskas ve Diğerleri [2008] ECR I‑7523 davası, madde 38 ve 39).

39.

Başvuruyu yapan
cevaplanmalıdır.

mahkeme

tarafından

yöneltilen

sorular

bu

hususlar

ışığında

Birinci ve ikinci sorular
40.

Beraber ele alınması uygun olan birinci ve ikinci sorularında, başvuruyu yapan mahkeme,
esasen, 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (b) bendi kapsamında, ‘yapım
işleri ihale sözleşmesi’ kavramının, sözleşmeye konu olan yapım işlerinin, ihale makamı adına,
ihale makamına anında ekonomik fayda getirecek şekilde fiziksel olarak ifa edilmesinin mi
gerekli olduğunu, yoksa yapım işlerinin, şehrin bir bölümünün geliştirilmesi gibi kamusal bir
amacı yerine getirmesinin yeterli olacağını mı sormaktadır.
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41.

Bir kamu kurumu tarafından imarsız bir arazinin veya üzerine hali hazırda bina yapılmış bir
arazinin bir işletmeye satışının, 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (b)
bendi kapsamında bir yapım işi ihalesi teşkil etmediğini baştan belirtmek gerekir. Herhangi bir
sözleşmenin yapım işi ihalesi sözleşmesi olarak kabul edilmesi için, öncelikle kamu
kurumunun satıcı değil alıcı pozisyonunda olması gerekir. Ayrıca, sözleşmenin amacının da
yapım işlerinin ifası olması gerekir.

42.

2004/18 sayılı Direktifin 16. Maddesinin (a) bendinde yer alan hükümler bu saptamayı
doğrular niteliktedir.

43.

Sonuç olarak, esas davaya konu olan Wittekind kışlasının Bundesanstalt tarafından GSSI’ye
satışı gibi satışlar, 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (b) bendi
kapsamında başlı başına bir yapım işi ihalesi teşkil etmez.

44.

Nitekim, başvuruyu yapan mahkeme tarafından yöneltilen sorular yukarıda ifade edilen alıcı
satıcı ilişkisine değil, daha ziyade Wildeshausen Belediyesi ile GSSI arasındaki ilişkiye, başka bir
deyişle, şehir planlama yetkilerine sahip bir kamu kurumu ile Wittekind Kışlasını alan işletme
arasındaki ilişkiye yönelik sorulardır. Başvuruyu yapan mahkeme, bu ilişkinin ilgili hüküm
uyarınca bir yapım işleri ihalesi sözleşmesi oluşturup oluşturmadığını öğrenmek istemektedir.

45.

Bu bağlamda, 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (a) bendi uyarınca, ‘kamu
ihale sözleşmelerinin’ maddi menfaate dayalı ve yazılı olarak akdedilen sözleşmeler
olduğunun altını çizmek gerekmektedir.

46.

2004/18 sayılı Direktifin kapsamını tanımlamak için, sözleşme kavramının dikkate alınması
gerekir. Söz konusu direktifin gerekçeler bölümünün 2. Maddesinde belirtildiği üzere,
direktifin amacı, devlet, bölgesel ya da yerel yönetimler ile kamu hukukuna tabi diğer
kuruluşlar adına gerçekleştirilen ihalelerde Avrupa Birliği mevzuatının uygulanmasını
sağlamaktır. Direktif, kamu kurumlarının sorumlu olduğu diğer faaliyet türlerine atıfta
bulunmamaktadır.

47.

Ayrıca, 2004/18 sayılı Direktif uyarınca, sadece maddi menfaate dayalı bir sözleşme, kamu
ihale sözleşmesi olabilir.

48.

Sözleşmenin maddi menfaate dayalı olması demek, bir yapım işleri ihale sözleşmesi
gerçekleştiren bir ihale makamının, bu sözleşmeye istinaden bedel karşılığı bir hizmet alması
demektir. Bu hizmet, ihale makamının yararlanmayı amaçladığı yapım işlerinin ifasıdır (bkz. C399/98 sayılı Ordine degli Architetti ve Diğerleri [2001] ECR I‑5409 davası, madde 77, ve C220/05 sayılı Auroux ve Diğerleri [2007] ECR I‑385 davası, madde 45).

49.

Söz konusu hizmetin, doğası gereği ve 2004/18 sayılı Direktifin düzeni ve hedefleri ışığında,
ihale makamına doğrudan ekonomik fayda getirmesi gerekmektedir.

50.

Bu ekonomik fayda, kamu kurumunun, sözleşmeye konu olan yapım işleri veya işinin sahibi
olmasıyla net olarak oluşur.

51.

İhale makamının sözleşmeye konu olan yapım işlerinin kamu hizmetine sunulabilmesi için
kullanımına dair yasal hakka sahip olması durumunda da söz konusu ekonomik faydanın
gerçekleştiği hükmüne varılabilir (bkz, Ordine degli Architetti ve Diğerleri davası, madde 67,
71 ve 77).

52.

Ekonomik fayda aynı zamanda, ihale makamının yapım işinin ifasına maddi katkıda bulunması
veya yapım işinin ekonomik açıdan başarısızlıkla sonuçlanması durumunda riskleri üstlenmesi
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halinde, yapım işlerinin gelecekte kullanımı veya devrinden elde edeceği ekonomik
avantajlardan da kaynaklanabilir (bkz, Auro x ve Diğerleri, madde 13, 17, 18 ve 45).
53.

Divan daha önce, bir ihale makamının başka bir ihale makamına yapım işlerinin ifası görevini
verdiği anlaşmanın, işi veren ihale makamının söz konusu yapım işinin tamamen veya kısmen
sahibi olup olmadığına veya gelecekte olup olmayacağına bakılmaksızın, bir yapım işleri ihale
sözleşmesi olduğuna dair hüküm vermiştir (Auroux ve Diğerleri, madde 47).

54.

Yukarıda ifade edilenlerden yola çıkarak, 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2.
Paragrafının (b) bendi kapsamında ‘yapım işleri ihale sözleşmesi’ kavramının, sözleşmeye
konu olan yapım işlerinin ihale makamı için anında ekonomik fayda oluşturacak şekilde ifa
edilmesini gerektirdiği; ancak söz konusu hizmetin bir materyal veya fiziki bir nesnenin elde
edilmesi şeklinde olması gerekmediği söylenebilir.

55.

Bu durumda, yapım işlerinin amacının, kentsel bir bölgenin geliştirilmesi veya tutarlı şekilde
planlanması gibi ihale makamının karşılamakla sorumlu olduğu kamusal çıkara hizmet eden
bir hedefe ulaşmak olduğu durumlarda, yukarıda belirtilen koşulların yerine getirilip
getirilmediği sorusu ortaya çıkmaktadır.

56.

Avrupa Birliği üye devletlerinde, en azından belli büyüklükteki yapı projelerinin ifası için
öncelikle kentsel planlamadan sorumlu kamu idaresinden izin alınır. Bu idare, yasalarla
kendisine verilen yetkileri icra ederken, söz konusu yapım işlerinin kamusal çıkara hizmet edip
etmediğini değerlendirir.

57.

Ancak, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2. Paragrafının (b) bendinde gerek koşulduğu
gibi sözleşmeden doğan bir hizmetin veya anında ekonomik faydanın elde edilmesi, sadece
kamusal çıkarı gözeterek kentsel planlama yetkilerinin icrasıyla mümkün değildir.

58.

Sonuç olarak, birinci ve ikinci soruların cevabı, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2.
Paragrafının (b) bendi uyarınca ‘kamu yapım işleri ihale sözleşmesi’ kavramının, sözleşmeye
konu olan yapım işlerinin ihale makamının anında ekonomik kazanç elde etmesi için ifa
edilmesi kaydıyla, söz konusu yapım işlerinin bariz biçimde veya fiziksel olarak ihale makamı
için yapılmasını gerektirmediğidir. Söz konusu ihale makamının yasalar gereği kentsel
planlama yetkisine sahip olması, yapım işlerinin ihale makamının anında ekonomik kazanç
elde etmesi için ifa edilmesi şartını karşılamaz.

Üçüncü ve dördüncü sorular
59.

Beraber ele alınması uygun olan üçüncü ve dördüncü sorularında, başvuruyu yapan mahkeme
esasen, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2. Paragrafının (b) bendi uyarınca ‘kamu yapım
işleri ihale sözleşmesi’ kavramının, sözleşmeye konu olan yapım işlerinin ifasına ilişkin
yüklenicinin doğrudan veya dolaylı yükümlülüğü olup olmadığını ve bu yükümlülüğün yasal
olarak uygulanabilir olup olmadığını sormaktadır.

60.

İşbu kararın 45 ve 47. maddelerinde ifade edildiği üzere, 2004/18 sayılı Direktifin 1.
maddesinin 2. Paragrafının (a) bendi, kamu yapım işleri ihale sözleşmesini, maddi menfaate
dayalı bir sözleşme olarak tanımlamaktadır. Bu kavramın temelinde, yüklenicinin bir bedel
karşılığında sözleşmeye konu olan hizmeti yerine getirmeyi üstlenmesi yatmaktadır. Bir yapım
işleri ihale sözleşmesine taraf olarak, yüklenici, sözleşmeye konu olan yapım işlerini ifa etmeyi
veya ettirmeyi taahhüt etmiş olur.
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61.

Yüklenicinin yapım işlerini kendisinin ifa etmesi veya bu amaçla alt yüklenici kullanması
konuyla ilgisizdir (bkz: Ordine degli Architetti ve Diğerleri davası, madde 90 ve Auroux ve
Diğerleri davası, madde 44).

62.

Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler yasal olarak bağlayıcı olduğundan, ifaları da yasal
olarak uygulanabilirdir. Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında öngörülen kuralların yokluğunda
ve prosedürel özerklik ilkesi uyarınca, söz konusu yükümlülüklerin uygulanmasını yöneten
detaylı kurallar, ulusal mevzuat kapsamında belirlenir.

63.

Sonuç olarak, üçüncü ve dördüncü soruların cevabı, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2.
Paragrafının (b) bendi uyarınca, ‘kamu yapım işleri ihale sözleşmesi’ kavramının, sözleşmeye
konu olan yapım işlerinin ifası için yüklenicinin doğrudan veya dolaylı olarak yükümlülük altına
girmesini ve bu yükümlülüğün ulusal mevzuatla belirlenen prosedürel kurallar uyarınca yasal
olarak uygulanabilir olmasını gerektirdiğidir.
Beşinci ve altıncı sorular

64.

Beraber ele alınması uygun olan beşinci ve altıncı sorularında, başvuruyu yapan mahkeme
esasen, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2. Paragrafının (b) bendi kapsamında, ‘ihale
makamı tarafından belirlenen ihtiyaçlar’ kavramına göre, ihale makamının, yetkisini, ifa
edilecek yapım işinin bir kamusal çıkarı karşılamasını sağlamak için mi yoksa yapım planlarının
incelenmesi ve onaylanması için mi kullanacağını sormaktadır.

65.

Bu sorular, esas davada ihale makamı olduğu farz edilen kurum, yani Wildeshaused
Belediyesi, Wittekind kışlasının yer aldığı arazide ifa edilecek yapım işleriyle ilgili herhangi bir
ihtiyaç listesi hazırlamadığı için sorulmaktadır. Ön karar başvurusu kararına göre, söz konusu
belediye, sadece GSSI tarafından sunulan projeyi inceleme ve ilgili yapım planını hazırlamak
üzere gerekli usulleri hazırlama niyetinde olduğuna karar vermiştir.

66.

Ancak, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2. Paragrafının (b) bendinde yer alan üçüncü
alternatif durum, kamu yapım işlerinin amacının ‘ihale makamı tarafından belirlenen
ihtiyaçları karşılayan yapım işlerinin’ ifası olduğunu öngörmektedir.

67.

Bir ihale makamının söz konusu hüküm kapsamında ihtiyaçlarını belirtmiş olması için,
makamın hangi tür yapım işleri gerektiğinin tanımını yapmak için gerekli tedbirleri almış veya
en azından tasarımla ilgili belirleyici etkiye sahip olmuş olması gerekir.

68.

Bir kamu kurumunun, şehir planlamaya ilişkin yetkilerini icra ederken, kendisine sunulan bina
planlarını incelemesi veya bu alanda yetkilerini kullanmak üzere karar vermesi, ilgili hüküm
kapsamında, ‘ihale makamı tarafından belirlenen ihtiyaçlar’ olması gerektiğine dair
zorunluluğu karşılamaz.

69.

Dolayısıyla, beşinci ve altıncı soruların cevabı, 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2.
Paragrafının (b) bendinde yer alan üçüncü alternatif durum uyarınca, ‘ihale makamı
tarafından belirlenen ihtiyaçlar’ kavramının, bir ihale makamının kendisine sunulan bina
planlarını incelemesi veya şehir planlamaya yönelik kanuni yetkilerini uygularken bir karar
alması gerçeğine dayanmadığıdır.

Yedinci soru
70.

Yedinci sorusunda, başvuruyu yapan mahkeme esasen, 2004/18 sayılı Direktifin 1.
maddesinin 3. Paragrafı uyarınca, kamu yapım işleri imtiyazı kavramının, imtiyazın
verilebileceği tek müteşebbisin halihazırda üzerinde yapım işlerinin ifa edileceği arazinin
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sahibi olması durumunda veya imtiyazın belirsiz bir süreliğine verildiği durumlarda geçerli
olup olmadığını sormaktadır.
71.

2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 3. Paragrafı uyarınca, ‘yapım işleri imtiyazı”, bir yapım
işinin gerçekleştirilmesine karşılık olarak meydana gelen eseri işletme hakkını veya bu hak ile
birlikte bir ödemeyi de içermesi dışında, yapım işleri ihale sözleşmesi ile aynı türden bir
sözleşmedir.

72.

Bu hükümde yer alan koşullar dahilinde, bir ihale makamının sözleşmenin diğer tarafına,
meydana gelen eseri işletme hakkını devredebilmesi için, ihale makamının eseri işletecek
konumda olması gerekmektedir.

73.

İşletme hakkının yegane dayanağının ilgili müteşebbisin mülkiyet hakkı olduğu durumlarda
genellikle bu durum söz konusu değildir.

74.

Arazinin sahibi, yürürlükteki yasalara uygun şekilde o araziyi işletme hakkına sahiptir. Bir
müteşebbis sahip olduğu araziyi işletme hakkına sahip olduğu sürece, bir kamu kurumunun
bu işletmeye ilişkin bir imtiyaz vermesi temelde imkansızdır.

75.

Ayrıca, imtiyazın temel özellikleri gereği, işletme riskini esasen veya en azından büyük ölçüde
üstlenen tarafın, imtiyaz sahibinin kendisi olduğunun da altının çizilmesi gerekir (kamu
hizmetlerine ilişkin imtiyazlar için bkz: C‑206/08 sayılı Eurawasser [2009] ECR I‑0000 davası,
madde 59 ve 77).

76.

Avrupa Toplulukları Komisyonu, bu riskin, imtiyaz sahibinin ilgili yerel idare tarafından verilen
şehir planlama hizmeti kapsamında planlarının kabul edilip edilmeyeceğine dair
belirsizliğinden de kaynaklanabileceğini öne sürmektedir.

77.

Bu iddia kabul edilemez.

78.

Komisyon’un öne sürdüğü türden bir senaryoda, risk, imtiyazdan kaynaklanan sözleşme
ilişkisiyle değil, ihale makamının şehir planlamaya ilişkin kanuni yetkileriyle bağlantılıdır.
Sonuç olarak, söz konusu risk, işletmeye bağlı değildir.

79.

Her halükarda, imtiyazların süresi söz konusu olduğunda, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının 96
ve 97. Maddelerinde de ifade edildiği üzere, Avrupa Birliğinin yasal düzenine aykırı bir şekilde,
imtiyazların süresiz verilebilmesi için, rekabetin sağlanması gibi ciddi dayanakların olması
gerekmektedir (bkz: C‑454/06 sayılı pressetext Nachrichtenagentur [2008] ECR I‑4401 davası,
madde 73).

80.

Sonuç olarak, yedinci sorunun cevabı, esas davaya konu olan bu gibi durumlarda, 2004/18
sayılı Direktifin 1. Maddesinin 3. Paragrafında verildiği şekilde bir kamu yapım işleri imtiyazı
söz konusu değildir.

Sekizinci ve dokuzuncu sorular
81.

Başvuruyu yapan mahkeme tarafından sorulan sekizinci ve dokuzuncu soruların birlikte ele
alınması gerekir. Başvuruyu yapan mahkeme, sekizinci sorusunda, esasen, bir kamu
idaresinin, resmi olarak ihale kararı henüz verilmese de bir arazi üzerinde yapım işleri ihalesi
gerçekleştirme niyeti olduğu halde, başka bir kamu idaresinin aynı araziyi bir işletmeye sattığı
durumlarda, 2004/18 sayılı Direktifin hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağını
sormaktadır. Dokuzuncu soru ise, bir arazinin satışı ile o araziye ilişkin gerçekleştirilen bir
yapım işleri ihalesinin yasal açıdan bir bütün olarak düşünülmesinin mümkün olup olmadığıyla
ilgilidir.
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82.

Bu bağlamda, bu işlemlerin bir bütün olarak kabul edilip, 2004/18 sayılı Direktifin, arazi satışı
ve nihayetinde konusu aynı arazi olan bir yapım işleri ihale sözleşmesi şeklinde iki aşamalı bir
ihale usulüne uygulanması, ihtiyatlı bir yaklaşımdır.

83.

Ancak, esas davaya konu olan durumda, söz konusu direktifin uygulanmasına ilişkin ön
şartların gerçekleştiğini gösteren hiçbir unsur yoktur.

84.

Fransa Hükümeti’nin yazılı görüşünde ifade ettiği gibi, esas davanın tarafları, yasal olarak
bağlayıcılığa sahip hiçbir sözleşme yükümlülüğünün altına girmemiştir.

85.

İlk olarak, ne Wildeshausen Belediyesi ne de GSSI böyle bir yükümlülük üstlenmiştir.

86.

İkinci olarak da, GSSI, satın aldığı arazinin ekonomik açıdan geliştirilmesine yönelik planların
ifası için herhangi bir taahhütte bulunmamıştır.

87.

Son olarak da, satışa ilişkin noter senetlerinde, kısa süre içinde bir yapım işleri ihale
sözleşmesinin gerçekleşeceğini gösteren herhangi bir ifade yoktur.

88.

Dava dosyasındaki belgelerde açığa çıkarılan niyetler, bağlayıcı yükümlülük niteliğinde değildir
ve 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (a) bendinde belirtilen kamu ihale
sözleşmesi kavramının özünde yer alan yazılı sözleşme şartını kesinlikle karşılamazlar.

89.

Dolayısıyla, sekizinci ve dokuzuncu soruların cevabı, esas davaya konu olan bu gibi hallerde,
bir kamu idaresinin, resmi olarak ihale kararı henüz verilmese de bir arazi üzerinde yapım
işleri ihalesi gerçekleştirme niyeti olduğu halde, başka bir kamu idaresinin aynı araziyi bir
işletmeye sattığı durumlarda, 2004/18 sayılı Direktifin hükümlerinin uygulanmayacağıdır.

Maliyetler
90.

İşbu dava, esas davanın tarafları için yargı sürecinin ulusal mahkeme önünde bekleyen bir
adımı olduğundan, masraflara ilişkin karar, ulusal mahkemenin vermesi gereken bir karardır.
Tarafların karşılaştıkları dışında, Divan’a mütalaa sunarken karşılaşılan masraflar geri
alınamaz.

Divan (Üçüncü Daire) bu gerekçelere dayanarak aşağıdaki kararı vermiştir:
1. Yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine yönelik
usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Direktifinin1. maddesinin 2. Paragrafının (b) bendi uyarınca, ‘kamu yapım işleri ihale
sözleşmesi’ kavramı, sözleşmeye konu olan yapım işlerinin ihale makamının anında ekonomik
kazanç elde etmesi için ifa edilmesi kaydıyla, söz konusu yapım işlerinin bariz biçimde veya fiziksel
olarak ihale makamı için yapılmasını gerektirmez. Söz konusu ihale makamının yasalar gereği
kentsel planlama yetkisine sahip olması, yapım işlerinin ihale makamının anında ekonomik kazanç
elde etmesi için ifa edilmesi şartını karşılamaz.
2. 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2. Paragrafının (b) bendi uyarınca, ‘kamu yapım işleri
ihale sözleşmesi’ kavramı, sözleşmeye konu olan yapım işlerinin ifası için yüklenicinin doğrudan
veya dolaylı olarak yükümlülük altına girmesini ve bu yükümlülüğün ulusal mevzuatla belirlenen
prosedürel kurallar uyarınca yasal olarak uygulanabilir olmasını gerektirir.
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3. 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (b) bendinde yer alan üçüncü alternatif
durum uyarınca, ‘ihale makamı tarafından belirlenen ihtiyaçlar’ kavramı, bir ihale makamının
kendisine sunulan bina planlarını incelemesi veya şehir planlamaya yönelik kanuni yetkilerini
uygularken bir karar alması gerçeğine dayanmaz.
4. Esas davaya konu olan bu gibi durumlarda, 2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 3.
Paragrafında verildiği şekilde bir kamu yapım işleri imtiyazı söz konusu değildir.
5. Esas davaya konu olan bu gibi hallerde, bir kamu idaresinin, resmi olarak ihale kararı henüz
verilmese de bir arazi üzerinde yapım işleri ihalesi gerçekleştirme niyeti olduğu halde, başka bir
kamu idaresinin aynı araziyi bir işletmeye sattığı durumlarda, 2004/18 sayılı Direktifin hükümlerinin
uygulanmaz.
* Dava dili: Almanca.
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C-300/07 sayılı Hans and Christophorus Oymanns davası
DİVAN KARARI (Dördüncü Daire)
11 Haziran 2009 (*)
(2004/18/AT sayılı Direktif - Kamu mal alımı ihaleleri ve kamu hizmet ihaleleri - Yasal hastalık sigorta
fonları - Kamu hukukuna tabi kuruluşlar – İhale makamları - İhale daveti - Hastaların ihtiyaçlarına göre
tasarlanmış ortopedik ayakkabı imalatı ve alımı - Hastalara yönelik ayrıntılı tavsiyeler)
Oberlandesgericht Düsseldorf’un (Almanya) 27 Haziran 2007 tarihli kararıyla yapılmış olan ve Divan'a
27 Temmuz 2007 tarihinde intikal eden
Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik,
v.
AOK Rheinland/Hamburg
davasına ilişkin olarak AT Antlaşması'nın 234. maddesi uyarınca yapılmış ön karar BAŞVURUSU
hakkındaki
C 300/07 sayılı Davada,
Başkan K. Lenaerts, hakimler T. von Danwitz, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász (Rapporteur) ve G. Arestis,
Hukuk Sözcüsü : J. Mazák,
Başkatip C. Strömholm, İdareci’den oluşan
DİVAN (Dördüncü Daire)
yazılı usulü ve ayrıca 19 Haziran 2008 tarihli duruşmayı göz önünde tutarak,
– Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik için avukatlar H. Glahs ve U.
Karpenstein tarafından,
– AOK Rheinland/Hamburg için avukat A. Neun tarafından,
– Avrupa Toplulukları Komisyonu için temsilciler G. Wilms ve D. Kukovec tarafından,
sunulan görüşleri değerlendirerek,
16 Aralık 2008 tarihli oturumda Hukuk Sözcüsünün mütalaasını dinleyerek,
İşbu Kararı vermiştir:

Karar
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1.

Bu ön karar başvurusu, yapım işleri ile mal alımı ve hizmet alımlarına ilişkin kamu ihalelerinin
gerçekleştirilmesine yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve
2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin (ABRG 2004 L 134, s. 114) 1.
maddesinin 2. paragrafının (c) ve (d) harflerinin, aynı maddenin 4. paragrafının, 5.
paragrafının ve 9. paragrafının ikinci bendinin (c) harfinin birinci ve ikinci alternatiflerinin
yorumlanması ile ilgilidir.

2.

Başvuru, Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik and AOK
Rheinland/Hamburg arasındaki, ilk olarak, Alman yasal hastalık sigortası fonlarının 2004/18
sayılı Direktifteki kuralların uygulanması çerçevesinde ihale makamları olarak değerlendirip
değerlendirilmediklerine, ikinci olarak, uzman ayakkabı üreticileri tarafından yasal hastalık
sigortası fonu ile yapılan bir anlaşma uyarınca hastanın ihtiyaçlarına göre yapılan ve kişiye
özel olarak uyarlanan ortopedik ayakkabıların alımının, bu alım öncesinde ve sonrasında
hastalara ayrıntılı tavsiyelerle birlikte sunulmasının, bir mal alımı ihalesi mi yoksa bir hizmet
ihalesi mi olduğuna ve üçüncü olarak, ortopedik ayakkabıların alımı bir hizmet olarak kabul
edilecekse, bu durumda, 2004/18 sayılı Direktifin hükümleri çerçevesinde bir "hizmet
imtiyazı" olarak mı yoksa bir "çerçeve anlaşma" olarak mı kabul edilmesi gerektiğine ilişkin
dava kapsamında yapılmıştır.
Hukuki çerçeve
Topluluk mevzuatı
3.

2004/18 sayılı Direktifin 'Tanımlar' başlıklı 1. maddesi uyarınca:
‘…
2. (a) " Kamu ihale sözleşmeleri” bir veya daha fazla sayıda ekonomik operatör ile bir veya
daha fazla sayıda ihale makamı arasında maddi menfaate dayalı ve yazılı olarak akdedilen ve
bu Direktif kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, ürün tedariki veya hizmetlerin temin
edilmesi amacına yönelik sözleşmelerdir.
…
(c) “Mal alımı ihale sözleşmeleri”, konusu ürünlerin satın alınması, finansal kiralama yolu ile
kiralanması, kiralama veya satın alma seçenekli ya da satın alma seçeneği olmaksızın taksitli
satın alım olan ve (b) bendinde belirtilen sözleşmeler dışında kalan sözleşmelerdir.
…
(d) “Hizmet alımı ihale sözleşmeleri, konusu Ek II’de belirtilen hizmetlerin verilmesi olan ve
yapım işleri ile mal alımı ihale sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerdir.
Konusu hem mal, hem de Ek II’de sayılan hizmetler olan bir kamu ihale sözleşmesi, söz konusu
hizmetlerin değerinin sözleşme kapsamında yer alan ürünlerin tutarını aşması halinde,
“hizmet alımı ihale sözleşmesi” olarak değerlendirilir.
Konusu Ek II’de sayılan hizmetler olan ve sözleşmenin esas konusunun tali unsuru olarak Ek I
kapsamındaki faaliyetleri de içeren sözleşmeler bir hizmet alımı ihale sözleşmesi olarak
değerlendirilir.
4. " Hizmet imtiyazı”, bir hizmetin sunulmasına karşılık olarak hizmet sunma hakkını veya bu
hak ile birlikte bir ödemeyi de içermesi dışında, hizmet alımı ihale sözleşmesi ile aynı türden
bir sözleşmedir.
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5. “Çerçeve anlaşma”, bir veya birden fazla ihale makamı ile bir veya birden fazla ekonomik
operatör arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek sözleşmelerin, özellikle fiyat
ve duruma göre öngörülen miktarların tespitine ilişkin şartlarını belirlemek amacı ile yapılan
anlaşmadır.
…’
4.

2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 9. paragrafı uyarınca:
“İhale makamı”, devlet, bölgesel veya yerel yönetimler, kamu hukukuna tabi kuruluşlar, bir
veya daha fazla bölgesel veya yerel yönetim ya da kamu hukukuna tabi kuruluş tarafından
oluşturulmuş birlikleri ifade eder.
"Kamu hukukuna tabi kuruluşlar":
(a) sınai ya da ticari nitelik taşımayan ve esasen kamu yararına yönelik ihtiyaçlarının
karşılanması için kurulmuş olan;
(b) tüzel kişiliği haiz;
(c) büyük oranda devlet, bölgesel veya yerel yönetimler ya da kamu hukukuna tabi diğer
kuruluşlarca finanse edilen veya yönetimleri bu kuruluşların denetimine tabi olan veya ihale
makamı, yönetim ya da denetim kurulu üyelerinin yarısından çoğu bu kuruluşlar tarafından
atanmış,
Kuruluşları ifade eder.
İkinci bendin (a), (b) ve (c) harflerinde atıfta bulunulan kriterleri karşılayan kamu hukukuna
tabi kuruluş kategorileri ve ayrıntılı olmayan kuruluş listeleri Ek III’te verilmiştir. Üye Devletler,
kuruluş listelerinde ve kuruluş kategorilerinde yapılan değişiklikleri düzenli aralıklarla
Komisyon’a bildirirler.

5.

Direktifin Ek III’ünde yer alan 'Almanya' başlıklı Bölüm III’ünün 'Kategoriler' başlıklı 1.
paragrafının, 'İhale makamı' başlıklı 1.1 bendinin 4. noktasında ‘Sozialversicherungen
(Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)/[sosyal sigorta kurumları: sağlık,
kaza ve emeklilik fonları] yer almaktadır.

6.

Söz konusu Direktifin 21. maddesi uyarınca:
"Konuları, Ek II B’de yer alan hizmetler olan ihaleler, yalnızca 23. maddeye ve 35. maddenin 4.
paragrafına tabidir."

7.

Ek II B’nin, 25. Kategorisinin konusu, 'Sağlık ve sosyal hizmetler'dir.

8.

2004/18 sayılı Direktifin 22. maddesi uyarınca:
‘Konusu hem Ek II A hem de Ek II B’de yer alan hizmetler olan ihaleler, Ek II A’da yer alan
hizmetlerin değerinin, Ek II B’de yer alan hizmetlerin değerinden daha fazla olması halinde, 23
ilâ 55. madde hükümleri uyarınca gerçekleştirilir. Diğer durumlarda ise ihaleler, 23. madde ve
35. maddenin 4. paragrafı uyarınca gerçekleştirilir.'

9.

Direktifin 32. maddesinin 2. paragrafına göre:
‘İhale makamları bir çerçeve anlaşma akdetmek amacıyla, … bu Direktifte belirtilen usulleri
takip eder.’

10.

Direktifin, 'Değişiklikler' başlıklı 79. maddesi uyarınca:
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‘77. maddenin 2. paragrafında belirtilen usule uygun olarak Komisyon aşağıdaki hususlarda
değişiklik yapabilir:
…
(d) Üye Devletlerce yapılan ilanlar esasında gerekli olduğunda Ek III’te kamu hukukuna tabi
kuruluşlar ve kuruluş kategorilerine ait listeler;
…’
11.

Sonuç olarak, tüketim mallarının ve ilgili garantilerinin belirli satış unsurları hakkında 25 Mayıs
1999 tarihli ve 1999/44/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin, 1. maddesinin
4. paragrafı (ATRG 1999 L 171, s. 12) uyarınca:
‘İmal edilecek ya da üretilecek tüketim mallarının alımına ilişkin sözleşmeler, bu Direktifin
amaçları doğrultusunda satış sözleşmeleri olarak değerlendirilir.’

Ulusal mevzuat
12.

Konuyla ilgili ulusal kurallara ilişkin aşağıdaki özet, mevcut yargılama kapsamında ve özellikle
başvuru kararında Divan'a sunulan dosyalardan alınmıştır.

13.

Almanya'daki genel sağlık sistemi ve yasal hastalık sigorta fonlarının yapılanması ve
finansmanı, Sosyal Güvenlik Kanununun (Sozialgesetzbuch) Kitap Dört ve Beş'ine (‘SGB IV’ ve
‘SGB V’, sırasıyla) tabidir. Meclis tarafından, yasal hastalık sigorta fonlarına tanınan görev, SGB
V'in 1. paragrafının 1. bendinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
'Dayanışma ilkesi esasına dayanarak kurulan bir topluluk olarak, hastalık sigortası sisteminin
görevi, sigortalıların sağlık durumunu korumak, güvence altına almak ya da iyileştirmektir.'

14.

SGB V'in 4. paragrafının 1. bendinde belirtildiği üzere yasal hastalık sigorta fonları, kamu
hukukuna tabi kuruluşlardır ve bir öz yönetim hakkının yanı sıra tüzel kişiliğe haizdirler.
Bunlar, SGB V'in 1. ve 3. paragrafları uyarınca oluşturulmuşlardır. Başvuru kararı uyarınca
Almanya'daki nüfusun büyük bir bölümü (yaklaşık %90’ı), yasalar doğrultusunda zorunlu
olarak, yasal bir hastalık sigortası fonu kapsamında sigortalanmıştır. Zorunlu sistem
kapsamında sigortalanan kişiler, istedikleri belirli yasal hastalık sigortası fonunu seçebilirken,
kamu ya da özel bir hastalık sigortası fonu arasında seçim yapamayabilirler.

15.

Yasal hastalık sigorta fonlarının finansmanına ilişkin kurallar SGB IV'ün 20 ilâ 28. paragrafları
ve SGB V'in 3. ve 220. paragrafı ve devamında yer almaktadır. Bu finansman, sigortalı
kişilerden alınan zorunlu katkılar, Federal Devlet tarafından yapılan doğrudan ödemeler,
yasal fonlar arasındaki finansal tazminat sisteminden yapılan zorunlu ödemeler ve bunlar
arasındaki risk yapısı tazminat mekanizması ile sağlanır.

16.

Başvuru kararı uyarınca, yasal sigorta fonlarının finansmanının büyük bir bölümü zorunlu
sigortalılar ve onların işverenleri tarafından yapılan katkılardan oluşur. Katkıların miktarı
yalnızca, sigortalının gelirine bir başka deyişle onun katkı kapasitesine bağlıdır. Yaş, önceki
hastalıklar ya da müşterek sigortalı kişilerin sayısı gibi diğer etkenler bununla ilgili değildir.
Uygulamada, sigortalının katkı payı, işvereni tarafından maaşından kesilir ve işverenin katkı
payı ile beraber yasal hastalık sigorta fonuna ödenir. Bunlar, kamu hukuku yükümlülükleridir
ve katkılar, kamu hukuku hükümleri esas alınarak zorunlu olarak ödenir.

17.

Katkı oranı, Devlet tarafından değil, yasal hastalık sigorta fonları tarafından belirlenir. İlgili
kurallarda öngörüldüğü üzere bu fonlar, kanunda öngörülen tüm masrafları diğer kaynaklarla
birlikte karşılayacak ve işletme rezervleri ile yasal rezervlerin kullanılabilir olmasını güvence
altına alacak şekilde hesaplanır. Katkı oranının belirlenmesi, her fonun denetim makamının
175

onayını gerektirir. Başvuru kararı uyarınca, tahakkuk eden gelirin harcamadan daha az ya da
daha çok olmaması gerektiği için katkı miktarı belirli ölçüde yasalarla belirlenmektedir. Alman
hastalık sigortası sistemi kapsamında, sağlanacak yardımların büyük bir bölümü yasalarla
belirlenmiş olduğundan, harcama miktarı büyük ölçüde, söz konusu yasal hastalık sigorta
fonlarından doğrudan etkilenemez.
18.

Sigortalı kişilerin, katkı oranlarının aynı seviyede tutulması amacıyla, SGB V'in 266 ilâ 268.
paragrafları, risk yapısı tazminat mekanizmasından kaynaklanan, bütün yasal hastalık sigortası
fonları arasında yıllık telafi ödemeleri öngörür. Ulusal mahkemenin görüşü uyarınca, belirli bir
miktara kadar tazminata hak kazanan ya da tazminat ödemesi talep edilen fonlar arasında
karşılıklı bir dayanışma yükümlülüğü vardır.

19.

SGB V'in 4. paragrafının 1. bendi doğrultusunda, yasal hastalık sigorta fonları, öz yönetim
yetkisine sahip olmakla birlikte Devlet denetimine tabiidirler. Başvuru kararı uyarınca, söz
konusu bu denetim, olay sonrasında sadece yasallığın incelemesiyle sınırlı değildir.

20.

Katkı oranlarını, yapı ve mülk işlemlerini ve yazılımlarının edinilmesini belirleyen, hastalık
sigortası fonlarına ilişkin tüzüklerde değişiklik yapılması gibi bu fonlar tarafından benimsenen
belirli tedbirler, SGB V'in 195. paragrafının 1. bendinde, 220. paragrafının 2. bendinde ve 241.
paragrafında belirtildiği üzere, denetim makamlarının yetki vermesini gerektirir. Denetim
makamları, en az beş yılda bir, kendi kontrolleri altındaki, yasal hastalık sigortası fonlarının
ticari, muhasebe ve işletme yönetimi incelemesini, gerçekleştirmek zorundadır. Diğer şeylerin
yanı sıra, söz konusu fonun faaliyetinin ekonomik açısından verimliliğini kapsayan bu denetim,
daha sık olabilir. (SGB IV'ün 69. paragrafının 2. bendi ve 88. paragrafının 1. bendi ile SGB V'in
274. paragrafının 1. bendi) Bu denetim çerçevesinde, SGB IV'ün 88. paragrafının 2. bendi;
fonların, denetim makamlarına gerekli bütün belge ve bilgileri iletmesi gerektiğini öngörür.
Ayrıca, SGB IV'ün 37. paragrafı ve 89. paragrafının 3. bendi uyarınca, fonların öz-yönetim
organlarının, yerine getirmeleri gereken görevleri gerçekleştirmeyi reddetmeleri halinde bu
görevler denetim makamının kendisi tarafından üstlenilir.

21.

Sonuç olarak; her yasal hastalık sigortası fonunun geçici bütçesi, yetkili denetim makamına
zamanında sunulmalıdır (SGB IV'ün 70. paragrafının 5. bendi) ve yetkili denetim makamı
geçersiz fonlarla diğer fonları birleştirebilir ya da onları kapatabilir. (SGB V, 146. paragraf a
bendi, 153. paragraf ilk hükmünün 3. bendi, 156. paragraf, 163. paragrafın ilk hükmünün 3.
bendi, 167. paragrafın ikinci hükmü, ve 170. paragraf).

22.

Söz konusu sistem bağlamında, yasal hastalık sigortası fonuna kıyasla, sigortalıların,
masrafların geri ödenmemesi fakat bunlara karşılık gelen uygun hizmetlere serbest erişim
hakkının olduğu göz önünde bulundurulduğunda (SGB V'in 2. paragrafının 2. bendi), ayni
yardım ilkesi uyarınca, hastalık sigortası fonlarının, çok sektörlü ya da disiplinler arası farklı
tedarikçilerin temin sistemleri ile anlaşmaları teşvik edilmektedir. SGB V'in 140. paragrafının a
bendi ila 140 paragrafının e bendinde öngörülen ‘entegre temin sistemleri', yasal hastalık
sigortası fonları ve sigortalılara tedavi sağlayabilecek farklı tedarikçiler arasında hazırlanır.
Sigortalıların sistem bağlamında başvurabileceği yardımların tümü için ödeme yapılması
planlanan entegre temin sisteminin farklı formülleri için ücret belirlerler. Yasal hastalık
sigortası fonu, entegre temin sistemi sözleşmesine taraftır ve sağlayıcının ücretini ödemek
zorundadır. Sistemin farklı formüllerine sigortalıların katılımı isteğe bağlıdır, fakat sigortalının
bir formülü seçmesi halinde, ilgili hastalık sigortası fonunun böyle bir sözleşmeyi yaptığı
sağlayıcının hizmetlerine başvurması gerekmektedir.

23.

Mahkeme huzurundaki usul süresince ayrıca, Almanya'daki hastalık sigortası fonlarının
göreviyle bağlantılı olarak, Bundesverfassungsgericht'in iki kararına değinilmiştir.

24.

9 Haziran 2004 kararıyla, (2 BvR 1248/03 ve 2 BvR 1249/03), Bundesverfassungsgericht
aşağıdaki kararı almıştır:
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‘Toplumsal hukuk, Devlet'in sosyal politikasının en önemli araçlarından biridir. Anayasa
(Grundgesetz) ile kurulan sosyal devlet düzeninde, hastalık durumunda koruma sağlama,
Devlet'in temel görevlerinden biridir. Meclis, kamu hukuku kapsamında zorunlu bir sigorta
sistemi olan yasal hastalık sigortasının yürürlüğe koyulması ve söz konusu korumanın
sağlanması için detaylı kurallar hazırlanması suretiyle nüfusun büyük bir bölümüne koruma
sağlayarak bu görevini yerine getirmektedir. Yasal sistem kapsamındaki, hastalık sigortası
fonunun asıl görevi, Devlet'in bu temel görevini yerine getirmek için kanunla düzenlenmiş
ayrıntılı toplumsal mevzuatın uygulanmasıdır.'
25.

Sonuç olarak, 31 Ocak 2008 tarihli kararında, (1 BvR 2156/02), Bundesverfassungsgericht,
hastalık sigortası fonlarının, Devlete entegre edilmiş kamu hukukuna tabi ve aslında kamu
idaresi görevlerini dolaylı olarak yerine getiren kuruluşlar olduğu kanaatine varmıştır.
Asıl yargılamadaki ihtilaf ve ön karar için yöneltilen sorular

26.

Belirli bir alana yönelik bir yayında Haziran 2006 da yayınlanan kamu ilanı ile, yasal hastalık
sigorta fonu olan AOK Rheinland/Hamburg, 1 Eylül 2006 dan 31 Aralık 2006’ya kadar olan
dönem için SGB V'in 140. paragrafı (a) harfi ve devamı uyarınca entegre temin sistemi için
ayakkabı imalatı ve alımı amacıyla ortopedik ayakkabı yapımcılarını tekliflerini sunmaya davet
etmiştir. Sağlanması gereken hizmetler, masraflara göre farklı gruplara sınıflandırılmışlardır ve
isteklinin bu gruplara fiyatları girmesi gerekmektedir.

27.

Alım yapılacak ayakkabı sayısı belirlenmemiştir. Bir hastalık sigortası kartına ve uygun bir tıbbi
reçeteye sahip, diyabetik ayak sendromu hastalarının, doğrudan ortopedik ayakkabı
üreticileriyle iletişim kurmaları gerektiği belirtilmiştir. Ayakkabı üreticisinin görevi, kişiye özel
olarak uyarlanan ortopedik ayakkabıların imalatı ve kontrolü ile alım öncesinde ve sonrasında
hastalara ayrıntılı tavsiyeler sunmasıydı. Hastalar tarafından yapılan katkılar dışında,
ödemeler, yasal hastalık sigorta fonu tarafından yapılacaktı.

28.

Bir ortopedik ayakkabı şirketi olan Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie
Schuhtechnik, bir teklif sunmuş ve iki gün sonra, Topluluk ve ulusal ihale hukukunun ihlaline
ilişkin şikâyetlerde bulunmuştur. Bu şikâyetler, ihale hukuku kurallarının, mevcut dava için
geçerli olmadığı gerekçesiyle, yasal hastalık sigortası fonu tarafından reddedilmiştir. Ayakkabı
şirketinin, bu karara karşı davası ilk derecede reddedilmiş ve şirket, Oberlandesgericht
Düsseldorf'un Satın Alma Birimine itirazda bulunmuştur.

29.

Ulusal mahkeme; 2004/18 sayılı Direktifin Ek III'ünde belirtilmesine rağmen, Almanya hukuk
literatüründe ve içtihadında yasal hastalık sigorta fonlarının, 'kamu hukukuna tabi kuruluşlar'
ve dolayısıyla 'ihale makamları' olarak, düşünülüp düşünülemeyeceğinin tartışmalı olduğu
görüşüne varır. Bu doğrultuda, söz konusu Direktifin 1. maddesinin 9. paragrafının ikinci
bendinde belirtilen farklı koşullarla ilgili sorununu ortaya koyar.

30.

Ulusal mahkeme, yasal hastalık sigortası fonlarının, sigortalıların sağlık durumunu korumak,
güvence altına almak ya da iyileştirmek yönündeki özel amaç için kurulan ve kamu hukukuna
tabi tüzel kişiler olmaları nedeniyle söz konusu hükmün (a) ve (b) harflerinde belirtilen
koşulların yerine getirildiğini yani kamu yararının gereksinimlerinin karşılandığını
kanaatindedir. Ayrıca, bu gereksinimler, yasal hastalık sigortası fonları, ticari olarak
işlemediğinden ve kar amacı gütmeyen bir esas temelinde hizmet sağladıklarından,
endüstriyel ya da ticari niteliğe sahip değillerdir.

31.

Dolayısıyla görüşme, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 9. paragrafının ikinci bendinin (c)
harfinde belirtilen koşullar üzerinde durmalıdır.

32.

Söz konusu bu kuruluşların, büyük ölçüde Devlet tarafından finanse edilmesinin gerektiği
şeklindeki, bu koşulların ilkine ilişkin olarak ulusal mahkeme, mevcut kararın 13 ila 18.
paragraflarında belirtildiği üzere söz konusu ulusal sistemin özelliklerine atıfta bulunur.
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33.

Yönetim denetiminin kamu idareleri tarafından yapılması ile ilgili koşula ilişkin olarak ulusal
mahkeme, mevcut kararın 19. ve 20. paragraflarında belirtildiği üzere, söz konusu sistemin
ilgili yönlerine atıfta bulunur.

34.

Yasal hastalık sigorta fonlarının ihale makamları olduğu düşünülürse, söz konusu ihalenin, bir
mal alımı ihalesi ya da bir hizmet ihalesi olup olmadığı şeklinde ikinci bir soru ortaya çıkar.
Ulusal mahkeme, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2. paragrafının (d) harfinin ikinci satır
başında, bu değerlendirmenin yapılması için kriter olarak söz konusu hizmetlerin ya da
ürünlerin değerinin yer aldığını gözlemler. Bu kritere dayanarak, ulusal mahkeme; asıl
yargılamadaki söz konusu ayakkabıların imalatının bütün hizmetler kapsamındaki yerinin,
hastalara sunulan tavsiye ve bilginin yanı sıra malzemelerin ve imalatın kim tarafından
karşılandığının bilinmesinin zorunlu olduğu kanaatindedir.

35.

Eğer söz konusu kişiye özel ayakkabı imalatı, mal alımının bir parçası olarak değerlendirilirse
ulusal mahkeme, ayakkabı alımının değerinin hizmetlerin değerinden daha yüksek
olabileceğini kanaatindedir. Bununla birlikte, mal alımı bedelinin sadece ham maddeden
oluşması durumunda, hizmet bedeli mal alımı bedelinden daha fazla olur. 'İmal edilecek ya da
üretilecek tüketim mallarının alımına ilişkin sözleşmeleri satış sözleşmeleri olarak
değerlendiren, 1999/44 sayılı Direktifin 1. maddesinin 4. paragrafının, standartlaştırılmış
mallar ya da belirli bir talebe göre özel olarak imal edilmiş mallarla, yani mübadelesi mümkün
olmayan mallarla ilgili olup olmamasından bağımsız olarak ilk yaklaşımı destekliyor
göründüğünü belirtir. Ancak, Divan içtihadından, nitel hususların da bir rol oynadığı olasılığı
çıkarılabilir. (C220/05 Auroux [2007] ECR I385 sayılı Dava, 46. paragraf) Bu bağlamda,
hastalara verilecek tavsiyenin ürünün seçimi ve kullanımıyla sınırlı olmadığı göz önünde
bulundurulmalıdır.

36.

Ulusal hukuk, asıl yargılamadaki söz konusu ihalenin alım ihalesi olarak sınıflandırılmasının,
2004/18 sayılı Direktifin hükümlerinin tamamen geçerli olduğu anlamını taşıması nedeniyle
bu ayrımı önemli kabul eder.

37.

Asıl yargılamadaki söz konusu ihalenin bir mal alımı ihalesi olarak değerlendirilmiyorsa ulusal
mahkeme, bu ihalenin bir hizmet ihalesi mi yoksa bir hizmet imtiyazı mı olduğunu sorusunu
sorar. İkinci durumda, 2004/18 sayılı Direktifin 17. maddesinden bu Direktifin uygulanabilir
olmadığı açıktır. Davaların ilk derecede açıldığı mahkeme, hastanın değil, yasal hastalık
sigortası fonunun sağlayıcıya ödeme yapmakla sorumlu olması nedeniyle bu olasılığın
engellendiği kanaatine varmıştır. Ancak, başvuru yapan mahkeme, işletme riskini üstlenen kişi
kriterinin de dikkate alınması gerektiği kanaatindedir. Bununla birlikte, hastanın değil, yasal
hastalık sigortası fonunun sağlayıcıya ödeme yapmakla sorumlu olması nedeniyle, hastanın,
borç tahsili ve borçlunun iflasıyla bağlantılı olan riskten kurtulacağı dikkate alınmalıdır. Ancak,
diğer yandan, sağlayıcı; hastaların, ürünlerden ve hizmetlerinden yararlanamaması riskini
taşımaktadır. Bu davayı normal bir çerçeve anlaşmadan ayıran etken budur. Başvuru yapan
mahkemeye göre, asıl yargılamadaki söz konusu ihalenin bir hizmet imtiyazı olarak
sınıflandırılması amacı ile ilgili önemli nokta, sağlayıcının, daha sonra 'kendi hizmetinin
ödemesinden yararlanma hakkı' aracılığıyla sonradan amortize edilmek zorunda kalacağı
müştemilat inşaatı, eleman ya da donanım masrafı gibi herhangi bir masraflı yapıyı kurma ve
sürdürme zorunluluğunun olmamasıdır. (C324/98 Telaustria ve Telefonadress [2000] ECR
I10745 sayılı Dava, 30. madde)

38.

Sonuç olarak, 2004/18 sayılı Direktifin Ek II B Kategori 25'i, 21. maddesi kapsamında, yapısı
gereği bir sağlık hizmeti olarak sonuçlanabilecek asıl yargılamadaki söz konusu ihale bir mal
alımı ihalesi olarak değerlendiriliyorsa ulusal mahkeme, Direktifin 23. maddesinin ve 35.
maddesinin 4. paragrafının uygulamasında, mevcut davada, bu hükümlerin ihlalinin söz
konusu olmadığını belirtir. Ancak, böyle bir sınıflandırma, 'hizmet ihalesi' ile aynı kavramı
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uygulayan ve asıl yargılamada başvuru sahibinin kısmen başarılı olmasını sağlayacak, ulusal
hukukun belirli hükümlerinin geçerli olmasına neden olabilir.
39.

Yukarıdaki bu mülahazaları göz önünde bulundurarak Oberlandesgericht Düsseldorf yargı
sürecini durdurmaya ve ön karar için Adalet Divanı'na aşağıdaki soruları yöneltmeye karar
vermiştir:
‘1. (a) [2004/18 sayılı Direktifin] 1. maddesinin 9. paragrafının ikinci bendinin (c) harfinin ilk
alternatifinde atıfta bulunulduğu üzere, “Devlet tarafından finanse edilme” koşulunun,
Devletin bir hastalık sigorta fonu üyeliğini ve miktarı gelire bağlı olan katkıların katkı oranını
belirleyen ilgili hastalık sigorta fonuna ödenmesi görevini öngördüğü, ancak, hastalık sigorta
fonlarının buradaki gerekçelerde ayrıntılarıyla anlatılan dayanışma esaslı finansman sistemi ile
birlerine bağlı olduğu ve her bir bireysel hastalık sigorta fonunun yükümlülüklerinin
karşılanmasının sağlandığı bir durumu kapsadığı şeklinde mi yorumlanmalıdır?
(b) [2004/18 sayılı Direktifin] 1. maddesinin 9. paragrafının ikinci bendinin (c) harfinin ikinci
alternatifinde sunulan, kuruluşun 'yönetiminin bu kuruluşların denetimine tabi olması' koşulu,
-bu konudaki gerekçelerde tanımlanan Devletin diğer olası müdahale araçları ile- güncel ya da
gelecek işlemlerle ilgili yasal devlet denetiminin bu koşulun sağlanmasında yeterli olduğu
şeklinde mi yorumlanmalıdır?
2. -(a) ya da (b) kısmında- ilk soruya olumlu cevap verilirse, 2004/18 sayılı Direktifin 1.
maddesinin 2. paragrafının (c) ve (d) harfleri, belirli bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için
biçim bakımından kişiye özel imal edilen ve uyarlanan malların tedarik edilmesi ve her bir
müşteriye tavsiye verilmesini, 'mal alımı ihalesi' mi ya da 'hizmet ihalesi mi olarak
sınıflandırılmasını gerektirdiği şeklinde mi yorumlanmalıdır? Sadece belirli hizmetlerin bedeli
mi dikkate alınmalıdır?
3. Eğer ikinci soruda sunulan temin, bir 'hizmet' olarak sınıflandırılmalıysa ya da
sınıflandırılabilirse, [2004/18 sayılı Direktifin] 1. maddesinin 4. paragrafı, - Direktifin 1.
maddesinin 5. paragrafı çerçevesinde bir "çerçeve anlaşma”dan farklı olarak- bir "hizmet
imtiyazı"nın, aşağıdaki durumlarda, bir ihalenin gerçekleştirilmesini içerdiği şeklinde mi
yorumlanmalıdır?:
- belirli ihalelerin yükleniciye verilip verilmemesi ve hangi durumlarda verildiği kararı, ihale
makamı tarafından değil, üçüncü kişiler tarafından alındığında.
- kanunen sadece ihale makamının ücreti ödemeye mükellef olduğu ve üçüncü taraflara
hizmet sağlamasının gerekli olması nedeniyle yüklenici, ihale makamı tarafından
ücretlendirildiğinde, ve
- yüklenicinin, üçüncü tarafların kullanımından önce herhangi bir hizmeti, sağlamak yada
sunmak zorunda olmaması durumunda.'

Divan'a yöneltilen sorular
Birinci soru
40.

Birinci sorusunda ulusal mahkeme özellikle, başvuru kararında belirtilen özellikleri göz
önünde tutularak asıl yargılamada söz konusu olanlara benzer, yasal hastalık sigortası
fonlarının, 2004/18 sayılı Direktif hükümlerinin uygulanması bakımından, ihale makamı olarak
kabul edilip edilmemesi gerektiğini sormaktadır.

41.

Bu soruyu cevaplamak için, ön karar başvurusunun gerekçelerinden ve başvuruda ulusal
mahkeme tarafından belirtilen sorundan açıkça anlaşılan temel nitelikte bir ön soru, yani, asıl
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yargılamada söz konusu olan yasal hastalık sigorta fonlarının, 2004/18 sayılı Direktifin, Ek
III’ünde açıkça ifade edilmiş olması, bunların, kamu hukukuna tabi kuruluş ve dolayısıyla ihale
makamı olarak görülmesi için yeterli olup olmadığı öncelikle dikkate alınmalıdır.
42.

Asıl yargılamadaki başvuru sahibi ve Avrupa Toplulukları Komisyonu, bir kuruluşun 2004/18
sayılı Direktifin Ek III'üne dahil edilmesinin, bu kuruluşun kamu hukukuna tabi kabul edilmesi
için yeterli bir koşul olduğunu savunur. Kuruluşun listeye dahil edilmesi, söz konusu bu
kuruluşun yapısının ve özelliklerinin ayrıca değerlendirmesini gereksiz hale getirerek
sınıflandırılmaya ilişkin kesin varsayım ileri sürer.

43.

Bu iddia kabul edilemez.

44.

AT Antlaşması’nın 234. maddesinin ilk paragrafının (b) bendi, Divan tarafından alınan bir
kararın, ulusal mahkemenin hükmü için gerekli olması halinde ulusal mahkemenin, her hangi
bir zamanda, Avrupa Topluluğu kurumlarının geçerliliği ile ilgili olarak Divan’dan karar
talebinde bulunabilir.

45.

Bu bağlamda, söz konusu Topluluk kurallarının, yani 2004/18 sayılı Direktifin; bir kuruluşun
ihale makamı olarak değerlendirilebilmesi için yerine getirmesi gereken koşulları ifade eden
(2004/18 sayılı Direktifin) 1. maddesinin 9. paragrafının ikinci bendinde yer alan temel
kurallar ile bu koşulları yerine getirdiği kabul edilen kamu kuruluşlarının ayrıntılı olmayan bir
listesinin söz konusu Direktifin Ek III'üne dahil edilmesi gibi bu temel kuralları uygulamaya
yönelik önlemleri içerdiğinin belirtilmesi gereklidir. Bu bağlamda, ulusal bir mahkeme
tarafından, bu amaca yönelik gerekçeli bir talep sunulduğunda Topluluk mahkemesi, söz
konusu Topluluk önleminin, ilgili listeye belirli bir kuruluşun dâhil edilmesinin, daha önce adı
geçen hükümde şart koşulan temel kriterleri doğru olup olmadığını onaylayarak Topluluk
içinde tutarlılığını garantilemelidir. Divan'ın bu doğrultudaki müdahalesi, Topluluk hukukunun
genel bir ilkesi olan hukuk güvenliği ilkesinin bir gerekliliğidir.

46.

Mevcut davada, ulusal mahkeme, açıkça olmasa da, asıl yargılamadaki söz konusu yasal
hastalık sigorta fonunun 2004/18 sayılı Direktifin Ek III'ünde ki listeye dahil edilmesinin
geçerliliğine ilişkin bir soru yöneltir. Ulusal mahkeme; söz konusu fonların kamu hukukuna
tabi kuruluşlar olarak sınıflandırılmaları bakımından, listeye dahil olmanın yeterli ve münhasır
bir koşul oluşturup oluşturmadığı sorusu ile ilgili olarak Almanya'daki içtihat ve hukuki
literatür arasında da farklılıklar bulunduğunu ifade eder ve bu bağlamda kendi şüphelerini
açıklar. Bu nedenlerle ulusal mahkeme birinci sorusunu, 2004/18 sayılı Direktifin 1.
maddesinin 9. paragrafının ikinci bendinin (c) harfinde, belirtilen temel koşullar çerçevesinde
ifade eder.

47.

Sonuç olarak ulusal mahkeme, söz konusu hükümde belirtilen temel koşullar ışığında, asıl
yargılamadaki kuruluşun 2004/18 sayılı Direktifin Ek III’üne dahil edilmesinin geçerliliği
üzerine Divan’dan bir karar talebinde bulunmak istemektedir.

48.

Bu sorunun cevaplanması için, Divan'ın yerleşik içtihadı uyarınca, kamu hukukuna tabi bir
kuruluş olarak değerlendirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken 2004/18 sayılı Direktifin 1.
maddesinin 9. paragrafının ikinci bendinin (a), (b), ve (c) harflerinde belirtilen üç koşulun,
toplu olarak yerine getirilmesi gerektiğine dikkat edilmesi gerekir. (C393/06 Ing. Aigner [2008]
ECR I2339 sayılı Dava, 36. paragraf ve bu davada atıfta bulunulan içtihat)

49.

Başvuru kararında 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 9. paragrafının ikinci bendinin (a) ve
(b) harflerinde belirtilen koşulların mevcut davada yerine getirildiği açıkça görülmektedir. Söz
konusu yasal hastalık sigortası fonları, kamu hukukuna tabi tüzel kişilerdir, kamu yararı
kapsamında bir ihtiyaç olan genel sağlık ile ilgili bir ihtiyacı karşılama yönündeki özel bir amaç
için kurulmuşlardır ve bu fayda kar amacı gütmeyen bir esasla sağlandığı sürece endüstriyel
ya da ticari bir nitelik taşımazlar. Dolayısıyla, 1. maddenin 9. paragrafının ikinci bendinin (c)
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harfinde belirtilen üç alternatif kapsamındaki alternatif koşulların en az birinin mevcut davada
yerine getirilip getirilmediği ve ilk başta, finansmanıyla ilgili koşulun büyük ölçüde Devlet
tarafından karşılanıp karşılanmadığının hâla değerlendirilmesi gerekmektedir.
50.

Bu koşul ile ilgili olarak öncelikle, söz konusu ulusal sistemden ve mevcut kararın 24. ve 25.
paragraflarında atıfta bulunulan Bundesverfassungsgericht'in kararlarından açıkça anlaşıldığı
üzere, genel sağlığının korunmasının Devletin temel bir görevi olduğu ve yasal kamu sigortası
fonlarının Devlete entegre olduğu ve aslında kamu yönetimi görevlerini dolaylı olarak yerine
getirdiği anımsanmalıdır.

51.

Ayrıca, Divan'ın içtihadı uyarınca, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 9. paragrafının ikinci
bendinin (c) harfinde yer alan ilk alternatif, bu hükümle ilgili olan finansmanın sağlanmasına
ilişkin usullerle ilgili hiç bir ayrıntı içermez. Bu nedenle, özellikle, söz konusu kuruluşların
devlet veya başka bir kamu kuruluşu tarafından doğrudan finanse edilmesi gerektiğine, bunun
yokluğu durumunda bu hususa ilişkin koşulun sağlanmadığına dair bir gereklilik
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, dolaylı bir finansman yöntemi yeterlidir. (bu konuyla ilgili
olarak bkz. C337/06 Bayerischer Rundfunk ve Diğerleri [2007] ECR I11173 sayılı Dava, 34 ve
49. paragraflar)

52.

İlk olarak, asıl yargılamadaki söz konusu yasal hastalık sigortası fonunun ilgili ulusal kurallara
uygun olarak, iş verenleri tarafından kendi adlarına ödenenler dahil olmak üzere üyelerin
katkıları, Federal makamların doğrudan ödemeleri ve bunlar arasındaki risk yapısı tazminat
mekanizmasından kaynaklanan fonlar arası telafi ödemeleri ile finanse edildiği gözlenmelidir.
Söz konusu hastalık fonları, büyük ölçüde, üyelerin zorunlu katkılarıyla finanse edilir.

53.

İkincisi, üyelerin katkılarının, Divan'ın içtihadı çerçevesinde herhangi bir özel karşılık
olmaksızın ödendiği, başvuru kararından açıkça anlaşılmaktadır. (bu konuyla ilgili olarak bkz.
C380/98 Cambridge Üniversitesi [2000] ECR I8035 sayılı Dava, 23 ila 25. paragraflar) Fonlara
üyelik ve katkıların ödemesi kanunlarla talep edildiğinden, ödeme yükümlülüğü ve fon
miktarları, yasal hastalık sigortası fonları ve onların üyeleri arasındaki herhangi bir anlaşmaya
dayanmadığı için akdi herhangi bir unsur söz konusu ödemelerle bağlantılı değildir (bu
konuyla ilgili olarak bkz. yukarıda alıntı yapılan Bayerischer Rundfunk ve Diğerleri, 45.
paragraf) Ayrıca, katkı miktarı, yalnızca, her üyenin katkıda bulunma kapasitesine bağlıdır ve
sigortalı kişinin yaşı, sağlık durumu ya da müşterek sigortalı kişilerin sayısı gibi diğer etkenler
bununla bağlantılı değildir.

54.

Üçüncüsü, ulusal mahkeme, Bayerischer Rundfunk ve Diğerleri'ndeki söz konusu ruhsat
ücretinin aksine, katkı oranının, mevcut davada, ihale makamları tarafından değil yasal
hastalık sigortası fonlarının kendileri tarafından belirlenmiş olduğunu belirtir. Ancak, gerektiği
üzere, sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen yardımların sağlanması görevi doğrultusunda
fonların, çok kısıtlı bir takdir yetkisi olduğunu belirtir. Yardımlar ve bağlantılı harcamalar
kanun ile belirtildiği için ve fonlar, kar amacı gütmeyen bir esas üzerine çalıştıkları için katkı
oranı, tahakkuk eden gelirin, harcamadan daha az ve ya daha fazla olmayacağı bir şekilde
belirlenmelidir.

55.

Dördüncüsü, katkı oranının yasal hastalık sigortası fonları tarafından belirlenmesinin, her
durumda, her bir fonun denetiminin kamu kuruluşunun onayını gerektirdiği belirtilmelidir.
Dolayısıyla, ulusal mahkemenin belirttiği üzere katkıların miktarı, belirli ölçüde yasalarla
belirlenir. Sonuç olarak, fonlarının diğer gelir kaynakları bakımından federal makamlarca
yapılan doğrudan ödemeler, az bir miktar olsa bile, kesinlikle Devlet tarafından yapılan
doğrudan finansmanlardır.

56.

Son olarak, katkıların toplanmasına ilişkin düzenlemeler hususunda, uygulamada, sigortalı
kişinin katkı payının, maaşından kesildiği ve işverenin katkı kısmıyla birlikte ilgili yasal hastalık
sigortası fonuna işveren tarafından ödendiği, başvuru kararından açıkça anlaşılmaktadır.
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Dolayısıyla katkılar, sigortalı kişinin herhangi bir müdahale olasılığı bulunmaksızın
toplanmaktadır. Bu bağlamda, ulusal hukuk, katkıların, kamu hukuku hükümleri uyarınca
zorunlu olarak karşılandığını belirtir.
57.

Böylece, Divan'ın Bayerischer Rundfunk ve Diğerleri'nin 48. paragrafında ifade ettiği üzere,
Devlet tedbiri ile oluşturulan, asıl yargılamadaki söz konusu olana benzer bir yasal hastalık
sigortası sisteminin finansmanının, uygulamada, kamu idareleri tarafından güvence altına
alınmasının ve kamu hukuku hükümleri kapsamına giren toplama yöntemleri ile
sağlanmasının, kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin Topluluk kurallarının uygulanması
çerçevesinde, büyük çoğunluğunun Devlet tarafından finanse edilmesi koşulunu yerine
getirdiği dikkate alınmalıdır.

58.

Bu mülahaza ışığında ve 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 9. paragrafının ikinci bendinin
(c) harfinde belirtilen koşulların alternatif yapısını göz önünde tutarak, mevcut davada, yasal
hastalık sigortası fonlarının yönetimini ilgilendiren koşulların denetiminin kamu idareleri
tarafından yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesine gerek yoktur.

59.

Dolayısıyla, yöneltilen ilk soruya verilecek cevap 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 9.
paragrafının ikinci bendinin (c) harfinde yer alan ilk alternatifin, yasal hastalık sigortası
fonlarının faaliyetlerinin, asıl yargılamadakiler gibi, kamu hukuku kurallarına göre uygulanan,
hesaplanan ve toplanan, asıl olarak üyeler tarafından ödenen katkılar tarafından finanse
edildiğinde, Devlet finansmanın büyük ölçüde var olduğu anlamına gelmesi şeklinde
yorumlanması gerektiği şeklinde olmalıdır. Bu tarz hastalık sigortası fonları, kamu hukukuna
tabi kuruluş ve dolayısıyla da, söz konusu Direktifteki kuralların uygulama amaçları
kapsamındaki ihale makamları olarak değerlendirilmelidirler.
İkinci soru
60.

Bu soru ile, ulusal mahkeme özellikle, malların alımı ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin karma
bir kamu ihalesinin, bir mal alımı ihalesi veya bir hizmet ihalesi mi olduğunun belirlenmesi ve
bu bağlamda, uygulanan kriterin yalnızca, söz konusu karma ihaleyi düzenleyen çeşitli
kısımlarının bedeli olup olmadığının belirlenmesi için uygulanması gereken kriterin ne
olduğunu sorar. Ancak, ulusal mahkemenin, hastanın ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı kişiye özel
üretilen ve uyarlanan malların alımı ve her hastanın ayrı ayrı kullanıma dair tavsiye alması
durumunda, bu mallar ilgili her kısmın bedelini hesaplanması amacı kapsamında ihalenin 'mal
alımı' kısmında mı yoksa 'hizmet alımı' kısmında mı sınıflandırılması gerektiğini sorusunu
sorduğu başvuru kararından açıkça anlaşılmaktadır.

61.

Bu soruyu cevaplamak için öncelikle bir ihalenin hem mal alımı hem de hizmet alımı içermesi
durumunda, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2. paragrafının (d) harfinin ikinci satır
başı, ihalenin mal alımı ya da hizmet ihalesi olarak değerlendirilebilmesi için ihaleleri
sınıflandırmaya yönelik bir kriter ve böylece ihale kapsamına giren ilgili mal ya da değerlerini
belirleyen özel bir kural içerdiğinin belirtilmesi gerekir. Bu kriter, yapısı gereği niceldir; diğer
bir deyişle söz konusu ihalenin 'mallar' kısmı ve 'hizmetler' kısmına ilişkin uygun ödeme
yönteminin değerlendirmesini ifade eder.

62.

Diğer yandan, hizmet alımı ve yapım işlerinin yürütmesine ilişkin bir kamu ihalesi olması
durumunda, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2. paragrafının (d) harfinin üçüncü satır
başı, sınıflandırma için başka bir kriter, yani, söz konusu ihalenin temel konusunu kullanır. Bu
kriter, açıkça, bir yapım işi ve hizmet ihalesini ilgilendiren, Auroux ve Diğerleri'nde
uygulanmıştır. (37 ve 46. paragraflar)

63.

Geçerli Topluluk kurallarından ya da Divan'ın ilgili içtihadından, bu kriterin, mal ve hizmetlerle
ilgili karma bir ihale davasında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaz.
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64.

Ayrıca, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2. paragrafının (c) bendinin ilk satır başında yer
alan 'kamu mal alımı ihaleleri' kavramının tanımı doğrultusunda, bu kavramın, daha spesifik
olmaksızın ve söz konusu malın, standart olarak ya da müşterinin mevcut tercihleri ve
ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak imal edilmesi bakımından bir ayrım yapmaksızın,
örneğin, 'mallar'ın alımı ya da kiralanması gibi işlemleri kapsadığı belirtilmelidir. Sonuç olarak,
bu hükmün genel atıfta bulunduğu 'mal' kavramı, söz konusu malın, müşteriye hazır ürün
olarak ya da tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda imal edildikten sonra temin edilmesine
bakılmaksızın imalat sürecini de içerir.

65.

Bu yaklaşım, genel anlamda ve fark gözetmeksizin, 'imal edilecek ya da üretilecek tüketim
mallarının alımına ilişkin ihaleleri', 'satış ihaleleri' olarak sınıflandıran 1999/44 sayılı Direktifin
1. maddesinin 4. paragrafı tarafından desteklenmektedir.

66.

Dolayısıyla, yöneltilen ikinci soruya verilecek cevap, karma kamu ihalesinin hem mal alımı
hem de hizmet alımı içermesi durumunda, bu ihalenin bir mal alımı ihalesi mi yoksa bir
hizmet alımı ihalesi mi olduğunu belirlemek amacıyla uygulanacak kriter, ihale kapsamındaki
ilgili mal ve hizmetlerin bedelidir şeklinde olmalıdır. Alınan mallar ayrı ayrı imal edildiğinde ve
her müşterinin ihtiyacı doğrultusunda uyarlandığında, ve her müşteri, ürünlerin kullanımına
dair kişisel tavsiye aldığında, bu ürünlerin imalatı, her kısmın bedelinin hesaplanması yoluyla
bahsedilen ihalenin 'mal alımı' kısmında sınıflandırılmalıdır.
Üçüncü soru
67.

Üçüncü soru ile özellikle, hizmet temininin, asıl yargılamadaki söz konusu ihalenin mal
alımından daha önemli olarak kabul edilmesi halinde ve başvuru kararında belirtilen özellikler
göz önünde bulundurularak, yasal bir hastalık sigortası fonu ile ortopedik ayakkabı imalatçısı
arasında bir sözleşme yapılması, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 4. paragrafı
doğrultusunda bir 'hizmet imtiyazı' mı ya da bu Direktifin 1. maddesinin 5. paragrafı
doğrultusunda bir 'çerçeve anlaşma' mı olarak değerlendirileceği sorulmaktadır.

68.

2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 4. paragrafında bulunan tanım uyarınca, hizmet
imtiyazı, hizmetin temininin, hizmetten yararlanma hakkına veya bu hak ile birlikte bir
ödemeye dayanması dışında, hizmet alımı sözleşmesi ile aynı türde bir sözleşmedir.

69.

Buna göre, 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 5. paragrafında, “çerçeve anlaşma”, bir ya
da birden fazla ihale makamı ile bir ya da birden fazla ekonomik operatör arasında, belirli bir
zaman aralığında gerçekleştirilecek ihalelerin, özellikle fiyat ve uygun olduğu hallerde
öngörülen miktarların tespitine ilişkin şartları belirlemek amacı ile yapılan anlaşma olarak
tanımlanmıştır.

70.

Bu tanımlardan, değerlendirilen kavramların oldukça benzer özelliklere sahip olduğu ve
dolayısıyla aralarında önceden belirli bir ayrım yapmanın kolay olmadığı açıkça
anlaşılmaktadır. Böylece, bir ihalenin yasal sınıflandırılması, belirli durumları ayırt eden özel
faktörlere bağlıdır.

71.

Her halükarda, bir hizmet imtiyazının yukarıda geçen tanımından, böyle bir imtiyazın, belirli
bir hizmeti işletme hakkının imtiyaz sahibine ihale makamı tarafından devredilmiş olduğu ve
gerçekleştirilen ihale çerçevesinde bu hakkın kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesinde
belli bir ekonomik özgürlüğe sahip olduğu ve buna paralel olarak imtiyaz sahibinin bu
hizmetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında büyük ölçüde risklere açık olduğunun
anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, bir çerçeve anlaşmasının ayırt edici özelliği, anlaşmayı
imzalayan ticaret adamının tüm faaliyetlerinin, belirli bir süre zarfında bu ticaret adamı
tarafından imzalanan bütün sözleşmelerin anlaşmada belirtilen koşullarla uygun olması
gerekliliği ile sınırlıdır.
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72.

Ayırt edici bu faktör, onaylanan ücret yönteminin, hizmet sağlayıcısının kendi hizmetinin
ödemesinden faydalanma hakkına dayandığı ve sağlayıcının söz konusu hizmetlerin
işletmesiyle bağlantılı riski üstlendiği anlamını taşıdığında hizmet imtiyazının ortaya çıktığı
Divan içtihadı ile de desteklenir. (C382/05 Komisyon v. İtalya [2007] ECR I6657 sayılı Dava, 34.
paragraf ve bu davada atıfta bulunulan içtihat)

73.

Mevcut davada, asıl yargılamadaki söz konusu sözleşme, SGB V'in 140a ila 14e paragraflarında
ön görüldüğü üzere yasal hastalık sigortası fonu ve ticaret adamı arasında yapılan bir ‘entegre
temin sistemi’dir. Bu sözleşme uyarınca, ticaret adamı, ona gelen sigortalı kişilere hizmet
etme yükümlülüğünü üstlenir. Aynı zamanda, farklı formüllere ilişkin fiyatlar, süreleriyle
birlikte belirlenir. Çeşitli hizmetlerin miktarı belirlenmemektedir fakat, hizmet imtiyazı
kavramı kapsamında bu husustaki bir hüküm gerekli değildir. Yasal hastalık sigortası fonu
yalnızca sağlayıcının ücretini öder. Dolayısıyla, söz konusu ticaret adamının imtiyazdan ayırt
edici ekonomik özgürlük derecesinde faydalanmadığı ve sağladığı hizmetlerle bağlantılı kayda
değer riske maruz kalmadığı göz önünde bulundurularak ticaret adamının faaliyetini devam
ettirmesine ilişkin koşullar asıl yargılamada söz konusu ihale kapsamında belirtilir.

74.

Böyle bir durumda, ticaret adamının, sigortalı kişilerin, onun mallarından ya da
hizmetlerinden yararlanmamama ihtimalleri nedeniyle belirli bir riske açık oldukları kesinlikle
belirtilmelidir. Ancak, bu risk sınırlıdır. Yasalar doğrultusunda ticaret adamına ödeme yapma
sorumluluğu yasal hastalık sigortası fonuna ait olduğu için, ticaret adamı, bireysel
sözleşmedeki diğer tarafın borç tahsili ve borçlunun iflasıyla bağlantılı olan riskten uzaktır.
Ayrıca, ticaret adamının, hizmetlerini sağlamak üzere gerekli donanıma sahip olması gerektiği
halde, sigortalı bir kişiyle bireysel bir sözleşme yapmadan önce dikkate değer bir ön harcama
yapmasına gerek yoktur. Sonuç olarak, söz konusu ticaret adamına ulaşmaya çalışan,
diyabetik ayak sendromu rahatsızlığı olan sigortalı kişi sayısı önceden bilinmektedir ve
dolayısıyla müşteri sayısına göre makul bir tahminde bulunulabilir.

75.

Sonuç olarak, mevcut davadaki ticaret adamı, hizmet imtiyazı kapsamında, imtiyaz sahibinin
durumunu ayırt edici faktör olan, söz konusu faaliyetlerin devam ettirilmesi ile bağlantılı riskin
asıl sorumluluğunu taşımaz.

76.

Dolayısıyla üçüncü soruya verilmesi gereken cevap, söz konusu ihaledeki hizmet temininin
mal alımından daha önemli olarak değerlendirilmesi durumunda, talep sahibi sigortalı ile
yapılan anlaşmanın uygulanması yükümlülüğünü üstlenen ve yukarıda bahsedilen fonun
hizmetleri için ödeme yaptığı ticaret adamı ile, sağlanacak çeşitli hizmetlerin yanı sıra anlaşma
süresinin de belirlendiği yasal hastalık sigorta fonu ile ticaret adamı arasında yapılan, asıl
yargılamada söz konusu olana benzer bir anlaşmanın 2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin
5. paragrafı çerçevesinde, bir çerçeve anlaşma olarak değerlendirilmesi gerektiği şeklinde
olmalıdır.
Masraflar
77.

Bu yargılama, asıl yargılamanın tarafları için ulusal mahkemede beklemekte olan yargılamanın
bir aşaması niteliğinde olduğundan masraflara ilişkin karar ulusal mahkemenin yetkisi
dâhilindedir. Tarafların masrafları hariç mütalaanın Divan’a sunulması ile ilgili olarak ortaya
çıkan masraflar iade edilebilir nitelikte değildir.
Bu gerekçelerle,

DİVAN (Dördüncü Daire)

aşağıdaki şekilde karar vermiştir:
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1. Yapım işleri ile mal alımı ve hizmet alımlarına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine
yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nin 1. maddesinin 9. paragrafının ikinci bendinin (c) harfinin ilk
alternatifi, yasal hastalık sigortası fonlarının faaliyetlerinin, asıl yargılamadakiler gibi, kamu
hukuku kurallarına göre uygulanan, hesaplanan ve toplanan, asıl olarak üyeler tarafından
ödenen katkılar tarafından finanse edildiğinde, Devlet finansmanın büyük ölçüde var olduğu
anlamına gelmesi şeklinde yorumlanmalıdır. Bu tarz hastalık sigortası fonları, kamu hukukuna
tabi kuruluş ve dolayısıyla da, söz konusu Direktifteki kuralların uygulama amaçları
kapsamındaki ihale makamları olarak değerlendirilmelidirler.
2. Karma kamu ihalesinin hem mal alımı hem de hizmet alımı içermesi durumunda, bu ihalenin bir
mal alımı ihalesi mi yoksa bir hizmet alımı ihalesi mi olduğunu belirlemek amacıyla uygulanacak
kriter, ihale kapsamındaki ilgili mal ve hizmetlerin bedelidir. Alınan mallar ayrı ayrı imal
edildiğinde ve her müşterinin ihtiyacı doğrultusunda uyarlandığında, ve her müşteri, ürünlerin
kullanımına dair kişisel tavsiye aldığında, bu ürünlerin imalatı, her kısmın bedelinin
hesaplanması yoluyla bahsedilen ihalenin 'mal alımı' kısmında sınıflandırılmalıdır.
3. Söz konusu ihaledeki hizmet temininin mal alımından daha önemli olarak değerlendirilmesi
durumunda, talep sahibi sigortalı ile yapılan anlaşmanın uygulanması yükümlülüğünü üstlenen
ve yukarıda bahsedilen fonun hizmetleri için ödeme yaptığı ticaret adamı ile, sağlanacak çeşitli
hizmetlerin yanı sıra anlaşma süresinin de belirlendiği yasal hastalık sigorta fonu ile ticaret
adamı arasında yapılan, asıl yargılamada söz konusu olana benzer bir anlaşmanın 2004/18 sayılı
Direktifin 1. maddesinin 5. paragrafı çerçevesinde, bir çerçeve anlaşma olarak
değerlendirilmelidir.
* Dava dili: Almanca.
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C-393/06 sayılı Ing. Aigner davası
DİVAN KARARI (Dördüncü Daire)
10 Nisan 2008 (*)
(Kamu ihale sözleşmeleri –2004/17/AT ve 2004/18/AT sayılı Direktifler– Faaliyetleri kısmen
2004/17/AT sayılı Direktif, kısmen 2004/18/AT sayılı Direktif kapsamına girn ihale makamları – Kamu
hukukuna tabi kuruluş – İhale makamı)
Vergabekontrollsenat des Landes Wien’in (Viyana Kamu Alımları İnceleme Dairesi) - Avusturya), 17
Ağustos 2006 tarihli kararıyla yapılmış olan ve Divan’a 22 Eylül 2006 tarihinde intikal eden
Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH
v
Fernwärme Wien GmbH,
davasına ilişkin olarak AT Antlaşmasının 234. Maddesi uyarınca yapılmış ön karar başvurusu
hakkındaki
C‑393/06 sayılı davada,
Daire Başkanı K. Lenaerts, Hakimler G. Arestis, E. Juhász (Raportör), J. Malenovski ve T. von Danwitz,
Hukuk Sözcüsü: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Baş katip: Yazı İşleri Müdürü B. Fülöp’ten oluşan
DİVAN (Dördüncü Daire),
yazılı yargılama usulünü dikkate alarak ve 11 Ekim 2007 tarihli duruşmaya istinaden,
−
−
−
−
−
−
−

Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH için avukatlar S. Sieghartsleitner ve M. Pichlmair
tarafından,
Fernwärme Wien GmbH için avukat P. Madl tarafından,
Macaristan Hükümeti için temsilci J. Fazekas tarafından,
Avusturya Hükümeti için temsilciler M. Fruhmann ve C. Mayr tarafından,
Finlandiya Hükümeti için temsilci A. Guimaraes-Purokoski tarafından,
İsveç Hükümeti için temsilci A. Falk tarafından,
Avrupa toplulukları Komisyonu için temsilci X. Lewis ve yardımcısı avukat M. Núñez‑Müller
tarafından sunulan görüşleri değerlendirerek,

22 Kasım 2007 tarihli oturumda hukuk sözcüsünün mütalaasını dinleyerek, aşağıdaki kararı vermiştir:
Karar
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1.

Bu ön karar başvurusu, su, enerji, ulaştırma ve posa hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren
kuruluşların alımlarını düzenleyen 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/17/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, 2004, sayı L 134, sayfa
1) ile yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine
yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifinin (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, 2004, sayı L 134,
sayfa 114) yorumu ile ilgilidir.

2.

Başvuru, bir tarafta bundan sonra ‘Ing. Aigner’ olarak anılacak olan Ing. Aigner, WasserWärme-Umwelt GmbH ile diğer tarafta bundan sonra ‘Fernwärme Wien’olarak anılacak olan
Fernwärme Wien GmbH arasında, Fernwärme Wien tarafından uygulanan kamu alımı
usulünün düzenliliği hakkındaki dava kapsamında yapılmıştır.

Hukuki çerçeve
Topluluk mevzuatı
3.

2004/17 sayılı Direktif, su, enerji, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörlerindeki alımları
koordine eder. Bu direktif, aynı konuda daha önce yürürlükte olan su, enerji, ulaştırma ve
posa hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların alımlarını düzenleyen 14 Haziran
1993 tarihli ve 93/38/AAT sayılı Konsey Direktifini (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, 1993,
sayı L 199, sayfa 84) iptal ederek yerine geçmiştir.

4.

2004/17 sayılı Direktif kapsamına giren sektörleri diğerlerinden farklı kılan özellikler, direktifin
gerekçelerinin ifade edildiği giriş bölümünün üçüncü maddesinde sıralanmıştır; buna göre,
sözkonusu hizmetlerin temini için şebekelerin oluşturulması, işletilmesi veya bu şebekelere
tedarik sağlanmasına ilişkin Üye Devletler tarafından özel veya münhasır hakların
verilmesinden ötürü ilgili ihale makamlarının kapalı pazarlarda faaliyet göstermeleri
nedeniyle, bu sektörlerdeki alımların koordine edilmesi gerekmektedir.

5.

2004/17 sayılı Direktifin 2. Maddesinin 1. Paragrafının (a) bendinin ikinci bölümünde, ‘ihale
makamlarının’ diğerleri yanında, ‘kamu hukukuna tabi kuruluşlar’, başka bir deyişle:
-

6.

‘sınai veya ticari nitelik taşımayan, esasen kamu yararına yönelik ihtiyaçların karşılanması
için kurulan,
tüzel kişiliği haiz, büyük oranda devlet, bölgesel veya yerel idarelerce finanse edilen; veya
yönetimleri bu kuruluşların denetimine tabi olan; veya idari kurul, yönetim veya denetim
kurullarının üyelerinin yarısından fazlası devlet, bölgesel veya yerel idarelerce veya diğer
kamu hukukuna tabi kuruluşlarca atanan her tür kuruluş’ olduğu öngörülmektedir.

2004/17 sayılı Direktifin 2. Maddesinin 1. Paragrafının (b) bendi uyarınca:
‘İşbu Direktif kapsamında,
…
(b) “kamu teşebbüsü”, ihale makamlarının mülkiyetini elinde bulundurarak, mali katkı
sağlayarak veya tabi olduğu kuralları düzenleyerek doğrudan veya dolaylı olarak üzerinde
baskın etki oluşturabildiği teşebbüslerdir.’

7.

Sözkonusu direktifin 2. Maddesinin 2. Paragrafı uyarınca:
‘İşbu Direktif aşağıda belirtilen ihale makamları için geçerlidir:
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(a) ihale makamı veya kamu teşebbüsü olup 3 ila 7. maddelerde belirtilen faaliyetlerden
birini yerine getiren,
(b) ihale makamı veya kamu teşebbüsü değilken, faaliyetlerinden biri 3 ila 7. maddelerde
belirtilen faaliyetler arasında olan ve bir Üye Devlet yetkili mercii tarafından verilmiş özel
veya münhasır hakları kullanarak faaliyet gösteren makamlar.’
8.

2004/17 sayılı Direktifin 3 ila 7. maddeleri, Direktifin geçerli olduğu sektörleri sıralamaktadır.
Bu sektörler, gaz, ısı ve elektrik (3. Madde), su (4. Madde), ulaştırma hizmetleri (5. Madde),
posta hizmetleri (6. Madde) ve petrol, gaz, kömür ve diğer katı yakıtların aranması veya
çıkarılması ile liman ve havalimanları (7. Madde) sektörleridir.

9.

Sözkonusu direktifin 3. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca:
‘Gaz ve ısı sektörlerinde işbu Direktif aşağıdaki faaliyetleri kapsar:
(a) Gaz veya ısının üretimi, taşınması veya dağıtımına ilişkin kamuya hizmet sunmak amacıyla
sabit şebekelerin oluşturulması veya işletilmesi; veya
(b) Sözkonusu şebekelere gaz veya ısı tedariki.’

10.

Sözkonusu direktifin 9. Maddesi uyarınca:
‘1. Birden fazla faaliyeti kapsamayı amaçlayan kamu ihaleleri, öngörülen ana faaliyet için
geçerli olan kurallara tabidir.
Ancak, ihalenin tek bir sözleşme veya birbirinden ayrı birden fazla sözleşmeyle
sonuçlandırılmasına dair karar, sözleşmenin işbu Direktifin veya uygulandığı yerlerde
2004/18/AT sayılı Direktifin kapsamının dışında tutulması amacıyla verilemez.
2. Sözleşmede amaçlanan faaliyetlerden birinin işbu Direktif kapsamına, diğerinin yukarıda
belirtilen 2004/18 sayılı Direktif kapsamına girdiği ve sözleşmede öngörülen ana faaliyetin
hangisi olduğunun tespit edilmesinin nesnel olarak mümkün olmadığı durumlarda, ihale
2004/18 sayılı Direktif uyarınca gerçekleştirilir.
…’

11.

2004/17 sayılı Direktifin ‘Kapsam dahilindeki faaliyetin takibi dışında başka amaçlarla veya bu
faaliyetin üçüncü bir ülkede takibi amacıyla verilen sözleşmeler’ başlıklı 20. Maddesinin 1.
Paragrafı uyarınca:
‘İşbu Direktif, ihale makamlarının 3 ila 7. Maddelerde tanımlanan faaliyetlerin yürütülmesi
dışında başka amaçlarla verdiği kamu ihalelerini veya bu faaliyetlerin üçüncü bir ülkede,
Topluluk sınırları dahilinde bir şebekenin veya coğrafi alanın fiziksel kullanımını gerektirmeyen
koşullarda yürütülmesi için verilen kamu ihalelerini kapsamaz.’

12.

Son olarak, 2004/17 sayılı Direktifin ‘Bir faaliyetin doğrudan rekabete maruz olup olmadığının
belirlenmesine ilişkin usuller’ başlıklı 30. Maddesi uyarınca:
‘1. 3 ila 7. Maddelerde belirtilen bir faaliyetin yerine getirilmesini amaçlayan ihale
sözleşmeleri, sözleşmenin gerçekleştirileceği Üye Devlette, sözkonusu faaliyetin erişimin
sınırlı olmadığı pazarlarda rekabete açık olduğu durumlarda, işbu Direktif kapsamına girmez.
2. Birinci paragraf çerçevesinde, bir faaliyetin doğrudan rekabete maruz olup olmadığına, ilgili
mal ve hizmetlerin özellikleri, alternatif mal ve hizmetlerin varlığı, fiyatlar ve sözkonusu mal
ve hizmetlerin birden fazla tedarikçi tarafından sunulması veya sunulmasının mümkün olması
gibi Antlaşmanın rekabet hakkındaki hükümleri doğrultusunda karar verilir.
…’

13.

2004/18 sayılı Direktifin II. Başlığının II. Bölümünün 3. Kısmı, direktifin kapsamı dışında kalan
ihale sözleşmelerini belirtir. Bunlar arasında su, enerji, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörleri
yer almaktadır. Bu ihaleleri ilgilendiren 12. Madde uyarınca:
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‘Bu Direktif, 2004/17/AT sayılı Direktifin 3 ilâ 7. maddelerinde belirtilen faaliyetlerden bir veya
daha fazlasını yürüten ihale makamlarınca gerçekleştirilen ve söz konusu faaliyetlerin yerine
getirilmesi amacıyla verilen… kamu ihalelerine uygulanmaz.’
14.

Yukarıda belirtilen Topluluk mevzuatı, Avusturya mevzuatına Federal Kamu İhale Kanunu
(Bundesvergabegesetz) ile 2006 yılında aktarılmıştır.

Esas davaya konu olan anlaşmazlık ve ön karar için yöneltilen sorular
15.

Fernwärme Wien 22 Ocak 1969 tarihinde, Viyana Belediyesi sınırları dahilinde evlere, kamu
binalarına, işyerlerine, şirketlere, vs. bölgesel ısıtma tedarik etmek amacıyla kuruldu. Bu
faaliyeti yerine getirmek için yenilenebilir olmayan kaynaklardan elde edilen enerji yerine,
atıktan elde edilen enerji kullanmaktadır.

16.

Tüzel kişiliğe sahip olan Fernwärme Wien, tamamen Viyana Belediyesi’nin sahip olduğu bir
şirkettir. Şirketin yöneticileri ve denetim kurulu üyeleri Belediye tarafından atanır, görevden
alınır ve sorumluluktan ibra edilir. Ayrıca, Kontrollamt der Stadt Wien (Viyana Belediyesi
İzleme Ofisi) aracılığıyla, belediye ayrıca şirketin ekonomik ve mali yönetimini izleme yetkisine
de sahiptir.

17.

Bölgesel ısıtma hizmetlerine paralel olarak Fernwärme Wien büyük ölçekli gayrimenkul
projeleri için soğutma tesislerinin genel planlaması işini de yürütmektedir. Bu faaliyet
kapsamında, başka işletmelerle rekabet eder.

18.

1 Mart 2006 tarihinde Fernwärme Wien, gelecekte Viyana’da yapımı planlanan ticari bir iş
merkezinin soğutma tesisinin kurulumu için bir kamu ihale süreci başlatmış ve kamu
alımlarına ilişkin Avusturya mevzuatının sözkonusu ihaleye uygulanamayacağını belirtmiştir.
Ing. Aigner bu ihaleye teklif vererek katılmıştır. 18 Mayıs 2006 tarihinde teklifinin olumsuz
referanslar nedeniyle dikkate alınmayacağı bilgisini alan Ing. Aigner, kamu alımlarına ilişkin
Topluluk kurallarının bu ihaleye uygulanması gerektiği gerekçesiyle, başvuruyu yapan
mahkemeye bu kararı itirazen başvuruda bulunmuştur.

19.

Ulusal mahkeme, Fernwärme Wien’in sabit bölgesel ısıtma şebekesini işletme faaliyetinin
tartışmasız biçimde 2004/17 sayılı Direktifin kapsamına girdiğini belirtmektedir. Ancak,
soğutma tesislerine ilişkin faaliyetleri, sözkonusu direktifin uygulama alanına girmez. Bu
nedenle, mahkeme, 44/96 sayılı Mannesmann Anlagenbau Avusturya ve Diğerleri [1998] ECRI 73 davasının karar metninin 25 ve 26. Maddelerinde öngörülen hükümlerin mutatis
mutandis uygulanmasıyla, hukuk literatüründe ‘bulaşma teorisi’ olarak adlandırılan bir
yaklaşım kapsamında, soğutma tesisi faaliyetlerinin de sözkonusu direktifin kapsamına girip
girmeyeceğini sormaktadır. Başvuruyu yapan mahkemenin yukarıda belirtilen karar
hakkındaki yorumu uyarınca, bir kuruluş tarafından yürütülen faaliyetlerden birinin kamu
alımları direktiflerinin kapsamına girmesi durumunda, bu kuruluşun diğer bütün faaliyetleri
de, olası sınai veya ticari niteliğine bakılmaksızın, bu direktiflerin kapsamına girer.

20.

Mannesmann Anlagenbau Avusturya ve Diğerleri davasına ilişkin kararda sadece ihale
makamlarına, daha da ayrıntılı belirtmek gerekirse ‘kamu hukukuna tabi kuruluş’ kavramına
atıfta bulunuyorsa, esasen kamu yararına yönelik ihtiyaçları karşılayan, sınai veya ticari nitelik
taşımayan kurumların, bir taraftan farklı özellikte başka faaliyetler yürütüp yürütmediğine
bakılmaksızın Topluluk kuralları kapsamında kamu hukukuna tabi kuruluş olarak kabul
edilmesi gerektiği düşünüldüğünde, başvuruyu yapan mahkeme, Fernwärme Wien’in 2004/17
ve 2004/18 sayılı Direktifler kapsamında kamu hukukuna tabi bir kuruluş, başka bir deyişle bir
ihale makamı teşkil edip etmediğini sormaktadır.
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21.

Son olarak, başvuruyu yapan mahkeme, bir kuruluşun bir taraftan sınai veya ticari niteliği
olmayan faaliyetler, bir taraftan da rekabetçi koşullarda faaliyetler yürüttüğü durumlarda,
ikinci grup faaliyetlerin ayrı tutulup, kamu alımlarına ilişkin Topluluk kurallarının kapsamının
dışında bırakılıp bırakılamayacağını, bu iki faaliyetin birbirinden ayrı tutulup tutulamayacağını
ve bunlardan yola çıkarak, bu iki faaliyet grubu arasında hiçbir ekonomik etkileşimin
olmamasının mümkün olup olamayacağını sormaktadır. Bu bağlamda, başvuruyu yapan
mahkeme, Hukuk Sözcüsü Jacobs’un 21 Nisan 2005 tarihli mütalaasının 68. maddesine atıfta
bulunmaktadır. İlgili davada, ön karar başvurusunun geri çekilmesinin ardından, Mannesmann
Anlagenbau Avusturya ve Diğerleri davasına ilişkin karardan doğan ilkelerin bu şekilde
uyumlaştırılması önerilmiş ve 23 Mart 2006 kaydından çıkarılması kararı alınmıştır (C‑174/03
sayılı Impresa Portuale di Cagliari davası, ECR’de yayınlanmadı).

22.

Yukarıda belirtilenlere istinaden, Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Viyana Kamu
Alımları İnceleme Dairesi) yargı sürecini durdurmaya ve ön karar için aşağıdaki soruları
Divan’a yöneltmeye karar vermiştir:
‘1. 2004/17 sayılı Direktif, 3. maddesinde belirtilen sektörel faaliyetlerden birini yürüten bir
ihale makamının, rekabetçi koşullarda yürüttüğü başka bir faaliyetine ilişkin olarak da aynı
direktifin kapsamına girdiği şekilde mi yorumlanmalıdır?
2. Bunun sadece ihale makamları için geçerli olduğu sözkonusu ise, [Fernwärme Wien] gibi bir
teşebbüs de, herhangi bir rekabete maruz kalmadan belli bir bölgede bölgesel ısıtma hizmeti
sağlıyorsa, 2004/17 veya 2004/18 sayılı Direktif uyarınca kamu hukukuna tabi bir kuruluş
olarak mı sınıflandırılmalıdır yoksa, gaz, petrol, kömür, vs. gibi enerji kaynaklarını da içeren
meskenler için ısıtma pazarının mı dikkate alınması gerekir?
3. Aynı anda sınai veya ticari nitelik taşımayan faaliyetler de yürüten bir şirket tarafından
rekabetçi koşullar altında yürütülen bir hizmet, bilançoların ve hesapların ayrı tutulması gibi
önlemler vasıtasıyla rekabetçi koşullarda yürütülen faaliyetlerin diğer faaliyetlere mali
etkisinin engellenmesi halinde, 2004/17 veya 2004/18 sayılı direktif kapsamına girmeli midir?

Ön karar için yöneltilen sorular
Birinci soru
23.

Başvuruyu yapan mahkeme bu soruyla, 2004 /17 sayılı Direktif kapsamına giren ve bu
direktifin 3 ila 7. maddelerinde belirtilen sektörlerden birinde faaliyet yürüten bir ihale
makamının, bu hükümlerin kapsamına girmeyen sektörlerde, rekabete açık koşullar altında
paralel olarak yürüttüğü faaliyetlere ilişkin ihalelerde, bu direktifin hükümlerini uygulama
zorunluluğu olup olmadığını sormaktadır.

24.

Bu soruya cevap vermek için, 2004/17 ve 2004/18 sayılı Direktiflerin arasında, hem
kapsamlarına giren idareler hem de kendi kapsam ve doğaları açısından, dikkate değer farklar
olduğunun altını çizmek gerekir.

25.

İlk olarak, bu direktiflerde belirtilen kuralların uygulandığı idarelere ilişkin, 2004/18 sayılı
Direktif, 1. Maddesinin 9. Paragrafı kapsamında tanımlandığı şekilde ‘ihale
makamları/idareler’ (contracting authority) için geçerliyken, 2004/17 sayılı Direktifin 2.
Maddesinde ‘kuruluş’ (contracting entity) ifadesinin yer aldığı görülmektedir. 2004/17 sayılı
Direktifin 2. Maddesinin 2. Paragrafının (a) ve (b) bentlerine bakıldığında, direktifin, 3 ila 7.
maddelerde belirtilen faaliyetlerden en az birini yürütmeleri kaydıyla, hem ‘ihale makamı’
statüsündeki kuruluşları hem de ‘kamu teşebbüslerini’ veya Üye Devlet yetkili kurumlarınca
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verilen özel veya münhasır hakları kullanarak faaliyet gösteren işletmeleri kapsadığı
anlaşılmaktadır.
26.

İkinci husus, 2004/17 sayılı Direktifin 2 ila 7. maddelerinden, direktifin bütün ekonomik
faaliyet alanlarını kapsamadığı, özel olarak tanımlanmış sektörleri koordine ettiği
anlaşılmaktadır. Direktifin genellikle ‘sektörel alımlar direktifi’ olarak anılması da bunu
doğrulayıcı niteliktedir. Öte yandan, 2004/18 sayılı Direktifin neredeyse ekonomik yaşamdaki
bütün sektörleri kapsaması da, direktifin ‘klasik alımlar direktifi’ olarak anılmasını doğrular.

27.

Bu bağlamda, 2004/18 sayılı Direktifin genel kapsamı ve 2004/17 sayılı Direktifin sınırlı
kapsamı dikkate alındığında, 2004/17 sayılı Direktifin hükümlerinin daha dar anlamda
yorumlanması gerektiğinin ilk etapta dile getirilmesi önemlidir.

28.

Sözkonusu iki direktifin uygulama alanları arasındaki sınır belli hükümlerde açıkça
belirtilmektedir. 2004/17 sayılı direktifin 20. Maddesinin 1. Paragrafında, direktifin, 3 ila 7.
Maddelerinde belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi dışında başka amaçlarla
gerçekleştirilen ihaleleri kapsamadığı hükmü yer alır. 2004/18 sayılı Direktifte bu hükme
karşılık gelen hüküm, 12. Maddenin ilk paragrafındadır. Buna göre, sözkonusu direktif,
2004/17/AT sayılı Direktifin 3 ilâ 7. maddelerinde belirtilen faaliyetlerden bir veya daha
fazlasını yürüten ihale makamlarınca gerçekleştirilen kamu ihalelerine uygulanmaz.

29.

Dolayısıyla, 2004/17 sayılı Direktifin uygulama alanı net sınırlarla çizilmiştir ve direktifte
öngörülen usullerin, uygulama alanının ötesinde kullanılmasına izin vermez.

30.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hükümler, 2004/17 sayılı direktif bağlamında, Mannesmann
Anlagenbau Avusturya ve Diğerleri davasına ilişkin kararı takiben geliştirilen ‘bulaşma teorisi’
olarak bilinen yaklaşımın uygulanmasına kesinlikle izin vermemektedir. Sözkonusu Divan
kararı, kamu yapım işleri ihalelerinin koordinasyonu hakkında 14 Haziran 1993 tarihli
93/37/AAT sayılı Konsey Direktifine (RG 1993, sayı L 199, sayfa 54) ilişkin, başka bir deyişle,
mevcut durumda 2004/18 sayılı Direktifin uygulama alanına giren bir konuya ilişkin çıkarılan
bir karardır.

31.

Bundan yola çıkarak, diğerleri yanında, Macaristan, Avusturya ve Finlandiya Hükümetleri ile
Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından da haklı bir şekilde gözlemlendiği üzere, 2004/17
sayılı Direktifin uygulama alanına, sadece bu direktifte ihale düzenleyen ‘kuruluş’ olarak
tanımlanan kuruluşlarca, direktifin 3 ila 7. Maddelerinde belirtilen sektörler kapsamındaki
faaliyetlere ilişkin ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için verilen ihaleler girmektedir.

32.

Ayrıca, bu sonuç C‑462/03 ve C‑463/03 sayılı Strabag ve Kostmann birleşik davası ([2005]
ECR I‑5397, madde 37) kapsamında da ortaya çıkmaktadır. Bu kararda Divan, sektörel direktif
kapsamındaki faaliyetlerden birinin yerine getirilmesine ilişkin olmayan ihalelerin, kamu mal
alımları, hizmet alımları veya yapım işi ihalelerini düzenleyen direktiflerde öngörülen ilgili
kurallara tabi olması gerektiği hükmünü vermiştir.

33.

Yukarıda belirtilenlerden yola çıkarak, ilk sorunun cevabı, 2004/17 sayılı Direktif kapsamındaki
bir kuruluşun, bu direktifte öngörülen hükümleri, yalnızca 3 ila 7. maddelerde belirtilen
sektörlerden bir veya daha fazlasında yürütülen faaliyetlere ilişkin ihalelerine uygulamasının
zorunlu olduğudur.

İkinci soru
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34.

Başvuruyu yapan mahkeme ikinci sorusunda, Fernwärme Wien gibi bir kuruluşun, 2004/17
sayılı Direktif veya 2004/18 sayılı Direktif kapsamında kamu hukukuna tabi bir kuruluş olarak
kabul edilip edilemeyeceğini sormaktadır.

35.

Bu bağlamda, işbu kararın 5. maddesinde de açıkça görüldüğü üzere, 2004/17 sayılı Direktifin
2. Maddesinin 1. Paragrafının (a) bendinin ikinci alt bendinde yer alan hükümler ile 2004/18
sayılı Direktifin 1. Maddesinin 9. Paragrafının ikinci alt bendinde yer alan hükümler, ‘kamu
hukukuna tabi kuruluş’ için aynı tanımı vermektedir.

36.

Bu hükümlerden de açıkça anlaşılacağı gibi, ‘kamu hukukuna tabi kuruluş’ tanımındaki ilk
koşul, esasen kamu yararına yönelik ihtiyaçların karşılanması için kurulmuş olmak ve sınai
veya ticari nitelik taşımamak, ikinci koşul, tüzel kişiliği haiz olmak, üçüncü koşul ise büyük
oranda devlet, bölgesel veya yerel idarelerce finanse edilmek; veya yönetimleri bu
kuruluşların denetimine tabi olmak; veya idari kurul, yönetim veya denetim kurullarının
üyelerinin yarısından fazlası devlet, bölgesel veya yerel idarelerce veya diğer kamu hukukuna
tabi kuruluşlarca atanmaktır. Divanın içtihadı uyarınca, bu üç koşul munzamdır (bkz:
C‑237/99 sayılı Komisyon v Fransa davası [2001] ECR I‑939, madde 40 ve sözü geçen içtihat).

37.

Ayrıca, kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesi hakkındaki direktiflerin amacı, diğerleri yanında,
devlet, bölgesel veya yerel idareler veya kamu hukukuna tabi diğer kuruluşlarca finanse
edilen veya kontrol edilen bir kuruluşun, ekonomik gerekçeler dışında başka gerekçeleri takip
etmeyi seçme olasılığının engellenmesi olduğundan, ‘kamu hukukuna tabi kuruluş’ kavramı,
işlevsel anlamda da yorumlanmalıdır (bkz: C‑337/06 sayılı Bayerischer Rundfunk ve Diğerleri
davası [2007] ECR I‑0000, madde 36 ve 37 ve sözü geçen içtihat).

38.

Mevcut davada, Fernwärme Wien’in tüzel kişiliği haiz olduğu, sermayesinin tamamen Viyana
Belediyesine ait olduğu ve ekonomik ve mali yönetiminin Viyana Belediyesi tarafından
gözetildiği dikkate alındığında, işbu kararın 36. maddesinde tanımlanan kurallarda belirtilen
son iki koşulun karşılandığı görülmektedir. Geriye kalan, bu kuruluşun esasen kamu yararına
yönelik ihtiyaçların karşılanması için mi kurulduğunu ve sınai veya ticari nitelik taşıyıp
taşımadığını tespit etmektir.

39.

İlk olarak, sözkonusu kuruluşun kurulma amacına ve karşıladığı ihtiyaçlara istinaden, Divan’a
intikal eden belgelerden de anlaşılacağı üzere, Fernwärme Wien’in Viyana Belediyesi sınırları
dahilindeki meskenlere, kamu binalarına, işyerlerine, işletmelere, vs. atıktan elde edilen
enerjiyi kullanarak bölgesel ısıtma tedarik etmek amacıyla kurulduğunu belirtmek gerekir.
Divan’da görülen duruşmada, sözkonusu ısıtma sisteminin halen 250 bin konuta, çok sayıda
işyerine ve sanayi tesisine ve bütün kamu binalarına hizmet verdiği ifade edilmiştir. Bir kent
bölgesine çevreci yöntemlerle ısıtma sağlanması, şüphesiz kamu yararını gözeten bir
husustur. Bu nedenle, Fernwärme Wien’in esasen kamu yararına yönelik ihtiyaçların
karşılanması için kurulmuş olduğuna itiraz edilemez.

40.

Bu bağlamda, bu tür ihtiyaçların aynı zamanda özel işletmeler tarafından da karşılandığı ya da
karşılanabileceği önem taşımamaktadır. Önemli olan, bu ihtiyaçların, kamu yararı sebebiyle,
devlet veya bölgesel bir kurumun kendi karşılamayı tercih ettiği veya bu ihtiyaçların
karşılanmasına ilişkin karar verme yetkisini elinde bulundurmayı tercih ettiği ihtiyaçlar
olmasıdır (bkz, C‑360/96 sayılı BFI Holding davası [1998] ECR I‑6821, madde 44, 47, 51 ve 53
ve C‑223/99 ve C‑260/99 sayılı Agorà ve Excelsior birleşik dava [2001] ECR I‑3605, madde 37,
38 ve 41).

41.

İkinci olarak, esas davaya konu olan sözkonusu kuruluş tarafından karşılanan ihtiyaçların, sınai
veya ticari nitelik taşıyıp taşımadığını tespit etmek için, bu kuruluşun kurulduğu tarihte geçerli
olan ilgili bütün kanunların ve durumların, aynı zamanda bu kuruluşun faaliyetlerini
yürütürken içinde bulunduğu koşulların dikkate alınması gerekir. Bu bağlamda, diğer
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koşulların yanı sıra, sözkonusu kuruluşun rekabet ortamında faaliyet yürütüp yürütmediğinin
de kontrol edilmesi önemlidir (bkz: C‑18/01 sayılı Korhonen davası [2003] ECR I‑5321, madde
48 ve 49).
42.

Mevcut kararın 39. maddesinde belirtildiği üzere, Fernwärme Wien, esasen, Viyana Belediyesi
sınırları dahilinde bölgesel ısıtma tedarik etmek amacıyla kurulmuştur. Şirketin kuruluşu
esnasında kâr amacı güdülmediği genel kabul gören bir gerçektir. Bu faaliyetlerden ötürü,
kuruluşun hissedarlarına temettü olarak dağıtılabilecek kârın ortaya çıkması da mümkündür
ancak bu kârın elde edilmemesi şirketin esas amacını oluşturmamaktadır (bkz: Korhonen
davası, madde 54).

43.

Bir sonraki koşul olan ilgili ekonomik ortam, başka bir deyişle, sözkonusu kuruluşun
faaliyetlerini rekabetçi bir ortamda yürütüp yürütmediğini tespit etmek için dikkate alınması
gereken ilgili pazara istinaden, mütalaasının 53 ve 54. Maddelerine Hukuk Sözcüsü tarafından
da ifade edildiği gibi, ‘kamu hukukuna tabi kuruluş’ kavramının işlevsel yorumu da dikkate
alınarak, Fernwärme Wien’in faaliyet yürütmek için kurulduğu sektörün, yani, atık
yakılmasından elde edilen enerjinin kullanımıyla bölgesel ısıtma temininin dikkate alınması
gerekmektedir.

44.

Başvuru karar metninden de açıkça anlaşılacağı üzere, sektörde faaliyet gösteren diğer iki
teşebbüs dikkate değer büyüklükte olmadığı ve dolayısıyla gerçek rakip teşkil etmedikleri için,
Fernwärme Wien, sektörde gerçek bir tekel konumundadır. Ayrıca, dönüştürme çalışmaları
gerektirmesi nedeniyle bölgesel ısıtma sistemini başka bir enerji türüyle değiştirmek oldukça
zor olacağından, bu sektörde ciddi düzeyde özerklik olduğu da söylenebilir. Son olarak, Viyana
Belediyesi, özellikle çevreci bir sistem olmasından ötürü, bu ısıtma sistemine ayrı derecede
önem vermektedir. Dolayısıyla, sözkonusu sistem zararına bile işlese, belediye kamuoyu
baskısı nedeniyle bu sistemin geri çekilmesine izin vermez.

45.

Başvuruyu yapan mahkeme tarafından öne sürülen çeşitli göstergeler ışığında ve mütalaasının
57. maddesinde Hukuk Sözcüsü tarafından ifade edildiği üzere, Fernwärme Wien şu an,
sözkonusu sektörde kamu yararına yönelik ihtiyaçların karşılanmasını sağlayabilecek tek
teşebbüstür, bu nedenle, ihalelerini düzenlerken, ekonomik etkenler dışında başka
etkenlerden de etkilenebilir.

46.

BFI Holding (madde 49) ve Agorà ve Excelsior (madde 38) davalarına ilişkin kararlarda, Divan,
kayda değer seviyede rekabet ortamının varlığı için, sınai veya ticari nitelik taşımamanın kamu
yararına yönelik bir ihtiyacı karşılamadığına dair bir sonuca varmak üzere bir gösterge
olabileceği hükmünü vermiştir. Esas davaya konu olan durumda, ön karar başvurusundan da
açıkça anlaşılacağı üzere, kayda değer ölçüde rekabetin olmasını gerektiren koşul
karşılanmaktadır.

47.

Esasen karşılamakla yükümlü olduğu ihtiyaçlara cevap vermeyi sürdürdüğü sürece, bir
kuruluşun kamu yararına yönelik ihtiyaçları karşılama görevinin yanında başka kar amacı
güden faaliyetler yerine getirmesinin serbest olup olmadığı burada önem taşımamaktadır. Bu
kuruluşun yürüttüğü kar amacı güden faaliyetlerin kuruluşun genel faaliyetlerine oranı da, söz
konusu kuruluşun kamu hukukuna tabi kuruluş olarak sınıflandırılmasında dikkate alınmaz
(bkz: Mannesmann Anlagenbau Austria ve Diğerleri davası, madde 25; Korhonen davası,
madde 57 ve 58; ve C‑373/00 sayılı Adolf Truley davası [2003] ECR I‑1931, madde 56)

48.

Yukarıda ifade edilenler ışığında, ikinci sorunun cevabı, Fernwärme Wien gibi bir kuruluşun,
2004/17 sayılı Direktifin 2. Maddesinin 1. Paragrafının (a) bendi ve 2004/18 sayılı Direktifin 1.
Maddesinin 9. Paragrafı uyarınca, kamu hukukuna tabi bir kuruluş olarak kabul edilmesi
gerektiğidir.
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Üçüncü soru
49.

Başvuruyu yapan mahkeme, üçüncü sorusu ile, 2004/17 ve 2004/18 sayılı Direktifler
kapsamında, kamu hukukuna tabi bir kuruluşun kamu yararına yönelik genel ihtiyaçların
karşılanması için yürüttüğü faaliyetler ile rekabetçi koşullarda yürüttüğü faaliyetlerin arasında
çapraz finansmanın engellenmesi için bu iki faaliyetin etkin tedbirler aracılığıyla birbirinden
net olarak ayrıldığı durumlarda, bu kuruluş tarafından verilen bütün ihalelerin yukarıda
belirtilen direktiflerden herhangi birinin kurallarına tabi olup olmayacağını sormaktadır.

50.

Bu soru ile gündeme getirilen sorun Divan tarafından ilk defa kamu yapım işi ihalelerine ilişkin
93/37 sayılı Direktifin yorumu hakkındaki Mannesmann Anlagenbau Avusturya ve Diğerleri
davası sonucu verilen kararda incelenmiş ve Divan, sözkonusu kararın 35. maddesinde,
konusu ne olursa olsun, bir ihale makamı tarafından yapılan bütün sözleşmelerin sözkonusu
direktifin kurallarına tabi olması gerektiği hükmünü vermiştir.

51.

Divan, kamu hizmet alımları ihalelerine ilişkin BFI Holding (madde 55 ve 56) ve Korhonen
(madde 57 ve 58) davalarında ve kamu mal alımları ihalelerine ilişkin Adolf Truley (madde 56)
davasında aynı tutumu sergilemiştir. Kamu alımlarına ilişkin kendisinden önceki bütün
direktiflerin yerine geçen 2004/18 sayılı direktif için de aynı tutum geçerlidir (bkz: Bayerischer
Rundfunk davası, madde 30).

52.

Kamu yararına yönelik genel ihtiyaçların karşılanması için yürüttüğü faaliyetler ile rekabetçi
koşullarda yürüttüğü faaliyetlerin arasında net bir ayrım yapılmasını sağlayan muhasebe
sistemleri kullanan kuruluşlar için de bu sonuca varmak kaçınılmazdır.

53.

Mütalaasının 64 ve 65. maddelerinde Hukuk Sözcüsü’nün de altını çizdiği üzere, tek bir tüzel
kişilik altında faaliyet gösteren, varlıkları ve mülkiyeti tek bir sistem kapsamında takip edilen,
idari ve yönetsel kararlar bütünsel olarak alınan bir kuruluş söz konusu olduğunda, bu
kuruluşun farklı alanlarda yürüttüğü faaliyetler arasında tam bir ayrım yapılması ve söz
konusu faaliyetin hangi alana girdiğine dair sınıflandırma yapılmasına ilişkin diğer birçok engel
göz ardı bile edilse, bu kuruluşun farklı faaliyetleri arasında böyle bir ayrımın gerçek hayatta
yapılmasına ilişkin çok ciddi şüphelerin olması gerekir.

54.

Bu nedenle, kamu alımlarına ilişkin bütün usullerin tabi olduğu yasal kesinlik, şeffaflık ve
öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, Divan’ın işbu kararın 50 ve 51. maddelerinde öne
sürdüğü hükümler esas alınmalıdır.

55.

Ne var ki, işbu kararın 49. Maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere, başvuruyu yapan
mahkeme tarafından yöneltilen soru, aynı zamanda 2004/17 ve 2004/18 sayılı Direktifleri
ilgilendirmektedir.

56.

Bu bağlamda, ön karar için yöneltilen ikinci soru kapsamında, Fernwärme Wien gibi bir
kuruluşun, 2004/17 sayılı Direktifin 2. Maddesinin 1. Paragrafının (a) bendi ve 2004/18 sayılı
Direktifin 1. Maddesinin 9. Paragrafı uyarınca, kamu hukukuna tabi bir kuruluş olarak kabul
edilmesi gerektiği hükmüne varılmıştır. Ayrıca, ön karar için yöneltilen birinci soru
kapsamında, Divan, 2004/17 sayılı Direktif kapsamındaki bir kuruluşun, bu direktifte
öngörülen hükümleri, yalnızca 3 ila 7. maddelerde belirtilen sektörlerden bir veya daha
fazlasında yürütülen faaliyetlere ilişkin ihalelerine uygulamasının zorunlu olduğu kararını
hükmetmiştir.

57.

Divanın içtihadı uyarınca, 24/17 sayılı Direktifin 3 ila 7. Maddeleri kapsamında açıkça belirtilen
faaliyetlerden birinin alanına giren ihaleler ve doğalarının farklı olmasından ötürü normalde
2004/18 sayılı Direktif kapsamına girmekle birlikte 2004/17 sayılı Direktif kapsamında
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tanımlanan faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında gerçekleştirilen ihaleler, 2004/17 sayılı
Direktif kapsamına girer (bkz: Strabag ve Kostmann davası, madde 41 ve 42).
58.

Sonuç olarak, Fernwärme Wien gibi bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen ihaleler, 2004/17
sayılı Direktifin 3 ila 7. Maddelerinde belirtilen sektörler kapsamında yürütülen bir faaliyetle
bağlantılı olduğundan, 2004/17 sayılı Direktif kapsamına girmektedir. Ancak, böyle bir kuruluş
tarafından gerçekleştirilen ve kuruluşun diğer faaliyetlerini ilgilendiren diğer bütün ihaleler
2004/18 sayılı Direktif kapsamına girmektedir.

59.

Yukarıda belirtilenler ışığında üçüncü sorunun cevabı şudur: 2004/17 veya 2004/18 sayılı
Direktifler kapsamında, kamu hukukuna tabi bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen ve
2004/17 sayılı Direktifin 3 ila 7. Maddelerinde belirtilen sektörler kapsamında yürütülen bir
faaliyetle bağlantılı olan ihalelerde, 2004/17 sayılı Direktifin hükümleri uygulanır. Ancak,
böyle bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen ve kuruluşun diğer faaliyetlerini ilgilendiren diğer
bütün ihaleler 2004/18 sayılı Direktif kapsamına girmektedir. Her iki direktif de, kuruluşun
kamu yararına yönelik ihtiyaçların karşılanması görevi kapsamında yürüttüğü faaliyetler ile
rekabetçi koşullar altında yürüttüğü faaliyetler arasında bir ayrım yapılmaksızın ve bu iki
faaliyet alanı arasında çapraz finansmanı engellemek için net bir ayrıma giden bir muhasebe
sisteminin kullanıldığı durumlarda bile geçerlidir.

Maliyetler
60.

İşbu dava, esas davanın tarafları için yargı sürecinin ulusal mahkeme önünde bekleyen bir
adımı olduğundan, masraflara ilişkin karar, ulusal mahkemenin vermesi gereken bir karardır.
Tarafların karşılaştıkları dışında, Divan’a mütalaa sunarken karşılaşılan masraflar geri
alınamaz.

Divan (Dördüncü Daire) bu gerekçelere dayanarak aşağıdaki kararı vermiştir:
1. Su, enerji, ulaştırma ve posa hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların
alımlarını düzenleyen 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/17/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi kapsamındaki bir kuruluş, bu direktifte öngörülen hükümleri, yalnızca 3 ila
7. maddelerde belirtilen sektörlerden bir veya daha fazlasında yürütülen faaliyetlere ilişkin
ihalelerine uygulamakla yükümlüdür.
2. Fernwärme Wien GmbH gibi bir kuruluş, 2004/17 sayılı Direktifin 2. Maddesinin 1.
Paragrafının (a) bendi ve ile yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin
gerçekleştirilmesine yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve
2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 1. Maddesinin 9. Paragrafı
uyarınca, kamu hukukuna tabi bir kuruluş olarak kabul edilir.
3.

2004/17 veya 2004/18 sayılı Direktifler kapsamında, kamu hukukuna tabi bir kuruluş
tarafından gerçekleştirilen ve 2004/17 sayılı Direktifin 3 ila 7. Maddelerinde belirtilen
sektörler kapsamında yürütülen bir faaliyetle bağlantılı olan ihalelerde, 2004/17 sayılı
Direktifin hükümleri uygulanır. Ancak, böyle bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen ve
kuruluşun diğer faaliyetlerini ilgilendiren diğer bütün ihaleler 2004/18 sayılı Direktif
kapsamına girmektedir. Her iki direktif de, kuruluşun kamu yararına yönelik ihtiyaçların
karşılanması görevi kapsamında yürüttüğü faaliyetler ile rekabetçi koşullar altında
yürüttüğü faaliyetler arasında bir ayrım yapılmaksızın ve bu iki faaliyet alanı arasında
çapraz finansmanı engellemek için net bir ayrıma giden bir muhasebe sisteminin kullanıldığı
durumlarda bile geçerlidir.
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* Dava dili: Almanca
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C-295/05 sayılı Asemfo davası
DİVAN KARARI (İkinci Daire)
19 Nisan 2007 (*)
(Ön karar başvurusu - Kabul edilebilirlik - AT Antlaşması’nın 86. maddesinin 1. paragrafı - Bağımsız etki
olmaması - Divan'ın sorulan sorulara faydalı bir cevap vermesine imkan tanıyan materyallere izin
veren etmenler - 92/50/AET, 93/36/AET ve 9337/AET sayılı Direktifler - Bir kamu teşebbüsünün kamu
alım ihalelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin genel kurallara tabi olmaksızın kamu makamlarının
doğrudan talimatları üzerine faaliyet göstermelerine imkan tanıyan ulusal mevzuat - İç yönetim yapısı
- Koşullar - Kamu makamı ayrı bir işletme üzerinde kendi daireleri üzerinde uyguladığına benzer bir
denetim uygulamalıdır - Ayrı işletme faaliyetlerinin önemli bir bölümünü kendisini kontrol eden kamu
makamı veya kamu makamları ile yürütmelidir)
TribunalSupremo (İspanya)’nun 1 Nisan 2005 tarihinde yapılmış olan ve Divan’a 21 Temmuz 2005
tarihinde intikal eden,
Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)
v.
Transformación Agraria SA (Tragsa),
Administración del Estado
davasına ilişkin olarak, AT Antlaşması’nın 234. maddesi uyarınca yapılmış ön karar başvurusu
hakkındaki
C-295/05 sayılı Davada,
Daire Başkanı C.W.A. Timmermans, Hâkimler R. Schintgen, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis (Rapörtör)
ve L. Bay Larsen,
Hukuk Sözcüsü: L.A. Geelhoed,
Başkatip: Yazı İşleri Müdürü H. von Holstein’den oluşan,
DİVAN (İkinci Daire)
Yazılı yargılama usulünü ve 15 Haziran 2006 tarihli duruşmayı göz önünde tutarak,
-

Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) için savcı D.P. Thomas de Carranza y
Méndez de Vigo ve avukat R. Vázquez del Rey Villanueva tarafından,
Transformación Agraria SA (Tragsa) için avukatlar S. Ortiz Vaamonde ve I. Pereña Pinedo
tarafından,
İspanya Hükümeti için Temsilci F. Díez Moreno tarafından,
Litvanya Hükümeti için Temsilci D. Kriaučiūnas tarafından,
Avrupa Toplulukları Komisyonu için Temsilciler X. Lewis ve F. Castillo de la Torre,
tarafından
sunulan görüşleri değerlendirerek,
28 Eylül 2006 tarihli oturumda hukuk sözcüsünün mütalaasını dinleyerek,
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işbu Kararı vermiştir.
Karar
1.

Ön karar başvurusu, AT Antlaşması’nın 86. maddesinin 1. paragrafını göz önünde tutarak, bir
üye devletin bir kamu teşebbüsüne faaliyetlerini, Hizmet alımı ihale sözleşmelerinin
sonuçlandırılmasına ilişkin usullerin koordinasyonu hakkında 18 Haziran 1992 tarihli ve
92/50/AET sayılı Konsey Direktifi (ATRG 1992 L 209, s. 1), Mal alımı ihale sözleşmelerinin
sonuçlandırılmasına ilişkin usulleri düzenleyen 14 Haziran 1993 tarihli ve 93/36/AET sayılı
(ATRG 1993 L 199, s. 1) ve Yapım işleri ihale sözleşmelerinin sonuçlandırılmasına ilişkin
usullerin koordinasyonu hakkında 14 Haziran 1993 tarihli ve 93/37/AET sayılı (ATRG 1993 L
199, s. 54) Konsey Direktiflerine tabi olmaksızın yürütmesine imkan tanıyan bir hukuk rejimi
sağlayıp sağlayamayacağı ve bu direktiflerin bu rejim açısından bir engel teşkil edip
etmeyeceği ile ilgilidir.

2.

Bu başvuru, AsociaciónNacional de EmpresasForestales (Ulusal Orman Teşebbüsleri Birliği,
"Asemfo") ve Administración del Estado (Devlet İdaresi) arasındaki dava sırasında
Transformación Agraria SA'nın ("Tragsa") hukuk rejimi hakkındaki bir şikayet üzerine
yapılmıştır.

Hukuki çerçeve
Topluluk mevzuatı
3.

92/50 sayılı Direktifin 1. maddesi uyarınca:
"Bu Direktifin amaçları bakımından:
(a) kamu hizmet alımı sözleşmeleri, bir hizmet sunucusu ile bir ihale makamı arasında yazılı
olarak yapılan maddi menfaate dayalı sözleşmeler anlamına gelir...
…
(b) ihale makamları, Devlet, bölgesel veya yerel idareler, kamu hukukuna tabi kuruluşlar, bu
tür makamların veya kuruluşların bir veya daha fazlası tarafından oluşturulan birlikler
anlamına gelir.
…"

4.

93/36 sayılı Direktifin 1. maddesi uyarınca:
""Bu Direktifin amaçları bakımından:
(a) "kamu mal alımı sözleşmeleri", bir tedarikçi (özel veya tüzel kişi) ile aşağıda (b) bendinde
tanımlanan ihale makamlarından biri arasında yazılı olarak yapılan maddi menfaate dayalı,
ürünlerin satın alınması, finansal kiralama yoluyla kiralanması veya satın alma opsiyonu ile
veya bu opsiyon olmaksızın taksitli satın alınması ile ilgili sözleşmelerdir. Bu ürünlerin teslimi,
ek olarak yerleştirme ve kurulum işlemleri içerebilir;
(b) "ihale makamları"; Devlet idareleri, bölgesel veya yerel idareler, kamu hukukuna tabi
kuruluşlar, bu tür makamlar veya kuruluşların bir veya birkaçı tarafından oluşturulan birlikleri
ifade eder.
..."
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5.

93/37 sayılı Direktifin 1. maddesinin lafzı uyarınca:
"Bu Direktifin amacı bakımından:
(a) "kamu yapım işi ihaleleri", (b) paragrafında tanımlandığı gibi bir yüklenici ile bir ihale
makamı arasında yazılı olarak yapılan ve maddi menfaate dayalı, amacı, Ek II'de belirtilen
faaliyetlerden biri ile ilgili işlerin veya aşağıda (c) paragrafında tanımlanan bir yapım işinin ifası
veya hem ifası hem tasarlanması veya ihale makamı tarafından belirlenen ihtiyaçları
karşılayan bir yapım işinin, hangi şekilde olursa olsun, gerçekleştirilmesini ifade eder.
(b) "ihale makamları"; Devlet idareleri, bölgesel veya yerel idareler, kamu hukukuna tabi
kuruluşlar, bu tür makamların veya kuruluşların bir veya birkaçı tarafından oluşturulan
birliklerdir.
..."

Ulusal mevzuatın ilgili hükümleri
Kamu alımları ile ilgili mevzuat
6.

18 Mayıs 1995 tarihli ve Ley 13/1995 sayılı de Contratos de las Administraciones Públicas'ın
152. maddesinin (Kamu alımları hakkında 13/95 sayılı Kanun) (19 Mayıs 1995 tarihli ve 119
sayılı BOE, sf. 14601) 16 Haziran 2000 tarihli ve 2/2000 sayılı Real Decreto Legislativo
tarafından oluşturulan versiyonu (21 Haziran 2000 tarihli ve 148 sayılı BOE, s. 21775),
(bundan sonra "13/1995 sayılı Kanun olarak anılacaktır") uyarınca:
"1. Aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olması halinde, İdare, kendi hizmetlerini, insan ve
maddi kaynaklarını kullanarak veya özel yapım müteahhitleri ile işbirliği halinde, ikinci
durumda, söz konusu işlerin değerinin ...'dan daha düşük olması koşuluyla, işlerini yürütebilir:
(a) İdarenin, planlanan çalışmaların yürütülmesi için uygun fabrika, stok, atölye veya teknik ya
da endüstriyel hizmetlere sahip olduğu durumlarda, kullanım genellikle bu yürütme
yönteminde yapılmalıdır.
…"

7.

13/1995 sayılı Kanunun 194. maddesi uyarınca:
"1. Aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olması halinde, İdare, söz konusu yapım işinin
değerinin, 177. maddenin 2. paragrafında belirtilen azami tutarlardan daha düşük olması
halinde, kendi imkânlarını ve kendi insan veya maddi kaynaklarını kullanarak ya da özel yapım
müteahhitleri ile işbirliği halinde taşınır mallarını üretebilir:
(a) İdarenin, planlanan çalışmaların yürütülmesi için uygun fabrika, stok, atölye veya teknik ya
da endüstriyel hizmetlere sahip olduğu durumlarda, kullanım genellikle bu yürütme
yönteminde yapılmalıdır.
…"

Tragsa'yı düzenleyen kurallar bütünü
8.

Tragsa anayasası 21 Ocak 1977 tarihli ve 379/1977 sayılı Decreto Real (Kraliyet Fermanı)'ın
1.maddesi ile yetkilendirilmiştir (17 Mart 1977 tarihli ve 65 sayılı, BOE, sf.6202). 6202).
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9.

Tragsa'yı düzenleyen ve kraliyet kararnamesi tarafından oluşturulan kurallar bütünü, 30
Aralık 2002 tarihli ve 53/2002 sayılı Ley olarak tadil edilen (31 Aralık 2002 tarihli ve 313 sayılı,
BOE, s. 46086), ve 30 Aralık 2003 tarihli ve 62/2003 sayılı Ley (31 Aralık 12003 tarihli ve 313
sayılı, BOE, s.46874),( bundan böyle,“66/1997 sayılı Kanun olarak anılacaktır”) olarak
değiştirilen, 30 Aralık 1997 tarihli ve 66/1997 sayılı Ley “de Medidis Fiscales Adminstrativas y
del Orden Social (Mali, İdari ve Sosyal Tedbirlerle ilgili 66/1997 sayılı Kanun)'ın kabulüne
kadar sırayla tadil edilmiştir (31 Aralık 1997 tarihli ve 313 sayılı, BOE, s.38589).

10.

66/1997 sayılı Kanunun, "Hukuki Statü" başlıklı 88. maddesi uyarınca:
"1. [Tragsa], mevcut hukuk hükümleri uyarınca, kırsal kalkınma ve çevrenin korunması
alanında önemli hizmetler sağlayan... bir devlet şirketidir.
2. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı) ve
Ministerio de MedioAmbiente'nin (Çevre Bakanlığı) teklifi üzerine, Ministerio de Economía y
Hacienda (Hazine Bakanlığı) tarafından izin gerektiren düzenleme ile Özerk Topluluklar, hisse
edinilmesi yoluyla Tragsa sermayesine katılabilir.
3. Tragsa'nın amaçları şunlardır:
(a) Tarım, besi yetiştiriciliği, ormancılık, kırsal kalkınma, doğa ve çevrenin; su ürünleri
yetiştiriciliği ve balıkçılığın korunması ve saklanması, doğal kaynakların yönetimi ve
kullanımının iyileştirilmesi için gerekli olan eylemlere ilişkin her türlü faaliyetin, işin ve
hizmetin temininin yürütülmesinin yanı sıra, özellikle, kırsal kesimdeki tarihi İspanyol
mirasının korunması ve zenginleştirilmesi ile ilgili işlerinin yürütülmesi...;
(b) doğal kaynakların korunması ve yönetiminin yanı sıra, tarım, ormancılık, kırsal kalkınma,
çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, su ürünü yetiştiriciliği ve balıkçılık, doğayı koruma
konularına ilişkin her türlü danışmanlık, teknik yardım ve eğitim ile plan ve proje
çalışmalarının hazırlığı;
(c) tarımsal faaliyetler, besi hayvancılığı, ormancılık ve su ürünleri yetiştirme ve bunlarla ilgili
ürünleri pazarlama, çiftlik, dağ, tarım, ormancılık, çevre ve doğa koruma merkezleri ile açık
alanların ve doğal kaynakların yönetimi ve idaresi;
(d) yeni tekniklerin, yeni tarım, ormancılık, çevre, su ürünleri yetiştiriciliği veya balıkçılık
donanımı ve koruma sistemleri ile doğal kaynakların bilinçli kullanımı için sistemlerinin
tanıtımı, geliştirilmesi ve adaptasyonu;
(e) aynı özelliklere sahip menkullerin üretimi ve pazarlaması;
(f) bitki ve hayvan afetleri ve hastalıklarını önleme kampanyası ile orman yangınları ve acil
teknik destek çalışmaları ve görevleri performansı;
(g) kırsal nüfus için tarımsal ve çevresel altyapı inşası veya işletme ve ekipman finansmanının
yanı sıra teşebbüsün sosyal amaçlarını karşılayan hedeflerle şirketlerin oluşumu ve şirketlere
katılım çoktan şekillenmiştir;
(h) Üçüncü şahısların talebi üzerine, doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla ulusal sınırlar
içindeki ve dışındaki faaliyetlerin, işlerin, teknik yardımın ve danışmanlığın icra edilmesi ve
kırsal, tarımsal, ormancılık ve çevresel hizmet temini.
4. İdare'nin bir aracı ve teknik hizmeti olarak Tragsa, Administración General del Estado
(Genel Devlet İdaresi), Özerk Topluluklar ya da şirketin hedefleri ve özellikle acil veya acil
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durumlardan dolayı verilenler gibi hususlarda kendisine bağlı kamu kuruluşları tarafından
verilen işleri münhasıran, tek başına veya iştirakleri yoluyla, yürütmelidir.
…
5. Tragsa ve iştirakleri, araçları oldukları kamu makamları tarafından konulmuş kamu alımları
usullerine katılamaz. Bununla birlikte, herhangi bir istekli olmaması durumunda, Tragsa, ihale
için teklif isteme konusundaki faaliyetleri yürütme işiyle görevlendirilebilir.
6. Tragsa tarafından üstlenilen belli başlı işler, projeler, çalışmalar ve malzemelerin değeri,
yetkili makam tarafından tespit edilmesi gereken, ilgili tarifelerle birlikte yürütülen aşamalara
uygulanarak belirlenir. Bu tarifeler, yürütülen işlerin gerçek maliyetlerini yansıtacak şekilde
hesaplanır ve uygulamalarında yürütülen aşamalar, yapılan yatırımların veya verilen
hizmetlerin yeterli delili niteliğindedir.
7. İlan, tedarik usulleri ve bunlarla ilgili formlar bakımından, sözleşme değerlerinin [bu
Kanunun] 203. maddesinin 2. paragrafı, 177. maddesinin 2. paragrafı ve 135.maddesinin 1.
paragrafında yer alan değerlere eşit ya da bunlardan daha fazla olması koşuluyla, Tragsa ve
iştiraklerinin üçüncü şahıslarla yürüttüğü yapım işi, mal alımı, destek, yardım ve hizmet alımı
ihaleleri 13/1995 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaya devam eder.
11.

Tragsa'yı düzenleyen kurallar koyan 5 Mart 1999 tarihli ve 371/1999 sayılı Decreto Real (16
Mart 1999 tarihli ve 64 sayılı BOE, s. 10605, 371/1999 sayılı “Kraliyet Kararnamesi”) söz
konusu idarelerin bir aracı ve teknik hizmeti olarak, ulusal toprakları içindeki veya dışındaki
idari eylemlerle ile ilgili olarak kamu makamları ile ilişkilerinde bu şirketi ve iştiraklerini
düzenleyen hukuki, mali ve idari kurallar belirlemektedir.

12.

371/1999 sayılı Kraliyet Kararnamesi'nin 2. maddesi kapsamında, Tragsa'nın tüm hisseli
sermayesi kamu hukukuna tabi kişiler tarafından yönetilecektir.

13.

“Yasal Statü” başlıklı, 371/1999 sayılı Kraliyet Kararnamesi'nin 3. maddesi, uyarınca:
'1. Tragsa ve iştirakleri, Devlet Genel İdaresi'nin ve ilgili her bir Özerk Topluluğun aracı ve
teknik hizmetidir.
Kendilerine bağlı kuruluşlar ve eylem planlarını yürütmek amacıyla kendilerine bağlı
kuurluşların yanı sıra, daha önce belirtilen kamu idarelerinin Özerk Topluluklarının çeşitli
bölüm veya bakanlıkları Tragsa veya iştiraklerini, yetki ve görevlerinin ifası için gerekli
çalışmalar ve faaliyetlerle ve kraliyet kararnamesi tarafından belirlenmiş rejime uygun olarak
tamamlayıcı ve destekleyici iş ve faaliyetlerle yetkilendirebilirler.
2. Tragsa ve iştiraklerinin, idare tarafından kendilerine verilen faaliyet ve işleri yürütmeleri
gerekmektedir. Bu yükümlülük, yalnızca, hedeflerine yönelik bir araç ve teknik hizmet olarak
kendilerine verilen talepleri kapsamaktadır.
3. Tragsa ve iştirakleri için, afet veya herhangi bir doğal afet nedeniyle acil eyleme planına
karar verme yetkisi, zorunlu olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir önceliktir.
Kamu makamlarının derhal harekete geçmesi gereken acil durumlarda, bu makamlar
doğrudan Tragsa ve iştirakleri ile iletişime geçebilirler ve Tragsa ve iştirakleri bu makamlara,
şahısların, malların ve bakım hizmetlerinin mümkün olan en etkili şekilde korunması için
gerekli adımların atılması konusunda talimat verir.
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Bu amaçla, Tragsa ve iştirakleri, tehlikelerin önlenmesi için mevcut düzenlemelere ve eylem
planlarına entegre ve uygulama protokollere tabi olur. Tragsa ve iştirakleri, böyle bir durumda
talep üzerine, ellerindeki tüm imkanları seferber ederler.
4. Kamu hukukuna tabi kuruluşlar veya diğer makamlar ile işbirliği veya uyum ilişkileri
bakımından, kamu makamları, Tragsa ve iştiraklerinin aracı olarak kabul edilen hizmetlerin,
kamu hukukuna tabii diğer makamlar veya kuruluşlarca kendi araçları olarak kullanılabilmeleri
için talepte bulunabilir.
5. ...Tragsa ve iştiraklerine ilişkin organizasyon, gözetim ve denetim işlevleri, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentacion (Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı) 'un yanı sıra Ministerio
de MedioAmbiente (Çevre Bakanlığı) tarafından yürütülür.
6. Tragsa ve iştiraklerinin, bir araç ve teknik hizmet olarak diğer makamlarla ilişkileri yardımcı
nitelikte olup, herhangi bir sözleşmeye dayanmaz. Dolayısıyla, her açıdan bu ilişkiler “dahili,
bağımlı ve destekleyici” niteliktedir.
14.

371/1999 sayılı Kraliyet Kararnamesi'nin, “Mali Yapı” başlıklı 4. maddesi uyarınca:
"1. Mevcut kraliyet kararnamesinin 3. maddesi uyarınca, Tragsa ve iştirakleri, bu madde
tarafından belirlenen tarife sistemini uygulamak suretiyle malların temini ve
yetkilendirildikleri hizmetler ile, iş, teknik yardım ve destek karşılığında, masraflarına karşılık
gelen miktarı alırlar.
2. Tarifeler, doğrudan veya dolaylı olarak, yürütmenin aşamaları tarafından ve gerçek toplam
gerçek maliyeti yansıtacak şekilde hesaplanır ve uygulanır.
…
7. Yeni tarifeler, mevcut tarife değişikliği ile bu tarifelerin düzeltilmesi ile ilgili usul,
mekanizma ve formüller, Tragsa ve iştiraklerinin bir aracı ve teknik servisi olduğu her kamu
otoritesi tarafından kabul edilir.
…"

15.

Son olarak, 371/1999 sayılı Kraliyet Kararnamesinin “İdari eylem kuralları” başlıklı 5. maddesi
uyarınca:
"1. Tragsa veya iştiraklerine verilen zorunlu eylem, uygun olduğu durumlarda, taslak,
memorandum veya diğer teknik belgelerin konusunu oluşturur...
2. Talep sonuçlandırılmadan önce, yetkili organlar, bu dokümanları onaylar ve giderlere ilişkin
olarak, zorunlu usuller ile teknik, hukuki, bütçesel, denetimsel ve onayla ilgili işlemleri takip
eder.
3. Her zorunlu eylem talebi, mevcut bilgiye ek olarak, yetkililer tarafından, makam ismini,
talimatın gerçekleştirilme süresini, değerini, buna denk gelen bütçe konusunu ve mümkünse,
buna ilişkin ilgili miktarın ve finansmanın dayandırıldığı yıllık tutarları içeren bir talimat
yoluyla, resmi olarak Tragsa veya iştiraklerine bildirilir, …
…"

Asıl yargılamadaki ihtilaf ve ön karar için yöneltilen soru
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16.

Olaylar, başvuru kararında belirtildiği şekilde, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

17.

23 Şubat 1996 tarihinde, Asemfo, Tragsa'nın İspanya orman işleri, hizmetler ve proje
pazarındaki konumunu kötüye kullandığı iddiasıyla, 13/1995 sayılı Kanunda belirtilen ihale
usullerine itaatsizlik nedeniyle Tragsa’dan şikayetçi olmuştur. Asemfo'ya göre, Tragsa'nın özel
statüsü, ona, İspanya piyasasında rekabeti ortadan kaldıracak şekilde, kamu alımlarına ve
serbest rekabete ilişkin ilkeleri ihlal ederek İdare'nin doğrudan talep ettiği çok sayıda işi
yürütmesini sağlamıştır. Topluluk hukukunun amaçları bakımından bir kamu teşebbüsü
olarak, Tragsa, kamu ihalelerini düzenleyen kurallar uyarınca, İdare'nin teknik hizmeti olduğu
bahanesiyle, imtiyazlı muameleye tabi tutulamaz.

18.

Yetkili makamın 16 Ekim 1997 tarihli kararı ile, bu şikayet, Tragsa'nın, bağımsız olarak karar
alma yetkisi olmaksızın, kendisinden talep edilen işleri yürütme yükümlülüğü olması ve
Tragsa'nın, İdarenin bir hizmeti olması gerekçesiyle reddedilmiştir. Dolayısıyla, piyasa dışında
faaliyette bulunan Tragsa rekabet hukuku kapsamına girmemektedir.

19.

Asemfo, bu kararın temyiz edilmesi için Tribunal de Defensa de la Competencia’ya (Rekabet
Mahkemesi) başvurmuştur. 30 Mart 1998 kararıyla mahkeme, Tragsa tarafından
gerçekleştirilen faaliyetlerin, İdarenin kendisi tarafından yürütüldüğünü ve dolayısıyla, şirket
bağımsızca hareket etmediği sürece herhangi bir rekabet hukuku ihlalinin söz konusu
olmadığını savunarak temyizi reddetmiştir.

20.

Asemfo, AudienciaNacional’e (Ulusal Yüksek Mahkeme) başvurmuş ve Mahkeme 26 Eylül
2001 tarihli kararıyla ilk davada hükmü onaylamıştır.

21.

Asemfo, söz konusu hükümler ilgili olarak, bir kamu teşebbüsü olan Tragsa'ya, kamu alımları
kurallarının ihlaline imkan sağlayacak şekilde, İdarenin bir hizmeti olarak muamele
edilemeyeceğini ve 66/1997 sayılı Ley'in 88. maddesinde tanımlandığı üzere bu şirketin yasal
statüsünün Topluluk hukukuyla uyumlu olmadığını ileri sürerek, TribunalSupremo (Yüksek
Mahkeme) nezdinde temyize başvurmuştur.

22.

Tragsa'nın İdarenin bir “aracı” olduğunu ve herhangi bir reddetme ve faaliyetleri için fiyat
belirleme hakkı olmaksızın, kamu makamlarının talimatlarını yerine getirmekle yükümlü
olduğunu savunan Tribunal Supremo’nun, serbest rekabet ve kamu alımlarıyla ilgili Topluluk
hukuku hükümlerinin kamu teşebbüslerine uygulanması hakkında Mahkemenin içtihat
hukuku ışığında, Tragsa'nın yasal statüsünün Topluluk hukukuyla uyumluluğuna ilişkin
şüpheleri bulunmaktadır.

23.

Ayrıca, Divan’ın, C-349/97 sayılı İspanya v. Komisyon [2003] ECR I-3851 Davasında, Tragsa
konusunda, Tragsa’nın, İdarenin doğrudan yönettiği bir araç olarak görülmesi gerektiğini
savunduğunu hatırlatarak; ilgili mahkeme, mevcut davaya ilişkin olarak, bu hükümde, tarım
işleri piyasasında kayda değer bir bozulmaya neden olan güçlü kamu katılımı gibi hususların
dikkate alınmadığı olgusal durumlar olduğunu ve Tragsa'nın faaliyetleri, hukuken pazardan
bağımsız olsa bile, yasal açıdan yönetenin İdare olduğunu ifade etmiştir.

24.

Bu koşullarda, Tribunal Supremo(Yüce Divan) yargı sürecini durdurma ve ön karar için
aşağıdaki soruları Divan'a yöneltme kararı vermiştir:
"(1) AT Antlaşması’nın 86. maddesinin 1. paragrafı, Avrupa Birliğinin bir üye devletine Avrupa
Direktifleri tarafından belirlenen mali eşiğin altında ve üstünde bir acil veya kamu yararına
ilişkin özel hiçbir durumun olmadığı hallerde, ihale yoluyla kamu ihalelerinin
gerçekleştirilmesine ilişkin genel kurallara tabi olmaksızın, kanun gereğince bir kamu
teşebbüsüne yasal statü vermesine izin vermekte midir?
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(2) Bu türden bir hukuki rejim 93/36/AET ve 93/37AET sayılı Konsey Direktifleri ile 13 Ekim
1997 tarihli ve 97/52/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi [(ATRG 1997 L 328, s.
1)] daha önceki üç direktifi değiştiren – Avrupa Parlamentosu tarafından kısa süre önce
değiştirilen mevzuat- 13 Eylül 2001 tarihli ve 2001/78 /AT sayılı Komisyon Direktifi [(ABRG
2001 L 285, s.1)] ve Yapım işleri ile mal alımı ve hizmet alımlarına ilişkin kamu ihalelerinin
gerçekleştirilmesine yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve
2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (ABRG 2004 L 134, s.114)
hükümleriyle uyumlu mudur?
(3) Divan’ın kamu alımlarına ilişkin içtihat hukukunun geri kalanı ışığında ve İdare'nin,
Tragsa'ya serbest rekabeti düzenleyen kurallara tabi olmayan çok sayıda iş verdiği ve bu
durumun ilgili pazarda kayda değer ölçüde bozulmaya neden olabileceği göz önünde
bulundurulursa, İspanya v. Komisyon ...hükmünde yer alan açıklamalar yine de Tragsa ve
iştirakleri için geçerli midir?
Ön karar için yöneltilen sorular
Kabul edilebilirlik
25.

Tragsa, İspanya Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu, ulusal mahkeme tarafından
yönlendirilen soruların kabul edilebilirliğine gölge düşüren çeşitli argümanlara dayanarak,
Divan’ın başvuruya ilişkin ön karar verme yetkisine itiraz etmektedir.

26.

Öncelikle, bu sorular yalnızca ulusal tedbirlerin değerlendirilmesi ile ilgilidir ve bu nedenle,
Divan’ın yargı yetkisine girmemektedir.

27.

İkinci olarak, bu sorular asıl yargılamanın sonuçları ile bağlantılı veya ilişkili olmayan sorulara
cevap aradıkları ölçüde farazi sorulardır. Asemfo tarafından başvurulan ilgili tek savunmanın,
kamu alımlarına ilişkin kuralların bir ihlali olması durumunda, böyle bir ihlal, Tragsa'nın
piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı iddiasını kendiliğinden temellendirilemez.
Ayrıca, Divan’ın, şirketin sözde hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını belirlemeye
yönelik ulusal davaların amaçları bakımından kamu alımlarıyla ilgili direktifleri yorumlamaya
ikna edilebilmesi mümkün görünmemektedir.

28.

Son olarak, başvuru kararı, ilgili piyasa veya bu piyasadaki, Tragsa'nın sözde hakim durumuna
ilişkin bilgi içermemektedir. AT Antlaşması’nın 86. maddesinin uygulanabilirliğine ilişkin
herhangi bir detaylı argüman içermemekle birlikte, AT Antlaşması’nın 82. maddesi ile
bağlantılı olarak uygulama konusunda da herhangi bir yorum sunmamaktadır.

29.

Öncelikle, yerleşik içtihada göre, AT Antlaşması’nın 234. maddesi kapsamındaki davalarda,
ulusal kuralların yorumlanması ulusal mahkemelerin konusu olduğundan, bu türden kuralların
Topluluk hukuku ile uyumluluğu konusunda Divan’ın hüküm vermesinin uygun olmadığı doğru
olmakla birlikte, Divan'ın, Topluluk hukuku hükümlerinin, bu tür kurallarla uyumluluğu
konusunda hüküm vermek için, bu yönde gerekli rehberliği sağlama konusunda yetkisinin
olduğu unutulmamalıdır. (C-506/04 sayılı Wilson [2006] ECR I-0000 Davası, 34. ve 35.
paragraflar ile atıfta bulunulan içtihat).

30.

İkinci olarak, eşit derecede yerleşik içtihat uyarınca, AT Antlaşması’nın 234. maddesinde
öngörülen Adalet Divanı ve ulusal mahkemeler arasında iş birliği kapsamında, davanın belli
koşulları ışığında hüküm vermesini mümkün kılacak ön karar ihtiyacını ve Divan'a gönderdiği
soruların ilgisini belirlemek, yalnızca anlaşmazlığın huzuruna getirildiği ve müteakip adli
kararın sorumluluğunu üstlenmesi gereken ulusal mahkemenin görevidir. Dolayısıyla, ulusal
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mahkeme tarafından yöneltilen soruların bir Topluluk hukuku hükmünün yorumlanmasını
ilgilendirmesi durumunda, Adalet Divanı’nın, kural olarak, hüküm vermesi gerekmektedir
(bkz., özellikle, C286/02 sayılı Bellio F.lli [2004] ECR I3465 Davası, 27.paragraf ve C217/05
sayılı Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio [2006] ECR I0000
Davası, 16. ve 17. paragraflar ile atıfta bulunulan içtihat).
31.

Üçüncü olarak, sadece Topluluk hukukunun yorumlamasının ana davanın olgularıyla veya
amacıyla bir ilgisinin bulunmadığı ya da sorunun farazi olduğu veya Divan'ın yöneltilen
sorulara faydalı bir cevap vermesi için gerekli olgusal veya hukuki materyale sahip olmadığı
durumlarda, ulusal mahkemenin başvurusunun reddedilebilmesi yerleşik bir içtihattır. (C238/05 sayılı Asnef-Equifax ve Administración del Estado [2006] ECR I-0000 davası, 17.
paragraf ve atıfta bulunulan içtihat).

32.

Ayrıca, Divan, ulusal mahkemenin faydalanabileceği şekilde Topluluk hukukunun
yorumlanması ihtiyacının ulusal mahkemenin yönelttiği soruların olgusal ve yasal içeriğini
belirleme veya en azından, bu soruların dayandığı olgusal durumları açıklamasını
gerektirdiğini savunmuştur. (C-205/05 sayılı Nemec [2006] ECR I 0000 Davası, 25. paragraf ve
ConfederaciónEspañola de Empresarios de Estaciones de Servicio (İspanya Akaryakıt
İstasyonları Operatörleri Konfederasyonu), 26. paragraf, ve atıfta bulunulan içtihat.)

33.

Bu bağlamda, Divan içtihadına göre, ulusal mahkemenin en azından yorumlanması gereken
Topluluk hükümlerinin seçilmesine ve bu hükümlerle itilafa uygulanabilir ulusal mevzuat
arasında oluşturduğu bağlantıya ilişkin gerekçelere ait bazı açıklamalar yapması zorunludur.

34.

Asıl yargılamada ise, Tragsa'nın yasal statüsünün Topluluk hukukuyla uyumlu olduğu
konusunda Divan’ın tek başına hüküm veremeyeceği kuşkusuz doğru olmasına karşın,
Divan’ın başvuru yapan mahkemenin Tragsa'nın yasal statüsünün Topluluk hukuku ile uyumu
konusunda karar vermesine imkân sağlayacak şekilde Topluluk hukuku yapısının ölçütlerini
sağlaması engellenemez.

35.

Bu koşullarda, hâlihazırdaki hükmün 31 ila 33. paragraflarında atıfta bulunulan içtihat ışığında,
Divan’ın, kendisine sunulan sorulara yararlı bir cevap verebilmek için gerekli olgusal ve yasal
gerekliliklere sahip olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

36.

İkinci ve üçüncü sorular ile ilgili olarak, başvuru kararının, asıl yargılamaya neden olan
gerçekleri ve yürürlükteki ulusal hukukun ilgili hükümlerini özetle fakat açık bir şekilde ortaya
koyduğunun belirtilmesi önemlidir.

37.

Aslında, Asemfo'ya göre, kamu alımları ile ilgili direktiflerde belirtilen ilanla ilgili kurallara
uyum sağlanmaksızın, Tragsa, İdare'nin doğrudan talebi üzerine çok sayıda faaliyet
yürütebildiğinden bu davanın, Tragsa’nın yasal statüsü ile ilgili Asemfo tarafından yapılan bir
şikayeti müteakip açıldığı açıktır. Bu davada, Asemfo, bir kamu teşebbüsü olan Tragsa'ya,
İdare'nin bir teknik hizmeti olması bahanesiyle, kamu alımlarını düzenleyen kurallara ilişkin
ayrıcalıklı muamele hakkının verilemeyeceğini savunmaktadır.

38.

Ayrıca, ikinci ve üçüncü sorularla ilgili olarak, başvuru kararı, Divan içtihadına atıfta bulunarak,
ilk olarak, ulusal mahkemenin kamu alımlarına ilişkin direktifleri yorumlama talebinin
nedenlerini ve ikinci olarak, ilgili Topluluk mevzuatı ile konuya ilişkin ulusal mevzuat
arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

39.

Tragsa 'yı düzenleyen kurallar bütününün AT Antlaşması’nın 86. maddesinin 1. paragrafına
aykırı olup olmadığıyla ilgili ilk soruya ilişkin olarak, bu maddeye göre, kamu teşebbüsleri ve
üye devletlerin özel ve münhasır haklar tanıdığı teşebbüsler konusunda, üye devletlerin AT
Antlaşması’nın özellikle 12., 81. ve 89. maddelerinde yer alan kurallara aykırı herhangi bir
tedbir alamayacaklarını veya bu türden tedbirlere devam edemeyeceklerini belirtmek
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uygundur.
40.

AT Antlaşması’nın 86. maddesinin 1. paragrafındaki açık hükümlerden, bu maddenin
Antlaşma’nın ilgili kurallarıyla bağlantılı olarak dikkate alınması gerektiğinden, bağımsız bir
etkisi olmadığı sonucu çıkartılmalıdır.

41.

Başvuru kararından, ulusal mahkeme tarafından atıfta bulunulan ilgili hükmün AT
Antlaşması’nın 86. maddesinin 1. paragrafı ile bağlantılı olarak AT Antlaşması’nın 82.
maddesinin olduğu sonucu çıkmaktadır.

42.

Bu bağlamda, hakim konumunun varlığına, bu konumun Tragsa tarafından hukuksuz bir
şekilde suiistimal edildiğine veya bu türden bir konumun üye devletlerle aralarındaki ticarete
etkisine ilişkin başvuru kararında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

43.

Ayrıca, ilk soruda ulusal mahkeme, esasen, Divan'ın, her halükarda, ikinci soruda hüküm
vermesi istenilen bir olguya, bir başka deyişle kamu ihale sözleşmeleri olarak kabul edilebilen
işlemlere atıfta bulunuyor gibi görünmektedir.

44.

Bu nedenle, yukarıda belirtilenlerden, ikinci ve üçüncü soruların aksine, Divan’ın, ilk soruya
yararlı bir yanıt verebilmesi için gereken olgusal ve yasal materyallere sahip olmadığı sonucu
çıkmaktadır.

45.

İlk sorunun kabul edilemez olarak değerlendirilmesi gerekirken, diğer iki soruya ilişkin ön
karar başvurusunun kabul edilebilir olduğu anlaşılmaktadır.

Esas
İkinci soru
46.

İkinci sorusu ile, ilgili mahkeme, Divan'a, Tragsa'nın bu direktiflerde yer alan bir rejime tabi
olmaksızın faaliyetlerini yürütmesine imkan sağlayan türden bir kurallar bütününün 93/36 ve
93/37 sayılı Direktiflere aykırı olup olmadığını sormaktadır.

47.

Öncelikle, ulusal mahkeme tarafından 97/52, 2001/78 ve 2004/18 sayılı Direktiflere yapılan
atıflara rağmen, asıl yargılamadaki ihtilafla ilgili olguların tarihi ve kapsamı ile Tragsa'nın
faaliyetlerinin niteliği göz önünde bulundurulursa, ikinci sorunun, 66/1997 sayılı Ley'in 88.
maddesinin, 3. paragrafında tanımlandığı üzere, 92/50, 93/36 ve 93/37 sayılı Direktifler başta
olmak üzere kamu alımlarıyla ilgili direktiflerde belirtilen kurallar göz önünde tutularak
incelenmesinin uygun olduğu belirtilmelidir.

48.

Bu bağlamda, bir önceki paragrafta bahsi geçen her bir Direktifin 1. maddesinin (a) bendinde
verilen tanımlara göre, bu Direktiflerin 1. maddesinin (b) bendi uyarınca ilk olarak, kamu
hizmet alımı, mal alımı veya yapım işi sözleşmesinin, hizmet sunucusu, tedarikçi veya
yüklenici ve ikinci olarak ise ihale makamı arasında maddi çıkar amaçlı yazılı bir sözleşmenin
bulunduğunu farz ettiği dikkate alınmalıdır.

49.

Öncelikle, 66/1997 sayılı Ley'in 88 maddesinin, 1. paragrafı ve 2. paragrafı kapsamında,
Tragsa’nın, hisse sermayesi Özerk Topluluklara ait olabilecek bir devlet kurumu olduğu
belirtilmelidir. 371/1999 sayılı Kraliyet Kararnamesi'nin 3. maddesinin 1. paragrafının ilk bendi
ve 88. maddesinin 4. paragrafında, Tragsa'nın, ilgili Özerk Toplulukların her birinin idaresinin
ve Genel Devlet İdaresi'nin bir aracı ve teknik hizmeti olduğu ifade edilmektedir.
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50.

Ayrıca, 371/1999 sayılı Kraliyet Kararnamesinin, 3. maddesinin 2. paragrafı ila 5. paragrafı, 4.
maddesinin 1. ve 2. paragrafı ve 7. paragrafında Tragsa'nın, şirket amaçlarıyla ilgili alanlarda,
Genel Devlet İdaresi, Özerk Topluluklar ve bunlara bağlı kamu kuruluşları tarafından verilen
emirleri yerine getirmekle yükümlü olduğu ve faaliyetleri bakımından serbestçe tarife
düzenleme yetkisi olmadığı açıkça görülmektedir.

51.

Sonuç olarak, 371/1999 sayılı Kraliyet Kararnamesi'nin 3. maddesinin, 6. paragrafı uyarınca,
Tragsa'nın bir araç ve teknik hizmet olarak bu kamu kurumlarıyla ilişkisi, herhangi bir
sözleşmeye dayanmamakla birlikte, her açıdan dahili, bağımlı ve destekleyici niteliktedir.

52.

Asemfo, tek taraflı olmasına rağmen, Tragsa'nın aldığı emirlerden kaynaklanan yasal
ilişkisinin, Divan içtihadından anlaşılacağı üzere, sınırlı ortaklı bir akdi ilişki olduğunu ifade
etmektedir. Asemfo, bu bağlamda, C-399/98 sayılı Ordine degli Architetti ve Diğerleri [2001]
ECR I-5409 sayılı Dava'daki karara atıfta bulunmaktadır. Bu koşullar altında, Tragsa, kamu
makamlarının talimatlarını yerine getiriyor gibi görünse de, aslında, kamu alımları kurallarının
uygulanmasının sağlanması amacıyla, İdare ile sözleşmesi bulunan bir taraftır.

53.

Bu bağlamda, İspanya v. Komisyon Davası hükmünün 205. paragrafında, Divan'ın, asıl
yargılamadan farklı bir bağlamda, İspanya İdaresi'nin bir aracı ve teknik hizmeti olarak
Tragsa'nın, kendisi veya iştirakleri yoluyla, yalnızca Devlet Genel İdaresi, Özerk Topluluklar
veya bunlara bağlı kamu kuruluşları tarafından kendisine verilen işleri icra etme gerekliliğini
savunduğuna dikkat edilmelidir.

54.

Tragsa'nın, ilgili yetkili makamlar tarafından yapılan talebin kabulü veya hizmetlerinin tarifesi
konusunda herhangi bir seçiminin bulunmaması halinde, sözleşmenin varlığına ilişkin ilgili
direktiflerin uygulanması gerekliliğinin karşılanmadığına dikkat edilmelidir.

55.

Buna karşın, Divan'ın yerleşik içtihadına göre, iki koşulun karşılandığı durumlarda, akit taraf,
ihale makamından farklı bir yapı olsa bile, teklif çağrısı, kamu alımlarına ilişkin direktifler
uyarınca, zorunlu değildir. İlk olarak, ihale makamı olan kamu makamı, söz konusu bağımsız
kuruluş üzerinde kendi bölümleri üzerinde uyguladığına benzer bir denetim uygulamalıdır ve
ikinci olarak, bu kuruluş faaliyetlerinin önemli kısmını kendisini denetleyen yerel makam veya
makamlarla yürütmelidir (bkz. C-107/98 sayılı Teckal [1999] ECR I8121 Davası, 50. paragraf; C26/03 sayılı Stadt Halleand RPL Loclau [2005] ECR I-1Davası, 49. paragraf; C-84/03 sayılı
Komisyon - İspanya [2005] ECR I-139 Davası, 38. paragraf; C-29/04 sayılı Komisyon - Avusturya
[2005] ECR I-9705 Davası, 34. paragraf; ve C-340/04 sayılı Carbotermo ve Consorzio Alisei
[2006] ECR I-4137Davası, 33. paragraf).

56.

Dolayısıyla, önceki paragrafta atıfta bulunulan içtihadın gerektirdiği iki şartın Tragsa davasında
karşılanıp karşılanmadığının incelenmesi gerekmektedir.

57.

Birinci koşul bakımından, kamu makamının denetimine ilişkin olarak, Divan içtihadından
anlaşılacağı üzere, tek başına veya diğer kamu makamlarıyla birlikte ihale makamının başarılı
bir isteklideki hisse sermayesinin tamamına sahip olması, genel olarak söz konusu ihale
makamının bu şirket üzerine kendi bölümlerine uyguladığına benzer bir denetim
uyguladığının bir göstergesi olabilir. (Carbotermo ve Consorzio Alisei, 37. paragraf)

58.

Asıl yargılamada, başvuru yapan mahkemenin teyidine bağlı olmakla birlikte, Tragsa'nın hisse
sermayesinin %99'unun tek başına İspanya Hükümeti'ne ait olduğu ve holding şirket ve
garanti fonu ile her biri %1’lik hisseye sahip dört Özerk Topluluk bulunduğu da dava
dosyasından açıkça görülmektedir.

59.

Bu bağlamda, Tragsa'nın üçüncü şahıs olarak görülmesi gerekliliği konusunda, Özerk
Toplulukların talep konusu hariç olmak üzere, bu koşulun, yalnızca İspanya Hükümetinin
talebi üzerine yapılan sözleşmelerle karşılandığı iddiası kabul edilemez.
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60.

66/1997 sayılı Ley’in, 88. maddesinin 4. paragrafı ile 371/1999 sayılı Kraliyet Kararnamesinin
3. maddesinin 2. ila 6. paragrafı ve 4. maddesinin 1. paragrafı ile 7. paragrafından Tragsa'nın,
Özerk Topluluklar dahil olmak üzere kamu makamları tarafından verilen emirleri yerine
getirme yükümlülüğü bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Ayrıca, ulusal mevzuata göre,
İspanya Devletinde olduğu gibi, bu Topluluklarla olan faaliyetleri bağlamında, Tragsa'nın bir
araç ve teknik hizmet olarak faaliyetleri bakımından tarife belirlemekte serbest olmadığı ve bu
Topluluklarla ilişkilerinin herhangi bir sözleşmeye dayanmadığı anlaşılmaktadır.

61.

Bu nedenle, Tragsa, sermayesinin bir parçasını elinde tutan Özerk Topluluklar söz konusu
olduğunda, üçüncü şahıs olarak kabul edilemeyebilir.

62.

İkinci durumla ilgili olarak, Tragsa'nın faaliyetlerinin büyük kısmının bağlı olduğu makam veya
makamlarla yürütme zorunluluğu ile ilgili olarak, ilgili içtihada göre, bir teşebbüsün birden
fazla makamın kontrolü altında bulunması halinde, eğer söz konusu teşebbüs faaliyetlerinin
önemli bir kısmını zorunlu olmasa da bu makamlardan biriyle veya tamamı ile birlikte
yürütürse, söz konusu koşul karşılanabilir. (Carbotermo ve Consorzio Alisei , 70. paragraf).

63.

Asıl yargılamada, dava dosyasından da açıkça görüleceği üzere, Tragsa, faaliyetlerinin
%55'inden fazlasını Özerk Topluluklarla ve yaklaşık %35'ini Devlet ile yürütmektedir.
Dolayısıyla, faaliyetlerinin önemli bir kısmının, Tragsa’yı denetleyen kamu makamlarıyla ve
kuruluşlarla birlikte yürütüldüğü görülmektedir.

64.

Bu koşullar altında, bu davada, başvuru yapan mahkemenin teyidine bağlı olmakla birlikte,
mevcut hükmün 55. paragrafında atıfta bulunulan içtihadın gerektirdiği iki şartın karşılandığı
sonucuna varılmalıdır.

65.

Yukarıdaki mülahazaların tamamından anlaşılacağı üzere, ikinci soruya cevap; birçok kamu
makamının bir aracı ve teknik servisi ve kamu teşebbüsü olarak, bu direktiflerce belirlenen
rejime tabi olmaksızın faaliyetlerini yürütmesini sağlayacak şekilde Tragsa'yı yöneten türden
bir kurallar bütünü, 92/50, 93/36 ve 93/37 sayılı Direktiflere aykırı değildir şeklinde olmalıdır.
Zira, öncelikle, ilgili kamu makamları, bu teşebbüslere, kendi bölümleri üzerine uyguladığına
benzer bir denetim uygulamakta ve ikinci olarak ise, söz konusu teşebbüs faaliyetlerinin
önemli bir kısmını aynı otoritelerle birlikte yürütmektedir.

Üçüncü soru
66.

Ulusal mahkeme tarafından belirtilen ikinci soruya verilen cevap göz önünde tutulduğunda,
üçüncü sorunun yanıtlanmasına gerek yoktur.

Masraflar
67.

Bu hukuki işlemler, asıl yargılamanın tarafları bakımından, ulusal mahkeme nezdinde karar
bekleyen dava ile ilgili bir aşama teşkil ettiğinden, masraflara ilişkin bu karar, ulusal
mahkemenin konusudur. Tarafların masrafları dışında, mütalaaların Divan'a sunulmasından
kaynaklanan masraflar geri ödenmez.

Bu gerekçelerle,
Divan (İkinci Daire)
aşağıdaki şekilde karar vermiştir:
Kamu hizmet alımı ihalelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin usullerin koordinasyonu hakkında 18
Haziran 1992 tarihli ve 92/50/AET sayılı Konsey Direktifi, kamu mal alımı ihalelerinin
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gerçekleştirilmesine ilişkin usulleri koordine eden 14 Haziran 1993 tarihli ve 93/36/AET sayılı ve
kamu yapım işi ihalelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin usullerin koordinasyonu hakkında 14 Haziran
1993 tarihli ve 93/37/AET sayılı Konsey Direktifleri, öncelikle, ilgili kamu makamları, bu
teşebbüslere, kendi bölümleri üzerine uyguladığına benzer bir denetim uygulamadığından ve ikinci
olarak, söz konusu teşebbüs faaliyetlerinin önemli bir kısmını aynı otoritelerle birlikte
yürüttüğünden, birçok kamu makamının bir aracı ve teknik servisi ve kamu teşebbüsü olarak, bu
direktiflerce belirlenen rejime tabi olmaksızın faaliyetlerini yürütmesini sağlayacak şekilde Tragsa'yı
düzenleyen türden bir kurallar bütününe engel teşkil etmemektedir.
* Dava dili: İspanyolca.
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C-324/07 sayılı Coditel Brabant davası
DİVAN KARARI (Üçüncü Daire)
13 Kasım 2008 (*)
(Kamu ihaleleri - İhale usulleri - Kamu hizmet imtiyazları – Belediyeye ait kablolu televizyon
şebekesinin işletimine ilişkin imtiyaz – İhalenin belediye tarafından belediyeler arası işbirliği
topluluğuna verilmesi - Şeffaflık yükümlülüğü - Koşullar - İmtiyazı veren idare tarafından imtiyaz sahibi
üzerinde uygulanan kontrolün, kendi birimleri üzerinde uyguladığı kontrole benzerliği)
Conseil d’État’ın (Belçika), 3 Temmuz 2007 tarihli kararıyla yapılmış olan ve Divan'a 12 Temmuz 2007
tarihinde intikal eden,
Coditel Brabant SA
v.
Commune d'Uccle,
Région de Bruxelles-Capitale,
Üçüncü taraf:
Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision'un (Brutélé)
davasına ilişkin olarak AT Antlaşması’nın 234. maddesi uyarınca yapılmış ön karar BAŞVURUSU
hakkındaki
C-324/07 sayılı Davada,
Başkan A. Rosas, hakimler A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues (Raportör), J. Klucka ve A. Arabadjiev,
Hukuk Sözcüsü: V. Trstenjak,
Başkatip: C. Strömholm, İdareci ’den oluşan,
DİVAN (Üçüncü Daire)
yazılı usulü ve ayrıca 9 Nisan 2008 tarihli duruşmayı göz önünde tutarak,

-

Coditel Brabant SA için avukatlar F. Tulkens ve V. Ost tarafından,
the Commune d’Uccle için avukat P. Coenraets tarafından,
Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé) için avukatlar N. Fortemps
ve J. Bourtembourg tarafından,
Belçika Hükümeti için avukat B. Staelens eşliğinde temsilci J.C. Halleux tarafından,
Almanya Hükümeti için temsilciler M. Lumma ve J. Möller tarafından,
Hollanda Hükümeti için temsilciler C. Wissels ve Y. de Vries tarafından,
Avrupa Toplulukları Komisyonu için temsilciler B. Stromsky ve D. Kukovec, tarafından,

sunulan görüşleri değerlendirerek,
4 Haziran 2008 tarihli oturumda Hukuk Sözcüsünün mütalaasını dinleyerek,
işbu Kararı vermiştir.
Karar
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1.

Bu ön karar başvurusu, AT Antlaşması’nın 43. ve 49. maddelerinin ve eşit muamele ve uyruk
temelinde ayrımcılık yapmama ilkelerinin yanı sıra, bunların doğal sonucu olan şeffaflık
yükümlülüğünün yorumlanması ile ilgilidir.

2.

Başvuru, belediyeye ait kablolu televizyon şebekesinin yönetimine ilişkin bir ihalenin, Uccle
Belediyesi tarafından, belediyeler arası işbirliği topluluğuna verilmesine ilişkin olarak Coditel
Brabant SA (‘Coditel’) tarafından, Commune d’Uccle (Uccle Belediyesi;‘Uccle Belediyesi’);
Région de Bruxelles-Capitale ve Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision
(Brutélé) ("Brutélé") aleyhinde açılan dava kapsamında yapılmıştır.

Hukuki çerçeve
Ulusal mevzuat
3.

Belediyeler arası kooperatifler hakkındaki 22 Aralık 1986 Kanunun, (loi relatif aux
intercommunales) (26 Haziran 1987 tarihli Moniteur belge, s. 9909; "Belediyeler arası
Kooperatifler Kanunu") 1. maddesi uyarınca:
"Bu Kanunun hükümleri uyarınca, iki ya da daha fazla belediye, belediye yararına özel
amaçlarla dernekler kurabilir. Bu dernekler bundan sonra belediyeler arası kooperatifler
olarak anılacaktır."

4.

Kanunun 3. maddesi uyarınca:
"Belediyeler arası kooperatifler, yapılarına veya amaçlarına bakılmaksızın, kamu hukukuna
tabi tüzel kişilerdir ve ticari bir niteliğe sahip değillerdir."

5.

Kanunun 10. maddesi uyarınca:
"Belediyeler arası her kooperatif, bir genel kurul, bir yönetim kurulu ve bir denetim
kurulundan oluşur."

6.

Kanunun 11. maddesi uyarınca:
"Çeşitli tarafların kayıtlı sermayeye yaptıkları katkıların oranlarına bakılmaksızın belediyeler
her zaman, oy çokluğunu ve belediyeler arası çeşitli yönetim ve denetim kuruluşlarının
başkanlığını ellerinde tutarlar."

7.

Kanunun, topluluklar arası belediye kooperatiflerine ilişkin 12. maddesi uyarınca:
"İlgili belediyelerin genel kuruldaki temsilcileri, her belediyenin belediye meclisi tarafından,
belediye meclisi üyeleri, belediye başkanı ve ihtiyar heyeti arasından atanır.
Her belediye için, genel kuruldaki oy hakkı sahip oldukları hisse sayısına karşılık gelir."

Asıl yargılamadaki ihtilaf ve ön karar için yöneltilen sorular
8.

Uccle Belediyesi, kendi bölgesinde bir kablolu televizyon şebekesinin kurulması ve işletilmesi
için Coditel'e 1969 yılından 1999 yılına kadar yetki vermiştir. 28 Ekim 1999 tarihinde belediye,
1 Ocak 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere şebekenin satın alınmasına karar
vermiştir.

9.

Bu amaçla, Uccle Belediyesi, şebekenin işletilmesi hakkını bir imtiyaz sahibine vermek
amacıyla 28 Ekim 1999 tarihli karara dayanarak bir teklif çağrısında bulunmuştur. Coditel de
dahil olmak üzere dört şirket teklif sunmuştur.
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10.

25 Mayıs 2000 tarihinde, Uccle Belediyesi, kablolu televizyon şebekesinin işletilmesi için bir
imtiyaz vermek yerine, şebekeyi satmayı tercih ettiği yönünde karar vermiştir.

11.

Satın alma teklifi çağrısına ilişkin ilan 15 Eylül 2000 tarihinde Bulletin des adjudications'ta
yayınlanmıştır. Coditel de dahil olmak üzere beş şirket satın alma teklifi sunmuştur. Bu
tekliflere ek olarak, belediyeler arası işbirliği topluluğu olan Brutélé, Uccle Belediyesi'ne satın
alma teklifi yerine, ortak üyeliğe dayanan bir ortaklık teklifi sunmuştur.

12.

Beş teklifin dördünün kabul edilemez olduğu ve çok düşük olduğu için tek kabul edilebilir
teklifin Coditel'in teklifi olduğu kanaatine varan Uccle Belediyesi, 23 Kasım 2000 tarihinde,
belediyeye ait kablolu televizyon şebekesini satmama kararı almıştır.

13.

23 Kasım 2000 tarihli kararıyla Uccle Belediyesi, kablolu televizyon şebekesinin işletilmesi
görevini Brutélé'ye vererek, Brutélé'nin bir üyesi olmaya karar vermiştir.

14.

Bu karara ilişkin gerekçeler özellikle aşağıdaki mülahazaları içermektedir:
"Brutélé, Uccle Belediyesi'ne, üye olmasının ardından, özerk karar yetkisine sahip bağımsız bir
operasyonel alt bölüm oluşturmasını önerdiğinden;
Bu özerklik, özellikle aşağıdakiler ile ilgili olduğundan:
iletilen programların seçimi;
abonelik ve bağlantı ücretleri;
yatırım ve çalışma politikası;
belli şahıs kategorilerine verilecek indirimler veya tanınacak faydalar;
şebeke üzerinden sağlanacak diğer hizmetler ile ilgili nitelik ve koşullar ile birlikte
belediyeye ait kurum içi bir ağ ve bir internet sitesinin yanı sıra çalışanların bu
doğrultuda eğitimi gibi, tüzüklerinde tanımlanan hedeflerle uyumlu belediye yararına
projelerde topluluklar arası kooperatifi görevlendirme.

-

-

Bu çerçevede:
Brutele, Uccle şebekesi üzerinden yürütülen faaliyetler için gelir beyanı ve bilanço
hazırlayacaktır;
Uccle [Belediyesi]'nin, Brutele'nin yönetim kurulunda bir müdürü, ile denetim
kurulunda bir denetçi ve bir belediye uzmanı olmak üzere Brüksel işletim sektörü
kurulunda üç müdürü olacaktır.

-

Brutélé, tüm Uccle şebekesini kapsamayı ve belediyenin talebi doğrultusunda, aşağıdaki tüm
hizmetleri, en fazla bir yıl içinde sunabilecek şekilde şebeke kapasitesini artırmayı taahhüt
ettiğinden:
TV bandının genişletilmesi: ek programlar ve "buket";
izlediğin kadar öde programları;
internet erişimi;
sesli telefon;
video izleme;
yüksek hızlı veri iletimi;

Önerilen yıllık ücret aşağıdakilerden oluşacağından:
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(a) kablolu televizyonun temel aboneliklerinden elde edilen gelirin %10'una eşit sabit ücret
(31.000 abone ve BEF 3 400 yıllık abonelik ücreti bazında (KDV ve telif hakları hariç): yıllık
10.540.000 BEF);
(b) Canal+ ve buketin cirosunun %5'inin ödemesi;
(c) sunulan hizmetlerin tamamından elde edilen tüm karın ödemesi."
15.

16.

Başvuru kararından, Uccle Belediyesi’nin hisse başına 200.000 BEF olmak üzere Brutélé’de 76
hisse abonelik almak zorunda kaldığı açıktır. Ayrıca belediye, Brutélé'den, söz konusu
belediyeler arası kooperatiften herhangi bir zamanda tek taraflı çekilme imkanı talep etmiş ve
bunu elde etmiştir.
Başvuru kararında ayrıca, Brutélé'nin, üyeleri belediyeler olan bir belediyeler arası işbirliği
topluluğu ve dolayısıyla üyeleri sadece belediyeler olan bir belediyeler arası dernek olduğu
açıkça görülmektedir. Brutélé özel üyelere açık değildir. Yönetim kurulu, belediye
temsilcilerinden oluşan genel kurul tarafından atanan (her belediye için en fazla üç) belediye
temsilcilerinden oluşmaktadır. Yönetim kurulu en geniş yetkilere sahiptir.

17.

Başvuru kararı ayrıca, belediyelerin iki kısma ayrıldığını ve bunlardan birinin, alt sektörlere
ayrılabilen Brüksel bölgesindeki belediyeleri aynı grupta topladığını açıkça ortaya
koymaktadır. Her sektör içinde, sektörlerin her biri için hisse sahiplerini temsil eden ayrı
gruplar halinde oturan genel kurul tarafından belediyelerce önerilecek adaylar arasından
atanan müdürlerden oluşan bir sektör kurulu mevcuttur. Yönetim kurulu, ücretlerin
uygulanması, yatırım ve çalışma programları, bunların finansmanı, reklam kampanyaları ve
işletme sektöründeki çeşitli alt sektörlerin ortak sorunları gibi, alt sektörleri etkileyen hususlar
ile ilgili olarak yetkilerini sektör kurullarına devredebilir. Ayrıca, Brutélé'in tüzükleri
kapsamındaki yapısal birimler ("kanuni birimler"), kararları tüm üyeler üzerinde bağlayıcı olan
genel kurul; Genel Müdür; sayıları, yardım etmekle görevlendirildikleri müdürlerin sayısına
eşit olan ve belediye yetkililerinden oluşan uzmanlar kurulu; ve denetçiler kurulunu içerir.
Genel Müdür, uzman ve denetçiler, duruma göre yönetim kurulu veya genel kurul tarafından
atanır.

18.

Ayrıca, başvuru kararına göre, Brutélé faaliyetlerinin önemli bir kısmını üyeleri ile birlikte
yürütmektedir.

19.

22 Ocak 2001 tarihinde sunulan başvuru ile Coditel, diğer şeylerin yanı sıra, Uccle
Belediyesinin Brutélé'ye üye olduğu 23 Kasım 2000 tarihli kararın iptali için Conseil d'Etat'a
(Danıştay) (Belçika) temyiz başvurusunda bulunmuştur. Bu itiraz başvurusunda Coditel, başka
bir operatöre şebekeyi işletmesi için bir imtiyaz tanınmasının avantajları ile bu düzenlemenin
avantajlarını karşılaştırmaksızın, belediyenin Brutélé'ye üye olmasını ve kablolu televizyon
şebekesinin yönetilmesi görevini ona vermesini konu etmiştir. Coditel, bu şekilde davranarak,
Uccle Belediyesi'nin, diğer şeylerin yanı sıra, Topluluk hukukunda yer verilen ayrımcılık
yapmama ilkesini ve şeffaflık yükümlülüğünü ihlal ettiğini iddia etmiştir.

20.

Brutélé "sadece", faaliyetleri üye belediyeleri amaçlayan ve onlara yönelik olan bir belediyeler
arası işbirliği olduğunu ve tüzüklerinin, operasyonel bir alt-sektör olarak Uccle Belediyesi'nin,
Brutélé'nin bu alt-sektördeki faaliyetleri üzerinde, bu belediyenin kendi iç birimleri üzerinde
uyguladığı kontrole benzer anında ve kesin kontrol uygulamasına imkan tanıdığını savunarak
bu iddiaya itiraz etmiştir.

21.

Conseil d'Etat, Uccle Belediyesinin Brutélé'ye üyeliğinin, Topluluk hukuku çerçevesinde bir
kamu hizmet alımı sözleşmesi değil, bir kamu hizmeti imtiyazı teşkil ettiği görüşünü
benimsemektedir. Topluluk kamu ihale direktifleri kamu hizmet imtiyazları için geçerli olmasa
da, Adalet Divanı'nın C-324/98 sayılı Telaustria ve Telefonadress [2000] ECR I-10745
Davasındaki kararına dayanan içtihat hukuku uyarınca, uyruk temelinde ayrımcılık yapmama
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ilkesi, imtiyazların verilmesinde bir şeffaflık yükümlülüğü gerektirmektedir. Topluluk
hukukunun gerekliliklerinin yerine getirmesi bakımından, ilke olarak, Uccle Belediyesinin,
kablolu televizyon hizmetine ilişkin imtiyazın Brutélé dışındaki ekonomik operatörlere
verilmesinin, seçilenden daha cazip olup olmadığını incelemek üzere bir rekabet çağrısı
yayımlamış olması gerekirdi. Conseil d'Etat, imtiyaz veren kamu idaresinin imtiyaz sahibi
üzerinde kontrolü olması ve imtiyaz sahibinin faaliyetlerinin büyük bir kısmını söz konusu
idare ile yürütmesi halinde Topluluk hukuku gerekliliklerinin geçerli olmadığı öngören C107/98 sayılı Teckal [1999] ECR I-8121 Davasında verilen karar ışığında, Topluluk hukukunun
bu gerekliliklerinin dikkate alınıp alınmaması gerektiğini sormaktadır.
22.

Bu koşullar altında Conseil d'Etat yargı sürecini durdurmaya ve ön karar için Adalet Divanı'na
aşağıdaki soruları yöneltmeye karar vermiştir:
"1. Bir belediye, rekabet çağrısı yapmaksızın, kablolu televizyon şebekesinin yönetimini söz
konusu işbirliği topluluğuna devretmek amacıyla, işbirliği topluluğunun faaliyetlerinin önemli
bir kısmını kendi üyeleri için ve onlarla birlikte gerçekleştirdiğini ve bu faaliyetlerle ilgili
kararların, yönetim kurulu ve sektör kurulları tarafından, kendilerine yönetim kurulu
tarafından verilen yetkiler çerçevesinde alındığını, bu kanuni birimlerin kamu idarelerinin
temsilcilerinden oluştuğunu ve bu birimlerin kararlarının bu temsilcilerin çoğunluğunun
tarafından ifade edilen oy uyarınca alındığını bilerek, münhasıran diğer belediyeler ve
belediye birlikleri (sözde "sadece" belediyeler arası bir kooperatif) ile birlikte oluşturulan bir
işbirliği topluluğu grubuna katılabilir mi?
2. Yasal organlar aracılığı ile tüm üyeleri tarafından ya da operasyonel sektör veya alt
sektörler durumunda, o üyelerin bazıları tarafından uygulanan kooperatif topluluğun kararları
üzerindeki kontrolün, onlara kendi birimleri üzerinde uyguladıklarına benzer şekilde bir
kooperatif topluluk kontrolü sağladığı kabul edilebilir mi?
3. Bu kontrolün benzer kabul edilebilmesi için, her üye tarafından ayrı ayrı mı uygulanması
gerekir ya da üyelerin çoğunluğu tarafından uygulanması yeterli midir?

Divan’a yöneltilen sorular
Birinci ve İkinci Soru
23.

Aralarındaki bağlantı ışığında, 1. ve 2. sorular birlikte incelenmelidir.

24.

Başvuru kararından, Brutélé'ye üye olarak Uccle Belediyesinin, kablolu televizyon şebekesinin
yönetimini Brutélé'ye verdiği açıktır. Ayrıca Brutélé'nin kazancının, belediyeden değil, söz
konusu şebekenin kullanıcıları tarafından yapılan ödemelerden sağlandığı da açıktır. Bu
ödeme yöntemi bir kamu hizmet imtiyazının bir özelliğidir (C-458/03 sayılı Parking Brixen
[2005] ECR I-8585 Davasının 40. paragrafı).

25.

Kamu hizmet imtiyazı ihaleleri, o tarihte geçerli olan kamu hizmet alımı ihalelerinin
sonuçlandırılmasına ilişkin usullerin koordinasyonu hakkında 18 Haziran 1992 tarihli ve
92/50/AET sayılı Konsey Direktifi (ATRG 1992 L 209, s. 1) kapsamına girmezler. Bu tür
ihalelerin söz konusu direktifin kapsamı dışında olmasına bakılmaksızın, bunları sonuçlandıran
idareler, AT Antlaşması'nın temel kurallarına, eşit muamele ve uyruk temelinde ayrımcılık
yapmama ilkelerine ve bunların doğal sonucu olan şeffaflık yükümlülüğüne uymak zorundadır
(bu konuyla ilgili olarak bkz. Telaustria ve Telefonadress davasının 60 ila 62. paragrafları ve C231/03 sayılı Coname [2005] ECR I-7287 Davasının 16 ila 19. paragrafları). İhale daveti
yayımlama zorunluluğu getirmeksizin, bu şeffaflık yükümlülüğün, imtiyaz veren idarenin, tüm
potansiyel imtiyaz sahiplerinin yararına, hizmet imtiyazının rekabete açılmasına ve ihale
usullerinin tarafsızlığının incelenmesine imkan tanıyacak yeterli düzeyde bir ilan verilmesini
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sağlamasını gerektirir (bu konuyla ilgili olarak bkz. Telaustria ve Telefonadress davasının 62.
paragrafı ve Coname davasının 21. paragrafı).
26.

Eğer imtiyazı veren kamu idaresi tarafından imtiyaz sahibi üzerinde uygulanan kontrol,
idarenin kendi birimleri üzerinde uyguladığı kontrole benzerse ve aynı zamanda, söz konusu
kuruluş, faaliyetlerinin önemli bir kısmını kontrol eden idare ya da idarelerle birlikte
yürütüyorsa, AT Antlaşması’nın 12, 43 ve 49. maddelerinde belirtilen kuralların yanı sıra,
belirli bir ifade olan genel ilkelerin uygulanması engellenmektedir (bu konuyla ilgili olarak bkz.
Teckal davasının 50. paragrafı ve Parking Brixen davasının 62. paragrafı).

27.

Bu koşullardan ikincisi ile ilgili olarak, ulusal mahkeme başvuru kararında Brutélé'nin,
faaliyetlerinin önemli bir kısmını üyeleri ile birlikte yürüttüğünü belirtmiştir. Dolayısıyla,
imtiyaz veren kamu idaresi veya idareleri tarafından imtiyaz sahibi üzerinde uygulanan
kontrolün, kendi birimleri üzerinde uyguladığı kontrole benzer olması gerekliliğini ifade eden
ilk koşulun kapsamının incelenmesi gerekmektedir.

28.

İmtiyaz veren bir kamu idaresinin, kendi birimleri üzerinde uyguladığına benzer bir kontrol
uygulayıp uygulamadığına karar vermek için, tüm kanuni hükümlerin ve ilgili koşulların dikkate
alınması gerekmektedir. Bu incelemeden, söz konusu imtiyaz sahibinin, imtiyazı veren kamu
idaresinin kararlarını etkilemesine imkan tanıyan bir kontrole tabi olduğu anlaşılmaktadır. Bu,
söz konusu kuruluşun hem stratejik amaçları hem de önemli kararları üzerinde belirleyici
etkiye sahip bir yetki ile ilgili olmalıdır (bu konuyla ilgili olarak bkz. Parking Brixen davasının
65. paragrafı ve C-340/04 sayılı Carbotermo ve Consorzio Alisei [2006] ECR I-4137 Davasının
36. paragrafı).

29.

Başvuru kararına dayanarak tespit edilebilecek ilgili olgular arasında, ilk olarak, sermayenin
imtiyaz sahibinin elinde olmasının, ikinci olarak karar alma birimlerinin yapısının ve üçüncü
olarak da, yönetim kuruluna verilen yetkilerin sınırlarının değerlendirilmesi uygundur.

30.

Bu olguların ilkine ilişkin olarak, bir özel teşebbüsün imtiyaz sahibinin sermayesinin hissesini
elinde tutması halinde, bunun, imtiyaz veren bir kamu idaresinin, imtiyaz sahibi üzerinde,
kendi birimleri üzerinde uyguladığına benzer bir kontrol uygulaması imkanını engellediği
unutulmamalıdır (bu konuyla ilgili olarak bkz. C-26/03 sayılı Stadt Halle ve RPL Lochau [2005]
ECR I-1 Davasının 49. paragrafı).

31.

Bununla birlikte, imtiyaz veren kamu idaresinin, tek başına veya diğer kamu idareleri ile
birlikte, bir imtiyaz sahibinin hisse sermayesinin tümünü elinde tuttuğu gerçeği, - genellikle,
fakat kesin olmaksızın - bu idarenin söz konusu şirket üzerinde, kendi birimleri üzerinde
uyguladığına benzer bir kontrol uyguladığını gösterme eğilimindedir (Carbotermo ve Consorzio
Alisei davasının 37, paragrafı ve C-295/05 sayılı Asemfo [2007] ECR I-2999 davasının 57.
paragrafı).

32.

Başvuru kararında, başvuran mahkeme huzurundaki davada, imtiyaz sahibinin, üyeleri
belediyeler olan bir belediyeler arası işbirliği topluluğu olduğu ve dolayısıyla üyeleri sadece
belediyeler olan bir belediyeler arası birlik olduğu ve özel üyelere açık olmadığı açıkça
görülmektedir.

33.

İkinci olarak, dosyadan, Brutélé'nin yönetim kurulunun, kendisine bağlı belediye
temsilcilerinden oluşan genel kurul tarafından atanan, bağlı belediye temsilcilerinden
oluştuğu açıkça görülmektedir. Belediyeler arası kooperatifler Kanununun 12. maddesi
uyarınca, genel kuruldaki temsilciler, her belediyenin belediye meclisi tarafından, belediye
meclis üyeleri, belediye başkanı ve ihtiyar heyeti arasından atanmaktadır.

34.

Brutélé'nin karar organlarının, Brutélé'ye bağlı kamu idarelerinin temsilcilerinden oluşması,
bu organların kamu idarelerinin kontrolü altında olduğunu, böylece bu kamu idarelerinin,
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Brutélé'nin hem stratejik amaçları hem de önemli kararları üzerinde belirleyici etki
uygulayabildiklerini göstermektedir.
35.

Üçüncü olarak ise, Brutélé yönetim kurulunun en geniş yetkilere sahip olduğu dosyadan
açıkça anlaşılmaktadır. Kurul, özellikle ücretleri belirlemektedir. Aynı zamanda, sektör veya alt
sektör kurullarını, bu sektörlere veya alt sektörlere özel belirli hususların çözümlenmesi ile
görevlendirme yetkisine sahip olmakla birlikte böyle bir yükümlülüğü yoktur.

36.

Dolayısıyla Brutélé'nın pazar odaklı hale gelip gelmediği ve kendisine bağlı kamu idareleri
tarafından uygulanan kontrolü zayıflatacak derecede bağımsızlık kazanıp kazanmadığı sorusu
ortaya çıkmaktadır.

37.

Bu bağlamda, Brutélé'nin, her biri hissedarlarından bağımsız amaçlar gütme kapasitesine
sahip bir société par actions veya société anonyme statüsünü değil, belediyeler arası
kooperatifler hakkındaki Kanuna tabi bir belediyeler arası işbirliği topluluğu statüsünü
benimsemiş olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, bu Kanunun 3. maddesi uyarınca, belediyeler arası
kooperatiflerin ticari bir niteliğe sahip olmaları gerekli değildir.

38.

Brutélé'nin tüzükleri ile desteklenen bu Kanunda, Brutélé'nin tüzükleri kapsamındaki
amacının, kuruluş amacı (raison d'être) olan, belediye çıkarlarını gözetmek olduğu ve
kendisine bağlı kamu idarelerininkilerden farklı herhangi bir çıkar gözetmediği aşikar gibi
görünmektedir.

39.

Başvuran mahkemenin doğrulanmasına tabi olmak üzere, yönetim kuruluna verilen yetkilerin
kapsamına rağmen, Brutélé'nin kendisine bağlı bulunan belediyelerin, kendi birimleri üzerinde
uyguladıklarına benzer bir kontrolü Brutélé üzerinde uygulamalarını engellemeye yetecek
düzeyde bir bağımsızlıktan faydalanmamakta olduğu anlaşılmaktadır.

40.

Bu mülahazalar, belediyeler arası işbirliği topluluğunun faaliyetlerine ilişkin kararlar, sektör
veya alt sektör kurulları tarafından, yönetim kurulu tarafından kendilerine verilen yetki
sınırları çerçevesinde alındığında daha fazla geçerlilik kazanmaktadır. Bağlı belediyelerin bir
veya daha fazlasının, bu topluluğun faaliyetlerinin bir sektörünü veya alt sektörünü
oluşturduğunun kabul edilmesi halinde, bu belediyelerin, sektör veya alt sektör kurullarına
devredilen hususlar üzerinde uygulayabilecekleri kontrol, bu topluluğun genel kurul birimleri
içindeki tüm üyeleri ile birlikte kullanabilecekleri kontrolden çok daha katıdır.

41.

Yukarıdakiler ışığında, söz konusu belediyeler arası işbirliği topluluğunun bağımsızlık derecesi
hususunda başvuran mahkemenin doğrulanmasına tabi olarak, başvuran mahkeme
huzurundaki davadakilere benzer koşullar altında, ait kamu idareleri tarafından bu tür bir
belediyeler arası işbirliği topluluğuna ve bu topluluğun kararlarına kanuni birimler aracılığıyla
uygulanan kontrol, bu idarelerin söz konusu işbirliği topluluğu üzerinde, kendi birimleri
üzerinde uyguladıklarına benzer bir kontrol uygulamalarına imkan tanımaktadır.

42.

Bu doğrultuda, 1. ve 2. Sorulara verilen cevaplar şu şekildedir:

-

AT Antlaşması'nın 43 ve 49. maddeleri, eşit muamele ve uyruk temelinde ayrımcılık
yapmama ilkeleri ve bunların doğal sonucu olan şeffaflık yükümlülüğü, bir kamu
idaresinin, rekabet çağrısı yapmaksızın, bir kamu hizmet imtiyazını, tüm üyeleri kamu
idareleri olan ve bu kamu idarelerinin, kendi birimleri üzerinde uyguladıklarına benzer
bir kontrol uyguladıkları ve ayrıca faaliyetlerinin önemli bir kısmını birlikte yürüttükleri
belediyeler arası işbirliği topluluğuna vermesini engellememektedir;

-

Söz konusu belediyeler arası işbirliği topluluğunun bağımsızlık derecesi hususunda
başvuran mahkemenin doğrulanmasına tabi olarak, başvuran mahkeme huzurundaki
davadakilere benzer koşullar altında, münhasıran kamu idarelerinin sahip olduğu bir
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belediyeler arası işbirliği topluluğunun faaliyetlerine ilişkin kararların, söz konusu
topluluğun tüzükleri çerçevesinde kurulmuş olan ve ilgili kamu idarelerinin
temsilcilerinden oluşan birimler tarafından alındığı durumlarda, kamu idareleri
tarafından bu kararlar üzerinde uygulanan kontrol, bu idarelerinin, işbirliği topluluğu
üzerinde, kendi birimleri üzerinde uyguladıklarına benzer bir kontrol uygulamalarına
imkan tanıdığı şeklinde kabul edilebilir.
Üçüncü Soru
43.

Ulusal mahkeme 3. soru ile esas itibariyle, bir kamu idaresinin, bir kamu hizmetinin yönetimini
işbirliği topluluğuna devretmek amacıyla, tüm üyeleri kamu idareleri olan bir topluluklar arası
kooperatife katılması halinde, üye idarelerin kooperatif üzerinde uyguladıkları kontrolün,
kendi birimleri üzerinde uyguladıklarına benzer kabul edilmesi amacıyla, bu kontrolün kamu
idarelerinin her biri tarafından bireysel olarak uygulanmasının gerekli olup olmadığını ya da
duruma göre, kararların çoğunluk tarafından alınarak müştereken uygulanıp
uygulanamayacağını sormaktadır.

44.

İlk olarak, Divan'ın içtihattı uyarınca, bir dizi kamu idaresinin tek bir imtiyaz sahibini kontrol
etmesi halinde, bu kuruluşun idarelerin tümü ile yürüttüğü faaliyetler dikkate alınarak,
kuruluşun faaliyetlerinin önemli bir kısmına ilişkin koşulun karşılanabileceği belirtilmelidir (bu
konuyla ilgili olarak bkz. Carbotermo ve Consorzio Alisei davasının 70 ve 71. paragrafları ve
Asemfo davasının 62. paragrafı).

45.

Kamu idareleri tarafından uygulanan kontrole ilişkin koşulun, kontrol sahibi kamu idareleri
tarafından imtiyaz sahibi üzerinde müştereken uygulanan kontrol dikkate alınarak
karşılanabileceği görüşü içtihat hukukunun altında yatan yaklaşım ile uyumlu olacaktır.

46.

İçtihat uyarınca, imtiyaz veren bir kamu idaresi tarafından imtiyaz sahibi üzerinde uygulanan
kontrol, idarenin kendi birimleri üzerinde uyguladığı kontrole benzer olmalı ama her açıdan
aynı olmamalıdır (bu konuyla ilgili olarak bkz. Parking Brixen davasının 62. paragrafı). İmtiyaz
sahibi üzerinde uygulanan kontrol etkili olmalıdır, ama bunun münferiden uygulanması şart
değildir.

47.

İkincisi, bir dizi kamu idaresinin kamu hizmeti görevlerini yürütmek için belediyeye ait bir
imtiyaz sahibine başvurmayı tercih etmeleri halinde, kuruluşta çoğunluk hissesine sahip
olmadıkça bu idarelerden birinin söz konusu kuruluşun kararları üzerinde belirleyici bir
kontrol uygulaması genellikle mümkün değildir. Böyle bir durumda bir kamu idaresi
tarafından uygulanan kontrolün münferit olmasının şart koşulması, bir kamu idaresinin, diğer
kamu idarelerinden oluşan belediyeler arası bir işbirliği topluluğu gibi bir gruplaşmaya
katılmak istediği durumların çoğunda rekabet çağrısının şart koşulması gibi bir etkiye yol
açacaktır.

48.

Ancak böyle bir sonuç, kamu ihaleleri ve imtiyaz sözleşmeleri ile ilgili Topluluk kuralları ile
uyumlu olmayacaktır. Aslında, bir kamu idaresi, kendi birimlerinin bir parçasını oluşturmayan
dış kuruluşlara çağrı yapmak zorunda olmaksızın, kendi idari, teknik ve diğer kaynaklarını
kullanarak kendisine tanınan kamu yararına yönelik görevleri ifa etme imkânına sahiptir
(Stadt Halle ve RPL Lochau davasının 48. paragrafı).

49.

Kamu idarelerinin kendilerine verilen kamu yararına yönelik görevleri yerine getirmek için
kendi kaynaklarını kullanmaları imkanı, diğer kamu idareleri ile işbirliği içinde uygulanabilir
(bu konuyla ilgili olarak bkz, Asemfo davasının 65. paragrafı).

50.

Dolayısıyla, bir dizi kamu idaresinin, kamu hizmeti görevlerinden birini yerine getirme görevini
verdikleri bir imtiyaz sahibi üzerinde uyguladıkları kontrol, müşterek olarak uygulanabilir.
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51.

Toplu karar organları bakımından, - diğerlerinin yanı sıra, çoğunluk tarafından kabul gibi
kararların kabul edilmesi için kullanılan usulün hiçbir önemi yoktur.

52.

Coname davası bu sonucu etkilememiştir. Aslında, Divan bu kararda %0.97'lik bir faizin bir
belediyenin bir kamu hizmetini işleten bir imtiyaz sahibi üzerinde kontrol uygulamasını
engellemek için çok küçük olduğunu belirtmiştir (bkz. Coname davasının 24. paragrafı). Ancak,
kararın bu kısmında Divan, böyle bir kontrolün müştereken uygulanıp uygulanamayacağı
sorusu üzerinde durmamıştır.

53.

Ayrıca, daha sonraki bir kararda - yani, Asemfo davasının 56 ila 61. paragraflarında - Divan,
belli koşullarda, kamu idaresi tarafından uygulanan kontrol ile ilgili şartın, böyle bir idarenin
bir kamu teşebbüsüne ait sermayenin sadece %0.25'ine sahip olması halinde sağlanabileceğini
kabul etmiştir.

54.

Sonuç olarak, 3. sorunun cevabı, bir kamu idaresinin, bir kamu idaresinin, bir kamu hizmetinin
yönetimini söz konusu işbirliği topluluğuna devretmek amacıyla, tüm üyeleri kamu
idarelerinde oluşan topluluklar arası bir kooperatife katılması halinde, üye idarelerin
kooperatif üzerinde uyguladıkları kontrolün, kendi birimleri üzerinde uyguladıklarına benzer
olarak kabul edilmesi amacıyla, duruma göre, kararların çoğunluk tarafından alınarak,
kontrolün söz konusu idareler tarafından müştereken uygulanması ile mümkün olduğu
yönünde olmalıdır.

Masraflar
55.

Bu yargılama, asıl yargılamanın tarafları için ulusal mahkemede beklemekte olan yargılamanın
bir aşaması niteliğinde olduğundan masraflara ilişkin karar ulusal mahkemenin yetkisi
dahilindedir. Tarafların masrafları hariç mütalaanın Divan’a sunulması ile ilgili olarak ortaya
çıkan masraflar iade edilebilir nitelikte değildir.

Bu gerekçelerle,
DİVAN (Üçüncü Daire)
aşağıdaki şekilde karar vermiştir:
1.

AT Antlaşması'nın 43 ve 49. maddeleri, eşit muamele ve uyruk temelinde ayrımcılık yapmama
ilkeleri ve bunların doğal sonucu olan şeffaflık yükümlülüğü, bir kamu idaresinin, rekabet
çağrısı yapmaksızın, bir kamu hizmet imtiyazını, tüm üyeleri kamu idareleri olan, bu kamu
idarelerinin, kendi birimleri üzerinde uyguladıklarına benzer bir kontrol uyguladıkları ve ayrıca
faaliyetlerinin önemli bir kısmını birlikte yürüttükleri belediyeler arası işbirliği topluluğuna
vermesini engellememektedir.

2.

Söz konusu belediyeler arası işbirliği topluluğunun bağımsızlık derecesi hususunda başvuran
mahkemenin doğrulanmasına tabi olarak, başvuran mahkeme huzurundaki davadakilere
benzer koşullar altında, münhasıran kamu idarelerinin sahip olduğu bir belediyeler arası
işbirliği topluluğunun faaliyetlerine ilişkin kararların, söz konusu topluluğun tüzükleri
çerçevesinde kurulmuş olan ve ilgili kamu idarelerinin temsilcilerinden oluşan birimler
tarafından alındığı durumlarda, kamu idareleri tarafından bu kararlar üzerinde uygulanan
kontrol, bu idarelerinin, işbirliği topluluğu üzerinde, kendi birimleri üzerinde uyguladıklarına
benzer bir kontrol uygulamalarına imkan tanıdığı şeklinde kabul edilebilir.

3.

Bir kamu idaresinin, bir kamu hizmetinin yönetimini, söz konusu işbirliği topluluğuna
devretmek amacıyla, tüm üyeleri kamu idareleri olan bir topluluklar arası kooperatife
katılması halinde, üye idarelerin kooperatif üzerinde uyguladıkları kontrolün, bunların kendi
birimleri üzerinde uyguladıklarına benzer olarak kabul edilmesi amacıyla, duruma göre,
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kararların çoğunluk tarafından alınarak, kontrolün, söz konusu idareler tarafından müştereken
uygulanması ile mümkündür.
* Dava dili: Fransızca.
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C-196/08 sayılı Acoset davası
DİVAN KARARI (Üçüncü Daire)
15 Ekim 2009 (*)
(AT Antlaşması’nın 43., 49. ve 86. maddeleri - Kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesi - Su hizmetinin yarıözel bir şirket üzerinde bırakılması - Rekabetçi usul - Hizmetin işletiminden sorumlu özel ortağın
atanması - İhalenin, kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesini düzenleyen kurallar dikkate alınmaksızın
sonuçlandırılması)
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (İtalya)’nın 13 Mart 2008 tarihinde yapılmış olan
ve Divan’a 14 Mayıs 2008 tarihinde intikal eden,
Acoset SpA
v.
Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa,
Provincia Regionale di Ragusa,
Comune di Acate (RG),
Comune di Chiaramonte Gulfi (RG),
Comune di Comiso (RG),
Comune di Giarratana (RG),
Comune di Ispica (RG),
Comune di Modica (RG),
Comune di Monterosso Almo (RG),
Comune di Pozzallo (RG),
Comune di Ragusa,
Comune di Santa Croce Camerina (RG),
Comune di Scicli (RG),
Comune di Vittoria (RG),
Müdahil taraflar:
Saceccav Depurazioni Sacede SpA,
davasına ilişkin olarak, AT Antlaşması’nın 234. maddesi uyarınca yapılmış ön karar başvurusu
hakkındaki
C 196/08 sayılı Davada,
Üçüncü Daire Başkanı vekili olarak İkinci Daire Başkanı J.N. Cunha Rodrigues (Raportör), ve
hakimler P. Lindh, A. Rosas, U. Lõhmus ve A. Ó Caoimh,
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Hukuk Sözcüsü: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Başkatip: Yazı İşleri Müdürü M. Ferreira’den oluşan,
DİVAN
Yazılı yargılama usulünü ve 2 Nisan 2009 tarihli duruşmayı göz önünde tutarak,
-

Acoset SpA için avukatlar A. Scuderi ve G. Bonaventura tarafından,
Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ve diğerleri için avukat
N. Gentile tarafından,
Comune di Vittoria (RG) için avukatlar A. Bruno and C. Giurdanella tarafından,
İtalya Hükümeti için R. Adam ve kamu avukatı G. Fiengo tarafından,
Avusturya Hükümeti için Temsilci M. Fruhmann tarafından,
Polonya Hükümeti için Temsilci M. Dowgielewicz tarafından,
Avrupa Toplulukları Komisyonu için Temsilciler C. Zadra ve D. Kukovec tarafından
sunulan görüşleri değerlendirerek,
2 Haziran 2009 tarihli oturumda hukuk sözcüsünün mütalaasını dinleyerek,
işbu Kararı vermiştir.
Karar

1.

Bu ön karar başvurusu, AT Antlaşması’nın 43., 49. ve 86. maddelerinin yorumu ile ilgilidir.

2.

Başvuru, Acoset SpA ("Acoset") ile Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. Ragusa
(Bölgesel Ragusa Eyaleti Belediye Başkanları ve Başkanı Konferansı, "Konferans") ve diğerleri
arasında, Ragusa eyaleti için entegre su hizmeti ("servizio idrico integrato") ihalesini alan yarıkamusal şirketteki özel azınlık katılımcısının seçimine ilişkin ihale usulünün, Konferans
tarafından iptali ile ilgili dava çerçevesinde yapılmıştır.

Hukuki çerçeve
Topluluk mevzuatı
2004/18 sayılı Direktif
3.

Yapım işleri ile mal alımı ve hizmet alımlarına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine
yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifinin (ABRG 2004 L 134, sf. 114) 1. maddesi uyarınca:
"...
2. (a) “Kamu ihale sözleşmeleri” bir veya daha fazla sayıda ekonomik operatör ile bir veya
daha fazla sayıda ihale makamı arasında maddi menfaate dayalı ve yazılı olarak akdedilen ve
bu Direktif kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, ürün tedariki veya hizmetlerin temin
edilmesi amacına yönelik sözleşmelerdir.
...
(d) “Hizmet alımı ihale sözleşmeleri”, konusu Ek II’de belirtilen hizmetlerin verilmesi olan ve
yapım işleri ile mal alımı ihale sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerdir.
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...
4. “Hizmet imtiyazı”, bir hizmetin sunulmasına karşılık olarak hizmet sunma hakkını veya bu
hak ile birlikte bir ödemeyi de içermesi dışında, hizmet alımı ihale sözleşmesi ile aynı türden
bir sözleşmedir.
..."
4.

2004/18 sayılı Direktifin 3. maddesinin lafzı aşağıdaki şekildedir:
“İhale makamı, herhangi bir kamu hizmeti faaliyetinin yürütülmesine ilişkin özel veya
münhasır hakkı bu tür bir ihale makamı dışındaki bir kuruluşa verdiği takdirde, bu hakkın
verilmesine dair işlem, ilgili kuruluşun bu faaliyeti çerçevesinde üçüncü kişilere verdiği mal
alımı ihalelerinde uyruk bazında ayrımcılık yapmama kuralına uyma zorunluluğunu öngörür."

5.

Direktifin 7. maddesi uyarınca:
"Bu Direktif, …, katma değer vergisi (KDV) hariç değeri, aşağıda verilen eşik değerlere eşit ya
da bu eşik değerleri aşan kamu ihalelerine uygulanır
...
(b) 249.000 Avro:
– Ek IV’de belirtilenler dışındaki ihale makamları ["merkezi yönetim idareleri"] tarafından
gerçekleştirilen mal alımı ve hizmet alımı ihalelerinde,
..."

6.

İhalelerin gerçekleştirilmesine ilişkin usuller için uygulama eşik değerleri bakımından,
2004/17/AT ve 2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktiflerini değiştiren, 19
Aralık 2005 tarihli ve (AT) 2083/2005 sayılı Komisyon Tüzüğü (ABRG 2005 L 333, s. 28), 28
Ekim 2004 tarihli ve (AT) 1874/2004 sayılı Komisyon Tüzüğünün (ABRG 2004 L 326, s. 17)
sonucu olan versiyonda, 2004/18 sayılı Direktifin 7. maddesinin (b) bendini, 1 Ocak 2006
tarihinden 1 Ocak 2007 tarihine kadar olan dönem için 236.000 Avro tutarı yerine 211.000
Avro tutarı belirleyerek değiştirmiştir.

7.

2004/17/AT ve 2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktiflerini, ihalelerin
gerçekleştirilmesine ilişkin usuller için uygulama eşik değerleri bakımından değiştiren 4 Aralık
2007 tarihli ve (AT) 1422/2007 sayılı Komisyon Tüzüğünün (AGRB 2007 L 317, sf. 34) 2.
maddesi uyarınca, söz konusu tutar, 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 206.000
Avro'dur.

8.

2004/18 sayılı Direktifin 17. maddesi uyarınca:
"3. maddenin uygulanmasına halel getirmeksizin, bu Direktif 1. maddenin 4. paragrafında
tanımlanan hizmet imtiyazlarına uygulanmaz.”

9.

2004/18 sayılı Direktifin 21. maddesinin lafzı aşağıdaki şekildedir:
" Konuları, Ek II B’de yer alan hizmetler olan ihaleler, yalnızca 23. madde ve 35. maddenin 4.
paragrafına tabidir."
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10.

"Diğer hizmetler", istihdam sözleşmeleri, yayın kuruluşları tarafından yayıma yönelik program
materyallerinin edinimi, geliştirilmesi, yapımı ya da ortak yapımı ve yayım süresine ilişkin
ihaleler hariç olmak üzere, bu direktifin Ek II B bölümünün 27. Kategorisinde yer alır.

2004/17 sayılı Direktif
11.

Su, enerji, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların alım
usullerini düzenleyen 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/17/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifinin (ABRG 2004 L 134, sf. 1) 1. maddesinin 2. ve 3. paragrafları uyarınca:
"2.

…

(b) “Yapım işi sözleşmeleri”, konusu, bir yapım işinin veya Ek XII kapsamındaki faaliyetlerden
biriyle ilgili işlerin ifasını veya hem tasarımını hem ifasını ya da idare tarafından belirlenen
ihtiyaçları karşılayan bir yapım işinin gerçekleştirilmesini amaçlayan sözleşmelerdir. “Yapım
işi”, bir bütün olarak ele alınıp, tek başına ekonomik veya teknik bir işlevi yerine getirmeye
yeten inşaat ya da inşaat mühendisliği eserlerini ifade eder;
(c) “Mal alımı sözleşmeleri”, konusu, ürünlerin satın alınması, finansal kiralama yolu ile
kiralanması, kiralama veya satın alma seçenekli ya da satın alma seçeneği olmaksızın taksitli
satın alım olan ve (b) bendinde belirtilen sözleşmeler dışında kalan sözleşmelerdir.
Konusu, ürün temini olan ve bunun tali unsuru olarak montaj ve kurulum işlemlerini de
kapsayan bir sözleşme, “mal alımı sözleşmesi” olarak değerlendirilir.
(d) “Hizmet alımı sözleşmeleri, konusu, Ek XVII’de belirtilen hizmetlerin sunulması olan ve
yapım işi ile mal alımı sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerdir.
Konusu, hem mal, hem de Ek XVII’de sayılan hizmetler olan bir sözleşme, söz konusu
hizmetlerin değerinin sözleşme kapsamında yer alan ürünlerin tutarını aşması halinde,
“hizmet alımı sözleşmesi” olarak değerlendirilir.
Konusu, Ek XVII’de sayılan hizmetler olan ve sözleşmenin esas konusunun tali unsuru olarak
Ek XII kapsamındaki faaliyetleri de içeren sözleşmeler bir hizmet alımı sözleşmesi olarak
değerlendirilir.
3. (a) “Yapım işi imtiyazı”, bir yapım işinin gerçekleştirilmesine karşılık olarak meydana gelen
eseri işletme hakkını veya bu hak ile birlikte bir ödemeyi de içermesi dışında, kamu yapım işi
sözleşmesi ile aynı türden bir sözleşmedir.
(b) “Hizmet imtiyazı”, bir hizmetin sunulmasına karşılık olarak hizmet sunma hakkını veya bu
hak ile birlikte bir ödemeyi de içermesi dışında, hizmet alımı sözleşmesi ile aynı türden bir
sözleşmedir."
12.

2004/17 sayılı Direktifin 4. maddesinin lafzı aşağıdaki şekildedir:
"1. Bu Direktif aşağıdaki faaliyetlere uygulanır:
(a) içme suyunun üretimi, nakliyesi veya dağıtımı ile bağlantılı olarak kamu hizmeti sağlamayı
amaçlayan sabit şebekelerin temini veya işletilmesi veya
(b) bu tür şebekelere içme suyu arzı.
..."
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13.

2004/17 sayılı Direktifin 9. maddesinin 1. paragrafı uyarınca:
"Birden fazla faaliyeti kapsaması amaçlanan bir sözleşme, asıl amaçlandığı faaliyete uygulanan
kurallara tabidir.
Fakat, tek bir ihalenin sonuçlandırılması ile ayrı birkaç ihalenin sonuçlandırılması arasındaki
tercih, bu Direktifin veya uygulanabilir olduğunda, 2004/18/AT sayılı Direktifin kapsamı
dışında bırakılması amacı ile yapılamaz.

14.

2004/17 sayılı Direktifin 18. maddesinin lafzı aşağıdaki şekildedir:
"Bu Direktif bu faaliyetleri yürütmek için verilen bu imtiyazların yer aldığı 3 ila 7. maddelerde
belirtilen faaliyetlerden birini veya daha fazlasını yürüten idareler tarafından verilen yapım işi
ve hizmet imtiyazlarına uygulanmaz."

Ulusal mevzuat
15.

Kalkınmanın desteklenmesine ve kamu finansmanının durumunun düzeltilmesine yönelik acil
tedbirler (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei
conti pubblici) belirleyen 30 Eylül 2003 tarihli ve 269 sayılı Kanun hükmünde Kararname (2
Ekim 2003 tarihli ve 229 sayılı GURI, Olağan Ek) ile değiştirilen, değişiklik sonrası, 24 Kasım
2003 tarihli ve 326 sayılı Kanun (25 kasım 2003 tarihli ve 274 sayılı GURI, Olağan Ek)
("267/2000 sayılı Yasama Kararnamesi") ile bir kanuna dönüştürülen, yerel idarelerin
organizasyonuna ilişkin kanunların konsolide metnini (testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) belirleyen 18 Ağustos 2000 tarihli ve 267 sayılı Yasama Kararnamesinin (28
Eylül 2000 tarihli ve 227 sayılı GURI, Olağan Ek) 113. maddesinin 5. paragrafı uyarınca:
"[Bir yerel idare tarafından yerel kamu hizmetlerinin sunulmasına ilişkin] hizmet sözleşmesi,
hizmeti sunma hakkının aşağıdaki şirketlere verilmesi ile, sektörün kurallarına uygun olarak ve
Avrupa Birliği mevzuatı gereğince sonuçlandırılır:
a) kamu ihale usulü ve açık ihale usulü ile seçilen sermayesi paylara bölünmüş şirketler;
b) özel sektör ortağının, belirli tedbirler ve genelgeler kapsamında yetkili makamlar tarafından
yayımlanan rehberler uyarınca, ulusal ve Topluluk mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiş,
kamu ihale usulleri veya açık ihale usulleri ile seçilmiş olan kamu ve özel sektör karma
ortaklığına sahip, sermayesi paylara bölünmüş şirketler;
c) sermaye hissesini elinde bulunduran kamu idaresinin veya idarelerinin, şirket üzerinde,
kendi daireleri üzerinde uyguladıklarına benzer bir denetim uygulamaları ve şirketin,
faaliyetlerinin önemli bir bölümünü denetleyen idare veya idareler ile birlikte yürütmesi şartı
ile; bütünüyle kamu sektörüne ait olan, sermayesi paylara bölünmüş şirketler."

Asıl yargılamadaki ihtilaf ve ön karar için yöneltilen soru
16.

10 Temmuz 2002 tarihinde, Provincia Regionale di Ragusa (Ragusa Bölgesel Eyaleti) ve güneydoğu Sicilya belediye konseyleri, Ragusa'nın entegre su hizmetinden sorumlu yerel kuruluş
olan "Ambito Territoriale Ottimale" (Optimal Bölgesel Alan) ("ATO") Idrico di Ragusa'yı
(Ragusa için su ile ilgili ATO) kuran bir işbirliği anlaşması imzalamıştır.

17.

26 Mart 2004 tarihinde, ATO'nun yönetim organı olan Conferenza, söz konusu hizmetin
işletme biçimi olarak, 267/2000 sayılı Yasama Kararnamesinin 113. maddesinin 5. paragrafının
(b) alt paragrafında öngörüldüğü gibi, "büyük çoğunluğu kamuya ait olan yarı-kamu şirketi"
seçmiştir.
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18.

7 Haziran 2005 tarihinde, Conferenza kurulacak olan şirketin taslak şirket sözleşmeleri ve ana
sözleşmesi yanı sıra, 1. maddesi hizmeti yerine getirme görevinin doğrudan ve münhasıran
kurulacak olan (entegre su hizmetini işletecek olan) yarı-kamu şirkete verilmesini öngören,
hizmetin işletilmesine ilişkin taslak sözleşmeyi onaylamıştır.

19.

Daha sonra, 8 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde (ABRG 2005 S 195),
diğerlerinin yanı sıra, özel azınlık hissedarı olarak, entegre su hizmetinin işletilmesi ve
hizmetin münhasır işletmesi ile ilgili yapım işlerinin, başka bir ifadeyle, diğerlerinin yanı sıra,
15 Aralık 2003 tarihindeki toplantılarında belediye başkanları tarafından Üç-yılık işletme
planında belirtilen yapım işlerinin gerçekleştirilmesi görevinin verileceği teşebbüsün seçimine
ilişkin bir ihale ilanı yayımlanmıştır.

20.

İhale kurallarının 1. maddesinin 8. paragrafı, "gerçekleştirilecek yapım işlerinin, teklif ile
değiştirilen ve/veya uzatılan Üç-yıllık işletme planında ve geliştirme planında öngörülen daha
sonraki bilgilendirme projesinde öngörülenler olduğunu" ve "özel katılımcı tarafından
doğrudan gerçekleştirilmeyecek yapım işlerinin sonuçlandırılması için, kanun tarafından
ortaya konulan kamu ihale ve açık ihale usullerine başvurulması gerektiğini" belirtmektedir.

21.

Kendi ana şirketleri, yani Saceccav Depurazioni Sacede SpA Acoset ve Aqualia SpA adına
hareket eden üç geçici teşebbüs grubu ihaleye katılmıştır. İhale makamı, Aqualia SpA'yı ihale
dışında bırakarak ve diğer ikisini kabul etmiştir. Daha sonra, ihale usulünden sorumlu olan kişi,
iki grubu, hala ilgilenip ilgilenmediklerini belirtmeye davet etmiştir. Sadece Acoset olumlu
cevap vermiştir.

22.

Söz konusu hizmeti başlatmak ve Topluluk finansmanından yararlanmak amacıyla ihale
sonucunu resmi olarak dikkate almak ve yarı-kamu işletme şirketini kurmaya devam etmek
yerine, Conferenza'nın - izlenen usulün Topluluk hukukuna aykırı ve dolayısıyla da yasadışı
olabileceği korkusuyla - 26 Şubat 2007 tarihindeki toplantısında, Acoset'in seçilmesi ile
sonuçlanan ihale usulünün iptali için gereken adımları atmaya karar verdiği, başvuru
kararından açıkça anlaşılmaktadır. ATO Teknik Operasyonlar Sekreterliği bu yüzden 28 Şubat
2007 tarihli muhtıra ile Acoset'i iptal usulünün başlatıldığı konusunda bilgilendirmiş ve Acoset
26 Mart 2007 tarihli muhtıra ile bu konuda ibrazlarını yapmıştır.

23.

2 Ekim 2007 tarihinde, Conferenza söz konusu ihale usulünün iptalini onaylamış ve Ragusa
için entegre su hizmetine ilişkin işletme modeli olarak konsorsiyum modelini benimsemiştir. 9
Ekim 2007 tarihli muhtıra ile Acoset'e ihale usulünün iptal edildiği bildirilmiştir.

24.

2 Ekim 2007 tarihli karara ve bu karara yol açan diğer işlemlere karşı asıl yargılamadaki
iddiasında, Acoset ihalenin gerçekleştirilmesi biçimindeki tazminat hakkının ve itiraz edilen
işlemlerin sonucu olarak maruz kalınan zarar ile orantılı tazminat hakkının tanınmasını
istemektedir. Acoset ayrıca bu işlemlerin geçici olarak askıya alınmasını da istemektedir.

25.

Acoset'e göre, 267/2000 sayılı Yasama Kararnamesinin 113. maddesinin 5. paragrafının (b)
bendi uyarınca, özel ortağın, Topluluk rekabet kuralları ile uyumlu kamu ihale ve açık ihale
usulleri yoluyla seçildiği, yarı-kamu şirketlerin yerel kamu hizmetlerinin işletmesine yapılan
doğrudan atıf, Topluluk hukuku ile uyumludur.

26.

Öte yandan, asıl yargılamadaki davalılar, Topluluk hukukunun, yapım işleri ve hizmetler için
herhangi bir ihale daveti yapılmaksızın, bu tür bir doğrudan atıfla, faaliyetlerinin önemli bir
bölümünü kendileri denetleyen yerel idareyle veya idarelerle yürüten ve üzerinde, söz konusu
idarelerin kendi daireleri üzerinde uyguladıklarına benzer bir tür denetim uyguladıkları,
bütünüyle kamuya ait olan şirketler için izin verdiği görüşündedir. Söz konusu idarenin de
sermayesine katıldığı bir şirketin sermayesine, bir özel teşebbüsün katılımı, azınlık katılımı
olsa bile, idarenin bu şirket üzerinde kendi daireleri üzerinde uyguladığına benzer bir denetim
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uygulaması olasılığını her halükarda engeller (diğerlerinin yanı sıra bkz. C-26/03 sayılı Stadt
Halle ve RPL Lochau [2005] ECR I 1 Davası).
27.

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, söz konusu ihalenin doğrudan
gerçekleştirilmesinin Topluluk hukuku ile uyumlu olup olmadığı konusunda Acoset tarafından
ileri sürülen sorunun geçerli olduğu ve bu sorunun cevabının Divan'ın içtihadından açıkça
anlaşılamayacağı görüşündedir.

28.

Bu koşullar altında, Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, asıl yargılamadaki
faaliyetin durdurulması başvurusunun yürütülmesini durdurmaya ve ön karar için Divan'a
aşağıdaki soruyu göndermeye karar vermiştir:

"Özellikle endüstriyel öneme sahip belirli bir kamu hizmetini sunmak amacıyla kurulan ve tek bir
şirket amacına sahip olan, şirket içindeki özel "endüstriyel" ve "operasyonel" katılımcının, mali
ve teknik şartların ve gerçekleştirilecek hizmete ve sunulacak özel hizmetlere özel işletme ve
yönetim şartlarının doğrulanmasından sonra, kamu ihale ve açık ihale usulleri yoluyla seçildiği,
bu hizmetin doğrudan üzerinde bırakıldığı bir yarı-kamu şirket modeli, Topluluk hukukuyla ve
özellikle de AT Antlaşması'nın 43., 49. ve 86. maddelerinde belirtilen şeffaflık ve serbest
rekabet yükümlülükleriyle uyumlu mudur?"
Kabul edilebilirlik
29.

Avusturya Hükümeti, başvuru kararının asıl yargılamanın hukuki ve fiili çerçevesi konusunda,
Divan'ın sorulan soruya ulusal mahkemeye faydalı olacak şekilde cevap vermesine imkan
tanıyacak yeterli bilgi sağlamadığı gerekçesiyle ön karar başvurusunun kabul edilemez ilan
edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Söz konusu hizmetin veya hizmetlerin belirli ayrıntıları,
özellikle, ihale davetinin içeriği, ihale sonuçlandırma usulü veya soruda belirtilen kavramların
bazıları hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir.

30.

Bir ön karar başvurusu bağlamında Divan'a sağlanması gereken bilgilerin, sadece Divan'ın
ulusal mahkemeye faydalı olacak cevaplar verebilmesine imkan tanınmasına hizmet etmediği,
ayrıca üye devletlerin hükümetlerinin ve diğer ilgili tarafların Adalet Divanı Tüzüğünün 23.
maddesi uyarınca görüşlerini sunmalarına imkan tanıması gerektiği unutulmamalıdır. Bu
amaçla, yerleşik içtihada göre, öncelikle, ulusal mahkemenin sorduğu soruların fiili ve yasal
çerçevesini tanımlaması veya en azından, bu sorulara temel teşkil eden fiili koşulları
açıklaması gereklidir. İkinci olarak, başvuran mahkeme Topluluk hukukuna verilecek yorum ile
ilgili olarak emin olmama nedenlerini ve ön karar için Divan'a sorular gönderme nedenini
belirtmelidir. Sonuç olarak, başvuran mahkemenin, en azından yorumlanmasına ihtiyaç
duyduğu Topluluk hükümlerinin seçimine ilişkin gerekçelere ve bu hükümler ile asıl
yargılamadaki ihtilafa uygulanan ulusal mevzuat arasında kurduğu bağlantıya dair bazı
açıklamalar sunması gereklidir (diğerlerinin yanı sıra, bkz. C 338/04, C 359/04 ve C 360/04
sayılı Placanica ve Diğerleri [2007] ECR I 1891 Birleştirilmiş Davalarının 34. paragrafı).

31.

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia'nın başvuru kararı bu şartları sağlamaktadır.

32.

Başvuran mahkeme, ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine atıfta bulunmaktadır ve başvuru
kararı, kısa olmasına rağmen, Divan'ın bir karar vermesine yeterli olan, olgulara ait bir
açıklama içermektedir. Ayrıca, söz konusu mahkeme, Divan'a ön karar başvurusu yapmayı
gerekli görmesine yol açan sebepleri belirtmektedir, çünkü başvuru kararı, asıl yargılamanın
taraflarınca, yöneltilen sorunun konusunu oluşturan Topluluk hukuku hükümleri üzerinde
yapılacak yorum ile ilgili olarak benimsenen karşıt görüşlerin detaylı bir açıklamasını
içermekte ve söz konusu mahkemenin, bu sorunun cevabının Divan'ın içtihadından açıkça
anlaşılamayacağı görüşünde olduğunu açıkça göstermektedir.
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33.

Ayrıca, Conferenza, asıl yargılamada söz konusu özel katılımcının seçimine ilişkin usulün iptal
edilmiş olmasından dolayı, Acoset'in yöneltilen soruya bir cevap almak için dava açmakta
hiçbir yasal çıkarı olmamasına itiraz etmektedir.

34.

Bu bağlamda, AT Antlaşması’nın 234. maddesinin, Adalet Divanı ile üye devletlerin divanları
ve mahkemeleri arasında, ulusal mahkemenin tek başına başlatabileceği usul süresince
dinlenilmek üzere davet edilen tarafların herhangi bir girişiminden tamamen bağımsız bir usul
yolu ile doğrudan işbirliği tesis ettiğine işaret etmek yeterlidir (bu konuyla ilgili olarak bkz.,
diğerlerinin yanı sıra, C 44/65 sayılı Singer [1965] ECR 965 Davası).

35.

Dolayısıyla, Tribunale amministrativo regionale della Sicilia tarafından yöneltilen soru
incelenmelidir.

Ön karar için yöneltilen soru
36.

Başvuran mahkeme, sorusu ile esasen, AT Antlaşmasının 43., 49. ve 86. maddelerinin, esas
davada söz konusu olan hizmet gibi, bazı yapım işlerinin önceden gerçekleştirilmesini
gerektiren bir kamu hizmetinin, özellikle bu hizmetin sunulması amacıyla kurulan ve tek bir
şirket amacına sahip olan, şirket içindeki özel katılımcının, gerçekleştirilecek hizmete özel
mali, teknik, işletme ve yönetim şartlarının ve sunulacak hizmetler bakımından ihalenin
özelliklerinin doğrulanmasının ardından, kamu ihale veya açık ihale usulleri yoluyla seçildiği
yarı-kamu bir şirket üzerinde doğrudan bırakılmasını engelleyip engellemediğini sormaktadır.

37.

İlk olarak, esas davada söz konusu olan gibi, suyun entegre yönetimine ilişkin yerel bir kamu
hizmetinin doğrudan sonuçlandırılmasının, bu hizmete ilişkin değerlendirmenin spesifik
detaylarına bağlı olarak, 2004/18 sayılı Direktifin sırasıyla 1. maddesinin 2. paragrafının (d)
bendi ve 1. maddesinin 4. paragrafı veya duruma göre, 4. maddesinin 1. paragrafının (a)
bendi, bu direktifin, içme suyunun üretimi, nakliyesi veya dağıtımı ile bağlantılı olarak kamuya
bir hizmet sunması amaçlanan sabit şebekelerin teminine veya işletilmesine veya içme
suyunun bu şebekelere arzına uygulanacağını öngören 2004/17 sayılı Direktifin sırasıyla 1.
maddesinin 2. paragrafının (d) bendi ve 1. maddesinin 3. paragrafının (b) bendi çerçevesinde
"kamu hizmet alımı sözleşmeleri" veya "hizmet imtiyazı" tanımı içine girebileceği
belirtilmelidir.

38.

Böyle bir faaliyetin bir "hizmet imtiyazı" veya bir "kamu hizmet alımı sözleşmesi" olarak
sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağına ilişkin soru, sadece Topluluk hukuku ışığında
değerlendirilmelidir (diğerlerinin yanı sıra, bkz. C-382/05 sayılı Komisyon - İtalya [2007] ECR I
6657 Davası 31. paragraf).

39.

Bir hizmet alımı sözleşmesi ile bir hizmet imtiyazı arasındaki farklılık, hizmetlerinin
sunulmasına ilişkin ücretten kaynaklanmaktadır (diğerlerinin yanı sıra, bkz. C 206/08 sayılı
WAZVGotha [2009] ECR I 0000 Davası 51. paragraf). 2004/18 ve 2004/17 sayılı Direktifler
çerçevesinde bir kamu hizmet alımı sözleşmesi, doğrudan ihale makamı tarafından hizmet
sunucusuna ödenen ücreti içerir (diğerlerinin yanı sıra, bkz. C 458/03 sayılı Parking Brixen
[2005] ECR I 8585 Davası 39. paragraf). Kararlaştırılan ödeme yönteminin, hizmetten
yararlanma hakkına dayanması halinde, bir hizmet imtiyazı söz konusudur ve sunucu bu
hizmetleri işletme riskini üstlenmektedir. (diğerlerinin yanı sıra, bkz. C 437/07 sayılı Komisyon
- İtalya Davasında 13 Kasım 2008 tarihli kararın 29. ve 31. paragrafları ve WAZV Gotha Davası,
59. ve 68. paragraflar).

40.

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, entegre su hizmetinin yönetimi için "imtiyaz
sahibi" (affidataria in concessione) olarak kurulacak bir yarı-kamu şirkete atıfta
bulunmaktadır. Divan'ın huzurundaki dokümanlar, faaliyetin 30 yıl sürmesinin planlandığını
göstermektedir.
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41.

Benzer şekilde, İtalya Hükümeti, asıl meselenin, temel değerlendirmenin, sunulan hizmet için
ücret olarak ihale usulünde belirtilen su tarifesinin kullanıcılardan talep edilmesi olasılığı
olduğu, 30 yıllık bir imtiyaz yoluyla bir kamu hizmetinin sonuçlandırılması olduğunu
savunmaktadır.

42.

Dolayısıyla Divan asıl meselenin bir imtiyaz olduğu varsayımı üzerinden ilerleyecektir.

43.

Divan, hizmet sunucusunun ücretinin, bir genel araba parkının, bir toplu taşıma sisteminin ve
bir kablolu televizyon şebekesinin kullanıcıları tarafından yapılan ödemelerden geldiği
durumlarda, bir hizmet imtiyazının varlığını tanımıştır (bkz Parking Brixen Davası, 10. paragraf;
C 410/04 sayılı ANAV [2006] ECR I 3303 Davası, 16. paragraf; ve C 324/07 sayılı Coditel
Brabant [2008] ECR I 0000 Davası 24. paragraf.

44.

2004/18 sayılı Direktifin 7. maddesi uyarınca, direktifin 3. maddesinin uygulanmasına halel
getirmeksizin, direktif hizmet imtiyazları için geçerli değildir. Benzer şekilde, 2004/17 sayılı
Direktifin 18. maddesi uyarınca, direktif, direktifin 3 ila 7. maddelerinde belirtilen
faaliyetlerden birini veya daha fazlasını yürüten sektör idareleri tarafından verilen hizmet
imtiyazları bakımından, bu imtiyazların söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi için verilmesi
halinde geçerli değildir.

45.

Ayrıca, esas davada söz konusu olan entegre su hizmetinin özel işletmesi ile bağlantılı yapım
işlerin gerçekleştirilmesinin, söz konusu imtiyazın, bu hizmetin sunulması olan ana amacına
bağlı olduğu, dolayısıyla, bu hususun bir "kamu yapım işi imtiyazı" olarak karakterize
edilemeyeceği tartışmasızdır (bu konuyla ilgili olarak,bkz. diğerlerinin yanı sıra, C 331/92 sayılı
Gestión Hotelera Internacional [1994] ECR I 1329 Davası, 26 ila 28. paragraflar ve 2007/17
sayılı Direktifin 9. maddesinin 1. paragrafı).

46.

Kamu hizmet alımı imtiyaz sözleşmelerinin 2004/18 ve 2004/17 sayılı Direktiflerin kapsamı
dışında olduğu olgusuna bakılmaksızın, bunları sonuçlandıran kamu makamları genel olarak
AT Antlaşması’nın temel kurallarına, özellikle uyruk temelinde ayrımcılık yapmama ilkesine
uymak zorundadırlar (bkz. diğerlerinin yanı sıra, ANAV Davası 18. paragraf).

47.

Özellikle kamu hizmet alımı imtiyaz sözleşmeleri için geçerli olan Antlaşma hükümleri,
özellikle AT Antlaşması’nın 43. ve 49. maddelerini içerir (bkz. diğerlerinin yanı sıra, ANAV
Davası 19. paragraf).

48.

Uyruk temelinde ayrımcılık yapmama ilkesinin yanı sıra, istekliler arasında eşit muamele ilkesi
de, uyruk temelinde ayrımcılık yapılmadığında bile, kamu hizmet alımı imtiyaz sözleşmelerine
uygulanmalıdır (bkz. diğerlerinin yanı sıra, ANAV Davası, 20. paragraf).

49.

Eşit muamele ve uyruk temelinde ayrımcılık yapmama ilkeleri, özellikle, imtiyazı veren kamu
idaresinin, söz konusu ilkelere uyulmasını sağlamasına imkan tanıyan bir şeffaflık
yükümlülüğünü de beraberinde getirmektedir. Söz konusu idarenin şeffaflık yükümlülüğü,
tüm potansiyel istekliler yararına, hizmet imtiyazının rekabete açılması için yeterli düzeyde bir
ilan yapılmasının ve ihale usullerinin tarafsızlığının bir incelemesinin yapılmasının
sağlanmasına bağlıdır (bkz. diğerlerinin yanı sıra, ANAV Davası 21. paragraf).

50.

Ayrıca, AT Antlaşması’nın 43. veya 49. maddelerini veya eşit muamele, ayrımcılık yapmama ve
şeffaflık ilkelerini ihlal etmesi nedeniyle, AT Antlaşması’nın 86. maddesinin 1. paragrafından,
üye devletlerin, bir kamu hizmet imtiyazının rekabete açılmaksızın verilmesine izin veren
ulusal mevzuatı yürürlükte tutmamaları gerektiği anlaşılmaktadır. (Bkz. diğerlerinin yanı sıra,
Parking Brixen Davası 52. paragraf).

51.

Ancak, AT Antlaşması’nın 12., 43. ve 49. maddelerinde belirtilen kuralların yanı sıra, belirli bir
ifade olan genel ilkelerinin uygulanması, imtiyazı veren kamu idaresi tarafından imtiyaz sahibi
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üzerinde uygulanan denetimin, idarenin kendi daireleri üzerinde uyguladığına benzemesi ve
aynı zamanda söz konusu işletme faaliyetlerinin önemli bir kısmını denetleyen idare ile birlikte
yürütülmesi durumunda kapsam dışında bırakılmaktadır (Bkz. diğerlerinin yanı sıra, ANAV
Davası 24. paragraf). Böyle bir durumda, sözleşmenin diğer tarafı, ihale makamından yasal
olarak ayrı bir işletme olsa bile, bir ihale daveti yapılması zorunlu değildir (bkz. diğerlerinin
yanı sıra, C 573/07 sayılı Sea [2009] ECR I 0000 Davası 36. paragraf).
52.

Söz konusu içtihat, 2004/18 ve 2004/17 sayılı Direktiflerin yanı sıra, AT Antlaşması’nın 43. ve
49. maddelerinin ve ayrıca Antlaşma’nın belirli bir ifadeye sahip olan genel ilkelerinin
yorumlanması açısından önemlidir (bkz. diğerlerinin yanı sıra, Sea Davası 37. paragraf).

53.

Bir özel teşebbüsün, söz konusu ihale makamının da hisse sahibi olduğu bir şirkettin
sermayesinde, azınlık hisseleri de olsa, bir hisseye sahip olması halinde, söz konusu ihale
makamının bu şirket üzerinde kendi daireleri üzerindekine benzer bir denetim uygulaması
imkansızdır (bkz. diğerlerinin yanı sıra, Sea Davası 46. paragraf).

54.

Özel katılımcının, imtiyazı verecek olan yarı-kamu şirketin hisse sermayesinin %49'u oranında
katkıda bulunması gerektiğinden, esas davadaki imtiyaz ile ilgili durum budur.

55.

Bu koşullar altında, özellikle su hizmetinin entegre işletmesinden sorumlu olan özel
katılımcının seçimine ilişkin ihale usulünün AT Antlaşması’nın 43. ve 49. maddelerine ve eşit
muamele ve ayrımcılık yapmama ilkelerinin yanı sıra bundan doğan şeffaflık yükümlülüğüne
uygun şekilde yürütülmüş olduğuna dayanarak, söz konusu kamu hizmetinin herhangi bir
spesifik rekabetçi ihale daveti yapılmaksızın bu yarı-kamu şirketi üzerinde bırakılmasının
Topluluk hukuku ile uyumlu olup olmadığı belirlenmelidir.

56.

Bir kamu ihalesinin, ihale daveti yapılmaksızın yarı-kamu bir şirket üzerinde bırakılmasının,
serbest ve kesintisiz rekabet amacı ve eşit muamele ilkesi ile çatışacağı, çünkü böyle bir
usulün, içtihadın söz konusu şirkette çoğunluk hissesine sahip bir özel teşebbüse rakipleri
üzerinde bir avantaj sunacağı açıkça görülmektedir (Stadt Halle ve RPL Lochau Davası 51.
paragraf ve C 29/04 sayılı Komisyon - Avusturya [2005] ECR I 9705 Davası, 48. paragraf).

57.

Ayrıca, Kamu Alımları ve İmtiyazlar hakkındaki Topluluk Hukukunun Kurumsallaşmış KamuÖzel Sektör Ortaklıklarına (KÖO'ler) uygulanmasına ilişkin Komisyon Yorumlayıcı Tebliğinin
(ABRG 2008 C 91, s. 4) 2.1. paragrafında belirtildiği gibi, bir özel kuruluşun ve bir idarenin,
yarı-özel bir kuruluş içinde işbirliği yapması olgusu, imtiyazları söz konusu özel kuruluşa veya
ilgili yarı-özel kuruluşa verirken idarenin imtiyazlara ilişkin yasal hükümlere uymak zorunda
kalmamasına gerekçe gösterilemez.

58.

Ancak, Hukuk Sözcüsü Görüşünün 85. maddesinde belirtildiği gibi, esas davada söz konusu
olan gibi, kuruluşu, hem özel iktisadi katılımcının seçimi hem de imtiyazların sadece bu amaç
için kurulmuş olan kamu-özel sektör kuruluşuna verilmesini içeren, kurumsallaşmış kamu-özel
sektör ortaklıklarının altında yatan usule ilişkin formaliteleri azaltmak amacı ile çifte rekabetçi
bir ihale usulünün kullanımını bağdaştırmak zordur.

59.

Hizmetlerin verilmesi ile ilgili olarak rekabetçi bir ihale usulünün olmaması, AT Antlaşması’nın
43. ve 49. maddeleri ve eşit muamele ve ayrımcılık yapmama ilkeleri ile bağdaşmaz
görünürken, bu durum özel katılımcının yukarıda 46 ila 49. paragraflarda belirtilen şartlar
uyarınca seçilmesi ve özel sektör katılımcısının seçimi için uygun kriterlerin seçilmesi ile
düzeltilebilir, çünkü istekliler sadece hissedar olma kapasitelerine değil, öncelikli olarak
hizmeti sunmak açısından teknik kapasitelerine ve tekliflerinin getirdiği ekonomik ve diğer
avantajlara ilişkin olarak da kanıt sunmak zorundadırlar.

60.

Özel sektör katılımcısının seçimine ilişkin kriterler, sadece sermaye katkısı değil, aynı zamanda
katılımcının teknik kapasitesi ve sunulacak belirli hizmetler ile ilgili olarak teklifinin
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özelliklerine de dayandığından ve esas davada olduğu gibi, katılımcıya söz konusu hizmetin
yürütülmesi ve dolayısıyla da hizmetin işletilmesi görevi verildiğinden, imtiyaz sahibinin
seçilmesi, Topluluk hukuku ilkeleri uyarınca yürütülen bir usulün sonucunda yapılmış olan, söz
konusu katılımcının seçilmesinin dolaylı bir sonucu olarak kabul edilebilir, öyle ki imtiyaz
sahibinin seçilmesi için ikinci bir rekabetçi ihale usulü gereksizdir.
61.

Böyle bir durumda, ilk olarak, yarı-özel şirket içindeki özel sektör katılımcısının seçilmesi ve
ikinci olarak imtiyazın bu şirkete verilmesi için çifte usul kullanımı, bu usulleri gerçekleştirmek
için gereken süre ve imtiyazın önceden seçilmiş özel sektör katılımcısına verilmesine bağlı
hukuki belirsizlik dolayısıyla özel kuruluşların ve kamu makamlarının, esas davada söz konusu
olan gibi kurumsallaşmış kamu-özel sektör ortaklıklarından vazgeçmesine yol açacaktır.

62.

Esas davada söz konusu olan gibi, kamu ve özel karma mülkiyetli sermayesi paylara bölünmüş
bir şirketin, imtiyazın süresi boyunca aynı kurumsal amacı koruması gerektiği belirtilmelidir ve
sözleşmede herhangi bir maddi değişikliğin yapılması durumunda, yeni bir rekabetçi ihale
usulünün başlatılması gerekli olacaktır (bu konuyla ilgili olarak, bkz. C 454/06 sayılı Pressetext
Nachrichtenagentur [2008] ECR I 4401 Davası, 34. paragraf).

63.

Yukarıdaki hususlar ışığında, yöneltilen sorunun cevabı, AT Antlaşması’nın 43., 49. ve 86.
maddeleri, belirli yapım işlerinin önceden gerçekleştirilmesini gerektiren, esas davada söz
konusu olan gibi bir kamu hizmetinin, söz konusu ihale usulünün, AT Antlaşması tarafından,
imtiyazlarla ilgili olarak ortaya konulan serbest rekabet, şeffaflık ve eşit muamele ilkeleri ile
uyumlu olması şartıyla, doğrudan, özellikle bu hizmeti sunma amacıyla kurulmuş olan ve tek
bir şirket amacına sahip olan, şirket içindeki özel katılımcının, gerçekleştirilecek hizmete ve
sunulacak hizmet bakımından ihalenin özelliklerine özel, mali, teknik, işletme ve yönetim
şartlarının doğrulanmasının ardından, kamu ihale veya açık ihale usulleri yoluyla seçilmiş
olduğu yarı-kamu bir şirket üzerinde bırakılmasını engellemediğidir.
Masraflar

64.

Bu dava, esas davanın tarafları için, ulusal mahkeme huzurunda karar bekleyen dava için bir
adım teşkil ettiğinden, masraflara ilişkin karar söz konusu mahkemenin konusudur.
Mütalaaların Divan'a sunulmasından kaynaklanan, tarafların yaptığı masraflar haricindeki
masraflar geri ödenmez.

Bu gerekçelerle,
aşağıdaki şekilde karar vermiştir:

Divan (Üçüncü Daire)

AT Antlaşması’nın 43., 49. ve 86. maddeleri, belirli yapım işlerinin önceden gerçekleştirilmesini
gerektiren, esas davada söz konusu olan gibi bir kamu hizmetinin, söz konusu ihale usulünün, AT
Antlaşması tarafından, imtiyazlarla ilgili olarak ortaya konulan serbest rekabet, şeffaflık ve eşit
muamele ilkeleri ile uyumlu olması şartıyla, doğrudan, özellikle bu hizmeti sunma amacıyla
kurulmuş olan ve tek bir şirket amacına sahip olan, şirket içindeki özel katılımcının,
gerçekleştirilecek hizmete ve sunulacak hizmet bakımından ihalenin özelliklerine özel, mali, teknik,
işletme ve yönetim şartlarının doğrulanmasının ardından, kamu ihale veya açık ihale usulleri
yoluyla seçilmiş olduğu yarı-kamu bir şirket üzerinde bırakılmasını engellemez.
* Dava dili: İtalyanca.
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C-159/11 sayılı Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ve Diğerleri davası
DİVAN KARARI (Büyük Daire)
19 Aralık 2012 (*)
(Kamu ihale sözleşmeleri – 2004/18/AT sayılı Direktif – 1. Maddenin 2. Paragrafının (a) ve (d) bentleri
– Hizmetler – Hastane yapılarının sismik hassasiyetlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi –
İçlerinden biri üniversite olan iki kamu kurumu arasında imzalanan sözleşme – Bir müteşebbis olarak
sınıflandırılabilen kamu kurumu – Maddi menfaate dayalı sözleşme – bedelin karşılaşılan masraflarla
sınırlı olması)
9 Kasım 2010 tarihinde İtalya Danıştayı tarafından alınan ve Divan’a 1 Nisan 2011 tarihinde intikal
eden
Azienda Sanitaria Locale di Lecce,
Università del Salento
v.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ve diğerleri,
davasına ilişkin olarak AT Antlaşması’nın 267. maddesi uyarınca yapılmış ön karar başvurusu
hakkındaki
C‑159/11 sayılı davada,
Başkan V. Skouris, Başkan Yardımcısı K. Lenaerts, Daire Başkanları A. Tizzano, M. Ilesic, L. Bay Larsen,
J. Malenovsky ve hakimler U. Lõhmus, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, J.‑J. Kasel, M. Safjan
and D. Sváby (Raportör),
Hukuk Sözcüsü: V. Trstenjak,
Başkatip: A. Impellizzeri’den (İdari Eleman) oluşan
DİVAN (Büyük Daire),
yazılı usulü ve 27 Mart 2012 tarihinde düzenlenen duruşmayı dikkate alarak;
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Azienda Sanitaria Locale di Lecce için, avukatlar M. de Stasio ve V. Pappalepore tarafından,
Università del Salento için, avukatlar E. Sticchi Damiani ve S. Sticchi Damiani tarafından,
Consiglio Nazionale degli Ingegneri için, avukat P. Quinto tarafından,
Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico
Economica (OICE) ve diğerleri için, avukatlar A. Clarizia ve P. Clarizia tarafından,
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) için,
avukatlar F. Sciaudone, M. Sanino, R. Sciaudone and A. Neri tarafından,
İtalya Hükümeti için, Temsilci olarak hareket eden ve yardımcılığını devlet avukatı C.
Colelli’nin yaptığı G. Palmieri tarafından,
Çek Cumhuriyeti Hükümeti için, Temsilciler M. Smolek ve J. Vlácil tarafından,
Polonya Hükümeti için, Temsilciler M. Szpunar ve M. Laszuk tarafından,
İsveç Hükümeti için, Temsilciler K. Petkovska, S. Johannesson ve A. Falk tarafından,
Avrupa Komisyonu için, Temsilciler E. Kruziková ve C. Zadra tarafından

sunulan görüşleri değerlendirerek;
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ve 23 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen oturumda Hukuk Sözcüsünün mütalaasını dinledikten sonra
aşağıdaki kararı vermiştir:
Karar
1.

İşbu ön karar başvurusu, 4 Aralık 2007 tarihli ve 1422/2007 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü
ile değiştirilen, kamu yapım işleri, kamu mal alımları ve kamu hizmet alımları ihalelerinin
koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18 sayılı Direktifin (2007 L 317 sayılı
Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi, s. 34, bundan böyle 2004/18 sayılı Direktif olarak
anılacaktır) 1. Maddesinin 2. Paragrafının (a) ve (d) bentleri, 2. Maddesi, 28. Maddesi ve
Direktif’e bağlı Ek II A’nın 8 ve 12. Kategorilerinin yorumlanmasına ilişkindir.

2.

Başvuru, bir tarafta Azienda Sanitaria Locale di Lecce (Lecce Yerel Sağlık İdaresi, bundan sonra
‘ASL’ olarak anılacaktır) ve Universita del Salento (Salento Üniversitesi, bundan sonra
‘Üniversite’ olarak anılacaktır), diğer tarafta Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
(Lecce Bölgesi Mimarlar Birliği) ve diğerleri arasında görülen, Lecce ilindeki hastane
binalarının sismik hassasiyetlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ASL ve
Üniversite arasında imzalanan danışmanlık sözleşmesi hakkındaki dava kapsamında
yapılmıştır.

Hukuki Çerçeve
Topluluk mevzuatı
3.

2004/18 sayılı Direktifin giriş bölümünde yer alan 2 numaralı gerekçe uyarınca:
‘Üye devletlerde, devlet, bölgesel ya da yerel yönetimler ile kamu hukukuna tabi diğer
kuruluşlar adına gerçekleştirilen ihaleler, Antlaşma ilkelerine, özellikle malların serbest
dolaşımı, iş kurma serbestisi ve hizmet sunma serbestisi ilkeleri ile bunlardan doğan eşit
muamele ilkesi, ayrımcılık yapmama ilkesi, karşılıklı tanınma ilkesi, orantılılık ve şeffaflık gibi
ilkelere tabidir; ancak, belli bir değerin üzerindeki kamu ihale sözleşmelerinde, bu ilkelerin
uygulanabilirliğini sağlamak ve kamu ihalelerinin rekabete açılmasını garanti etmek için ulusal
usullerin Topluluk hükümleriyle koordine edilmesi tavsiye edilmektedir; bu nedenle,
koordinasyon hükümlerin hem yukarıda belirtilen kural ve ilkeler, hem de Antlaşma’nın diğer
kuralları uyarınca yorumlanması gerekmektedir…’

4.

2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesi aşağıdaki hükümlere yer verir:
‘...
(2) (a) “Kamu ihale sözleşmeleri” bir veya daha fazla sayıda müteşebbis ile bir veya daha fazla
sayıda idare arasında maddi menfaate dayalı ve yazılı olarak akdedilen ve bu Direktif
kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, ürün tedariki veya hizmetlerin temin edilmesi
amacına yönelik sözleşmelerdir.
...
(d) “Hizmet alımı ihale sözleşmeleri, konusu Ek II’de belirtilen hizmetlerin verilmesi olan ve
yapım işleri ile mal alımı ihale sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerdir.
...
(8) “Yapım müteahhidi”, “tedarikçi” veya “hizmet sunucusu” kavramları, piyasaya sırasıyla
yapım işi ve/veya işleri, ürün veya hizmet sunan gerçek veya tüzel bir kişiyi veya kamu
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teşebbüsünü ya da gerçek ve/veya tüzel kişilerden ve/veya kuruluşlardan oluşan grupları
ifade eder.
“Müteşebbis”, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu kavramlarını kapsar.
Sadece metnin basitleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
...
(9) “İhale makamı/idare”, devlet, bölgesel veya yerel yönetimler, kamu hukukuna tabi
kuruluşlar, bir veya daha fazla bölgesel veya yerel yönetim ya da kamu hukukuna tabi kuruluş
tarafından oluşturulmuş birlikleri ifade eder.
...’
5.

2004/18 sayılı Direktif uyarınca, idareler müteşebbislere eşit muamele gösterir, ayrımcılık
yapmaz ve şeffaftır.

6.

2004/18 sayılı Direktifin 7. Maddesinin (b) paragrafı uyarınca, Direktif, belirtilen istisnalar
kapsamında olmayan ve değeri, katma değer vergisi (KDV) hariç, 206.000 Avro’ya eşit ya da
bu eşik değeri aşan ve Ek IV’de belirtilenler dışındaki idareler tarafından gerçekleştirilen mal
alımı ve hizmet alımı ihalelerine uygulanır.

7.

Sözkonusu direktifin 9. Maddesinin 1. Ve 2. Paragrafı uyarınca, kamu ihalelerinin yaklaşık
maliyetinin hesaplanması, ihale makamı tarafından belirlendiği şekliyle, KDV hariç olmak
üzere ödenebilir toplam miktara dayanır ve ihale ilanının gönderildiği tarihte veya bu türden
bir ilanın gerekli olmadığı hallerde ise, ihale makamı tarafından ihale sürecinin başlatıldığı
tarihte geçerliliğini korumalıdır.

8.

2004/18 sayılı Direktifin 20. Maddesi, konuları Ek II A’da yer alan hizmetler olan ihalelerin,
direktifin 23 ilâ 55. Maddeleri uyarınca gerçekleştirileceğini, Direktifin 28. Maddesi de
idarelerin, kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesinde, bu Direktifin amaçlarına uygun olarak
düzenlenmiş olan ulusal usulleri uygulayacağını belirtmektedir.

9.

2004/18 sayılı Direktif ‘e bağlı Ek II A, diğerleri yanında aşağıdaki hizmet kategorilerini içerir:
-

-

Verilen hizmete ilişkin ücretlerin tamamen idare tarafından karşılanması koşuluyla, idareler
tarafından sadece kendi işlerinde kullanılan araştırma ve geliştirme hizmetleri dışındakiler
hariç araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Kategori 8;
Mimarlık hizmetleri; mühendislik hizmetleri ve entegre mühendislik hizmetleri; şehir
planlaması ve peyzaj mimarlık hizmetleri; ilgili bilimsel ve teknik danışmanlık hizmetleri;
teknik test ve analiz hizmetlerine ilişkin Kategori 12.

Ulusal mevzuat
10.

İdari usullere ve resmi belgelere erişim hakkına ilişkin yeni kurallar getiren 7 Ağustos 1990
tarihli 241 sayılı kanunun (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, GURI No 192, 18 Ağustos 1990, s. 7) 15.
Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca, ‘kamu idareleri, ortak çıkar içeren faaliyetlerde işbirliği
kurallarını belirlemek üzere istedikleri zaman kendi aralarında anlaşma yapabilirler’.

11.

Eğitim, teşkilat ve öğretim yöntemleri reformuna ilişkin üniversite eğitiminin yeniden
yapılandırılması hakkında 11 Temmuz 1980 tarihli ve 382 sayılı Devlet Başkanı Kararnamesinin
66. Maddesi (riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica, standard supplement to GURI No 209, 31 Temmuz
1980), aşağıdaki hükümleri içerir:
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‘Bilginin yaygınlaştırılmasına yönelik akademik işlevlerinin yerine getirilmesinde bir aksaklığa
yol açmaması halinde, üniversiteler, kamu kurumları veya özel kuruluşlarla sözleşme yaparak
araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yürütebilirler. Kural gereği, bu tür sözleşmelerin ve
anlaşmaların yerine getirilmesinde (üniversitenin) ilgili bölümleri, böyle bölümlerin
bulunmaması durumunda da enstitüler, üniversite klinikleri veya tam zamanlı görev yapan
akademisyenler görevlendirilir.
Bir önceki paragrafta belirtilen sözleşme ve anlaşmalardan doğan gelirler, Eğitim Bakanlığı’nın
belirlemiş olduğu kurallar … esas alınarak üniversitenin yönetim kurulu tarafından onaylanan
kurallara göre tahsis edilir.
Bu hizmetlerin sağlanmasında ortak görev alan öğretim kadrosuna dahil çalışanlar ve diğer
çalışanlara yapılan yıllık ödeme, toplam ücretin %30’unu geçemez. Her bir durumda,
çalışanlara yapılan ödeme, bu hizmetlerden elde edilen gelirin %50’sinden fazla olamaz.
İkinci paragrafta belirtilen kurallar, üniversitenin karşılaşacağı genel harcamalar için tahsis
edilmesi gereken miktarı ve üçüncü paragrafta belirtilen toplamın çalışanlara dağıtılmasında
uygulanacak kriterleri belirler. Gelirin geri kalanı, eğitim ve araştırma materyallerinin satın
alınması ve bu sözleşme ve anlaşmaları yerine getiren bölümlerin, enstitülerin veya kliniklerin
işletim maliyetlerinin karşılanmasında kullanılır.
Bu hizmetlerin yerine getirilmesine üniversitenin yaptığı her tür harcama, ikinci paragrafta
belirtilen kurallar gereği, her bir hizmetten elde edilen gelirden düşülür.’
Esas davadaki anlaşmazlık ve ön karar için yöneltilen sorular
12.

7 Ekim 2009 tarihli kararla, ASL Genel Müdürü, başta stratejik öneme sahip binalar olmak
üzere bina ve yapıların güvenliğine ilişkin kısa süre önce çıkan ulusal bir mevzuata dayanarak,
Lecce bölgesinde yer alan hastane binalarının depreme karşı dayanıklılığının ölçülmesi ve
değerlendirilmesine yönelik bir incelemenin üniversite tarafından yürütülmesi için hazırlanan
şartnameye onay vermiştir (bundan sonra sırasıyla ‘inceleme’ ve ‘şartname’ olarak
anılacaktır).

13.

Şartnameye göre, ilgili her bina için inceleme aşağıdaki üç unsuru ele almaktadır:
−
−
−

binanın inşasında kullanılan malzemelerin yapısal tipolojilerinin ve uygulanan
hesaplama yöntemlerinin tespit edilmesi; inceleme yapanlara temin edilen Proje
belgeleri ışığında mevcut durumun kısaca doğrulanması;
yapının sağlamlığının doğrulanması; binanın genel deprem dayanıklılığının kısa analizi;
uygun yerlerde, genel deprem dayanıklılığının tespiti için önem teşkil eden yapı
elemanlarının veya alt sistemlerin yerinde analizi;
yukarıda belirtilen sonuçların bir araya getirilmesi ve yapısal teşhislere dayanan teknik
veri tablolarının, özellikle de gözlemlenen yapısal tipolojiler hakkında, yapıda kullanılan
malzemeler ve yapının koruma durumu hakkında, yapının yer aldığı alanın deprem
riskine ilişkin yapısal tepkileri tetikleyecek unsurlara özellikle değinen raporların
hazırlanması; hastanelerin deprem dayanıklılığının sınıflandırıldığı teknik veri
tablolarının hazırlanması; deprem dayanıklılığının tespit edilmesinde önem teşkil ettiği
kabul edilen yapısal elemanlara veya alt sistemlere ilişkin raporlar; binaların deprem
dayanıklılığı açısından belli bir standarda taşınması veya iyileştirilmesi için
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gerekebilecek çalışmalara dair, olası teknolojilerin teknik ve ekonomik anlamda
avantajları ve sınırlamalarına da vurgu yapan kısa tanım ve öneriler.
14.

İnceleme projesine ilişkin 22 Ekim 2009 tarihli danışmanlık sözleşmesi, diğerlerinin yanında
aşağıdaki hükümleri içermektedir:
−
−
−
−
−

−

bu sözleşmenin azami süresi on altı aydır;
inceleme projesi, dışarıdan yüksek kalitede uzmanların yardımına başvurabilecek bir
teknik yapılar grubuna yaptırılır;
bu proje, projenin üçüncü bölümünde belirlenen hedeflerin yerine getirilmesi için ASL
ve Üniversite tarafından oluşturulacak çalışma grupları arasında yakın işbirliği
çerçevesinde yürütülecektir;
sırasıyla her iki tarafın atayacağı iki kişiye akademik sorumluluk yüklenir;
deneysel çalışmalardan ortaya çıkan bütün sonuçlar ASL’ye aittir, buna karşılık ASL, bu
sonuçların teknik veya akademik bir bağlamda yayınlanması durumunda, ilgili üniversite
bölümünden açıkça söz etmeyi taahhüt eder; Üniversite bu sonuçları ASL’nin onayı ile
yayınlarında veya akademik irtibatlarında kullanma hakkına sahiptir;
ASL, Üniversite’ye bütün hizmetlerine karşılık dört taksitte KDV hariç 200.000 Avro
(İkiyüzbin Avro) ödeyecektir. Ancak, sözleşmenin erken feshi durumunda, Üniversite,
yaptığı harcamalar ve inceleme projesinin uygulanması bağlamında karşılaşılan yasal
yükümlülüklere karşılık, yerine getirilen çalışmalara bağlı bir ödeme alacaktır.

15.

Divan’a sunulan dosyaya göre, 200.000 Avroluk bu meblağ, aşağıdaki gibi ayrıştırılmıştır:
−
teknik ekipmanın satın alınması ve kullanılması: 20.000 Avro;
−
personel tarafından yürütülen görevlerin maliyetleri: 10.000 Avro;
−
personel maliyeleri: 144.000 Avro;
−
genel giderler: 26.000 Avro

16.

144.000 Avro olarak yuvarlanmış 143.999,58 Avroluk personel maliyetlerinin, aşağıdaki
yaklaşık maliyetlerden oluştuğu da açıkça görülmektedir:
−
bir yıllık süre boyunca üç araştırma hibesinin verilmesi: 57.037,98 Avro
−
bir doçent doktorun 2009’da 180 saatlik ücreti (saat ücreti 45,81 Avro), 2010’da 641
saatlik ücreti (saat ücreti 48,93 Avro): 39.609,93 Avro
−
kıdemli bir araştırmacının 2009’da 170 saatlik ücreti (saat ücreti 25,91 Avro), 2010’da
573 saatlik ücreti (saat ücreti 32,23 Avro): 22.936,95 Avro,
−
kıdemli olmayan bir araştırmacının 2009’da 170 saatlik ücreti (saat ücreti 20,50 Avro),
2010’da 584 saatlik ücreti (saat ücreti 26,48 Avro): 18.949,32 Avro,
−
bir laboratuvar teknisyeninin 2009’da 70 saatlik ücreti (saat ücreti 20,48 Avro), 2010’da
190 saatlik ücreti (saat ücreti 21,22 Avro): 5.465,40 Avro,

17.

Bu şartnamenin onaylanması kararına ve şartnameyle ilgili veya bundan kaynaklanan her tür
hazırlık çalışmasına karşı, çeşitli mesleki birlikler ve kuruluşlar, Puglia Bölgesel İdare
Mahkemesinin Lecce Kürsüsü (Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce)
nezdinde, kamu alımlarına ilişkin ulusal mevzuatın ve Avrupa Birliği mevzuatının ihlal edildiği
iddiası ile itiraz başvurusunda bulunmuşlardır. Sözkonusu mahkeme, bu itirazları onaylamış ve
inceleme çalışmasını İtalyan mevzuatı kapsamında mühendislik hizmetlerinin temini için
yapılan bir ihale olarak değerlendirilmesi gerektiği kararına varmıştır.

18.

Mahkemenin bu kararına karşı yaptıkları temyiz başvurusunda ASL ve Üniversite, sözkonusu
danışmanlık sözleşmesinin, İtalyan hukuku kapsamında, iki kamu kurumu arasında genel
fayda gözetilerek yapılan faaliyetlere ilişkin bir işbirliği anlaşması olduğunu iddia etmiştir.
Üniversitenin böyle bir sözleşmeye maddi çıkar gözeterek – ancak alınan ödemelerin yapılan
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masrafları karşılamakla sınırlı olması kaydıyla – taraf olması, üniversitenin kurumsal
faaliyetleri kapsamına girer. Bunun yanı sıra, inceleme projesinin araştırma organlarına
yaptırıldığı ve akademik literatürde kodlanmış veya oluşturulmuş her tür standart yöntem
veya prosedürün dışında gerçekleştirilecek deneyler ve analizler aracılığıyla yapılacak
araştırmaları gerektirdiği gerçeğine de dayanılmaktadır. Avrupa Birliği kanunları kapsamında
kamu idareleri arasına imzalanan bu tür işbirliği anlaşmalarının yasallığı, Divan içtihadıyla da
ortaya koyulmaktadır.
19.

Başvuruyu yapan mahkeme, 7 Ağustos 1990 tarihli ve 241 sayılı kanunun 15. maddesinde
belirtilen kamu idareleri arasında yapılan anlaşmaların, kamu yararı gözeten idari organların
çeşitli eylemlerini düzenleme amacını taşıdığını ve kamu hizmetlerinin mümkün olduğunca
etkin ve ekonomik bir şekilde yönetilebilmesi işlevine hizmet eden bir işbirliği türü olduğunu
belirtmiştir. Bir kamu idaresinin hizmet teminini maddi çıkar karşılığında başka bir kamu
idaresine vermek istediği durumlarda ve bu hizmetin, anlaşmanın tarafları olan idarelerin
kurumsal hedefleri doğrultusunda, kurumun görevleri dahilinde olması durumunda bu tür bir
anlaşma imzalanabilir.

20.

İtalya Danıştayı ise birincil amacının kar elde etmek olup olmadığına, işletme statüsünde olup
olmadığına veya piyasada süreklilik arz edecek şekilde varlık gösterip göstermediğine
bakılmaksızın, taraflardan birinin piyasaya hizmet veren her tür kamu idaresini kapsayan
‘müteşebbis’ tanımına giren bir kurum olarak değerlendirilebileceği durumlarda, iki kamu
idaresi arasında böyle bir anlaşma yapılmasının serbest rekabet ilkesine aykırı olup
olmayacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Başvuruyu yapan mahkeme, bu bağlamda,
C‑305/08 [2009] ECR I‑12129 sayılı CoNISMa davasına atıfta bulunmuştur.
Bu açıdan bakıldığında, Üniversitenin bir kamu ihalesine katılma kapasitesine sahip olması
kaydıyla, idarelerin Üniversite ile yapacakları sözleşmelerin 2004/18 sayılı Direktif, Ek II A’da
yer alan 8 ila 12. kategorilerde belirtilen araştırma hizmetlerine uygun hizmetleri ilgilendirdiği
durumlarda, bu sözleşmeler, ana davadakinde olduğu gibi, Avrupa Birliği’nin kamu alımları
kuralları kapsamına girer.

21.

Bu durum dikkate alındığında, İtalya Danıştayı yargı işlemlerini durdurmaya ve Divan’a
aşağıdaki soruları yönlendirmeye karar vermiştir:
‘2004/18 sayılı Direktif ve özellikle de bu Direktifin 1. Maddesinin 2. Paragrafının (a) ve (d)
bentleri, 2. Maddesi, 28. Maddesi ve Ek II A’da yer alan 8 ila 12. Kategoriler, hastane
yapılarının depreme karşı dayanıklılığının incelenmesi ve binaların, özellikle de stratejik
öneme sahip binaların ulusal mevzuat dikkate alınarak güvenlik derecesinin değerlendirilmesi
için, bu incelemeyi yapacak kurumun aynı zamanda bir müteşebbis olarak hareket edebileceği
durumlarda, hizmetin yerine getirilmesinde karşılaşılan maliyetlerle sınırlı bir bedel
karşılığında, iki idare arasında sözleşme yapılmasına izin veren ulusal mevzuatı engeller mi?

Ön karar için başvurulan soru
22.

Divan’a bu soruyla başvuran mahkeme, esasen, 2004/18 sayılı Direktifin, esas davaya konu
olan durumda olduğu gibi, iki kamu idaresinin, herhangi bir ihale daveti yayınlamadan,
aralarında bir çeşit işbirliği oluşturan bir sözleşme imzalamasına izin veren ulusal mevzuatı
engeller nitelikte yorumlanıp yorumlanamayacağını sormaktadır.

23.

İlk olarak söylenmesi gereken şey, 2004/18 sayılı Direktifin bir kamu ihalesine uygulanması
için, bu ihale kapsamındaki yaklaşık maliyetin, ihaleye konu olan yapım işi, mal veya hizmetin
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piyasa değeri dikkate alınarak belirlenen ve Direktifin 7. maddesinin (b) bendinde belirtilen
eşik değerlerin üzerinde olması gerektiğidir. Aksi durumda, diğer özellikleri yanında, değeri ve
gerçekleştirildiği yer açısından ilgili sözleşmenin sınır-ötesi nitelik taşıması durumunda,
Avrupa Birliği Antlaşmasının (TFEU) temel kuralları ve genel ilkeleri, özellikle de eşit muamele
ve milliyete dayalı ayrımcılık yapmama ilkeleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan şeffaflık
yükümlülüğü geçerlidi (bkz, diğerleri yanında, C‑147/06 ve C‑148/06 sayılı SECAP ve Santorso
[2008] ECR I‑3565 birleşik davalarının 20, 21 ve 31. maddeleri ile sözü geçen içtihat).
24.

Ancak, esas davaya konu olan sözleşmenin, hem 2004/18 sayılı Direktif hem de AB Kurucu
Antlaşmasının temel kuralları ve genel ilkeleri kapsamına girmesi, sorulan soruya verilecek
cevabı etkilemez. Çünkü ihale davetinin zorunlu olup olmadığına karar vermek üzere Divan’ın
içtihadında belirlenmiş kriterler, hem sözkonusu direktifin yorumlanmasında, hem de
Antlaşmanın ilkelerinin yorumlanmasında kullanılabilir (bunun için bkz: C‑573/07 sayılı Sea
[2009] ECR I‑8127 davası, madde 35 ile 37).

25.

Bunu söylemişken, bir hususun daha altını çizmek gerekmektedir; 2004/18 sayılı Direktifin 1.
maddesinin 2. paragrafı uyarınca, konusu direktife bağlı Ek II A’da belirtilen hizmetlerin temini
olan ve bir müteşebbis ile bir idare arasında maddi çıkar gözetilerek imzalanmış her sözleşme,
kamu ihale sözleşmesidir.

26.

Bu bağlamda, bu müteşebbisin kendisinin de bir kamu idaresi olması önem arz etmez (bunun
için bkz: C‑107/98 sayılı Teckal [1999] ECR I‑8121 davası, madde 51). İlgili kurumun aslen kar
amacı güden bir kurum olup olmadığı, bir işletme olarak yapılandırılıp yapılandırılmadığı veya
piyasada süreklilik arz ederek varlık gösterip göstermediği de önem arz etmemektedir (bunun
için bkz: CoNISMa davası, madde 30 ila 45).

27.

Bu nedenle, devlet üniversitesi gibi kurumlar söz konusu olduğunda Divan, bu tür kurumların,
esasen, bir kamu hizmet sözleşmesinin verilmesi için düzenlenen ihale sürecine katılma yetkisi
olduğunu belirtmektedir. Ancak, üye devletler, bu tür kurumların faaliyetlerini düzenlerken,
kurum olarak kendilerine koyulan ve tüzüklerinde belirtilen hedefleri dikkate alarak, bu
kurumların piyasada faaliyette bulunmalarına izin verebilir veya vermeyebilir. Yine de, bu tür
kurumların piyasaya hizmet sağlamaya yetkili olduğu durumlarda ve bu yetkinin derecesine
göre, ilgili hizmetlere ilişkin bir kamu ihalesine katılmaktan alıkoyulmayabilirler (bunun için
bkz: CoNISMa davası, madde 45, 48, 49 ve 51). Mevcut davada, başvuruyu yapan mahkeme,
üniversite eğitiminin yeniden yapılandırılması ve eğitim, organizasyon ve metodoloji
reformlarına ilişkin 11 Temmuz 1980 tarihli ve 382 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesinin 66.
maddesinin ilk paragrafında, devlet üniversitelerine, eğitim işlevlerinin aksamaması kaydıyla,
kamu kurumlarına veya özel kuruluşlara araştırma ve danışmanlık hizmeti tedarik etme
yetkisinin açıkça tanındığını belirtmiştir.

28.

Ayrıca, esas davada ele alınan sözleşmeye konu olanlara benzer faaliyetler – başvuruyu yapan
mahkemenin belirttiği gibi akademik araştırma kapsamına girebilecek olmalarına bağlı
kalmaksızın – bu faaliyetlerin doğası gereği, ya 2004/18 sayılı Direktife bağlı Ek II A’da yer alan
8. kategoride belirtilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin kapsamına, ya da aynı ekin 12.
kategorisinde yer alan mühendislik hizmetleri ve bunlara ilişkin bilimsel ve teknik danışmanlık
hizmetleri kapsamına girmektedir.

29.

Ayrıca, Mütalaasının 32 ve 34. maddelerinde Hukuk Sözcüsü tarafından belirtildiği gibi ve
‘maddi çıkar’ ifadesinin genel anlamından da açıkça anlaşılacağı üzere, yapılan ödemenin
hizmetin sağlanması sırasında ortaya çıkan masrafların karşılanmasıyla sınırlı olması, bir
sözleşmenin kamu ihale sözleşmesi kapsamından çıkması için yeterli bir sebep değildir.
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30.

Başvuruyu yapan mahkeme tarafından yerine getirilecek kontrollere bağlı olarak, esas davaya
konu olan sözleşmenin işbu kararın 26 ila 29. maddelerinde belirtilen bütün özellikleri
taşımadığı görülmektedir.

31.

Divan’ın içtihadı dikkate alındığındaysa, bir kamu idaresi tarafından yapılan iki tür sözleşme,
Avrupa Birliği kamu alımları mevzuatının kapsamına girmez.

32.

Bu sözleşmelerden ilki, bir kamu idaresi ile yasal olarak o idareden bağımsız olmakla birlikte, o
idarenin kendi birimleri üzerinde sahip olduğu kontrole benzer bir kontrol uyguladığı bir kişi
arasında ve kişinin faaliyetlerinin esas bölümünü kendisini kontrol eden kurum veya kurumlar
ile yürüttüğü durumlarda imzalanan sözleşmelerdir (bkz: Teckal davası, madde 50).

33.

Ancak bu istisna esas davaya konu olan bağlam için geçerli değildir çünkü başvurudan da
anlaşılacağı üzere ASL’nin Üniversite üzerinde herhangi bir kontrolü söz konusu değildir.

34.

Yukarıda bahsedilen sözleşmelerden ikincisi ise, kamu idareleri arasında hepsinin yapması
gereken bir kamu görevinin yerine getirilmesi amacıyla idareler arasında işbirliği oluşturan
sözleşmelerdir (bkz: 480/06 sayılı Komisyon – Almanya [2009] ECR I‑4747 davası, madde 37).

35.

Bu durumlarda, sözkonusu sözleşmelerin sadece kamu idareleri arasında imzalanması ve
herhangi bir özel müteşebbisin sürece dahil olmaması, hiçbir özel müteşebbisin rakiplerine
kıyasla avantajlı konuma getirilmemesi ve sözkonusu işbirliğinin sadece kamu yararına yönelik
hedeflere ulaşma düşüncesi ve gereklikleriyle yönetilmesi kaydıyla, Avrupa Birliğinin kamu
alımlarına ilişkin kuralları geçerli değildir (bkz: Komisyon – Almanya davası, madde 44 ve 47).

36.

Başvuruyu yapan mahkeme tarafından da belirtildiği üzere, esas davaya konu olan sözleşme,
işbu kararın bundan önceki iki paragrafında belirtilen kriterlerin bazılarını karşılıyor gibi
görünse de, bu sözleşme ancak bu kriterlerin tamamını karşılaması durumunda Avrupa Birliği
kamu alımları kurallarının dışında tutulabilir.

37.

Bu bağlamda, başvuru kararında yer alan bilgilerden de anlaşılacağı üzere, ilk olarak, sözleşme
kapsamında, önemli hatta büyük bir kısmı normalde mühendisler veya mimarlar tarafından
gerçekleştirilen faaliyetlere tekabül eden ve akademik bir temele sahip olmalarına rağmen
akademik araştırma mahiyetinde olmayan bir dizi önemli unsur yer almaktadır. Sonuç olarak
Divan’ın Komisyon – Almanya davasının 37. maddesinde verdiği hükmün aksine, yukarıda
sözü geçen sözleşme kapsamında kamu idareleri arasındaki işbirliğine konu olan kamu
hizmeti, hem ASL hem de Üniversite tarafından yerine getirilmesi gereken bir kamu
hizmetinin teminini sağlamamaktadır.

38.

İkinci olarak, Üniversitenin belli hizmetlerin yerine getirilmesi için başvurmasına izin verilen
üstün kaliteli dış hizmet sağlayıcıları arasında özel sektör hizmet sağlayıcılarının da olması
durumunda, esas davaya konu olan sözleşme özel işletmeler için bir avantaj sağlayabilir.

39.

Bu bağlamda ilgili bütün kontrolleri yerine getirmek başvuruyu yapan mahkemenin görevidir.

40.

Başvuruda yöneltilen sorunun cevabı şudur: sözleşmenin amacının ilgili idarelerin tamamı
tarafından yerine getirilmesi gereken bir kamu hizmetinin sağlanması olmadığı, bu
sözleşmenin sadece kamu yararına yönelik hedeflere ulaşma düşüncesi ve gereklikleriyle
yönetilmediği ve sözleşmenin herhangi bir özel sektör hizmet sağlayıcısını rakiplerine kıyasla
avantajlı bir konuma getirdiği durumlarda –durumun böyle olup olmadığı başvuruyu yapan
mahkeme tarafından belirlenecektir – Avrupa Birliği kamu alımları mevzuatı, ulusal
mevzuatın, herhangi bir ihale daveti yayınlanmadan iki idare arasında işbirliği oluşturan bir
sözleşme imzalanmasına izin vermesini engeller.

Masraflar
238

41.

İşbu dava, esas davanın tarafları için yargı sürecinin ulusal mahkeme önünde bekleyen bir
adımı olduğundan, masraflara ilişkin karar, o mahkemenin vermesi gereken bir karardır.
Tarafların karşılaştıkları dışında, Divan’a mütalaa sunarken karşılaşılan masraflar geri
alınamaz.

Divan (Büyük Daire) bu gerekçelere dayanarak aşağıdaki kararı vermiştir:
Sözleşmenin amacının ilgili idarelerin tamamı tarafından yerine getirilmesi gereken bir
kamu hizmetinin sağlanması olmadığı, bu sözleşmenin sadece kamu yararına yönelik
hedeflere ulaşma düşüncesi ve gereklikleriyle yönetilmediği ve sözleşmenin herhangi bir
özel sektör hizmet sağlayıcısını rakiplerine kıyasla avantajlı bir konuma getirdiği durumlarda
–durumun böyle olup olmadığı başvuruyu yapan mahkeme tarafından belirlenecektir –
Avrupa Birliği kamu alımları mevzuatı, ulusal mevzuatın, herhangi bir ihale daveti
yayınlanmadan iki idare arasında işbirliği oluşturan bir sözleşme imzalanmasına izin
vermesini engeller.
* Dava dili: İtalyanca
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C-465/11 sayılı Forposta and ABC Direct Contact davası
DİVAN KARARI (Üçüncü Daire)
13 Aralık 2012 (*)
(2004/18/AT Sayılı Direktif – 45. maddenin 2. paragrafı, birinci alt paragraf, (d) bendi –2004/17/AT
sayılı Direktif –53. maddenin 3. paragrafı ile 54. Maddenin 4. paragrafı –
Kamu Alımları – Posta hizmetleri sektörü – ihalenin karara bağlanmasında uygulanan ihale dışı
bırakma kriterleri – ciddi ölçüde görevi kötüye kullanma – kamu çıkarının korunması – adil rekabetin
sağlanması)
Krajowa Izba Odwolawcza’nın (Polonya) 30 Ağustos 2011 kararıyla yapılmış olan ve Divan’a 9 Eylül
2011’de intikal eden
Forposta SA,
ABC Direct Contact sp. z o.o.
ve
Poczta Polska SA,
davasına ilişkin Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın 267. maddesi uyarınca yapılmış ön
karar başvurusu hakkındaki
C-465/11 sayılı davada,
Üçüncü Daire’nin başkanlığına vekalet eden K. Lenaerts ve hakimler E. Juhász (Raportör),
G. Arestis, J. Malenovsky ve T. von Danwitz,
Hukuk Sözcüsü J. Mazák,
Başkatip, Yazı İşleri Müdürü M. Aleksejev’den oluşan
DİVAN (Üçüncü Daire)
yazılı usulü dikkate alarak ve 26 Eylül 2012 tarihli duruşmaya istinaden,
−
−
−
−
−

Forposta SA ve ABC Direct Contact sp. z o.o. için avukatlar P. Gruszczynski ve A. StarczewskaGalos tarafından,
Poczta Polska SA için avukatlar P. Burzynski ve H. Kornacki tarafından ,
Polonya Hükümeti için temsilciler M. Szpunar ve B. Majczyna ile M. Laszuk ve
E. Gromnicka tarafından,
İtalya Hükümeti için temsilci G. Palmieri ve yardımcısı devlet avukatı S. Varone tarafından,
Avrupa Komisyonu için temsilciler K. Herrmann ve A. Tokár tarafından

sunulan görüşleri değerlendirerek,
Hukuk Sözcüsünün mütalaayı dinleyerek, mahkeme görüşü çıkarmadan aşağıdaki kararı vermiştir:
Karar

240

1.

İşbu ön karar başvurusu yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin
gerçekleştirilmesine yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve
2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin (Avrupa Toplulukları Resmi
Gazetesi, 2004, sayı L 134, sayfa 114) 45. maddesinin 2. paragrafının ilk alt paragrafının (d)
bendi ile su, enerji, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların
kamu ihale usullerinin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/17/AT sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, 2004, sayı L
134, sayfa 1) 53. maddesinin 3. paragrafı ile 54. maddesinin 4. paragrafının yorumu
hakkındadır.

2.

Başvuru bir tarafta eski adı Praxis sp. zo.o. olan Forposta SA ve ABC Direct Contact sp zo.o. ile
diğer tarafta bundan sonra ‘Poczta Polska’ olarak anılacak olan Poczta Polska SA arasında,
Poczta Polska’nın Forposta SA ve ABC Direct Contact sp. z o.o’yu başlatmış olduğu ihalenin
dışında bırakması nedeniyle açılan dava kapsamında yapılmıştır.

Hukuki çerçeve
Topluluk mevzuatı
3.

2004/17 sayılı Direktifin VII. Bölümünün ‘nitel seçim kriterleri’ başlıklı 2. Kısmı kapsamında yer
alan 45. Maddenin başlığı ‘Aday ya da isteklinin kişisel durumu’dur. Sözkonusu maddenin 1.
paragrafı bir aday veya isteklinin doğrudan ihale dışında bırakılmasına neden olan kriterleri, 2.
paragrafı ise bu kriterlerin ne olduğunu belirtir. İkinci paragraf uyarınca:
‘Aşağıdaki durumlardan birisinin söz konusu olması halinde her müteşebbis ihale dışı
bırakılabilir:
(a) ulusal mevzuat ve düzenlemeler kapsamında; iflas etmek, tasfiye halinde olmak, işleri
mahkemece yönetilmek, alacaklıları ile bir anlaşmaya girmek, iş faaliyetlerini askıya almak ya
da buna benzer bir sebepten dolayı belirsiz bir durum içinde bulunmak,
(b) ulusal mevzuat ve düzenlemeler kapsamında iflas ilan etme işlemlerine, zorunlu tasfiye veya
mahkemece yönetilme ya da alacaklıları ile bir anlaşma içine girme prosedürüne ya da
bunlara benzer işlemlere tabi olmak,
(c) mesleki faaliyetleri ile ilgili herhangi bir suçtan dolayı ülkede geçerli olan yasal hükümler
uyarınca kesinleşmiş yargı kararı ile hüküm giymiş olmak,
(d) ihale makamları tarafından ispatlanabilecek şekilde mesleki faaliyetlerinden dolayı ağır
kusurlu davranışı nedeniyle suçlu bulunmuş olmak,
(e) müteşebbisin yerleşik bulunduğu veya ihale makamının bulunduğu ülkenin yasal
düzenlemeleri uyarınca sosyal güvenlik katkı payları ile ilgili yükümlülüklerini yerine
getirmemek,
(f) müteşebbisin yerleşik bulunduğu veya ihale makamının bulunduğu ülkenin yasal
düzenlemeleri uyarınca vergi ödemeleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemek,
(g) bu kısım kapsamında gerekli bilgileri vermemek veya söz konusu bilgilerin ibrazında ciddi
biçimde yanıltıcı bilgi vermekten dolayı suçlu olmak.
Üye devletler ulusal hukuklarına uygun olarak ve Topluluk hukukunu göz önünde
bulundurarak bu paragraf için uygulama şartlarını belirler.

4.

2004/17 sayılı Direktifin VII. Bölümünün 1. Kısmının başlığı ‘Yeterliğin belirlenmesi ve nitel
seçim’dir. Bu kısımda yer alan ‘Yeterlik sistemleri’ başlıklı 53. madde uyarınca:
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‘1. İhale düzenleyen kuruluşlar isterlerse müteşebbislerin niteliklerine göre değerlendirilmesi
için bir yeterlik sistemi oluşturup işletebilir. Yeterlik sistemi oluşturup işleten kuruluşlar,
müteşebbislerin istedikleri zaman yeterliğe başvurabilmelerini olanaklı kılmakla yükümlüdür.
…
3. İkinci paragrafta belirtilen yeterlik kriterleri ve kuralları, 2004/18/AT sayılı Direktifin 45.
maddesinde belirtilen ihale dışında bırakılma kriterlerini de madde kapsamında belirtilen
koşul ve şartlar altında olmak üzere içerebilir.
…’
5.

2004/17 sayılı Direktifin 1. Kısmında yer alan ve ‘yeterliğe dayalı seçim kriterleri’ başlıklı 54.
maddesinin 1. ve 4. paragrafları uyarınca:
‘1. Açık ihale usulünde yeterlik kriterleri uygulayan ihale makamları, bu kriterleri nesnel
kurallar çerçevesinde belirler ve ihaleye katılmak isteyen müteşebbislerin kriterlerden
haberdar olmasını sağlar.
…
4. Birinci ve ikinci paragraflarda belirtilen kriterler 2004/18/AT sayılı Direktifin 45.
maddesinde belirtilen ihale dışında bırakılma kriterlerini de madde kapsamında belirtilen
koşul ve şartlar altında olmak üzere içerebilir. İhaleyi düzenleyen kuruluşun 2. maddenin 1.
paragrafının (a) bendinde tanımlanan bir idare olması halinde, işbu maddenin 1. ve 2.
paragraflarında belirtilen kriter ve kurallar 2004/18/AT sayılı Direktifin 45. maddesinin 1.
paragrafında belirtilen ihale dışında bırakılma kriterlerini de kapsar.’

Polonya mevzuatı
6.

29 Ocak 2004 tarihli Kamu İhale Kanunu (Dz. U. sayı 113, kalem 759, ‘Kamu İhale Kanunu’)
kamu ihaleleri için geçerli olan usul ve esasları belirler ve yetkin makamların hangileri
olduğunu ifade eder. Bu kanunda değişiklik yapan ve 11 Mayıs 2011’de yürürlüğe giren 25
Şubat 2011 tarihli kanun (Dz U. sayı 87, kalem 484) Kamu İhale Kanununun 24. maddesinin 1.
paragrafına (1a) bendini eklemiştir. Değişik madde uyarınca:
‘1. Aşağıda tanımların kapsamına girenler kamu ihalelerinin dışında bırakılır:
…
(1a) ihale sürecinin başlatıldığı tarihten önceki üç yıllık dönemde müteşebbisin sorumlu
olduğu durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin en az %5’lik kısmının uygulanmaması üzerine,
ihale makamının sözleşmesini iptal, terk veya feshettiği müteşebbisler;
…’

Esas davaya konu olan anlaşmazlık ve ön karar için yöneltilen sorular
7.

Polonya Hazinesi’ne ait bir şirket olan ve posta hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Poczta
Polska, 2004/17 sayılı Direktif uyarınca bir ihale makamıdır. Poczta Polska ‘yurt içi ve yurt dışı
posta paketlerinin, öncelikli paketlerin, ödemeli gönderilen postaların ve özel koşullara tabi
posta paketlerinin teslimatı’ için bir açık ihale usulü başlatmıştır. Ön karar başvurusunda
belirtilen bulgulara göre, sözkonusu ihalenin bedeli, Avrupa Birliği (AB) kamu ihale kurallarının
geçerli olmaya başladığı eşik değerin üzerindedir.

8.

Poczta Polska, ihalenin belli kısımları için, Forposta SA ve ABC Direct Contact sp. zo.o.
tarafından verilen tekliflerin en uygun teklifler olduğunu düşünerek bu iki firmayı sözleşmeye
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davet etmiştir. İhaleye katılan diğer istekliler bu karara itiraz etmemiştir. Ancak, sözleşmenin
imzalanması için ayrılan sürenin son günü olan 21 Temmuz 2011 tarihinde Poczta Polska,
seçilen isteklilerin kamu ihale kanununun 24. maddesinin 1. paragrafının (1a) bendi uyarınca
zorunlu olarak ihalenin dışında bırakılmaları gerektiğini gerekçe göstererek ihaleyi iptal
etmiştir.
9.

İlgili iki firma, ulusal mevzuattaki bu hükmün 2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin 2.
paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle ihale makamının
iptal kararına karşı Krajowa Izba Odwolawcza’ya (Polonya Kamu İhale Kurumu) itiraz
başvurusu yapmıştır. Firmalara göre ulusal mevzuatta yer alan bu hükümde belirtilen
koşulların kapsamı, dışlanma nedeni olarak sadece ‘ağır kusurlu davranışı’ öngören AB
mevzuatına kıyasla çok daha geniştir. Esas davaya konu olan durumda AB mevzuatında
öngörüldüğü şekilde bir ‘ağır kusurlu davranış’ sözkonusu değildir.

10.

Başvuruyu yapan mahkeme, kamu ihale kanununun 24. maddesinin 1. paragrafının (1a) bendi
kabul edilirken, ulusal yasama organının bu maddeyi 2004/18 sayılı Direktifin 42. maddesinin
2. paragrafının ilk alt paragrafına yer alan (d) bendine dayanarak hazırladıklarını ifade ettiğini
belirtmiştir. Mahkeme ayrıca ulusal hükmün, temel aldığı AB hükmüyle uygun olup olmadığı
konusunda, aşağıdaki gerekçeler doğrultusunda haklı olduğunu düşündüğü şüphesini dile
getirmiştir.

11.

İlk olarak, 2004/18 sayılı Direktifin ilgili hükmünde ihalenin dışında bırakılma sebebi olarak
gösterilen ‘ağır kusurlu davranış’, yasal anlamda daha ziyade mesleki etik, erdem ve dürüstlük
ilkelerinin ihlaline gönderme yapmaktadır. Böyle bir ihlali gerçekleştiren kişi, karşı yetkili
merciler tarafından disiplin işlemlerinin başlatılması gibi mesleki yükümlülük doğuracak
sonuçlarla karşılaşır. Ağır kusurlu davranışın sözkonusu olup olmadığınaysa ilgili hüküm gereği
ihale makamı değil, yukarıda belirtilen disiplin işlemlerini başlatan yetkili merci veya
mahkemeler karar verir.

12.

Değinilmesi gereken ikinci husus, kamu ihale kanununun 24. maddesinin 1. paragrafının (1a)
bendinde ifade edilen ‘müteşebbisin sorumlu olduğu durumlar’ kavramının, 2004/18 sayılı
Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendinde ifade edilen
‘müteşebbisin gerçekleştirdiği’ ağır kusurlu davranış kavramından çok daha geniş bir kapsama
sahip olduğu dolayısıyla bu yaptırım uygulaya yönelik hükümlerde kullanılamayacağıdır.

13.

Üçüncü husus ise, 2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının ilk alt paragrafında
yer alan (d) bendi uyarınca kusurlu davranışın ağır olması gerektiği düşünüldüğünde,
sözleşmenin %5’lik bir kısmının yerine getirilmemiş olmasının ağır kusur olarak
nitelendirilmesi şüphe uyandırmaktadır. Başvuruyu yapan mahkeme, bu bağlamda, esas
davaya konu olan ulusal mevzuat hükmündeki koşullar uygulandığında, ihale makamının
sözkonusu müteşebbisi ihalenin dışında bırakması gerektiğini ve orantılılık ilkesini ihlal
edeceğinden bu müteşebbisin özel durumunu dikkate alamayacağını belirtmektedir.

14.

Başvuruyu yapan mahkeme ayrıca Adalet Divanı içtihadı uyarınca (C-213/07 sayılı Michaniki
davası [2008] ECR I-9999 ve C-376/08 sayılı Serrantoni ve Consorzio stabile edili davası [2009]
ECR I-12169), 2008/14 sayılı Direktifin, üye devletleri 45. maddenin 2. paragrafında belirtilen
kriterler dışında, ihalenin amaçları ile orantılı olduğu sürece müteşebbislerin mesleki
yeterliklerinin nesnel biçimde değerlendirilmesine dayanmayan başka ihale dışı bırakma
kriterleri uygulamaktan alıkoymadığının altını çizmiştir. Ancak Divan içtihadı uyarınca (C-21/03
ve C-34/03 sayılı Fabricom birleşik davası [2005] ECR I-1559 ile C-147/06 ve C-148/06 sayılı
SECAP ve Santorso birleşik davası [2008] ECR I-3565), AB mevzuatı, bir müteşebbisin otomatik
olarak ihale dışı bırakılmasını veya tekliflerin otomatik olarak reddedilmesini ve ihalenin
amacıyla orantılı olmayan koşulların veya tedbirlerin öne sürülmesini öngören ulusal mevzuat
hükümlerini engeller. Davaya konu ulusal mevzuat hükmü otomatik olarak uygulanmakla
kalmayıp gerçekten güvenilir olmayan yüklenicilerin ihale dışında bırakılmasıyla kamu
243

çıkarının korunması amacına ulaşmak için yapılması gerekenlerin çok daha ötesine
geçmektedir.
15.

Bu değerlendirmeler ışığında, Krajowa Izba Odwolawcza yargı sürecini durdurmaya ve ön
karar için aşağıdaki soruları Adalet Divanı’na yöneltmeye karar vermiştir:
‘1. Herhangi bir müteşebbisin ihale makamları tarafından ispatlanabilecek şekilde mesleki
faaliyetlerinden dolayı ağır kusurlu davranışı nedeniyle suçlu bulunmuş olmasının o
müteşebbisin ihale dışı bırakılması için yeterli bir sebep olabileceğini öngören 2004/18 sayılı
Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendi, 2004/17 sayılı
Direktifin 53. maddesinin 3. paragrafı ile 54. maddesinin 4. paragrafıyla birlikte
düşünüldüğünde, bir ihale sürecinin başlangıcından önceki üç yıllık dönem içerisinde
müteşebbisin sorumlu olduğu durumlar nedeniyle sözleşmenin en az %5’lik kısmının yerine
getirilmemiş olması durumunda ihale makamının bu müteşebbisle imzaladığı kamu
sözleşmesini iptal, terk veya feshetmesi, müteşebbisin ağır kusurlu davranışı olarak
yorumlanabilir mi?
2. Birinci sorunun cevabı olumsuz ise – bir üye devlet, kamunun çıkarları ile ihale
makamlarının meşru çıkarlarının korunması ve müteşebbisler arasında adil rekabet
koşullarının sağlanması için 2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinde belirtilenler dışında
başka gerekçelere dayanarak herhangi bir müteşebbisi ihale dışında bırakabiliyorsa; bir ihale
sürecinin başlangıcından önceki üç yıllık dönem içerisinde müteşebbisin sorumlu olduğu
durumlar nedeniyle sözleşmenin en az %5’lik kısmının yerine getirilmemiş olması durumunda
ihale makamının bu müteşebbisle imzaladığı kamu sözleşmesini iptal, terk veya
feshetmesinin, direktifin ve Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın hükümlerine
uygun olduğunu söylemek mümkün müdür?

Ön karar için yöneltilen sorular
Divan’ın yargısı
16.

Poczta Polska, hem yargı hem de danışmanlık işlevine sahip olmasından ötürü Krajowa Izba
Odwolawcza’nın AB Antlaşmasının 267. maddesi kapsamında bir mahkeme veya yargı merci
olarak kabul edilemeyeceğini iddia etmektedir.

17.

Bu açıdan, Adalet Divanı’nın içtihadı uyarınca, Divan’a ön karar başvurusu yapan bir makamın
AB Antlaşmasının 267. maddesi kapsamında bir mahkeme veya yargı merci olup olmadığını
tespit etmek için, Divan birden fazla unsuru dikkate alır, örneğin, makamın kamu hukukuna
tabi bir kurum olup olmadığı, daimi olup olmadığı, yargı yetkisinin zorunlu olup olmadığı,
uyguladığı usulün inter partes (taraflar arası) olup olmadığı, hukuk kurallarını uygulayıp
uygulamadığı ve bağımsız olup olmadığı (bkz: C-54/96 sayılı Dorsch Consult davası [1997]
ECR I-4961, madde 23 ve C-443/09 sayılı Grillo Star davası [2012] ECR I-0000, madde 20 ve
atıfta bulunulan diğer davalar).

18.

Mevcut davada, Divan’a intikal eden belgelerden de açıkça anlaşılacağı üzere, kamu ihale
kanunu uyarınca kurulmuş bir makam olan Krajowa Izba Odwolawcza, müteşebbisler ve
yetkin merciler arasındaki anlaşmazlıkların dinlenmesi ve karara bağlanması için münhasır
yargı yetkisiyle donatılmış bir ilk derece mercidir, faaliyetleri sözkonusu kanunun 172 ila 198.
maddeleri kapsamında düzenlenir ve sözkonusu hükümler doğrultusunda yargı yetkisini icra
ederken AB Antlaşmasının 267. maddesi kapsamında bir mahkeme veya yargı merci olarak
kabul edilir. Başka hükümler tarafından bu mercie danışmanlık görevinin de verilmiş olması,
bu bağlamda herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.
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Kabul edilebilirlik
19.

Polonya Hükümeti, ön karar için yapılan başvurunun, ulusal mevzuata dayanarak karar
verilmesi gereken anlaşmazlık hakkında AB mevzuatının yorumlanmasını talep etmek yerine
esasen sözkonusu ulusal mevzuatın 2004/18 sayılı Direktif ile uyumlu olup olmadığını tespit
etmeyi amaçladığı için varsayıma dayalı olduğunu, dolayısıyla kabul edilemeyeceğini öne
sürmektedir. Ancak, ön karar başvurularında, ulusal mevzuatın AB mevzuatıyla uyumlu olup
olmadığını değerlendirmek veya ulusal mevzuatın hükümlerini yorumlamak Divan’ın görevi
değildir.

20.

Bu bağlamda, başvuruyu yapan mahkemenin Adalet Divanı’ndan ulusal mevzuatın AB
mevzuatına uygunluğunu değerlendirmesini veya ulusal mevzuatı yorumlamasını istemediğini
belirtmek gerekmektedir. Başvuruyu yapan mahkeme, Kamu İhale Kanununun 24.
maddesinin 1. paragrafının (1a) bendinin esas davaya konu olan durumda uygulanmasının
gerekli olup olmadığını değerlendirmek üzere AB kamu alımları kurallarının yorumlanmasını
istemektedir. Ayrıca, seçilen teklifleri veren müteşebbislerin sözkonusu ulusal mevzuat
hükmü uyarınca zorunlu olarak ihale dışında bırakılmaları gerektiği gerekçesiyle, Poczta
Polska sözkonusu ihale sürecini iptal ettiğinden, Divan’a yöneltilen soruların bu anlaşmazlığı
çözmekle ilgili olduğunun da altı çizilmelidir.

21.

Bu durumda, ön karar için yapılan başvuru kabul edilebilir ve yöneltilen soruların
cevaplandırılması gerekir.

Birinci soru
22.

Başvuruyu yapan mahkeme bu soruyla esasen, 2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin 2.
paragrafının, bir ihale sürecinin başlangıcından önceki üç yıllık dönem içerisinde müteşebbisin
sorumlu olduğu durumlar nedeniyle sözleşmenin en az %5’lik kısmının yerine getirilmemiş
olması durumunda ihale makamının bu müteşebbisle imzaladığı kamu sözleşmesini iptal, terk
veya feshetmesini müteşebbisin ağır kusurlu davranışı olarak öngören ve bu nedenle bu
müteşebbisin doğrudan ihalenin dışında bırakılmasına neden olan ulusal mevzuatı engellediği
şekilde mi yorumlanması gerektiğini sormaktadır.

23.

2004/17 sayılı Direktifin konusunu ilgilendiren bir durumun o direktif kapsamında
değerlendirilmesi gerektiğine dair Polonya Hükümeti tarafından Divan’da görülen duruşmada
sunulan gözlemlerin ışığında; başvuruyu yapan mahkemenin bulgularına göre, ulusal yasama
organının ilgili şirketlerin ihale dışında bırakılmasında esas alınan kamu ihale kanununun 24.
maddesinin 1. paragrafının (1a) bendini yasalaştırırken, 2004/18 sayılı Direktifin 45.
maddesinin 2. paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendini temel aldığını bizzat
yasama organının kendisinin ifade ettiğinin altı çizilmelidir. Ayrıca 2004/17 sayılı Direktifin 53.
maddesinin 3. paragrafı ile 54. maddesinin 4. paragrafı açık bir şekilde 2004/18 sayılı
Direktifin 45. maddesine atıfta bulunmaktadır.

24.

Polonya Cumhuriyeti’nin 2004/17 sayılı Direktifin sözkonusu hükümlerinde öngörülen
seçenekten yararlanıp, ulusal mevzuatına 2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin 2.
paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendinde belirtilen ihale dışı bırakma nedenini
eklediği açıktır.

25.

2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendi,
aynı alt paragrafta yer alan (a), (b), (e), ve (f) bentlerinin aksine, ulusal mevzuata veya
kurallara atıfta bulunmamaktadır ancak 45. maddenin 2. paragrafının ikinci alt paragrafı, üye
devletlerin ulusal mevzuatları uyarınca ve AB mevzuatını dikkate alarak uygulamaya ilişkin
koşullarını belirtmeleri gerektiğini öngörmektedir.
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26.

Sonuç olarak, 45. maddenin 2. paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendinde geçen
‘mesleki’, ‘ağır’, ‘kusurlu davranış’ kavramları, AB mevzuatını dikkate aldıkları sürece ulusal
mevzuatta yer alabilir ve açıklanabilir.

27.

Polonya Hükümetinin haklı olarak işaret ettiği üzere, ‘mesleki kusurlu davranış’ kavramı,
sadece müteşebbisin dahil olduğu meslek koluna ilişkin bir disiplin makamı tarafından veya
res judicata (kesin hüküm) etkisine sahip bir kararla oluşturulan ve sadece o meslek koluna
ilişkin etik standartların ihlalini değil, aynı zamanda müteşebbisin mesleki açıdan
güvenilirliğini etkileyecek bütün kusurlu davranışları da kapsamaktadır.

28.

Gerçekten de 2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının ilk alt paragrafında yer
alan (d) bendi ihale makamlarının ispatlanabilecek her türlü yöntemi kullanarak mesleki
kusurlu davranışı ispatlamalarına izin vermektedir. Ayrıca, aynı alt paragrafın (c) bendinin
aksine, (d) bendi, mesleki kusurlu davranışı ispatlamak için kesin hüküm etkisine sahip bir
hüküm veya karar gerektirmemektedir.

29.

Sonuç olarak, bir müteşebbisin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
prensipte mesleki kusurlu davranış olarak değerlendirilebilir.

30.

Ancak, ‘ağır kusurlu davranış’ kavramının normalde bir müteşebbisin ciddi ölçüde kasıt veya
ihmal sonucunda göstermiş olduğu davranış anlamına geldiği dikkate alınmalıdır. Buna göre,
bir sözleşmenin tamamen veya kısmen yanlış, eksik veya kusurlu şekilde yerine getirilmesi
ilgili müteşebbisin mesleki yetkinliğinin sınırlı olduğu anlamına gelebilir ancak doğrudan ağır
kusurlu davranış olarak yorumlanamaz.

31.

Ayrıca, ‘ağır kusurlu davranışın’ var olup olmadığını tespit etmek için, prensipte, ilgili
müteşebbisin davranışının münferit olarak değerlendirilmesi gerekir.

32.

Ancak esas davaya konu olan durumda geçerli olan kurallar, ihale makamının daha önceki bir
kamu ihalesi süreci çerçevesinde müteşebbisin sorumlu olduğu durumlardan ötürü
müteşebbisle olan sözleşmesini iptal veya feshetmiş olması nedeniyle müteşebbisi doğrudan
ihale dışında bırakmasını gerektirmiştir.

33.

Bu bağlamda, ulusal yasal sistemlerin hukuki mesuliyete ilişkin özellikleri düşünüldüğünde,
‘müteşebbisin sorumlu olduğu durumlar’ kavramının oldukça geniş olduğu ve davranışın da
ötesine geçerek müteşebbisin ciddi kastı veya ihmalini de kapsayabileceği dikkate alınmalıdır.
Yine de, 2004/17 sayılı Direktifin 54. maddesinin 4. paragrafı, 2004/18 sayılı Direktifin 45.
maddesinde belirtilen ihale dışında bırakma kriterlerini aynı maddede öngörülen koşullar
uyarınca uygulama yetkisi tanımaktadır; bunun anlamı, yukarıda 25. maddede belirtilen ‘ağır
kusurlu davranış’ kavramının ‘müteşebbisin sorumlu olduğu durumlar’ kavramıyla
değiştirilemeyeceğidir.

34.

Ayrıca, ihale makamının bir müteşebbisi daha önceki bir davranışından ötürü ihale dışı
bırakmasını gerektiren ancak daha önceki sözleşmenin ifası sırasında müteşebbisin sözde
kusurlu davranışının ağırlığını münferit olarak değerlendirmesine izin vermeyen parametreler,
bizzat esas davaya konu olan ulusal mevzuat tarafından oluşturulmuştur.

35.

Sonuç olarak, esas davaya konu olan ulusal kuralların, 2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin
2. paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendini uygulamak için genel bir çerçeve takip
etmediği fakat ihale makamlarına belli durumlarda doğrudan çıkarılabilecek zorunlu sonuçlar
veya gereklikler dayattığı, dolayısıyla da AB mevzuatına istinaden 45. maddenin 2.
paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendinde öngörülen ihale dışı bırakma
gerekçelerinin uygulama koşullarını belirterek, aynı direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının
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ikinci alt paragrafı uyarınca üye devletlerin kullandığı takdir hakkını aştığı açıkça
anlaşılmaktadır.
36.

Yukarıda belirtilen değerlendirmeler ışığında, birinci sorunun cevabı, 2004/18 sayılı Direktifin
45. maddesinin 2. paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendinin, bir ihale sürecinin
başlangıcından önceki üç yıllık dönem içerisinde müteşebbisin sorumlu olduğu durumlar
nedeniyle sözleşmenin en az %5’lik kısmının yerine getirilmemiş olması durumunda ihale
makamının bu müteşebbisle imzaladığı kamu sözleşmesini iptal, terk veya feshetmesinin,
müteşebbisin doğrudan ihale dışında bırakılmasına neden olacak ağır kusurlu davranış
olduğunu öngören ulusal mevzuatı engellediği şekilde yorumlanması gerektiğidir.

İkinci soru
37.

Birinci soruya verilen cevabın olumsuz olması durumunda cevap verilmesi istenen bu soru
esasen, AB kamu alımları mevzuatı kapsamındaki ilke ve kuralların, kamunun çıkarları ile ihale
makamlarının meşru çıkarlarının korunması ve müteşebbisler arasında adil rekabet
koşullarının sağlanması gerekçeleri gösterildiğinde, birinci soruda belirtilen bu gibi
durumlarda ihale makamlarının bir müteşebbisi doğrudan ihale dışında bırakmasını gerektiren
ulusal mevzuata izin verip vermediğini sormaktadır.

38.

2004/17 sayılı Direktifin 54. maddesinin 4. paragrafında açıkça anlaşılacağı üzere, ihale
makamları, 2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinde belirtilen ihale dışında bırakma
gerekçelerine ilaveten, yeterliğe dayalı seçme kriterleri de uygulayabilmektedir; ancak bir
taraftan da Divan’ın içtihadı uyarınca, 2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafı,
müteşebbisin mesleki yeterliklerine ilişkin nesnel değerlendirmelere dayanan sebeplerle ihale
dışında bırakılmasını gerekçelendiren dayanakları kapsamlı olarak belirtmekte, dolayısıyla üye
devletlerin bu listeye müteşebbislerin ihale dışında bırakılmasına ilişkin bu hükümde
belirtilenler dışında başka mesleki yeterlik kriterleri eklemesini engellemektedir (bkz. C226/04 ve C-228/04 sayılı La Cascina ve Diğerleri birleşik davası [2006] ECR I-1347, madde 22;
Michaniki davası, madde 43 ve C-74/09 sayılı Bâtiments et Ponts Construction ve WISAG
Produktionsservice davası [2010] ECR I-7271, madde 43).

39.

İhale dışı bırakma gerekçeleri, yalnızca müteşebbislerin mesleki yeterlikleriyle ilişkili
olmadığında, dolayısıyla yukarıda belirtilen kapsamlı listenin kapsamına girmediğinde bu
gerekçelere AB kamu alımları mevzuatında yer alan ilkeler ve kurallar uyarınca izin verilip
verilemeyeceği değerlendirilebilir (bkz. Fabricom davası, madde 25 ila 36; Michaniki davası,
madde 44 ila 69 ve C-538/07 sayılı Assitur davası [2009] ECR I-4219, madde 21 ila 33).

40.

Ancak, mevcut davada, yukarıda 10. ve 23. maddelerde belirtildiği üzere kamu ihale
kanununun 24. maddesinin 1. paragrafının (1a) bendi Polonya yasama merci tarafından
2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin 2. paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d)
bendine dayanılarak kabul edildiği için, sözkonusu ulusal hüküm, müteşebbisin mesleki
yeterliğine ilişkin bir ihale dışı bırakma gerekçesi öngörmektedir. Bu gerekçe, birinci soruya
verilen cevaptan da anlaşılacağı üzere direktifteki ilgili maddenin ilk alt paragrafında verilen
kapsamlı listeyi aşmaktadır, dolayısıyla AB kamu alımları mevzuatının ilkeleri veya kuralları
uyarınca böyle bir gerekçeye izin verilemez.
41. Sonuç olarak, ikinci sorunun cevabı, AB kamu alımları mevzuatı kapsamındaki ilke ve
kuralların, kamunun çıkarları ile ihale makamlarının meşru çıkarlarının korunması ve
müteşebbisler arasında adil rekabet koşullarının sağlanması gerekçeleri gösterildiğinde, ön
karar için yöneltilen birinci soruda belirtilen bu gibi durumlarda ihale makamlarının bir
müteşebbisi doğrudan ihale dışında bırakmasını gerektiren ulusal mevzuata izin vermediği
yönündedir.
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Mevcut kararın geçerlilik süresi/zamana yönelik etkileri
42.
Polonya Hükümeti, duruşma esnasında, Divan’ın 2004/18 sayılı Direktifin 45. maddesinin 2.
paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendinin esas davaya konu olan bu gibi ulusal
mevzuatı engellediği şekilde yorumlaması halinde, Divan’dan mevcut kararın zaman yönelik
etkilerini sınırlandırmasını talep etmiştir.
43.

Başvurusunu desteklemek amacıyla, Polonya Hükümeti, Divan’ın henüz yorumlamadığı AB
mevzuatındaki sözkonusu hükmün sözde anlaşılmazlığını ve bu yorumlamanın ulusal düzeyde
neden olacağı ciddi ekonomik riskleri göstermiştir.

44.

Bu bağlamda, AB Antlaşmasının 267. Maddesinin verdiği yargı yetkisini kullanırken Divan’ın
bir AB kuralına yaptığı yorum, bu kuralın anlamını ve kapsamını açıklayıcı niteliktedir ve
kuralın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacak şekilde anlaşılması ve uygulanması
gerekir; Divan sadece istisnai durumlarda ve AB hukuki düzeninin özünde yatan yasal kesinlik
ilkesini uygularken iyi niyet çerçevesinde oluşturulmuş hukuki ilişkileri sorgulama amacıyla
yorumladığı bir hükmün ilgili kişi veya taraflarca kullanılmasını kısıtlayabilir (bkz., diğerleri
yanında, C-338/11 ila C-347/11 sayılı Santander Asset Management SGIIC and Others birleşik
davaları [2012] ECR I-0000, madde 58 ve 59 ile C-525/11 sayılı Mednis davası [2012] ECR I0000, madde 41 ve 42).

45.

Daha da açıklamak gerekirse, Divan böyle bir adımı sadece çok özel bazı durumlarda atmıştır;
örneğin, AB mevzuatı hükümlerinin doğurabileceği sonuçlar hakkında ciddi ve nesnel
belirsizlikler olması hatta Avrupa Komisyonu ve üye devletlerin de bu belirsizliği arttırdığı
durumlarda bireylerin ve ulusal mercilerin AB mevzuatına uymayan uygulamalar kabul etmek
zorunda kaldığı ve geçerli olduğu düşünülen kurallar nedeniyle iyi niyet çerçevesinde girişilmiş
çok sayıda hukuki ilişkinin ekonomik açıdan ciddi risklere maruz kaldığı durumlarda böyle
adımlar atılmıştır (bkz., diğerleri yanında, Santander Asset Management SGIIC and Others
davası, madde 60 ile Mednis davası, madde 43).

46.

AB mevzuatının ilgili hükümlerinin ciddi nesnel belirsizliğe neden olduğuna dair sözde iddialar,
esas davaya konu olan durumda kabul edilemez. İlk olarak, 2004/18 sayılı Direktifin 45.
maddesinin 2. paragrafının ilk alt paragrafında yer alan (d) bendi kapsamında belirtilen ‘ağır
kusurlu davranış’ durumu kamu ihale kanununun 24. maddesinin 1. paragrafının (1a)
bendinde belirtilen ihale dışı bırakma gerekçesini açıkça kapsamamaktadır. Belirtilmesi
gereken ikinci husus ise, esas davaya konu olan ulusal mevzuat hükmünün kabul edildiği
tarihte halihazırda oturmuş olan içtihattan da açıkça anlaşılacağı üzere, sözkonusu ihale dışı
bırakma gerekçesi, AB kamu alımları mevzuatının ilkelerine veya diğer kurallarına gönderme
yapılarak haklı çıkarılamaz.

47.

Üye devlet için ön karar başvurusu kapsamında ortaya çıkabilecek mali sonuçlara gelince;
bunlar da kararın zamana yönelik etkilerini kısıtlayıcı nitelikte değildir (bkz. Santander Asset
Management SGIIC and Others davası, madde 62 ile Mednis davası, madde 44).

48.

Polonya Hükümeti, bu karar nedeniyle Polonya Cumhuriyeti’nin ciddi ekonomik riske girip
girmediğini değerlendirmesi için Divan’a herhangi bir kanıt zaten sunmamıştır.

49.

Buna göre, mevcut kararın zaman yönelik etkisini sınırlandırmak gerekmemektedir.

Maliyetler
50.

İşbu dava, esas davanın tarafları için yargı sürecinin ulusal mahkeme önünde bekleyen bir
adımı olduğundan, masraflara ilişkin karar, ulusal mahkemenin vermesi gereken bir karardır.
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Tarafların karşılaştıkları dışında, Divan’a mütalaa sunarken karşılaşılan masraflar geri
alınamaz.
Divan (Üçüncü Daire) bu gerekçelere dayanarak aşağıdaki kararı vermiştir:
1. Yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine yönelik
usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 45. maddesinin 2. paragrafının ilk alt paragrafında yer
alan (d) bendi, bir ihale sürecinin başlangıcından önceki üç yıllık dönem içerisinde
müteşebbisin sorumlu olduğu durumlar nedeniyle sözleşmenin en az %5’lik kısmının yerine
getirilmemiş olması durumunda ihale makamının bu müteşebbisle imzaladığı kamu
sözleşmesini iptal, terk veya feshetmesinin, müteşebbisin doğrudan ihale dışında
bırakılmasına neden olacak ağır kusurlu davranış olduğunu öngören ulusal mevzuatı
engellediği şekilde yorumlanmalıdır.
2. AB kamu alımları mevzuatı kapsamındaki ilke veya kurallar, kamunun çıkarları ile ihale
makamlarının meşru çıkarlarının korunması ve müteşebbisler arasında adil rekabet
koşullarının sağlanması gerekçeleri gösterildiğinde, ön karar için yöneltilen birinci soruda
belirtilen bu gibi durumlarda ihale makamlarının bir müteşebbisi doğrudan ihale dışında
bırakmasını gerektiren ulusal mevzuata izin vermez.
* Dava dili: Lehçe.
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C-218/11 sayılı Édukövízig and Hochtief Construction davası
DİVAN KARARI (Yedinci Daire)
18 Ekim 2012 (*)
(2004/18/AT sayılı Direktif – Kamu yapım işleri, kamu mal alımı ve kamu hizmet alımı ihaleleri –
Madde 44(2) ve 47(1)(b), (2) ve (5) – İsteklilerin ekonomik ve mali durumu– Tek bir muhasebe
göstergesi esas alınarak tespit edilen asgari kapasite düzeyi– şirketin yıllık hesaplarına ilişkin ulusal
mevzuattan kaynaklanan farklılıklardan etkilenebilecek muhasebe göstergesi)
Fővárosi Ítélőtábla’nın (Macaristan) 20 Nisan 2011 tarihli kararıyla yapılmış olan ve Divan’a 11 Mayıs
2011 tarihinde intikal eden
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig),
Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, (şu an Hochtief Solutions AG Magyarországi
Fióktelepe),
v
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság,
Müdahil taraflar:
Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt,
MÁVÉPCELL Kft,
davasına ilişkin olarak AT Antlaşmasının 267. Maddesi uyarınca yapılmış ön karar başvurusu
hakkındaki
C-218/11 sayılı davada,
Daire Başkanı G. Arestis, Hakimler J. Malenovský ve D. Šváby (Raportör)
Hukuk Sözcüsü: Y. Bot,
Başkatip: Yazı İşleri Müdürü K. Sztranc-Sławiczek’ten oluşan
DİVAN (Yedinci Daire)
Yazılı yargılama usulünü dikkate alarak ve 29 Mart 2012 tarihli duruşmaya istinaden,
−
−
−

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) için avukatlar G. Buda,
A. Cséza ve D. Kuti tarafından,
Şu an Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe olan Hochtief Construction AG
Magyarországi Fióktelepe için avukat Z. Mucsányi tarafından,
Macaristan Hükümeti için temsilciler Z. Fehér, K. Szíjjártó ve G. Koós tarafından,
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−
−
−

Çek Cumhuriyeti Hükümeti için temsliciler M. Smolek ve T. Müller tarafından,
Almanya Hükümeti için temsilciler T. Henze ve J. Möller tarafından,
Avrupa Komisyonu için temsilciler A. Tokár ve A. Sipos tarafından,

sunulan görüşleri değerlendirerek,
Hukuk sözcüsünün mütalaasını dinledikten sonra, mütalaasız karar verme yönünde karar vererek
aşağıdaki kararı vermiştir:
Karar
1.

Bu ön karar başvurusu, yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin
gerçekleştirilmesine yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve
2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin (Avrupa Toplulukları Resmi
Gazetesi, 2004, sayı L 134, sayfa 114) 44. Maddesinin 2. Paragrafı, 47. Maddesinin 1.
Parafrafının (b) bendi, 2. Paragrafı ve 5. Paragrafının yorumu ile ilgilidir.

2.

Ön karar başvurusu, idari temyiz mercii niteliğindeki Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntőbizottság’ın (Kamu İhale Konseyi’nin Kamu İhale Temyiz Kurulu) bir kararı karşısında
Fővárosi Ítélőtábla’ya (Budapeşte Temyiz Mahkemesi) intikal eden temyiz başvurusu
kapsamında Fővárosi Ítélőtábla tarafından yapılmıştır. Sözkonusu karar, Almanya kanunlarına
göre kurulan anonim şirket Hochtief Solutions AG’nin Macaristan’daki iştiraki olan eski adıyla
Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, yeni adıyla Hochtief Solutions AG
Magyarországi Fióktelepe (bundan sonra ‘Hochtief Macaristan’ olarak anılacaktır) ile bundan
sonra ‘Édukövízig’ olarak anılacak olan Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (Kuzey Trans-Tuna Çevre Koruma ve Su Yönetimi Müdürlüğü) arasında,
Édukövízig tarafından başlatılan belirli istekliler arasında ihale sürecine ilişkin ortaya çıkan bir
anlaşmazlık hakkındadır. Hochtief Macaristan tarafından başlatılan sözkonusu yargı
sürecinde, davalı temyiz makamı, davacı ise Hochtief Macaristan ile birlikte Édukövízig’dir.

Hukuki çerçeve
Avrupa Birliği mevzuatı
2004/18 sayılı Direktif
3.

2004/18 sayılı Direktifin giriş bölümünde yer alan aşağıdaki gerekçeler uyarınca:
‘...
(2) Üye devletlerde, devlet, bölgesel ya da yerel yönetimler ile kamu hukukuna tabi diğer
kuruluşlar adına gerçekleştirilen ihaleler, Antlaşma ilkelerine, özellikle malların serbest
dolaşımı, iş kurma serbestisi ve hizmet sunma serbestisi ilkeleri ile bunlardan doğan eşit
muamele ilkesi, ayrımcılık yapmama ilkesi, karşılıklı tanınma ilkesi, orantılılık ve şeffaflık gibi
ilkelere tabidir; ancak, belli bir değerin üzerindeki kamu ihale sözleşmelerinde, bu ilkelerin
uygulanabilirliğini sağlamak ve kamu ihalelerinin rekabete açılmasını garanti etmek için ulusal
usullerin Topluluk hükümleriyle koordine edilmesi tavsiye edilmektedir; bu nedenle,
koordinasyon hükümlerin hem yukarıda belirtilen kural ve ilkeler, hem de Antlaşma’nın diğer
kuralları uyarınca yorumlanması gerekmektedir;
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...
(39) Açık ihale usulünde isteklilerin, belli istekliler arasında ihale ve ilanlı pazarlık usulünde ve
rekabetçi diyalog içinde adayların, uygunluklarının onaylanması ve bunların seçiminin şeffaf
koşullar altında gerçekleştirilmesi gerekmektedir; bu amaçla, ihale makamları tarafından
rakipler arasında seçim yapılırken kullanılacak, ayrımcı olmayan kriterler ve ekonomik
operatörlerin bu kriterlere uyduklarını göstermek için kullanabilecekleri araçlar tespit
edilmelidir; aynı şeffaflık ilkesi çerçevesinde, bir ihale rekabete açıldıktan sonra ihale
makamları kullanacakları seçim kriterlerini ve ekonomik operatörleri ihale sürecine kabul
etmeden önce talep edecekleri ya da etmeyecekleri spesifik yeterlilik düzeyini bildirmelidir.
(40) İhale makamı, belli istekliler arasında ihale ve ilanlı pazarlık usulünde ve rekabetçi diyalog
içinde adayların sayısına sınırlama getirebilir; aday sayısının bu şekilde azaltılması, ihale
ilanında belirtilen objektif kriterler esasında gerçekleştirilmelidir; söz konusu objektif
kriterlerin ağırlıklı değerlendirme içermesi şart değildir; ekonomik operatörlerin kişisel
durumuna ilişkin kriterler için 45. maddede belirtilen durumlara genel bir atıfta bulunulması
yeterlidir.
...’
4.

2004/18 sayılı Direktifin ‘İhalelerin gerçekleştirilmesine ilişkin ilkeler’ başlıklı 2. Maddesi
uyarınca:
‘İhale makamları ekonomik operatörlere eşit muamelede bulunur, ayrımcılık yapmaz ve şeffaf
bir şekilde hareket eder.’

5.

2004/18 sayılı Direktifin ‘Katılımcıların yeterliğinin tespiti ve seçilmesi ile ihalelerin
sonuçlandırılması’ başlıklı 44. Maddesi uyarınca:
‘1. İhaleler; … ekonomik operatörlerin yeterliği, ihale makamları tarafından 47 ilâ 52.
maddelerde yer alan ekonomik ve mali durum, mesleki ve teknik bilgi veya uzmanlığa ilişkin
kriterler, ayrıca uygun olduğu hallerde 3. paragrafta belirtilen ayrımcı nitelikte olmayan kural
ve kriterlere göre kontrol edildikten sonra …, 53 ve 55. maddelerde öngörülen kriterlere göre
sonuçlandırılır.
2. İhale makamları, 47 ve 48. maddelere göre adayların ve isteklilerin karşılaması gereken
asgari kapasite düzeylerini belirleyebilir. 47 ve 48. maddelerde belirtilen bilginin kapsamı ve
belirli bir ihale için aranılan asgari kapasite düzeyleri ihalenin konusu ile ilgili ve orantılı
olmalıdır. Söz konusu asgari düzeyler ihale ilanında belirtilir.
3. Belli istekliler arasında ihale usulü, ilanlı pazarlık usulü ve rekabetçi diyalog usulünde,
gerekli sayıda yeterli aday bulunması kaydıyla, ihale makamları, teklif vermek, pazarlıkta
bulunmak veya müzakere başlatmak üzere davet edecekleri yeterli aday sayısını
sınırlandırabilir. İhale makamları ihale ilanında uygulayacakları nesnel ve ayrımcı olmayan
kriter veya kuralları… belirtir.
...’

6.

Direktifin ‘Ekonomik ve mali durum’ başlıklı 47. maddesi uyarınca:
‘1. Ekonomik operatörün (müteşebbisin) ekonomik ve mali durumu, genel kural olarak,
aşağıda yer alan belgelerden bir veya daha fazlası aracılığı ile ortaya konabilir:
(a) bankalardan alınan ilgili beyannameler veya gerektiğinde ilgili mesleki risk mesuliyet
sigortasına ilişkin belge,
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(b) ekonomik operatörün yerleşik bulunduğu ülkedeki mevzuata göre bilanço
yayımlanmasının gerekli olduğu durumlarda, bilançolar veya bilanço kısımları,
(c) ciro hakkında bilgilerin mevcut olması durumunda, toplam ciroyu gösteren belge ve
gerektiğinde, ekonomik operatörün kurulduğu veya faaliyete başladığı tarih itibarıyla,
ihale konusu alandaki mevcut en fazla son üç mali yıla ait ciroyu gösteren belge,
2. Bir ekonomik operatör, gerektiğinde ve belirli bir ihale için, başka işletmelerin
kapasitesinden, bu işletmeler ile arasında olan bağlantıların hukuki niteliğine bakılmaksızın
faydalanabilir. Bu durumda ekonomik operatör, örneğin işletmelerden bu amaçla bir
taahhütname getirerek, gerekli kaynakları kullanılabilir hale getireceğini ihale makamına
ispatlamak zorundadır.
3. Aynı şartlar altında, 4. maddede belirtilen ekonomik operatörler grubu, grup içinde yer alan
katılımcıların veya diğer işletmelerin kapasitelerinden faydalanabilir.
4. İhale makamları, ihale ilanında veya ihale davetinde 1. paragrafta belirtilen belge veya
belgelerden hangilerini seçtiklerini ve temin edilmesi gereken diğer belgeleri belirtir.
5. Ekonomik operatörün, ihale makamınca talep edilen belgeleri herhangi bir geçerli sebepten
dolayı temin edememesi halinde, ekonomik operatör ekonomik ve mali durumunu ihale
makamının uygun göreceği diğer bir belge ile kanıtlayabilir.

78/660/AAT sayılı Direktif
7.

Antlaşma’nın 44. Maddesinin 2. Paragrafının (g) bendine dayanan, belli türden şirketlerin yıllık
hesapları hakkında 25 Temmuz 1978 tarihli ve 78/660/AAT sayılı Dördüncü Konsey
Direktifi’nin gerekçeler bölümünün ilk maddesinden de anlaşılacağı üzere, Direktif, diğerleri
yanında, sınırlı sorumluluk esasına göre kurulan belli şirketlerin yıllık hesaplarının sunumu ve
içeriği, değerleme yöntemleri ve bunların yayınlanmasına ilişkin ulusal mevzuat hükümlerinin
uyumlaştırılması hakkındadır. Sözkonusu direktifin, ilgili şirketlerin türlerini tanımlayan 1.
Maddesinin 1. Paragrafında, Federal Almanya Cumhuriyeti için ‘Aktiengesellschaft’ kapsama
alınmıştır.

8.

Ancak, bu direktifin öngördüğü uyumlaştırma sadece kısmi bir uyumlaştırmadır. Bu nedenle,
6. Madde kapsamında, Üye Devletlerin bilanço ve kar zarar hesaplarının kâr tahsisini de
içerecek şekilde düzenlenmesine izin verebilecekleri veya bunu zorunlu kılabileceklerine dair
bir hüküm yer almaktadır.

Almanya ve Macaristan mevzuatı
9.

Ön karar başvurusundan da anlaşılacağı üzere, şirketlerin yıllık hesaplarına ilişkin Almanya ve
Macaristan mevzuatında, bilançolarda kar zarar kaleminin kâr payı tahsisini dikkate alması
gerektiği öngörülmektedir. Ancak, Macaristan mevzuatında bu uygulamaya, yalnızca
bilançodaki sözkonusu kalemi eksi değere düşürecek bir etki yaratmadığı durumlarda izin
verilirken, Almanya mevzuatında, en azından bir iştirakten ana şirkete yapılan kâr transferi
söz konusu olduğunda, böyle bir sınırlamaya yer verilmemektedir.

Esas davaya konu olan anlaşmazlık ve ön karar için yöneltilen sorular
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10.

Édukövízig, 25 Temmuz 2006 tarihinde Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayınlanan bir
ilan ile ulaştırma altyapısına ilişkin yapım işleri hakkında belirli istekliler arasında bir ihale
süreci başlatmıştır. İhale dosyasına göre, sözkonusu yapım işlerinin yaklaşım maliyeti 7.2 – 7.5
milyar HUF (Macar Forinti) veya 23.300.000 – 24.870.000 milyon Avro arasındaydı.

11.

Adayların ekonomik ve mali durumuna istinaden, ihaleyi düzenleyen kurum, muhasebe
kuralları uyarınca hazırlanmış yeknesak bir belgenin sunulmasını gerek kılmış ve bilançodaki
kar zarar kaleminin tamamlanmış son üç mali yıl boyunca en fazla bir yıl için eksi değerde
olabileceğine dair asgari bir düzey belirlemiştir (“ekonomik koşul”).

12.

Hochtief AG, tamamen sahip olunan iştirak Hochtief Solutions AG’nin ait olduğu grup
şirketlerinin ana şirketidir. Bu şirketler, Almanya hukukuna göre kurulmuş şirketlerdir.
Hochtied Macaristan, Hochtief Solutions AG’nin iştirakidir. Ön karar başvurusuna göre,
ekonomik koşula istinaden, Hochtief Macaristan tamamen Hochtief Solutions AG’nin
kapasitesine dayanarak başvuru yapma seçeneğine sahiptir.

13.

Yapılan bir kâr transferi anlaşmasına göre, Hochtief Solutions AG, her yıl elde ettiği tüm kârı
ana şirkete transfer etmekle yükümlüdür, böylece Hochtief Solutions AG’nin bilançosuna
kaydedilen kâr, düzenli olarak sıfır veya eksi değerde görünmektedir.

14.

Hochtief Macaristan, ayrımcılığa neden olduğu ve Macaristan mevzuatının 2004/18 sayılı
Direktifi uygulayan belli hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle sözkonusu ekonomik koşulun
kanuna uygunluğunu sorgulamıştır.

15.

Başvuruyu yapan mahkeme, bu bağlamda, Macaristan mevzatına göre bilançoda kâr zarar
kaleminin eksi değerde görünmesine neden olacak kâr payı dağıtımlarına izin verilmediğini
ancak Alman hukukuna tabi şirketlerin ya da en azından grup şirketlerinin yıllık hesaplarına
ilişkin kurallar uyarınca, bir şirketin bilançoda vergiden sonra artı değerde kâr zarar; ayrıca kâr
payı dağıtımı veya vergi sonrası kârın transferi nedeniyle eksi değerde kâr zarar
gösterebileceğini belirtmiştir.

16.

Hochtief Macaristan, Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Kamu İhale
Konseyi’nin Kamu İhale Temyiz Kurulu) nezdine sözkonusu ekonomik koşulun kanunlara
uygunluğuna dair itiraz başvurusunda bulunmuştur. Hochtief Macaristan, başvurusuna
istinaden bu kurul tarafından verilen karar hakkında önce ilk derece mahkemesinde dava
açmış, daha sonra başvuruyu yapan mahkemeye temyize başvurmuştur.

17.

Hochtief Macaristan, başvuruyu yapan mahkemeye sunduğu itirazında, şirket grupları
dahilinde kâr payı dağıtımlarının yıllık hesaplara yansımasına dair kuralların Üye Devletler
arasında farklılık gösterebileceği nedeniyle, sözkonusu ekonomik koşulun, adayların ayrımcılık
yapmayan ve nesnel bir şekilde değerlendirilmesine izin vermediğini belirtmiştir. En azından
Macaristan ve Federal Almanya Cumhuriyeti için durum böyledir. Hochtief Macaristan’a göre,
kendi bulunduğu üye devlette, ihale makamının yer aldığı üye devlette geçerli olandan farklı
bir mevzuata tabi oldukları için bazı adayları bu koşulu karşılama konusunda dezavantajlı bir
konuma soktuğundan, sözkonusu ekonomik koşul, dolaylı olarak ayrımcılığa neden
olmaktadır.

18.

Başvuruyu yapan mahkeme, 2004/18 sayılı Direktifin 44. Maddesinin 2. Paragrafı ile 47.
Maddesinin 1. Paragrafının (b) bendi uyarınca, ihale makamının, bilançoya atıfta bulunarak
ekonomik ve mali durum için asgari bir düzey belirleyebileceğinin ve 47. maddenin şirketlerin
yıllık hesaplarına ilişkin ulusal mevzuattan kaynaklanan farklılıkları dikkate aldığının açıkça
anlaşıldığını belirtmektedir. Bu nedenle mahkeme, ekonomik ve mali durumun 47. maddenin
1. paragrafının (b) bendinde atıfta bulunulan belgelerle kanıtlanması gerektiği ancak bu
belgelerin içeriğinin veya belgelerde sunulan bilgilerin üye devletler arasında farklılık
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gösterebileceği durumlarda, şirketin kurulduğu ülke ne olursa olsun karşılaştırılabilir bir asgari
ekonomik ve mali durum düzeyinin nasıl belirlenebileceği sorusunu gündeme getirmektedir.
19.

Arka plandaki bu durumun üzerine, Fővárosi Ítélőtábla yargı sürecini durdurmaya ve ön karar
için aşağıdaki soruları Divan’a yöneltmeye karar vermiştir:
‘1. 2004/18 sayılı Direktifin 44. Maddesinin 2. Paragrafında öngörülen asgari kapasite
düzeylerinin aynı direktifin 47. Maddesinin 1. Paragrafının (b) bendiyle uyumlu olması
gerekliliği, ihale makamının asgari kapasite düzeyini, ekonomik ve mali durumu izlemek için
seçtiği hesapları gösteren bir belgede (bilanço) yer alan tek bir göstergeye bağlama yetkisi
olduğu şeklinde mi yorumlanmalıdır?
2. Birinci sorunun cevabı evet ise, asgari kapasite düzeyinin değerlendirilmesi için seçilen
verilerin üye devletlerdeki muhasebe mevzuatı uyarınca devletten devlete farklı içeriğe sahip
olduğu durumlarda, aynı direktifin 44. Maddesinin 2. Paragrafında öngörülen… ilgili ve oranlı
olma koşulunu bu tür veriler (bilançoya göre kâr/zarar) karşılar mı?
3. Üye devletler arasında var olduğu şüphe götürmeyen bu farklılıkların düzeltilmesi
açısından, ekonomik ve mali durumu göstermek üzere kanıt olarak seçilen belgelerin yanı sıra,
ihale makamının dış kaynaklardan yararlanma olanağını [2004/18 sayılı Direktif, madde 47(2)]
mümkün kılması yeterli olur mu yoksa ihale makamı, seçtiği bütün belgelerin ilgili ve oranlı
olması yükümlülüğünü yerine getirmek açısından, kapasitenin başka yollarla gösterilmesini
[aynı direktif, madde 47(5)] mümkün kılmak zorunda mıdır?

Ön karar için yöneltilen soruların kabul edilebilirliği
20.

Édukövízig, ilk olarak, ön karar başvurusunun iki sebepten ötürü kabul edilemez olduğunu
iddia etmektedir. İlk sebep, başvurunun, başvuruyu yapan mahkemede bekleyen davadan
önce gerçekleşen ihale süreci kapsamında üzerinde durulmayan yasal konuları ilgilendirmesi
nedeniyle, mahkemenin önündeki anlaşmazlıkla hiçbir ilgisi olmadığıdır. İkinci sebep,
ekonomik koşulu karşılamak üzere Hochtief Macaristan’ın kendi bilançosunu göstermesinin
halihazırda yeterli olması veya yine ilgili yasalarda izin verildiği üzere, ana şirket Hochtief AG
ile yapılan kâr transferi sözleşmesi kapsamında, bu şirketin ekonomik ve mali kapasitesini
kullanabilen Hochtief Solutions AG adına hareket ederek yine bu ekonomik koşulu
karşılayabilmesi nedeniyle, sözkonusu koşulun Édukövízig’e göre herhangi bir zorluk teşkil
etmediğidir.

21.

Başvurunun kabul edilemez olduğuna dair yukarıda belirtilen ilk sebep, usule ilişkin ulusal
kurallarca belirlendiği şekilde başvuruyu yapan mahkemede görülmeye devam eden davanın
alanına girdiğinden, Divan’ın yargı yetkisi kapsamında cevaplandırılacak bir husus teşkil
etmemektedir.

22.

Başvurunun kabul edilemez olduğuna dair ikinci sebep ise, Hochtief Macaristan’ın ekonomik
koşulu kendi başına karşılama imkanı olduğuna dair Macaristan mevzuatını ilgilendiren
konuların veya ana şirketin ekonomik kapasitesinden yararlanma yükümlülüğü nedeniyle
sözkonusu koşulun Hochtief Solutions AG tarafından da karşılanabileceğini öngören Almanya
mevzuatını ilgilendiren konuların değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan iddialara
dayanmasından ötürü, yine işbu Divan’ın değerlendirmesine tabi değildir.

23.

Diğer hususlar için, Antlaşmanın 267. Maddesi uyarınca Adalet Divanı ve ulusal mahkemeler
ve yargı makamları arasında oluşturulması gereken işbirliği çerçevesinde, kendilerine intikal
eden her bir davanın özel koşulları ışığında, dava hakkında hüküm verebilmek için Divan’a ön
karar başvurusu yapmanın gerekli olup olmadığını ve Divan’a yöneltilen soruların ilgisini tespit
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etme yetkisinin tamamen ulusal mahkemelerde olduğunun unutulmaması gerekir. Ulusal
mahkemeler tarafından yöneltilen başvurular, yalnızca mahkemenin Avrupa Birliği mevzuatını
yorumlamak için talep ettiği ön kararın, esas dava ya da davanın amacı ile hiçbir ilgisi olmadığı
veya sorun teşkil eden hususun genel veya varsayıma dayalı bir husus olduğu durumlarda
Divan tarafından reddedilir (bkz: diğerleri yanında, C-203/09 sayılı Volvo Car Almanya davası
[2010] ECR I-10721, madde 23 ve söz edilen içtihat).
24.

İşbu başvuru yukarıda ifade edilen durumlardan hiçbirinin kapsamına girmediği için,
başvuruyu yapan mahkemenin yönelttiği soruların cevaplanması gerekmektedir.

Ön karar için yöneltilen sorular
Birinci ve ikinci soru
25.

Birlikte ele alınması gereken birinci ve ikinci sorusunda, başvuruyu yapan mahkeme esasen
2004/18 sayılı Direktifin 44. Maddesinin 2. Paragrafı ile 47. Maddesinin 1. Paragrafının (b)
bendinin, üye devletlerin mevzuatındaki farklılıklar nedeniyle, bilançodaki belli kalemlerin,
dolayısıyla yıllık hesaplarını hazırlama konusunda tabi oldukları mevzuata bağlı olarak şirket
bilançolarının farklı olabileceği dikkate alındığında, ihale makamının asgari ekonomik ve mali
durum düzeyini böyle bir kaleme atıfta bulunarak sabitlemesine izin verip vermediğini
sormaktadır.

26.

2004/18 sayılı Direktifin 44. Maddesinin 2. Paragrafının ilk bendi uyarınca, ihale makamları,
adayların ve isteklilerin karşılaması gereken asgari kapasite düzeylerini 47. Maddeye göre
belirleyebilir. Aynı direktifin 47. Maddesinin 1. Paragrafının (b) bendi uyarınca, ihale makamı,
istekliler ve adaylardan bilançolarını sunarak ekonomik durumlarını kanıtlamasını isteyebilir.

27.

Ancak, ekonomik ve mali durumu gösteren asgari düzeyin, genel olarak bilançoya atıfta
bulunularak oluşturulamayacağının dikkate alınması gerekir. 2004/18 sayılı direktifin 44.
Maddesinin 2. Paragrafının ilk alt paragrafında öngörülen seçenek, 47. Maddenin 1.
Paragrafının (b) bendi uyarınca, sadece bilançonun bir veya birden fazla kısmına atıfta
bulunulmasıyla uygulanabilir.

28.

2004/18 sayılı Direktifin 47. Maddesi bilançonun hangi kısmının seçileceğine dair ihale
makamlarına ciddi ölçüde serbestlik tanımaktadır. İhale makamlarının teknik ve mesleki
kapasiteyi değerlendirme ve doğrulama amacıyla kullanabileceği yöntemleri, dolayısıyla da
koşul koyma olanaklarını sınırlayan kapalı bir sistem öngören 44. Maddenin aksine (2004/18
sayılı direktiften önce gelen direktiflerdeki benzer hükümlere ilişkin bkz: 76/81 sayılı
Transporoute et travaux davası [1982] ECR 417, madde 8 ila 10 ve 15), 47. Maddenin 4.
Paragrafı ihale makamlarına, isteklilerin veya adayların ekonomik ve mali durumlarını
kanıtlamak için sunması gerektiği belgeleri seçmek üzere açık bir şekilde yetki vermektedir.

29.

Ancak, sözkonusu yetki, ihale makamlarına sınırsız bir özgürlük tanımamaktadır. 2004/18
sayılı Direktifin 44. Maddesinin 2. Paragrafının ikinci alt paragrafı uyarınca, asgari kapasite
düzeyleri ihalenin konusu ile ilgili ve orantılı olmalıdır. Bilançonun, ekonomik ve mali durum
için asgari düzeyi oluşturmak üzere ihale makamı tarafından seçilen kısım veya kısımlarının,
ilgili müteşebbisin durumu hakkında nesnel bir değerlendirme yapmaya elverişli olması ve
belirlenen eşiğin, sözleşmenin yerine getirilmesi için mantıken gereken seviyeyi aşmadan,
yeterli ekonomik ve mali kapasitenin varlığına işaret edecek şekilde, sözleşmenin
büyüklüğüne uygun olarak sabitlenmesi gerekmektedir.
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30.

Üye devletlerin şirketlerin yıllık hesaplarına ilişkin mevzuatı henüz tam uyumlaştırmaya tabi
olmadığından, bilançonun ihale makamı tarafından asgari kapasite düzeyini belirlemek için
seçilen kısmına ilişkin bu mevzuatlarda farklılıklar olabileceğinin unutulmaması gerekir. Ancak,
47. Maddenin 1. Paragrafının (b) ve (c) bentleri ve 5. paragrafında yer alan ifadelerden de
anlaşılacağı üzere, 2004/18 sayılı direktif, aday ve isteklilerin ekonomik ve mali durumunu
kanıtlamak açısından, 47. Maddenin 1. Paragrafının (b) bendinde olduğu gibi, mevzuattaki
farklılıklar nedeniyle her aday ve isteklinin sunması mümkün olmasa bile, ihale makamı
tarafından bir referansın (koşulun) talep edilmesinin meşru olduğu kanaatindedir. Bu
nedenle, böyle bir koşulun, kendi içinde, ayrımcı bir unsur teşkil ettiği düşünülemez.

31.

Ekonomik ve mali duruma yönelik asgari düzey koşulu, esasen, bu koşulun karşılandığına dair
ispatın, üye devletlerdeki kanunlardan kaynaklanan farklılıklar nedeniyle bilançoların
birbirinden farklı olması muhtemel kısımlarına atıfta bulunularak gösterilmesi gerektiği
nedeniyle göz ardı edilemez.

32.

Sonuç olarak, birinci ve ikinci soruların cevabı, 2004/18 sayılı Direktifin 44. Maddesinin 2.
Paragrafı ile 47. Maddesinin 1. Paragrafının (b) bendinin, bilançoda atıfta bulunulan kısım
veya kısımların müteşebbisin ekonomik ve mali durumu hakkında bilgi vermesi ve belirlenen
eşiğin, sözleşmenin yerine getirilmesi için mantıken gereken seviyeyi aşmadan, yeterli
ekonomik ve mali kapasitenin varlığına işaret edecek şekilde, sözleşmenin büyüklüğüne uygun
olarak sabitlenmesi kaydıyla, ihale makamının bilançonun bir ya da birden fazla kısmına atıfta
bulunarak ekonomik ve mali durum için asgari bir düzey belirleyebileceği anlamına gelecek
şekilde yorumlanması gerektiğidir. Ekonomik ve mali duruma yönelik asgari düzey koşulu,
esasen, bu koşulun karşılandığına dair ispatın, üye devletlerdeki kanunlardan kaynaklanan
farklılıklar nedeniyle bilançoların birbirinden farklı olması muhtemel kısımlarına atıfta
bulunularak gösterilmesi gerektiği nedeniyle göz ardı edilemez.

Üçüncü soru
33.

Başvuruyu yapan mahkeme, üçüncü sorusuyla esasen, sırasıyla müteşebbisin ve ihale
makamının kurulu olduğu üye devletlerin mevzuatlarında, asgari kapasitenin belirlenmesi için
bilançonun atıfta bulunulan kısmıyla ilgili hükümlerin farklı olması nedeniyle müteşebbisin
ekonomik ve mali duruma yönelik asgari düzeyi karşılayamadığı durumlarda, 2004/18 sayılı
Direktifin 47. Maddesinin, sözkonusu müteşebbis için 47. Maddenin 2. Paragrafı uyarınca
başka bir kuruluşun kapasitesini kullanmasının yeterli olacağı anlamına mı geldiğini yoksa
sözkonusu müteşebbisin 47. Maddenin 5. Paragrafı uyarınca ekonomik ve mali durumunu
uygun başka bir belgeyle ispat etmesi gerektiği anlamına mı geldiğini sormaktadır.

34.

Ancak, başvuru talebinden de anlaşılacağı üzere, mevzuatlar arasındaki esas davaya konu olan
farklılık, bilançonun ekonomik koşulda öngörülen kaleminin kapsamını, yani bilançoda
kaydedilen kâr/zarar kalemini ilgilendirmemektedir. Hem Almanya mevzuatında hem de
Macaristan mevzuatında, sözkonusu kalemin mali yıl içindeki kâr ve zararın yanı sıra kâr payı
dağıtımını da dikkate alacak şekilde hazırlanması öngörülmektedir. Ancak iki ülkenin
mevzuatının farklılık gösterdiği nokta; Macaristan mevzuatı, sözkonusu kalemi eksi değere
düşürmeleri halinde kâr payı dağıtımına veya kâr transferine izin vermezken, Almanya
mevzuatının özellikle kâr transferi anlaşmasıyla ana şirketine bağlı Hochtief Solutions AG gibi
iştiraklerin sözkonusu olduğu durumlarda, bunu yasaklamadığıdır.

35.

Mevzuatlar arasındaki fark, Macaristan mevzuatının aksine, Almanya mevzuatının, zorunlu
kılmamakla birlikte, iştirakin bilançodaki kâr zarar kalemini eksi değere düşürmekle
sonuçlansa bile, ana şirketin iştirakin kârının kendisine transfer edilmesi kararını verme
olasılığını sınırlandırmamasıdır.
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36.

Sonuç olarak, başvuruyu yapan mahkeme tarafından yöneltilen soruda, 2004/18 sayılı
Direktifin 47. Maddesi uyarınca, bir müteşebbisin tabi olduğu bir anlaşma gereği kârını düzenli
olarak ana şirketine transfer etmesinden ötürü yukarıda belirtilen ekonomik koşul gibi
ekonomik ve mali duruma yönelik asgari düzeyi tutturamadığı durumlarda, bu müteşebbisin
47. Maddenin 2. Paragrafı uyarınca başka bir kuruluşun kapasitesini kullanmasının yeterli olup
olmadığı veya sözkonusu kâr transferi anlaşmasına müteşebbisin yer aldığı üye devletin
mevzuatına göre herhangi bir sınırlandırma yapılmadan izin verildiği fakat ihale makamının
yer aldığı üye devletin mevzuatına göre bu anlaşmaya ancak ve ancak kâr transferinin
bilançodaki kâr zarar kalemini eksi değere düşürmemesi kaydıyla izin verildiği dikkate alınacak
olursa, sözkonusu müteşebbisin ekonomik durumunu 47. Maddenin 5. Paragrafı uyarınca
uygun başka bir belge aracılığıyla ispat etmesine izin verilmesinin gerekip gerekmediği
sorulmaktadır.

37.

Böyle bir durumda, bir iştirakin bilançonun belli bir kısmına atıfta bulunarak tespit edilmesi
öngörülen ekonomik ve mali duruma ilişkin asgari düzeyi tutturamaması, nihayetinde,
mevzuat farklılıklarından değil, ana şirketin sözkonusu müteşebbisin kârının kendisine düzenli
olarak transfer edilmesini zorunlu kılan kararından kaynaklanmaktadır.

38.

Bu durumda, sözkonusu müteşebbisin tek bir seçeneği kalmaktadır, bu da gerekli kaynakların
yeri geldiğinde kullanıma hazır bulundurulacağına dair taahhüdün sunulmasıyla, başka bir
kuruluşun ekonomik ve mali kapasitesinden yararlanmasına izin veren 2004/185 sayılı
Direktifin 47. Maddesinin 2. Paragrafının uygulanmasıdır. İştiraki asgari kapasite düzeyini
tutturamayacağı bir pozisyona sokmaktan sorumlu olan ana şirket için bu durumu telafi
edebilmek üzere bir fırsat teşkil ettiğinden, bu seçeneğin bu durum için özellikle uygun olduğu
aşikardır.

39.

Bütün bunlar ışığında, üçüncü sorunun cevabı, 2004/18 sayılı Direktifin 47. Maddesinin, bir
müteşebbisin tabi olduğu bir anlaşma gereği kârını düzenli olarak ana şirketine transfer
etmesi gerektiğinden, adayların ekonomik ve mali durumuna istinaden bilançodaki kâr zarar
kaleminin tamamlanmış son üç mali yıl boyunca en fazla bir yıl için eksi değerde olabileceği
koşuluna bağlı olan asgari düzeyi karşılayamadığı durumlarda, bu müteşebbisin asgari
kapasite düzeyini karşılamak için 47. Maddenin 2. Paragrafı uyarınca başka bir kuruluşun
kapasitesinden yararlanmaktan başka bir seçeneği olmadığı şeklinde yorumlanması
gerektiğidir. Bu bağlamda, kâr transferi anlaşmasına müteşebbisin yer aldığı üye devletin
mevzuatına göre herhangi bir sınırlandırma yapılmadan izin verildiği fakat ihale makamının
yer aldığı üye devletin mevzuatına göre bu anlaşmaya ancak ve ancak kâr transferinin
bilançodaki kâr zarar kalemini eksi değere düşürmemesi kaydıyla izin verildiği noktasında iki
ülke mevzuatının farklılık göstermesi önem taşımamaktadır.

Maliyetler
40.

İşbu dava, esas davanın tarafları için yargı sürecinin ulusal mahkeme önünde bekleyen bir
adımı olduğundan, masraflara ilişkin karar, o mahkemenin vermesi gereken bir karardır.
Tarafların karşılaştıkları dışında, Divan’a mütalaa sunarken karşılaşılan masraflar geri
alınamaz.

Divan (Yedinci Daire) bu gerekçelere dayanarak aşağıdaki kararı vermiştir:
1. Yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine yönelik
usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Direktifinin 44. Maddesinin 2. Paragrafı ile 47. Maddesinin 1. Paragrafının (b) bendi,
bilançoda atıfta bulunulan kısım veya kısımların müteşebbisin ekonomik ve mali durumu hakkında
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bilgi vermesi ve belirlenen eşiğin, sözleşmenin yerine getirilmesi için mantıken gereken seviyeyi
aşmadan, yeterli ekonomik ve mali kapasitenin varlığına işaret edecek şekilde, sözleşmenin
büyüklüğüne uygun olarak sabitlenmesi kaydıyla, ihale makamının bilançonun bir ya da birden fazla
kısmına atıfta bulunarak ekonomik ve mali durum için asgari bir düzey belirleyebileceği anlamına
gelecek şekilde yorumlanmalıdır. Ekonomik ve mali duruma yönelik asgari düzey koşulu, esasen, bu
koşulun karşılandığına dair ispatın, üye devletlerdeki kanunlardan kaynaklanan farklılıklar
nedeniyle bilançoların birbirinden farklı olması muhtemel kısımlarına atıfta bulunularak
gösterilmesi gerektiği nedeniyle göz ardı edilemez.

2. 2004/18 sayılı Direktifin 47. Maddesi, bir müteşebbisin tabi olduğu bir anlaşma gereği kârını
düzenli olarak ana şirketine transfer etmesi gerektiğinden, adayların ekonomik ve mali durumuna
istinaden bilançodaki kâr zarar kaleminin tamamlanmış son üç mali yıl boyunca en fazla bir yıl için
eksi değerde olabileceği koşuluna bağlı olan asgari düzeyi karşılayamadığı durumlarda, bu
müteşebbisin asgari kapasite düzeyini karşılamak için 47. Maddenin 2. Paragrafı uyarınca başka bir
kuruluşun kapasitesinden yararlanmaktan başka bir seçeneği olmadığı şeklinde yorumlanmalıdır.
Bu bağlamda, kâr transferi anlaşmasına müteşebbisin yer aldığı üye devletin mevzuatına göre
herhangi bir sınırlandırma yapılmadan izin verildiği fakat ihale makamının yer aldığı üye devletin
mevzuatına göre bu anlaşmaya ancak ve ancak kâr transferinin bilançodaki kâr zarar kalemini eksi
değere düşürmemesi kaydıyla izin verildiği noktasında iki ülke mevzuatının farklılık göstermesi
önem taşımamaktadır.
* Dava dili: Macarca.
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C-368/10 sayılı Komisyon – Hollanda davası
DİVAN KARARI (Üçüncü Daire)
10 Mayıs 2012
(Üye devletin yükümlülüklerini yerine getirememesi- 2004/18/AT sayılı Direktif- yapım işleri
ihaleleri, mal alımı ihaleleri ve hizmet alımı ihalelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin usullersıcak içecek dağıtım makinelerinin tedarik edilmesi, kurulumu ve bakımı ile çay, kahve ve
diğer malzemelerin tedarik edilmesi hakkında ihale- 23. maddenin 6. paragrafı ile 23.
maddenin 8. paragrafı- Teknik şartnameler- 26. madde- ihalenin yerine getirilme koşulları- 53.
maddenin 1. paragrafı- ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterler- ekonomik açıdan en
avantajlı teklif- organik tarım ve adil ticaretten elde edilen ürünler- teknik şartnamelerin
oluşturulmasında etiket kullanımı ve ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterler- 39.
maddenin 2. paragrafı- “ek bilgi” kavramı- 2. madde- ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin
ilkeler- şeffaflık ilkesi- 44. maddenin 2. paragrafı ve 48. madde- katılımcıların uygunluklarının
ve tercihlerinin onaylanması- asgari teknik ve mesleki yeterlik- “satışların sürdürülebilirliğine
ve sosyal sorumluluğu bulunan işletmelere ilişkin kriterlere uyum)
C. Zadra ve F. Wilman tarafından temsil edilen ve yerleşik adresi Lüksemburg’da bulunan
davacı Avrupa Komisyonu
v.
C. Wissels ve M. de Ree tarafından temsil edilen davalı Hollanda Krallığı arasında
ABİA’nın yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile ilgili 258. maddesi uyarınca 22 Temmuz
2010 tarihinde açılan DAVA hakkındaki,
C-368/10 sayılı Davada,
Başkan K. Lenaerts, Hâkimler R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, G. Arestis ve DSváby
(Raportör)
Hukuk Sözcüsü: J. Kokott,
Başkâtip: M. Ferreira, (Yazı İşleri Müdürü)’dan oluşan,
DİVAN (Üçüncü Daire)
Yazılı yargılama usulünü ve 26 Ekim 2011 tarihli duruşmayı göz önünde tutarak,
15 Aralık 2011 tarihli oturumda hukuk sözcüsünün mütalaasını dinleyerek,
işbu Kararı vermiştir.

Karar
1.

Avrupa Komisyonu, başvurusuyla, Divan’ın, 16 Ağustos 2008 tarihli Avrupa Birliği Resmi
Gazetesi’nde yayımlanan ihale ilanına konu olan otomatik kahve makinelerinin tedarik
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edilmesi ve yönetimine ilişkin kamu ihalesi sürecinde, Kuzey Hollanda eyaleti:

-

Teknik şartnameye, Max Havelaar ve EKO etiketlerinin veya benzer ya da aynı kriterlere
dayanarak diğer ilgili etiketlerin eklenmesi koşulunu dâhil ettiğinden;
Operatörlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi için, sürdürülebilir satın alma ve sosyal
sorumluluğu bulunan işletmelerle ilgili kriter ve kanıtlar eklediğinden, ve
İhalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterleri düzenlerken, Max Havelaar ve/veya EKO
etiketlerine veya benzer kriterlere dayanarak diğer ilgili etiketlere atıfta bulunulmasını
dâhil ettiğinden,

Hollanda Krallığı’nın 4 Aralık 2007 tarihli ve (AT) 1422/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü (ABRG
2007 L317, s. 34) (2004/18 sayılı Direktif) ile değiştirilen “Yapım işleri ile mal alımı ve hizmet
alımlarına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine yönelik usullerin koordinasyonu
hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifinin (ABRG 2004 L 134, s. 114 ve Düzeltme ABRG 2004 L 351, s. 44 ) sırasıyla 23.
maddesinin 6 ve 8. paragrafları, 2. maddesi, 44. maddesinin 2. paragrafı ile 48. maddesinin 1
ve 2. paragrafları ve 53. maddesinin 1. paragrafı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getiremediğine karar vermesini talep eder.
I.
2.

Hukuki Çerçeve
2004/18 sayılı Direktif, diğerlerinin yanı sıra, giriş bölümünde aşağıdaki gerekçeleri içerir:
(2) Üye devletlerde, devlet, bölgesel ya da yerel yönetimler ile kamu hukukuna tabi diğer
kuruluşlar adına gerçekleştirilen ihaleler, Antlaşma ilkelerine, özellikle malların serbest
dolaşımı, iş kurma serbestisi ve hizmet sunma serbestisi ilkeleri ile bunlardan doğan eşit
muamele ilkesi, ayrımcılık yapmama ilkesi, karşılıklı tanınma ilkesi, orantılılık ve şeffaflık gibi
ilkelere tabidir; ancak, belli bir değerin üzerindeki kamu ihale sözleşmelerinde, bu ilkelerin
uygulanabilirliğini sağlamak ve kamu ihalelerinin rekabete açılmasını garanti etmek için ulusal
usullerin Topluluk hükümleriyle koordine edilmesi tavsiye edilmektedir; bu nedenle,
koordinasyon hükümlerin hem yukarıda belirtilen kural ve ilkeler, hem de Antlaşma’nın diğer
kuralları uyarınca yorumlanması gerekmektedir;
…
(5) Özellikle sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi amacıyla, (AT) Antlaşma’nın 6. maddesi
uyarınca (ABİA’nın 6. maddesine tekabül eden) , çevrenin korunmasına ilişkin koşulların (AT)
Antlaşma’nın 3. maddesinde (ABİA’nın 3 ila 6. maddeleri ile 8. maddesine tekabül eden)
belirtilen Topluluk politika ve faaliyetlerinin tanım ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi
gerekmektedir; bu nedenle bu Direktif, ihale makamlarının bir yandan ihalelerinde paranın
tam karşılığını alırken, bir yandan da çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmanın
teşvik edilmesine katkıda bulunma şekillerine açıklık getirmektedir.
…
(29) İhale makamları tarafından hazırlanan teknik şartnameler kamu ihalelerinin rekabete
açılmasını sağlayabilmelidir; bu amaçla, teknik çözümlerin çeşitliliğini yansıtan tekliflerin
verilmesinin mümkün olması gerekmektedir; buna göre, teknik şartnamelerin, işlevsel
performans ve koşullar bakımından hazırlanabilmesinin mümkün olması ve Avrupa
standartlarına ya da bu türden bir standardın mevcut olmaması durumunda ulusal
standartlara atıfta bulunulması halinde, ihale makamları eşdeğer düzenlemelere dayalı
teklifleri dikkate almalıdır; eşdeğerliğin ispatlanması amacıyla, isteklilerin her türden kanıt
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gösterebilmelerine olanak verilmelidir; ihale makamları somut bir durumda eşdeğerliliğin
olmadığı kararını verirken, geçerli sebep sunabilmelidir; belirli bir ihalenin teknik şartnamesi
için çevresel koşullar belirlemeyi isteyen ihale makamları, bir üretim yöntemi ve/veya bir ürün
grubu ya da hizmetlerin özel çevresel etkileri gibi çevresel özellikleri belirleyebilir; ihale
makamları, Avrupa çevre-etiketleri, ulusal ya da çokuluslu çevre-etiketleri ya da etiketle ilgili
koşulların, devlet kuruluşları, tüketiciler, üreticiler, dağıtıcılar ve çevre kuruluşları gibi
paydaşların da katılabileceği bir usul kullanılarak oluşturulan bilimsel bilgi temelinde
hazırlanan ve kabul edilen ve ilgili tüm tarafların etikete erişebildiği herhangi bir etiket gibi,
çevre-etiketlerde tanımlanan uygun şartnameleri kullanabilir fakat böyle bir kullanma
zorunluluğu bulunmamaktadır; ihale makamlarının uygun hallerde, engelli insanlara yönelik
erişebilirlik kriterlerini dikkate alarak teknik şartnameleri hazırlamaları ya da tüm kullanıcılar
için tasarım yapmaları gerekmektedir; tüm isteklilerin, ihale makamı tarafından tespit edilen
ihtiyaçların kapsamını bilmelerini teminen, teknik şartnameler açıkça belirtilmelidir.
…
(33) İhale konusu işin yerine getirilmesine ilişkin şartlar, doğrudan ya da dolaylı olarak ayrımcı
olmaması ve ihale ilanında ya da ihale dokümanında belirtilmesi halinde bu Direktife
uygundur; söz konusu şartlar, yerinde mesleki eğitim, bütünleşme konusunda belli bir zorluk
yaşayan insanların istihdamı, işsizlikle mücadele ya da çevrenin korunması gibi konularda
teşvik edici olabilir; örneğin, sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi sırasında diğer konuların
yanı sıra uzun süre iş arayanların işe alınması ya da işsizler ya da gençler için eğitim
tedbirlerinin uygulanması, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temel Sözleşmeleri hükümlerinin
ulusal hukukta yer almadığı durumlarda bu hükümlerin esaslarıyla uyum sağlanması ve ulusal
mevzuatların gerektirdiğinden daha fazla sayıda engelli insanın işe alınması gibi gerekliliklere
değinebilir.
…
(39) Açık ihale usulünde isteklilerin, belli istekliler arasında ihale ve ilanlı pazarlık usulünde ve
rekabetçi diyalog içinde adayların, uygunluklarının onaylanması ve bunların seçiminin şeffaf
koşullar altında gerçekleştirilmesi gerekmektedir; bu amaçla, ihale makamları tarafından
rakipler arasında seçim yapılırken kullanılacak, ayrımcı olmayan kriterler ve ekonomik
operatörlerin bu kriterlere uyduklarını göstermek için kullanabilecekleri araçlar tespit
edilmelidir; aynı şeffaflık ilkesi çerçevesinde, bir ihale rekabete açıldıktan sonra ihale
makamları kullanacakları seçim kriterlerini ve ekonomik operatörleri ihale sürecine kabul
etmeden önce talep edecekleri ya da etmeyecekleri spesifik yeterlilik düzeyini bildirmelidir
…
(46) İhaleler, şeffaflık, ayrımcılık yapmama ve eşit muamele ilkelerine uygun olarak ve
tekliflerin etkin rekabet koşullarında değerlendirilmesini güvence altına alacak objektif
kriterler esas alınarak gerçekleştirilmelidir; sonuç olarak, “en düşük fiyat” ve “ekonomik açıdan
en avantajlı teklif” olmak üzere sadece iki kriterin uygulanması uygundur;
İhalelerin gerçekleştirilmesinde eşit muamele ilkesine riayet edilmesini sağlamak için, tüm
isteklilerin ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde uygulanacak kriterler ve
düzenlemelerle ilgili olarak şeffaflığın temin edilmesi amacıyla makul derecede
bilgilendirilmelerini sağlayacak bir yükümlülük getirilmesi (içtihatla oluşturulmuş) uygundur;
dolayısıyla, ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterler ile bu kriterlerin her birinin nispi
ağırlıklarından isteklilerin tekliflerini hazırlarken yeterli süre öncesinde haberdar olmalarını
sağlamak ihale makamının sorumluluğundadır; ihale makamları, gerekçelerini usulüne göre
kanıtlamak ve sebeplerini göstermek suretiyle özellikle ihalenin karmaşıklığına bağlı olarak
ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterlerin nispi ağırlığının önceden belirlenemediği
hallerde bu ağırlıkları belirtmekten muaf tutulabilir; bu tür durumlarda, ihale makamları
kriterleri azalan önem derecelerine göre sıralamalıdır;
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İhale makamının, ihaleyi ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakmayı seçmesi
halinde, ihale makamları parasal olarak en iyi değeri veren teklifi belirleyebilmek için teklifleri
inceler; bunu yapabilmek için, ihale makamı kendisi için ekonomik açıdan en avantajlı teklifi
belirlemesini mümkün kılacak ekonomik kriterler ile kaliteye ilişkin kriterleri bir bütün olarak
belirler; bu kriterlerin belirlenmesi ihale konusuna bağlıdır, zira her bir teklifin sunduğu
performans seviyesi teknik şartnamelerde açıklandığı gibi ihalenin konusu çerçevesinde
değerlendirilmeli ve her bir teklifin parasal değerinin hesaplanabilmesini mümkün kılmalıdır;
bu kriterlerin belirlenmesi ihalenin konusuna bağlıdır;
Eşit muamele yapılmasını garanti altına alabilmek için, ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin
kriterler, tekliflerin objektif olarak karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini temin etmelidir; bu
şartların yerine getirilmesi durumunda, çevresel koşulların karşılanması gibi ekonomik kriterler
ile kaliteye ilişkin kriterler, ihale makamı tarafından ihale şartnamesinde belirtildiği şekliyle
kamunun ilgili kesiminin ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilir; aynı koşullar altında, ihale
şartnamesinde açıklanan – ihalenin konusu olan yapım işlerinden, mal alımından veya
hizmetlerden faydalanacak/bunları kullanacak dezavantajlı kesimin ihtiyaçları başta olmak
üzere, ihale makamı toplumsal koşulları karşılamak için söz konusu kriterleri kullanabilir;
3.

2004/18 sayılı Direktifin 1. maddesinin 2. paragrafının (c) bendine göre, “Mal alımı ihale
sözleşmeleri”, konusu ürünlerin satın alınması, finansal kiralama yolu ile kiralanması, kiralama
veya satın alma seçenekli ya da satın alma seçeneği olmaksızın taksitli satın alım olan ve (b)
bendinde belirtilen sözleşmeler dışında kalan sözleşmelerdir ve konusu ürün tedariki olan ve
bunun tali unsuru olarak montaj ve kurulum işlemlerini de kapsayan kamu ihale sözleşmeleri
“mal alımı ihale sözleşmesi” olarak değerlendirilir. Aynı Direktifin 7. maddesi uyarınca,
savunma alanında veya merkezi satın alma birimi tarafından gerçekleştirilmedikçe, bu
Direktifin 4. Eki kapsamında yer almayan bir ihale makamı tarafından gerçekleştirilmesi
durumunda, değeri, katma değer vergisi (KDV) hariç, 206.000 avroya eşit ya da daha fazla
olduğu tahmin edilen ihalelere uygulanır. Bu ek, Hollanda Krallığındaki eyaletlere atıfta
bulunmaz.

4.

2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesi uyarınca:

“İhalelerin gerçekleştirilmesine ilişkin ilkeler”
İhale makamları ekonomik operatörlere eşit muamelede bulunur, ayrımcılık yapmaz ve şeffaf
bir şekilde hareket eder.
5.

2004/18 sayılı Direktifin Ek VI’nın 1. paragrafının (b) bendinde “teknik şartname” kavramı, mal
alımı ihale sözleşmeleri ile bağlantılı olarak “ bir ürünün ya da ….’in kalite düzeyleri, çevresel
performans düzeyleri, tüm koşullar için tasarım ve uygunluk değerlendirmeleri, performans,
ürünün kullanımı, ürünün satıldığı isimle ilgili gereklilikler dahil olmak üzere, emniyet ya da
boyutlar, terminoloji, semboller, muayene ve muayene yöntemleri, paketleme, işaretleme ve
etiketleme, kullanıcı talimatları, üretim süreçleri ve yöntemleri ile uygunluk değerlendirme
prosedürleri gibi gereken özelliklerini tanımlayan bir belgedeki şartname” şeklinde
tanımlanmaktadır.

6.

Söz konusu Direktifin 23. maddesi uyarınca:
1. Ek VI’nın 1. bendinde tanımlandığı üzere teknik şartnameler, ….ihale dosyasında tutulur.
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2. Teknik şartnameler, isteklilere eşit erişim fırsatı sağlamalı ve kamu alımının rekabete
açılmasının önünde haksız engeller oluşturulmasına yol açmamalıdır.
3. …, teknik şartnameler aşağıdaki şekillerden birinde oluşturulur:
…..
(b) veya performans veya işlevsel koşullar bakımından; işlevsel koşullar çevresel
özellikleri içerebilir. Ancak bu parametreler, isteklilerin ihale konusunu
belirleyebilmeleri ve ihale makamlarının ihaleleri gerçekleştirebilmelerine yetecek
kadar kesin olmalıdır,
…
6. 3. paragrafın (b) bendinde belirtilen şekliyle performans veya işlevsel koşullar bakımından
çevresel özellikleri belirlemeleri durumunda ihale makamları, Avrupa, çok uluslu veya ulusal
çevre-etiketlerinde veya başka bir çevre-etiketinde tanımlandığı şekliyle ayrıntılı şartnameleri
veya gerekli olursa şartname bölümlerini aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri şartıyla
kullanabilir:

-

söz konusu şartnamelerin, ihale konusu mal veya hizmetlerin özelliklerini tanımlamak
için uygun olmaları,
etiketle ilgili gerekliliklerin bilimsel bilgi temelinde hazırlanması,
çevre-etiketlerin, devlet kuruluşları, tüketiciler, imalatçılar, dağıtıcılar ve çevre
örgütleri gibi tüm paydaşların katılabileceği bir usul kullanılarak kabul edilmesi ve
etiketlerin tüm ilgili taraflarca erişilebilir olması.

İhale makamları, çevre-etiketi taşıyan mal ve hizmetlerin, ihale dokümanında yer alan teknik
şartnameye uygun olduğunun kabul edilebileceğini belirtebilir; üretici teknik dosyası veya
tanınmış bir kuruluştan temin edilen test raporu gibi diğer ispat araçlarını da kabul etmekle
yükümlüdür.
…
8. İhale konusu iş bu yönde gerektirmediği sürece, teknik şartnameler, belirli bir teşebbüs ya
da ürünü destekleyecek ya da ortadan kaldıracak şekilde, belirli bir üretim şekline ya da
kaynağa veya belirli bir sürece, ticari markalara, patentlere, türlere veya belirli bir menşee ya
da üretime atıfta bulunmaz. Bu türden bir atıfta bulunulmasına yalnızca, ihale konusunun 3 ve
4. paragrafları uyarınca kesin ve anlaşılır bir şekilde tanımlanmasının mümkün olmadığı istisnai
durumlarda izin verilir. Söz konusu atıfta “veya eşdeğer” ibaresine yer verilir.
7.

Söz konusu Direktifin 26. maddesi uyarınca:
‘İhalenin yerine getirilmesine ilişkin koşullar
İhale makamları, Topluluk hukukuna uygun olması ve ihale ilanı veya şartnamelerde
belirtilmesi kaydıyla, bir sözleşmenin ifası ile ilgili özel koşullar öngörebilir. Sözleşmenin ifasını
düzenleyen koşullar, özellikle sosyal ve çevresel hususlarla ilgili olabilir.

8.

2004/18 sayılı Direktifin 39. maddesinin 2. paragrafı uyarınca:
“Makul bir sürede yapılmış olması kaydıyla, şartnameler ve tamamlayıcı belgelerle ilgili ek
bilgiler, son teklif verme tarihinden en geç altı gün önce ihale makamları veya yetkili birimler
tarafından verilir.”

9.

2004/18 sayılı Direktifin 44. maddesinin 1. paragrafının “Katılımcıların yeterliğinin tespiti ve
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seçilmesi ile ihalelerin sonuçlandırılması” başlığı altında “ihale makamlarının 48. maddede
atıfta bulunulan diğerlerinin yanı sıra, mesleki ve teknik bilgi veya uzmanlığa ilişkin kriterlere
göre kapsam dışı bırakılmayan isteklilerin yeterliliğini kontrol edildikten sonra, bu Direktifin
53. maddesinde atıfta bulunulan kriterler temelinde ihale sonuçlandıracağı” ifade edilir.
Direktifin 44. maddesinin 2. paragrafına göre
“İhale makamları, 47 ve 48. maddelere göre adayların ve isteklilerin karşılaması gereken
asgari kapasite düzeylerini belirleyebilir.
47 ve 48. maddelerde belirtilen bilginin kapsamı ve belirli bir ihale için aranılan asgari kapasite
düzeyleri ihalenin konusu ile ilgili ve orantılı olmalıdır.”
…
10.

2004/18 sayılı Direktifin “Teknik ve/veya mesleki yeterlik” başlıklı 48. maddesinin 1. paragrafı
uyarınca:
“Ekonomik operatörlerin teknik ve/veya mesleki yeterlikleri 2 ve 3. paragraflara göre
değerlendirilir ve incelenir.”

11.

48. maddesinin 2. paragrafı uyarınca, “Ekonomik operatörlerin teknik yeterlikleri, yapım işi,
mal veya hizmetin doğası, miktarı veya önemi ve kullanımına bağlı olarak aşağıda belirtilen bir
ya da daha fazla belge ile ispatlanabilir: Mal alımı ihale sözleşmeleri bakımından bu hükmün
(a)(ii), (b) ile (d) betleri ile (j) bendi aşağıdaki konulara atıfta bulunmaktadır:

-

-

son üç yıl içinde gerçekleştirilen başlıca mal teslimatları,
özellikle kalite kontrol alanında sorumlu olan ve
doğrudan ilgili teşebbüse bağlı
olmayabilen teknisyen veya teknik birimlerin belirtilmesi,
kalitenin sağlanması amacıyla tedarikçinin kullandığı teknik donanımlar ile önlemlerin ve
teşebbüsün inceleme ve araştırma imkânlarının açıklanması,
temin edilecek ürün veya hizmetlerin karmaşık olduğu ya da istisnai olarak belirli bir amaç
için gerekli olduğu durumlarda, ihale makamları tarafından veya ihale makamları adına
tedarikçinin üretim kapasitesi ve gerekli olduğu hallerde ise mevcut inceleme ve
araştırma yöntemleri üzerinde ve uygulanan kalite kontrol önlemleri üzerinde yapılan
denetim,
temin edilecek olan ürünler ile ilgili olarak, numuneler, tarifler ve/veya fotoğraflar veya
ürünlerin belirli şartname ve standartlara uygunluğunu onaylayan sertifikalar.

12.

Yukarıda bahsedilen 48. maddenin 6. paragrafı uyarınca, “ ihale makamları, ihale ilanında
veya teklif vermeye davette 2. paragrafta belirtilen belgelerden hangilerinin sunulmasını
istediğini belirtir.

13.

2004/18 sayılı Direktifin 53. maddesi uyarınca:
“İhalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterler
1. …., ihale makamları kamu ihalelerini aşağıda belirtilen kriterlerden birine göre
sonuçlandırır:
a) ihalenin ihale makamı açısından ekonomik açıdan en avantajlı teklif esasına göre
sonuçlandırılacağı durumlarda, mevcut ihalenin konusu ile bağlantılı çeşitli kriterler,
örneğin, kalite, fiyat, teknik değer, estetik ve işlevsel özellikler, çevresel özellikler, cari
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masraflar, maliyet etkinliği, satış sonrası hizmet ve teknik yardım, teslimat tarihi ve
teslimat süresi ya da işin tamamlanma süresi.
…
II.

Dava geçmişi

A- İhale İlanı
14.16 Ağustos 2008 tarihinde, Hollanda’daki Kuzey Hollanda eyaletinin talebi üzerine, 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren otomatik kahve makinelerinin tedarik edilmesi ve yönetilmesi hakkında
Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde ihale ilanı yayımlanmıştır. (“ihale ilanı”)
15.İlanın II. Kısmının 1. paragrafının 5. bendi ihaleyi su şekilde tanımlamaktadır:
“Kuzey Hollanda eyaleti, otomatik kahve makinelerinin yönetimi hakkında bir ihale
sunmaktadır. İhale 1 Ocak 2009 tarihinde sona ermektedir. Söz konusu eyalet, Avrupa ihale
usulü uyarınca 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yeni bir ihale düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Kuzey Hollanda eyaletinin amacı, otomatik kahve makinelerinde organik ürünler ile adil ticaret
ürünlerinin kullanımını artırmaktır.”
16.

İhale ilanının III. Kısmının 1. bendi, ihale koşullarını ele almaktadır. Depozito ve teminatlar,
finansman ve ödemeye ilişkin temel hususlar ve alt- yüklenicilere başvurmanın yasal yollarıyla
ilgili bilgilendirmeyi müteakip, bu kısmın 1.4. bendinde “İhalenin yerine getirilmesinin tabi
olduğu diğer özel koşullar” başlığı altında “yok” kelimesi yer almaktadır.

17.

İhale ilanının IV. Kısmının 2.1. bendi, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklife verileceğini
belirtmektedir. Aynı kısmın 3. 4. paragrafında, teklif alınması için son süre, 26 Eylül 2008, saat
öğlen 12.00 olarak belirlenmiştir.

B- Şartnameler
18.

İhale ilanı, 11 Ağustos 2008 tarihli ve “İhaleye davet” başlıklı şartnamelere (“Şartname”) atıfta
bulunmaktadır.

19.

“İhale kapsamı” başlığı altında, şartnamenin 1.3. alt bölümü, birinci paragrafında, ihale ilanının
II. Kısmının 1.5. bendinin kapsamını yinelemektedir. Söz konusu alt bölümün ikinci paragrafı
uyarınca:
“Teklifler, fiyat temelinde, nitel ve çevresel kriterler çerçevesinde değerlendirilir.

20.

Şartnamenin 1.4. alt bölümü ihale kapsamını özet olarak şu şekilde tanımlamaktadır:
“Kuzey Hollanda eyaleti, sıcak ve soğuk içecek dağıtımı için kiralık olarak yarı otomatik (tam
çalışma kapasiteli) makinelerin tedarik edilmesi, kurulumu ve bakımı için talepte
bulunmaktadır. Kuzey Hollanda eyaleti ayrıca, dağıtım makineleri için malzeme tedariki
talebinde de bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik ve işlevsellik dikkate alınacaktır.
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21.

Şartnamenin 1.5. kısmına göre, söz konusu ihale, bir yıl süreli uzatılma opsiyonu bulunan üç
yıllık bir süre içindir.

22.

Şartnamenin 3.4. alt bölümü uyarınca, tescil koşullarına ilişkin olarak, alternatif sunulamaz.
İlgili taraflar ile isteklilerinin, diğerlerinin yanı sıra, ihale makamının bilgi notu hazırlayarak
cevap vermesini gerektiren sorular sorulması suretiyle, söz konusu piyasa koşullarıyla ilgili
araştırma yapmaları gerekmektedir.

23.

Şartnamenin 2.3. alt bölümünün 3. kısmında bilgi notu, şartnamenin parçasını oluşturan ve
ekler de dâhil olmak üzere şartnamenin diğer bölümlerine göre öncelikli olan, şartnameye
veya diğer ihale belgelerine yapılacak olası değişikliklere ek olarak, ilgili taraflarca yöneltilen
sorulara verilen yanıtları içeren belge olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, söz konusu alt bölümün 3
ve 5. kısımlarında bilgi notunun Kuzey Hollanda eyaletinin teklif usulüyle ilgili internet
sitesinde online olarak yayımlanacağı ve cevaplar internet sitesinde yayımlandığı anda ilgili
tarafların tamamına e-posta ile bilgilendirilme yapılacağı belirtilmiştir.

24.

Şartnamenin 4.4. alt bölümünün başlığı “ Uygunluk koşulları/asgari koşullar” dır. Söz konusu
koşullar, şartnamenin giriş bölümünde, ihale dışında tutulma gerekçeleri veya asgari koşullar
olarak açıklanan isteklinin teklifinin dikkate alınması için karşılanması gereken koşullar olarak
tanımlanmıştır.

25.

Yukarıda bahsedilen 4.4. alt bölümün 1 ila 5. kısımları sırasıyla ciro, mesleki sorumluluk
sigortası, isteklinin iş deneyimi, kalite koşulları ve müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi
ile ilgilidir.

26.

Yukarıda bahsedilen 4.4. alt bölümün “ kalite koşulları” başlıklı 4. kısmının 2. bendi aşağıdaki
şekildedir:
“Sürdürülebilir satın alma ve sosyal sorumluluğu bulunan işletme kapsamında, Kuzey Hollanda
Eyaleti, tedarikçinin sürdürülebilir satın alma ve sosyal sorumluluğu bulunan işletmelerle ilgili
kriterleri sağlamasını gerekli kılmaktadır. Sürdürülebilir satın alma ve sosyal sorumluluğu
bulunan işletmelerle ilgili kriterleri ne şekilde karşılıyorsunuz? Tedarikçinin kahve piyasasının
sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine ve çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sorumluluğu
bulunan kahve üretimine ne şekilde katkı sağladığı da belirtilmelidir...”.

27.

Söz konusu koşul, 4.4. alt bölümün son bendi olan 6. kısımda diğerlerinin yanı sıra “ Kalite
standartları”nın bir özetini de içerecek şekilde tekrar edilmiştir:
“11. satışların sürdürülebilirliği ve [sosyal sorumluluğu bulunan işletme: eleme kriteri]”.

28.

Şartnamenin 5.2. alt bölümünün Asgari koşul 1: Koşul listesi” başlıklı 1. kısmı ayrı bir ek olarak
verilmiş ve isteklilerinin belirtildiği üzere koşul listesine uymaları gerektiğine değinmiştir.

29.

Şartnamedeki “Koşul listesi” başlıklı Ek A’da diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki hususlar yer
almaktadır:
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“31. Kuzey Hollanda eyaleti, kahve ve çay tüketimi bakımından Max Havelaar ve EKO
etiketlerini kullanmaktadır… [Değerlendirme:] koşul [.].
…
35. Mümkün olması halinde, malzemeler EKO ve/veya Max Havelaar etiketleri ile uyumlu
olmalıdır. …[Azami] 15 [puan. Değerlendirme:] tercih edilen [.]”.
30.

Şartnamenin ekleri ve genel planına göre, 35. bent, çay ve kahve hariç olmak üzere süt, şeker
ve kakao (“malzemeler”) gibi içeceklerin hazırlanmasında kullanılan bazı malzemelerle ilgilidir.

C- Bilgi Notu
31.

9 Eylül 2008 tarihinde, Kuzey Hollanda eyaleti, şartnamenin 2.3. alt bölümünde öngörülen
bilgi notunun 11 ve 12. bentlerini yayımlamıştır. Bu bentler, şartnamenin A Ekinin 31 ve 35.
bentleriyle ilgili soruya atıfta bulunmaktadır: “Belirtilen etiketler veya eşdeğerlerinin geçerli
olduğunu farz edebilir miyiz? İhale makamı şu şekilde cevaplamıştır:
‘00011 ... [bent] 31 ...
...
Kriterlerin eşdeğer veya benzer olması koşuluyla.
00012 ... [bent] 35 ...
...
“Malzemeler aynı kriterlere göre etiket içerebilir”.

32.

24 Aralık 2008 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan ilana göre, ihale
Hollanda şirketi olan Mass International’a verilmiştir.

D- EKO ve MAX HAVELAAR etiketleri
33.

Hollanda Krallığı tarafından bu bağlamda ihtilaf içermeyen Komisyon’un argümanlarına göre,
EKO ve MAX HAVELAAR etiketleri şu özelliklere sahiptir.

1. EKO etiketi
34.

Özel Hollanda etiketi EKO, en az %95 oranında organik tarım üretiminden elde edilmiş
malzeme içeren ürünlere verilmektedir. Bu etiket, asıl yargılama sırasındaki gerçekler
sunulurken, 24 Şubat 2004 tarihli ve (AT) 392/2004 sayılı Tüzük (ABRG 2004 L 65, s. 1) ile
değiştirilen tarımsal ürünlerin organik olarak üretimi ve tarımsal ürünler ile besinler üzerindeki
ilgili göstergeler hakkında 24 Haziran 1991 tarihli ve (AET) 2092/91 sayılı Konsey Tüzüğü (ATRG
1991 L 198, s. 1) (“2092/91 sayılı Tüzük) kapsamında yer aldığı üzere, organik tarımın
geliştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele edilmesi amacı taşıyan Hollanda özel hukuku uyarınca
kurulmuş bir kurum tarafından verilmektedir. Söz konusu kuruluş, bu Tüzükte yer alan
yükümlülüklere uyumun kontrol edilmesinden sorumlu yetkili makam olarak belirlenmiştir.

35.

EKO, İç Pazar Uyum Ofisinde ( Ticari Marka ve Tasarımlar) (OHIM) tescil edilen bir ticari
268

markadır.
2. MAX HAVELAAR etiketi
36.

MAX HAVELAAR etiketi ise, uluslararası bir şemsiye organizasyon olan Adil Ticaret Etiketleme
Organizasyonu (FLO) tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Hollanda özel kanunları
çerçevesinde kurulmuş bir kurum tarafından verilmektedir. Bu etiket, Hollanda dâhil çok
sayıda ülkede kullanılmaktadır.

37.

Etiket, adil ticaret ürünlerinin pazarlanmasının geliştirilmesine yönelik olup, bu etiketi
barındıran ürünlerin adil bir fiyatta ve gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli üreticilerden
oluşan kuruluşların adil koşulları çerçevesinde satın alındığını belgelemektedir. Bu bağlamda,
bu etiketin verilmesi dört kritere bağlıdır: fiyat tüm masrafları karşılamalıdır; piyasa fiyatına
nazaran kar payı içermelidir; üretim ön finansmana tabi olmalıdır ve ithalatçı, üreticilerle uzun
dönem ticari ilişkilere sahip olmalıdır. FLO, hem denetim hem de belgelendirme işlevlerini
yürütmektedir.

38.

MAX HAVELAAR ayrıca OHIM’de tescil edilmiş bir ticari markadır.

III- Dava öncesi usul ile Adalet Divanı nezdindeki işlemler
39.

15 Mayıs 2009 tarihinde Komisyon Hollanda Krallığına bir tebliğ mektubu göndermiştir. Bu
mektuba göre, söz konusu ihale kapsamında Kuzey Hollanda eyaleti tarafından öngörülen
şartnameler, tedarik edilecek çay veya kahve ile ilgili olarak MAX HAVELAAR ve EKO
etiketlerini veya benzer ya da aynı kriterlerdeki etiketleri zorla kabul ettirmek, söz konusu
etiketleri malzemelerle ilgili ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriter olarak sunmak ve
isteklilerinin teknik ve mesleki yeterliliklerini bu bağlamda söz konusu direktif tarafından
öngörülen sistemin bir parçasını oluşturmayan yeterlik kriterleri temelinde değerlendirmek
suretiyle 2004/18 sayılı Direktifi ihlal etmiştir.

40.

17 Ağustos 2009 tarihli mektubunda Hollanda Krallığı, söz konusu ihalenin direktif bağlamında
bir eksiklik barındırdığını kabul etmekle birlikte, Komisyon’un şikayetlerinin bir bölümüne itiraz
ederek, ihalenin ilgili bazı ekonomik operatörler açısından bir dezavantaj oluşturmadığını ifade
etmiştir.

41.

3 Kasım 2009 tarihinde, Komisyon, Hollanda’ya bir gerekçeli görüş göndermiş ve halihazırda
yapılmış şikayetleri tekrar ederek, Hollanda’ya bu gerekçeli görüşü almasından itibaren iki ay
içerisinde söz konusu görüş ile uyum sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alması
çağrısında bulunmuştur.

42.

31 Aralık 2009 tarihli mektubunda söz konusu üye devlet, Komisyon tarafından desteklenen
durumun herhangi bir temeli bulunmadığını ifade etmiştir.

43.

Sonuç olarak Komisyon bu davayı açmaya karar vermiştir.

44.

Divan Başkanının 11 Şubat 2011 tarihli kararı ile Danimarka Krallığına, Hollanda Krallığı ile ilgili
bu karara müdahil olma hakkı tanınmıştır. 14 Kasım 2011 tarihinde Divan’ın Üçüncü Dairesinin
kararı ile müdahil olma kararının geri çekilmesi dikkate değerdir.
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IV- Dava
45.

Komisyon, davayı hukuken desteklemek için üç adet savunmada bulunmuştur.

46.

Birinci ve üçüncü savunma, ilk olarak tedarik edilecek kahve ve çay ile ilgili olarak teknik
şartname ve ikinci olarak ise tedarik edilecek malzemelerle ilgili olarak ihalenin
gerçekleştirilmesine ilişkin kriterler kapsamında EKO ve MAX HAVELAAR etiketlerinin
kullanılmasını kapsamaktadır. İlk savunma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm EKO
etiketinin kullanılmasına ilişkin olarak Direktifin 23. maddesinin 6. paragrafının ihlal edildiğini,
ikinci bölüm ise MAX HAVELAAR etiketinin kullanılmasına ilişkin olarak Direktifin 23.
maddesinin 8. paragrafının ihlal edildiğini ileri sürmektedir. Üçüncü savunma, söz konusu
Direktifin 53. maddesinin 1. paragrafının ihlal edilmesiyle ilgili olup iki şikâyete dayanmaktadır.
Buna göre Komisyon, ilgili madde hükmünün, etiket kullanımı bakımınındın bir engel teşkil
ettiğini ve bahsedilen etiketlerin dava konusu ihalenin konusu ile ilgili olmadığını ileri
sürmüştür.

47.

İkinci savunma, isteklilerinin “sürdürülebilir satın alma ve sosyal bakımından sorumlu işletme
kriterleri ”ne uyum sağlamalarına atıfta bulunmaktadır. Bu savunma üç bölümden oluşmakta
olup, sırasıyla 2004/18 sayılı Direktifin 44. maddesinin 2. paragrafı, birinci alt paragrafı ve 48.
maddesinin ihlal edildiği ileri sürülmektedir. “ Sürdürülebilir satın alma” ve “sosyal olarak
sorumlu işletme” kavramları yeterince açık olmadığından bu maddelerde yer alan koşullar,
ihalenin konusu ile ilgili sıralanan durumlar ve bu Direktifin 2. maddesinde öngörülen şeffaflık
yükümlülüğü ile bağlantılı değildir.

A- Ön mütalaa
1. 2004/18 sayılı Direktifin uygulanabilirliği
48.

Öncelikle, söz konusu sözleşmenin, kira sözleşmesi kapsamında, içecek dağıtıcı sağlama,
bunların bakımı ile çalışması için gerekli olan ürünlerin tedariki bakımından 2004/18 sayılı
Direktifin 1. maddesinin 2. paragrafı çerçevesinde bir mal alımı ihale sözleşmesi olduğu
dikkate alınmalıdır.

49.

İkinci olarak ise, ihalenin tahmini değerinin 760.000 Avro olduğu yönündeki Komisyon’un
sunduğu tahmine, Hollanda Krallığı itiraz etmemektedir. Dolayısıyla, söz konusu Direktif, 7.
maddesinde yer alan eşik değerler ışığında bu ihale bakımından uygulanabilirdir.

2. Birinci ve üçüncü savunma uyarınca atıfta bulunulan koşulların ve tercihin kapsamının
değerlendirilmesi
50.

Taraflar, sırasıyla şartnamenin A Ekinin 31 ve 35. bentlerinde bahsedilen koşul ve tercihlerin
kapsamı konusunda mutabık değillerdir. Komisyon, bu bentlere atıfta bulunmak suretiyle, söz
konusu koşul ve tercihin, bilgi notunun 11 ve 12. bentleri dikkate alındığında, ilgili ürünlerin
EKO ve/veya MAX HAVELAAR etiketlerini veya eşdeğer ya da benzer kriterler temelinde
etiketler içereceğine atıfta bulunduğunu ifade etmektedir. Hollanda Krallığına göre, ihale
ilanının II. Kısmının 1.5. bendi ile şartnamenin 1.3. alt bölümünün aksine, ihale makamının
organik tarım üretimden elde edilmiş ürünler ile adil ticareti sağlamayı bir gereklilik veya bu
yönde bir tercih olarak gördüğü, söz konusu etiketler veya eşdeğer etiketlerin sadece
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kriterlere uyum sağlanıldığının bir göstergesi olarak sunulduğu aşikardır.
51.

Öncelikle, şartnamenin Hollanda Krallığı tarafından ileri sürüldüğü şekilde yorumlanamayacağı
dikkate alınmalıdır.

52.

Bu bağlamda, unutulmamalıdır ki, 2004/18 sayılı Direktifte yer alan yapım işleri ihalelerinin
gerçekleştirilmesine ilişkin usullerin amacı tam olarak Avrupa Birliği’nde yerleşik bulunan
potansiyel isteklilerinin ilgi duydukları yapım işleri ihalelerine erişmelerinin temin edilmesi
olduğundan, şartnamenin anlamı potansiyel isteklilerinin bakış açıları kabul edilerek
belirlenmelidir. (bkz. C-220/05 sayılı Auroux ve Diğerleri Davası [2007] ECR I‑385, 53.
paragraf). Dolayısıyla, mevcut davada, şartnameler, potansiyel istekliler tarafından söz konusu
gereklilik veya tercih kapsamında bahsedilen etiketlere sahip olunmasına atıfta bulunulması
suretiyle anlaşılabilir.

53.

Söz konusu gereklilik ve tercih, şartnamenin 5.2. altbölümün 1.kısmı ile uyumlu olarak,
isteklilerinin uymak zorunda oldukları “Gereklilik Listesi” ni içeren şartnamenin ekinde
belirtilmiştir. Bu listenin 31 ve 35. bentleri, açıkça ve EKO ve MAX HAVELAAR etiketlerine
ilişkin hiçbir sınırlama olmaksızın, şartnamenin 3.4. alt bölümü uyarınca sunulması yasak olan
her türlü alternatifin hariç tutulduğuna atıfta bulunmuştur. Bu koşullar çerçevesinde, ihale
ilanının II. kısmının 1.5. bendi ile şartnamenin 1.3. alt bölümünde yer alan, bir başka deyişle
ihale makamının koşul ve gerekliliklerini ele alan ihale belgelerinde bahsedilmeyen “Kuzey
Hollanda eyaletinin otomatik kahve makinelerindeki adil ticaret ürünleri ile organik ürünlerin
kullanımını arttırmak istemesinin önemli olduğuna” ilişkin tam olarak açık olmayan atfın, söz
konusu gereklilik ve tercihin, ilgili ürünlerin organik veya adil ticaret üretimi olduğu yönündeki
genel algıyı ima ettiğini göstermek amacını taşıdığı sonucuna varılamaz.

54.

İkinci olarak, koşul ve tercih olarak sunulan EKO ve MAX HAVELAAR etiketlerine yapılan atfın
aynı zamanda eşdeğer etiketleri de kapsadığını; bir başka deyişle, benzer veya kıyaslanabilir
ihale kriterlerine dayandığını belirten bilgi notunun 11 ve 12. bentlerindeki açıklamalar
2004/18 sayılı Direktifin 39. maddesinin 2. paragrafı çerçevesinde dikkate alınamaz.

55.

Hukuk Sözcüsü görüşünün 71. paragrafında belirtildiği gibi, şartname ve diğer yardımcı
belgelere ilişkin ek bilgi bazı hususlara açıklık getirebilir veya birtakım bilgiler sunabilir olsa da,
gerekli sözleşme koşulları, ilgili ekonomik operatörlerin teklif sunmaya hazırlanma veya ihale
sürecine katılmama şeklinde karar verirken hukuken temel aldığı şartnamede belirtildiği için,
bu bilgiler, düzeltme şeklinde olsa bile, teknik şartname ile ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin
kriterlerin yer aldığı kategoriyi belirten temel sözleşme koşullarının kapsamını değiştiremez.
Bu durum, 39. maddenin 2. paragrafındaki “ek bilgi” ifadesinin kullanımından ve aynı hüküm
uyarınca bu bilginin iletilmesi ile tekliflerin alınması arasındaki zaman olarak belirlenen altı
günlük süreden anlaşılmaktadır.

56.

Bu bağlamda, hem eşit muamele ilkesi hem de bundan doğan şeffaflık yükümlülüğü, her
ihalenin konusu ile ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterlerin ihale sürecinin en başından
itibaren açık bir şekilde tanımlanmasını gerektirmektedir. (Bu konuyla ilgili olarak bkz.
C‑299/08 sayılı Komisyon v Fransa Davası [2009] ECR I‑11587, 41 ve 43. paragraflar).

57.

Bu nedenle, ihalenin konusunu ve ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterleri belirleyen ihale
belgelerinin öncelikle tedarik edilecek kahve ve çayda EKO ve MAX HAVELAAR etiketlerinin
bulundurulmasını gerekli kıldığı ve ikinci olarak ise tedarik edilecek malzemelerin de aynı
etiketleri bulundurmasını tercih ettiği dikkate alınmalıdır.

B- Tedarik edilecek kahve ve çaya ilişkin teknik şartname ile ilgili olarak 2004/18 sayılı Direktifin 23.
maddesinin 6 ve 8. paragraflarının ihlal edildiğini iddia eden ilk savunma
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58.

Komisyonun dayanak aldığı ilk savunma, “Kuzey Hollanda eyaletinin MAX HAVELAAR veya EKO
etiketlerini kahve ve çay tüketimi için kullandığını” ifade eden şartnamenin A Ekinin 31.
bendinde bahsedilen gereklilik ile ilgilidir.

1. Tedarik edilecek kahve ve çaya ilişkin teknik şartname kapsamında EKO etiketinin kullanımı ile ilgili
olarak 2004/18 sayılı Direktifin 23. maddesinin 6. paragrafının ihlal edildiğini iddia eden Komisyonun
dayanak aldığı ilk savunma
a) Tarafların argümanları
59.

İlk savunmanın birinci bölümünde, Komisyon esas itibariyle tedarik edilecek kahve ve çayın
EKO etiketi veya eşdeğerini taşıma; bir başka deyişle organik tarım ürünleri olduklarının
belgelenmesi gerekliliğinin ilgili ürünlerin gerekli özeliklerinin bir tanımı olduğunu ve
dolayısıyla 2004/18 sayılı Direktifin 23. maddesine tabii bir teknik şartname olduğunu ifade
etmektedir. Bununla birlikte, çevresel özellikleri tanımlamak amacıyla, bazı koşullar
çerçevesinde, eko etiketinin kullanımına yetki veren 23. maddenin 6. paragrafı şart koşulan
türden bir eko etiketine izin vermemektedir.

60.

Hollanda Krallığı’na göre, ilgili sektörde faaliyet gösteren ekonomik operatörler tarafından iyi
bilindiği üzere, EKO etiketleri şüphesiz, bu operatörlere göre, sözleşme belgeleri hazırlandığı
sırada, 2092/91 sayılı Tüzüğe atıfta bulunmak suretiyle, organik tarım ürünlerine atıfta
bulunmaktadır. Buna karşın, asgari özen gösteren herhangi bir ekonomik operatör
zorlanmaksızın bu etikete atıfta bulunan kriterlerin tanımına internetten ulaşabilirdi veya bu
konuda ihale makamına danışabilirdi. Dolayısıyla, EKO etiketine yapılan atfın, bu atfı
anlamayan potansiyel bir isteklinin söz konusu ihaleye ilgisinin kalmayacağı veya kati surette
işlemlerini geciktireceği gerekçesiyle, eşit muamele ilkesinin göz ardı edilmesi riskini
taşıdığının düşünülmesi gerçek dışı olacaktır.

b) Divan’ın Bulguları
61.

Öncelikle, 2004/18 sayılı Direktifin 23. maddesinin 3. paragrafının (b) bendi kapsamında,
teknik şartnamenin performans veya çevresel özellikleri de içeren işlevsel gereklilikler
uyarınca düzenlenebileceği belirtilmelidir. Bu Direktifin giriş bölümündeki 29. gerekçeye göre,
belirli bir üretim yöntemi böyle bir çevresel özellik teşkil edebilir. Dolayısıyla, taraflarca kabul
edildiği üzere, çevresel özelliklere dayanması ve 2004/18 sayılı Direktifin 23. maddesinin 6.
paragrafında sıralanan koşulları karşıladığı sürece EKO etiketi bu hüküm uyarınca bir “ekoetiketi” dir. İkinci olarak ise, söz konusu etiket ile bağlantılı olarak tedarik edilecek çay ve
kahvenin özelliklerine ilişkin bir gereklilik belirlemek suretiyle, Kuzey Hollanda Eyaleti bu
bağlamda bir teknik şartname oluşturmuştur. Bu nedenle, son olarak bahsedilen hüküm
ışığında, ilk savunmanın bu bölümü dikkate alınmalıdır.

62.

İhalelerin gerçekleştirilmesine ilişkin ilkeleri belirleyen 2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesi
uyarınca, ihale makamlarının ekonomik operatörlere eşit muamelede bulunacağı, ayrımcılık
yapmayacağı ve şeffaf bir şekilde hareket edeceği unutulmamalıdır. Bu ilkeler, teknik
şartnamelerin tercihi veya düzenlenme şekilleri ile bağlantılı olarak ayrımcılık yapma riski
nedeniyle, bu şartname bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle, 2004/18 sayılı Direktifin
23. maddesinin 2. paragrafı ve 3. paragrafının (b) bendi ile giriş bölümündeki 29. gerekçenin
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son cümlesi, teknik şartnamelerin, isteklilere eşit erişim fırsatı sağlamasını ve kamu alımının
rekabete açılmasının önünde haksız engeller oluşturulmasına yol açmamasını; teknik
şartnamelerin, isteklilerin ihale konusunu belirleyebilmeleri ve ihale makamlarının ihaleleri
gerçekleştirebilmelerine yetecek kadar kesin olması gerektiğini ve tüm isteklilerin, ihale
makamı tarafından tespit edilen ihtiyaçların kapsamını bilmelerini teminen, teknik
şartnamelerin açıkça belirtilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla, 2004/18 sayılı
Direktifin 23. maddesinin 6. paragrafı tüm bu mülahazalar ışığında yorumlanmalıdır.
63.

Çevresel özelliklerle ilgili gereklilikler bakımından bu hükmün birinci alt paragrafı, ihale
makamlarına bu türden bir eko- etiketi olmamakla birlikte, eko- etiketinin detaylı
şartnamelerini kullanma seçeneği tanımaktadır. 2004/18 sayılı Direktifin 23. maddesinin 3.
paragrafının (b) bendinde yer alan ve bu Direktifin giriş bölümündeki 29. gerekçenin son
cümlesinde açık bir şekilde belirtilen kesin olma gerekliliği- bu gerekliliğe 23. maddenin 6.
paragrafında atıfta bulunulmaktadır- bu hükmün kapsamlı bir şekilde yorumlanmasını
engellemektedir.

64.

Şüphesiz, bu türden bir gerekliliğe uyumu kolaylaştırmak amacıyla, 23. maddenin 6.
paragrafının ikinci alt- paragrafı, ihale makamlarına, çevre-etiketi taşıyan mal ve hizmetlerin,
ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul edebilme yetkisi
tanımaktadır. Fakat ikinci alt paragraf, eko etiketine başvurmayı sadece dolaylı olarak “ihale
belgelerinde yer alan teknik şartnameler” ile uyumunun bir kanıtı olarak mümkün kıldığından,
23. maddenin 6. paragrafının kapsamını genişletmez.

65.

2004/18 sayılı Direktifin 23. maddesinin 6. paragrafının ikinci alt paragrafına göre, ihale
makamları, üretici teknik dosyası veya tanınmış bir kuruluştan temin edilen test raporu gibi
diğer ispat araçlarını da kabul etmekle yükümlüdür.

66.

Son olarak, Hollanda Krallığı tarafından da belirtildiği üzere, ihale makamı, ilgili ekonomik
operatörlerin bilgilendirilme ve konudan makul ölçüde haberdar olmalarını bekleme hakkına
sahip olmakla birlikte, böylesi bir meşru beklentinin, yine de ihale makamının kendi şartlarını
açık bir şekilde kendisinin belirlediğini var saydığı unutulmamalıdır. (Bu konuyla ilgili olarak
bkz. C‑423/07 sayılı Komisyon v. İspanya Davası [2010] ECR I‑3429, 58. paragraf ). Daha da
önemlisi, bu beklentiye dayanılarak ihale makamlarının 2004/18 sayılı Direktif ile öngörülen
yükümlülükleri hafifletilemez.

67.

Ayrıca, eko etiketi ile tanımlanan özelliklere atıfta bulunulması halinde dahi, ihale
makamlarının uygulamak istedikleri detaylı çevresel özellikleri açık bir şekilde belirleme
yükümlülüğü, bir formalite olmaktan ziyade, potansiyel isteklilerinin ihale makamı tarafından
hazırlanan ve dolayısıyla bilgi arama belirsizliklerine ve belirli bir çevre- etiketi için geçerli olan
kriterlerdeki muhtemel geçici farklılıklara maruz kalmaksızın tek bir resmi belgeye atıfta
bulunmaları açısından vazgeçilmezdir.

68.

Ayrıca, EKO etiketi bu etiketi taşıyan ürünlerin organik kökeni ile ilgili bilgi sağladığı için,
Hollanda Krallığı’nın detaylı özelliklere yapılan atfın 2092/91 sayılı Tüzüğün tüm gerekliliklerini
sıralamasını gerektireceği ve bunun da söz konusu etikete atıf yapmaktan daha az açıklayıcı
olacağı şeklindeki itirazının anlamsız olduğu belirtilmelidir. 2004/18 sayılı Direktif, ihale
ilanında veya ihale belgelerinde belirli teknik şartnameler için kanun koyucu veya düzenleyici
hükümlere atıfta bulunulmasına, bu atfın uygulamada kaçınılmaz olduğu hallerde, kural
olarak halel getirmez. Fakat bu atıfla birlikte, söz konusu direktifte öngörülen tüm belgeler
sağlanmalıdır. (kıyas için bkz. Komisyon v İspanya, 64 ve 65. paragraflar). Dolayısıyla, organik
tarımdan elde edilen ürünlerin Avrupa Birliği’nde pazarlanmasının ilgili AB mevzuatına uygun
olarak gerçekleştirilmesi gerektiğinden, sözleşme tarafı, mümkünse, 2004/18 sayılı Direktifin
IV. Ekinin 1(b) maddesi ile bu Direktifin 23. maddesinin 3. paragrafı uyarınca, tedarik edilecek
ürünün 2092/91 sayılı Tüzük veya bu Tüzüğü tadil eden başka bir Tüzük ile uyum sağlaması
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gerektiğini ihale belgelerinde belirtebilir.
69.

EKO etiketine yapılan atfın aynı zamanda eşdeğer bir etiketi de kapsadığını belirten bilgi
notunun 11. bendiyle ilgili daha sonraki açıklamalar bakımından, yukarıdaki 54 ila 56.
bentlerde belirtilenlere ek olarak, böyle bir açıklamanın hiç bir şekilde, bu etiketle ilgili detaylı
teknik şartnamelerin belirlenememesini telafi edemeyeceği ifade edilmelidir.

70.

Yukarıdaki mülahazalara ilaveten, ihale belgelerinde, tedarik edilecek bazı ürünlerin belirli bir
eko etiketi ile tanımlanan detaylı şartnameleri kullanmaktan ziyade bu eko etiketini taşıması
gerektiğini belirterek Kuzey Hollanda eyaleti 2004/18 sayılı Direktifin 23. maddesinin 6.
paragrafı ile çelişen bir teknik şartname belirlemiştir. Bu nedenle, birinci savunmanın ilk
bölümü haklı nedenlere dayanmaktadır.

2. Tedarik edilecek kahve ve çaya ilişkin teknik şartname kapsamında MAX HAVELAAR etiketinin
kullanımı ile ilgili olarak 2004/18 sayılı Direktifin 23. maddesinin 8. paragrafının ihlal edildiğini iddia
eden ilk savunmanın ikinci bölümü
a) Tarafların argümanları
71.

İlk savunmanın ikinci bölümünde, Komisyon esas itibariyle tedarik edilecek kahve ve çayın
MAX HAVELAAR etiketi veya eşdeğerini taşıma; bir başka deyişle adil ticaret ürünleri
olduklarının belgelenmesi gerekliliğinin ilgili ürünlerin gerekli özeliklerinin bir tanımı olduğunu
ve bu nedenle 2004/18 sayılı Direktifin 23. maddesine tabi bir teknik şartname olduğunu ifade
etmektedir. Bu gereklilik, kural olarak, teknik şartnamelerin, belirli bir teşebbüs ya da ürünü
destekleyecek ya da ortadan kaldıracak şekilde, belirli bir üretim şekline ya da kaynağa veya
belirli bir sürece, ticari markalara, patentlere, türlere veya belirli bir menşee ya da üretime
atıfta bulunmasını yasaklayan 23. maddenin 8. paragrafını ihlal edecektir. Tescil edilmiş bir
markaya denk gelen etiket bu kategorilerden birinde yer almaktadır.

72.

İlk olarak Hollanda Krallığı, MAX HAVELAAR etiketinin dayandırıldığı kriterlerin, söz konusu
ihalenin gerçekleştirilmesi kapsamında tedarik edilecek ürünlerin elde edilmesinde kullanılan
sosyal koşullar olduğunu ileri sürerek, bu kriterlerin 2004/18 sayılı Direktifin 26. maddesi
kapsamında “ihalenin gerçekleştirilme koşulları” kapsamında yer alan ve bir üretim yöntemi
veya süreci ile ilgili gereklilikler olarak belirlenebileceklerini ileri sürmektedir. Alternatif olarak,
etiketle ilgili gerekliliğin teknik bir şartname olarak değerlendirileceğini farz ederek, 23.
maddenin 8. paragrafının uygulanması önerisini reddetmektedir.

b) Divan’ın Bulguları
73.

Yukarıdaki 37. paragrafta belirtildiği gibi, MAX HAVELAAR etiketi, belirli bir fiyatta ve
gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli üreticilerden oluşan kuruluşların piyasa güçleri
tarafından belirlenenden çok daha iyi koşullarda satın alınan adil ticaret ürünlerini
tanımlamaktadır. Dava dosyasına göre, bu etiket dört kritere dayanmaktadır: fiyat tüm
masrafları karşılamalıdır; piyasa fiyatına nazaran kar payı içermelidir; üretim ön finansmana
tabi olmalıdır ve ithalatçı, üreticilerle uzun dönem ticari ilişkilere sahip olmalıdır.

74.

Bu kriterler, 2004/18 sayılı Direktifin VI. Ekinin 1(b) paragrafındaki teknik şartname kavramının
tanımını karşılamamaktadır çünkü bu tanım, tedarikçinin ürünleri imalatçıdan almasıyla ilgili
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koşullardan ziyade, sadece ürünün kendisine, imalatına, paketlenmesine veya kullanımına
ilişkin özelliklere uygulanmaktadır.
75.

Diğer taraftan, bu kriterlere uyum, söz konusu Direktifin 26. maddesi çerçevesinde
“sözleşmenin ifasına ilişkin koşullar” kavramı kapmasında yer almamaktadır.

76.

Bu madde uyarınca, sözleşmenin ifasına ilişkin koşullar, özellikle sosyal etmenlere atıfta
bulunabilir. Bu nedenle, en uygun ticari koşullara tabi olarak, tedarik edilecek çay ve kahvenin
gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli üreticilerden gelmesi koşulu bu etmenler
kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, böyle bir gerekliliğin hukuka uygunluğu 26. madde
ışığında değerlendirilmelidir.

77.

Bununla birlikte, dava öncesi usul ve yasal işlem başlatan başvuru kapsamında, Komisyon’un
sadece bu Direktifin 23. maddesinin 8. paragrafı temelinde şartnamelerle ilgili koşulu, sadece
cevaba cevap aşamasında, bu bağlamda ortaya atılan argümanların 26. madde ile belirlenen
ifa koşuluna gerekli değişikliklerle birlikte uygulandığını iddia ederek eleştirmesi önemlidir.

78.

ABİA’nın 258. maddesi kapsamındaki davaların konusu bu hükümde öngörülen dava öncesi
usul ile sınırlandırıldığından, bu davalar gerekçeli görüşteki aynı gerekçelere ve savunmalara
dayandırılmalıdır. Buna göre, gerekçeli görüşte yer almayan bir şikayet Divan’daki yargılama
aşamasında kabul edilemez niteliktedir. (Bu konuyla ilgili olarak, bkz. C‑305/03 sayılı
Komisyon v Birleşik Krallık [2006] ECR I‑1213, 22. paragraf ve örnek olarak sunulan içtihat).

79.

Bu nedenle, ilk savunmanın ikinci bölümü kabul edilemez olarak reddedilmelidir.

C- Tedarik edilecek malzemelerle ilgili ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriter ile ilgili olarak 2004/18
sayılı Direktifin 53. maddesinin 1. paragrafının ihlal edildiğini iddia eden üçüncü savunma
80.

Komisyon, 2004/18 sayılı Direktifin 53. maddesi çerçevesinde ihalenin gerçekleştirilmesi kriteri
olarak ihale belgelerinde etiketlere yapılan atfa değindiğinden, üçüncü savunma birinci
savunma ile bağlantılıdır.

81.

İlk olarak, yukarıdaki 51 ila 57. paragraflarda belirtildiği gibi, ihalenin gerçekleştirilmesine
ilişkin kriterleri belirleyen ihale belgelerine atıfta bulunmak suretiyle, Kuzey Hollanda eyaleti,
aslında tedarik edilecek malzemelerin EKO ve/veya MAX HAVELAAR etiketlerini taşımasını
gerektiren bir ihale kriteri belirlemiştir.

1. Tarafların argümanları
82.

Komisyon esas itibariyle, böylesine bir ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterin 2004/18
sayılı Direktifin 53. maddesini iki açıdan ihlal ettiğini ifade etmektedir. İlk olarak, bu kriter
ihalenin konusu ile ilişkili değildir, zira EKO ve MAX HAVELAAR etiketlerine ilişkin kriterler,
tedarik edilecek ürünlerden ziyade özellikle MAX HAVELAAR etiketi durumunda isteklilerinin
genel politikası ile ilgilidir. İkinci olarak ise, ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriter,
Hollandalı olmayan veya ürünlerinde EKO ve/veya MAX HAVELAAR etiketleri bulunmayan
potansiyel isteklileri olumsuz etkileyecek şekilde eşit erişim, ayrımcılık yapmama ve şeffaflık
ile ilgili gerekliliklerle uyumlu değildir.

83.

Hollanda Krallığı’na göre, söz konusu ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriter şeffaf, nesnel
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ve ayrımcı olmayan bir niteliktedir. Bu etiketler ilgili sektörde faaliyette bulunun ekonomik
operatörlerce iyi bilinmektedir, tarımsal ürünlerin organik üretimine ilişkin Avrupa Birliği
mevzuatından doğan (EKO etiketi bağlamında) veya etiketi veren ve ilgili tüm ekonomik
operatörlerin erişebilecekleri bir kurum tarafından belirlenmiş (MAX HAVELAAR etiketi
bağlamında) kriterlere dayanmaktadır ve asgari özen gösteren potansiyel bir istekli kolaylıkla
bu kriterler konusunda bilgi sahibi olabilir. Ayrıca, 2004/18 sayılı Direktif, ihalenin
gerçekleştirilmesine ilişkin kriterler bağlamında, isteklilerinin tamamı ihalenin
gerçekleştirilmesine ilişkin kriterleri yerine getiremeyeceğinden, 23. maddede öngörüldüğü
üzere teknik şartnameler bakımından aynı gereklilikleri zorunlu tutamaz. Son olarak, ihalenin
gerçekleştirilmesine ilişkin kriterler, diğerlerinin yanı sıra, organik adil ticaret ürünlerinin
tedarik edilmesi ile ilgili ihale konusuyla bağlantılıdır; bu kriterlere uyum sağlanması, para
değerinin değerlendirilmesini mümkün kıldığından isteklilerinin kalitesi bakımından bir
gösterge sağlamaktadır.
B- Divan’ın Bulguları
84.

İlk olarak, 2004/18 sayılı Direktifin 53. maddesinin 1. paragrafının (a) bendi kapsamında,
mevcut davada olduğu gibi, ihale makamının en ekonomik teklifi verdiğini düşündüğü istekliğe
ihaleyi vermeye karar vermesi durumunda, ihale makamının, söz konusu direktifin ilgili
hükümde, “örneğin” ifadesinin kullanılmasından anlaşılacağı üzere, olası kriterlerin kapsamlı
olmayan bir listesini içeren gereklilikler ile uyumunu belirlemek amacıyla bu kararını bir takım
kriterlere dayandırması gerektiği unutulmamalıdır.

85.

2004/18 sayılı Direktifin 53. maddesi, kural olarak ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin
kriterlerin hem ekonomik hem de nitel olabileceğini ifade eden direktifin giriş bölümündeki
46. gerekçenin üçüncü ve dördüncü paragraflarında açıklanmaktadır. Bu nedenle, Direktifin
53. maddesinin 1. paragrafının (a) bendinde atıfta bulunulan örnekler arasında çevresel
özellikler de yer almaktadır. Hukuk Sözcüsü Görüşünün 103. bendinde belirtildiği gibi, 46.
gerekçenin dördüncü paragrafına göre “ihale şartnamesinde açıklanan – ihalenin konusu olan
yapım işlerinden, mal alımından veya hizmetlerden faydalanacak/bunları kullanacak
dezavantajlı kesimin ihtiyaçları başta olmak üzere, ihale makamı toplumsal koşulları
karşılamak için söz konusu kriterleri kullanabilir.” Bu nedenle, ihale makamlarının aynı
zamanda, yapım işini, malı veya hizmeti kullanan ya da alan ve ihalenin muhatabı olan kişiler
ile diğer kişileri de ilgilendirebilecek sosyal etmenler temelinde ihalenin gerçekleştirilmesine
ilişkin kriterler belirlemeye yetkili olduğu kabul edilmelidir.

86.

İkinci olarak, 2004/18 sayılı Direktifin 53. maddesinin 1. paragrafının (a) bendi, ihalenin
gerçekleştirilmesine ilişkin kriterlerin ihale konusuyla ilişkilendirilmesini gerektirmektedir. Bu
bağlamda, giriş bölümündeki 46. gerekçenin üçüncü paragrafına göre “…ihale makamı kendisi
için ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemesini mümkün kılacak ekonomik kriterler ile
kaliteye ilişkin kriterleri bir bütün olarak belirler; bu kriterlerin belirlenmesi ihale konusuna
bağlıdır, zira her bir teklifin sunduğu performans seviyesi teknik şartnamelerde açıklandığı gibi
ihalenin konusu çerçevesinde değerlendirilmeli ve her bir teklifin parasal değerinin
hesaplanabilmesini mümkün kılmalıdır; bu kriterlerin belirlenmesi ihalenin konusuna bağlıdır”.

87.

Üçüncü olarak, 46. gerekçenin birinci ve dördüncü paragrafları uyarınca, “ihaleler, şeffaflık,
ayrımcılık yapmama ve eşit muamele ilkelerine uygun olarak ve tekliflerin etkin rekabet
koşullarında değerlendirilmesini güvence altına alacak objektif kriterler esas alınarak
gerçekleştirilmelidir. Bu durum, ihale makamına sınırsız bir seçim özgürlüğü verilmesini
sağlayan kriterler için geçerli olmayacaktır. (2004/18 sayılı Direktiften önceki direktiflerdeki
benzer hükümler bağlamında bkz. C‑513/99 Sayılı Concordia Bus Finland Davası [2002] ECR
I‑7213, 61. paragraf ve örnek olarak sunulan içtihat).
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88.

Dördüncü ve son olarak, bu gerekçenin ikinci paragrafında belirtildiği gibi, benzer ilkeler, ihale
makamlarının ihalelerin gerçekleştirilmesinde potansiyel isteklilere eşit muamele edilmesi
ilkesi ile ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterlerin şeffaflığı ilkesine riayet edilmesini,
asgari özen gösteren ve makul derecede bilgilendirilmiş tüm isteklilerin ihale kapsamını
bilmelerini ve aynı şekilde yorumlamalarını sağlamalarını gerektirmektedir. (Diğerlerinin yanı
sıra, 2004/18 sayılı Direktiften önceki direktiflerdeki benzer hükümler bağlamında bkz.
C‑448/01 sayılı EVN ve Wienstrom [2003] ECR I‑14527 Davası, 56 ila 58. paragraflar).

89.

İhalenin gerçekleştirilmesi ile ilgili kriterler ile ihale konusu arasında yeterli bağlantı olmadığı
iddiasının geçerliliğini değerlendirmek amacıyla, öncelikle, EKO ve MAX HAVELAAR etiketlerine
ilişkin kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir. Yukarıdaki 34 ve 37. paragraflardan
anlaşıldığı üzere, bu kriterler, sırasıyla organik tarım ve adil ticaretten elde edilen ürünleri
tanımlamaktadır. Avrupa Birliği mevzuatına, bir başka deyişle o tarihte, 2092/91 sayılı Tüzüğe
tabii olan organik üretim yöntemine ilişkin olarak, bu Tüzüğün giriş bölümündeki 2 ve 9.
gerekçeler, diğerlerinin yanı sıra gübre ve ilaç kullanımı konusunda önemli kısıtlamalara atıfta
bulunmasından dolayı, üretim yönteminin çevrenin korunmasını teşvik edeceğini
belirtmektedir. Adil ticarete ilişkin olarak, yukarıdaki 37. paragraftan anlaşılacağı üzere, MAX
HAVELAAR etiketini veren kurum tarafından belirlenen kriterler, sadece piyasanın
getirdiklerini değil aynı zamanda da gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli üreticilerin
ihtiyaçlarını da dikkate alan ticari ilişkiler sağlayarak bu üreticilerin çıkarlarını geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu açıklamalardan, ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterlerin 2004/18
sayılı Direktifin 53. maddesinin 1. paragrafının (a) bendi kapsamındaki çevresel ve sosyal
özelliklerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır.

90.

İkinci olarak, şartnamenin 1.4 alt bölümündeki ihalenin tanımı uyarınca, ihalenin özellikle
dağıtıcılarda kullanılacak içeceklerin imalatı için gerekli olan çay, kahve ve diğer malzemelerin
tedarik edilmesi ile ilgili olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin
kriterin hazırlanma şeklinden, isteklilerin genel satın alma politikasına herhangi bir etkisi
olmaksızın, bu kriterin sadece ihale kapsamında tedarik edilecek malzemeleri içerdiği
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bu kriterler, tedarik edilmesi ihalenin konusunun bir bölümünü
oluşturan ürünlerle ilgilidir.

91.

Son olarak, Hukuk Sözcüsü Görüşünün 110. bendinden anlaşılacağı üzere, ihalenin
gerçekleştirilmesine ilişkin bir kriterin ürünün yapısal özelliği, bir başka deyişle maddi
özününün parçası olan bir şeyle bağlantılı olmasına gerek yoktur. Bu nedenle Divan, EVN ve
Wienstrom’un 34. paragrafında, kamu alımlarıyla ilgili Avrupa Birliği mevzuatının, elektrik
tedariki sözleşmesi kapsamında, bir ihale makamının, tedarik edilen elektriğin yenilenebilir
enerji kaynaklarından üretilmesini gerektiren bir kritere başvurmasına engel teşkil etmediğini
savunmuştur. Dolayısıyla, kural olarak, böyle bir kriterin söz konusu ürünün adil ticaret ürünü
olduğuna atıfta bulunmasına engel olacak hiçbir şey yoktur.

92.

Bu nedenle, ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterin- 2004/18 sayılı Direktifin 53.
maddesinin 1. paragrafının (a) bendinde öngörüldüğü üzere- ihalenin konusuyla bağlantılı
olduğu anlaşılmaktadır, bu da Komisyon’un bu yöndeki iddiasının yersiz olduğu anlamına
gelmektedir.

93.

Kuzey Hollanda eyaletinin ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterlerde belirli etiketlerin
bulundurulmasını zorunlu kıldığına ilişkin şikâyet bağlamında, şartnamenin A Ekinin 35. bendi
kapsamında, tedarik edilecek malzemelerin EKO ve/veya MAX HAVELAAR etiketlerini taşıdığı
durumlarda, bunun ihalenin gerçekleştirilmesi amaçları bakımından rekabet halindeki
isteklilerin sınıflandırılmasında bir kaç puan verilmesi ile sonuçlanacağı unutulmamalıdır. Söz
konusu koşul, bu bağlamda ihale makamlarına uygulanan kesinlik ve nesnellik gereklilikleri
bağlamında incelenmelidir.
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94.

Etiket kullanımı konusuna ilişkin olarak, Avrupa Birliği yasama organı, teknik şartnameler
kapsamında, bu gerekliliklerin göstergelerine ilişkin bazı kesin göstergeler sunmuştur.
Yukarıdaki 62 ila 65. paragraflardan anlaşılacağı üzere, 2004/18 sayılı Direktifin 23. maddesinin
3. paragrafının (b) bendinde, bu şartnamelerin isteklilerin ihale konusunu belirleyebilmeleri ve
ihale makamlarının ihaleleri gerçekleştirebilmelerine yetecek kadar kesin olması gerektiğini
belirtikten sonra, bu Direktifin 23. maddesinin 6. paragrafında, yasama organı, ihale
makamlarını, bir eko- etiketini teknik şartnameye dönüştürmenin aksine, ürünün belirli
özelliklerini belirlemek amacıyla eko etiketiyle ilgili kriterlere başvurmaları konusunda
yetkilendirmiştir. Bu türden bir etiket, sadece bu etiketi taşıyan ürünlerin tanımlanan
özelliklerle uyumlu olduğunun varsayılması amacıyla kullanılabilir ve diğer uygun sübut
delillere de başvurulabilir.

95.

Hollanda Krallığı tarafından iddia edilenin aksine, ihalenin gerçekleştirilmesine ilişkin kriterler
söz konusu olduğunda, eşitlik, ayrımcılık yapılmaması ve şeffaflık ilkelerinin sonuçlarının farklı
olduğunu düşünülmemelidir, çünkü, bir kamu ihalesinin gerekli koşulları olarak kabul edilen
bu türden kriterler, başarılı bir isteklinin tercihinin ihale makamının teknik şartnamelerde
belirlediği gereklilikleri karşılayanlar arasından seçilmesini sağlayacaktır.

96.

EKO ve MAX HAVELAAR etiketlerine yapılan atfın aynı zamanda eşdeğer etiketleri de
kapsadığını belirten bilgi notunun 12. paragrafıyla ilgili daha sonra yapılan açıklamalar
bakımından, yukarıdaki 54 ila 56. paragraflarda ifade edilenlere ek olarak, bu türden bir
açıklamanın hiçbir şekilde, ilgili etiketlere ilişkin kriterlerin kesin olmamasını telafi
edemeyeceği dikkate alınmalıdır.

97.

Yukarıdaki mülahazaların tamamından, şartnamelerde, etiketlerle ilgili kriterleri sıralamaksızın
ve bir ürünün eldeki tüm imkanlar dahilinde bu kriterleri karşıladığına ilişkin herhangi bir
kanıta olanak sağlamaksızın, tedarik edilecek bazı ürünlerin belirli etiketler taşımasının en
ekonomik teklifin seçilmesi bakımından birkaç puan verilmesine neden olacağını belirtmek
suretiyle, Kuzey Hollanda eyaleti 2004/18 sayılı Direktifin 53. maddesinin 1. paragrafının (a)
bendi ile çelişen bir ihale kriteri belirlemiştir. Bu nedenle, üçüncü savunma bu bağlamda haklı
nedenlere dayanmaktadır.
D – “Satışların sürdürülebilirliği” ve “sosyal sorumluluğu bulunan işletme” kriterlerine uyum
sağlama şartına ilişkin olarak 2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesi, 44. maddesinin 2. paragrafı
ve 48. maddesinin ihlal edildiğini iddia eden ikinci savunma

98.

Dört bölümden oluşan ikinci savunma, şartnamenin 4.4. alt bölümünün 4. kısmının 2.
bendinde yer alan ve ihale makamının esas itibariyle, diğerlerinin yanı sıra kahve piyasasının
sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine ve çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sorumlu kahve
üretimine katkıda bulunmak suretiyle “satışların sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu
bulunan işletme” kriterlerine uyum şartına atıfta bulunmaktadır ve istekliklilerden bu kriterleri
nasıl karşıladıklarını ifade etmeleri istenmiştir.

1. Tarafların argümanları
99.

Bu savunmanın ilk bölümünde Komisyon, söz konusu şartın, bir bütün olarak sistemi
oluşturan ilgili maddede bahsi geçen kriterlerin dışında kaldığı sürece, 2004/18 sayılı Direktifin
44. Maddesinin 2. paragrafının birinci bendine ve 48. maddesine aykırı bir asgari teknik
yeterlik düzeyi oluşturduğunu ileri sürmektedir. Hollanda Krallığı, öncelikle, söz konusu şartın,
esas olarak, Direktifin 26. maddesi ile düzenlenen ihalenin gerçekleştirilmesine yönelik bir
koşul olduğunu öne sürmüştür. Alternatif olarak, kalitenin sağlanması amacıyla tedarikçinin
veya hizmet sağlayıcısının kullandığı teknik donanımlar ile önlemlerin ve teşebbüsün inceleme
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ve araştırma imkânlarının açıklanması ile ilgili 48. maddenin 2.paragrafının (c) bendine atıfta
bulunulan şartın 2004/18 sayılı Direktifin 48. maddesi uyarınca oluşturulan sistemin bir parçası
olduğunu ileri sürmektedir. Aynı şart kapsamında, istekliler, gerekli nitel kriterleri karşılamak
suretiyle ihaleyi gerçekleştirebilecek yeterlilikte olduklarını gösterebilirlerdi.
100.

2004/18 sayılı Direktifin 44. maddesinin 2. paragrafının ihlal edildiğini iddia eden savunmanın
ikinci bölümü, söz konusu ihalenin konusu ve anılan şart arasında en azından yeterli bir
bağlantının bulunmamasına atıfta bulunmaktadır ve bu durum, satışların sürdürülebilirliği ve
sosyal sorumluluğu bulunan işletme kriterlerinin, diğerlerinin yanı sıra organik tarım ve adil
ticaretten elde edilen kahve ve çay tedariki ile ilgili piyasası ile tutarlı olduğu görüşünü
benimseyen davalı üye devlet tarafından tartışılmaktadır.

101.

İkinci savunmanın üçüncü bölümünde, Komisyon, “satışların sürdürülebilirliği” ve “sosyal
sorumluluğu bulunan işletme” kavramlarının yeterince anlaşılır olmadığı gerekçesiyle 2004/18
sayılı Direktifin 2. maddesinin ihlal edildiğini iddia etmektedir. Hollanda Krallığı ise,
diğerlerinin yanı sıra, söz konusu ifadelerin makul derecede bilgilendirilmiş tüm işletmeler
tarafından anlaşılır olduğu ve konuya ilişkin kapsamlı bilginin internette mevcut olduğu
gerekçesiyle bunun doğru olmadığı görüşündedir.

2. Divan’ın bulguları
a) Şartnamede yer alan ilgili hükmün sınıflandırılması
102.

Taraflar, isteklilerin, diğerlerinin yanı sıra kahve piyasasının sürdürülebilirliğinin
geliştirilmesine ve çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sorumlu kahve üretimine katkıda
bulunmak suretiyle “satışların sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu bulunan işletme”
kriterine uyum sağlamaları gerektiğini bildiren bahse konu şartın sınıflandırılması hususunda
mutabık değillerdir. Komisyon, söz konusu şartın isteklilere ilişkin genel politika ile, dolayısıyla
da 2004/18 sayılı Direktifin 48. maddesi kapsamındaki teknik ve mesleki yeterlilikler ile ilgili
olduğunu öne sürmektedir. Öte yandan, Hollanda Krallığı’nın görüşüne göre şartın, bahse
konu ihaleye uygulanması, ilgili direktifin 26. maddesi kapsamında ihalenin
gerçekleştirilmesine yönelik bir şart olduğu anlamına gelmektedir.

103.

Bu son argüman kabul edilemez. Bahse konu hüküm, şartnamenin, sırasıyla “Ekonomik ve mali
durum” ve “Teknik ve/veya mesleki yeterlilik” başlıklı 47. ve 48. maddelere atıfta bulunan
2004/18 sayılı Direktifin 44. maddesinin 2. paragrafında ve başlığında kullanılan terminolojiye
karşılık gelen “Uygunluk koşulları/asgari düzeyler” başlıklı 4.4. alt bölümünün 4. kısmında yer
almaktadır. Ayrıca, bu alt bölümün ilk üç kısmı, ihale makamı tarafından, ciro, mesleki
sorumluluk sigortası, isteklinin iş deneyimi hususlarına, diğer bir deyişle söz konusu 47. ve 48.
maddelerde açıkça atıfta bulunulan unsurlara ilişkin olarak talep edilen asgari düzeyler
hakkındadır. İlaveten, “uygunluk koşulları” şartnamenin giriş bölümünde, ihale dışı bırakılma
sebebi veya ihalenin değerlendirmeye alınabilmesi için istekli tarafından karşılanması gereken
asgari düzeyler şeklinde ifade edilen şartlar olarak tanımlanmıştır ve bu itibarla tekliften
farklıdır. Sonuç olarak bahse konu şart, genele yönelik oluşturulmuştur ve söz konusu
ihaleyle özel olarak ilgili değildir.

104.

Bu mülahazalara ilaveten potansiyel isteklilerin, söz konusu şartın, yalnızca 2004/18 sayılı
Direktifin 44. maddesinin 2. paragrafı ve 48. maddesi kapsamında ihale makamı tarafından
istenen asgari mesleki yeterliğe atıfta bulunduğunu düşünmüş olmaları muhtemeldir.
Dolayısıyla, bu hükümler ışığında, söz konusu şartın meşruluğunun değerlendirilmesi gerekir.
279

b) 2004/18 sayılı Direktifin 44. maddesinin 2. paragrafının ve 48. maddesinin ihlal edildiği iddiası
105.

48. maddenin 1 ila 6. paragraflarında açıklandığı üzere, 48. madde isteklilerin teknik ve
mesleki yeterliliklerinin incelenip değerlendirilmesinde ihale makamının esas alacağı faktörleri
kapsamlı bir şekilde listelemektedir. Bunun yanı sıra, 44. maddenin ikinci paragrafı, ihale
makamına, ihale gerçekleştirilirken tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için isteklilerin
karşılaması gereken asgari kapasite düzeylerini belirleme yetkisi vermektedir, bu düzeyler
ancak 44. maddenin ilk paragrafı uyarınca, direktifin teknik ve mesleki yeterliliklere ilişkin
48.maddesinde listelenen faktörlere atıfla düzenlenebilir.

106.

Hollanda Krallığı’nın savunmasının aksine, “satışların sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu
bulunan işletme kriterlerine” uyum sağlama şartının, bu faktörlerin herhangi birisiyle ilgisi
bulunmamaktadır.

107.

Özellikle de bu şart kapsamında talep edilen bilginin, bir başka deyişle “satışların
sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu bulunan işletme kriterinin [istekli tarafından hangi
şekilde] karşılandığının [ve] kahve piyasasının sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine ve çevresel,
sosyal ve ekonomik açıdan sorumlu kahve üretimine katkıda bulunduğunun” bildirilmesi,
2004/18 sayılı Direktifin 48. maddesinin 2. paragrafının (c) bendinde yer alan “tedarikçi veya
hizmet sunucusunun teknik donanımları, kalitenin sağlanması amacıyla kullandıkları önlemler
ile inceleme ve araştırma imkanlarının açıklanması” ifadesiyle ilişkilendirilemez. Yalnızca bu
hüküm dâhilinde değil, aynı paragrafın (b), (d) ve (j) bentlerinde de kullanılan “Kalite” kavramı,
48.madde kapsamında, ilgili ihalenin konusunu oluşturan hizmet veya ürünlerin kalitesine
benzer şekilde, temin edilecek hizmet veya ürünlerin teknik kalitesi olarak anlaşılmalıdır, ihale
makamı, isteklilerin söz konusu hizmet veya ürünlerin kalitesini kontrol ve garanti etme
şekilleri ile ilgili bilgi vermelerini talep etmeye söz konusu bentlerde öngörüldüğü kadarıyla
yetkilidir.

108.

Yukarıdaki mülahazalara ilaveten, şartnamede belirtilen uygunluk koşulları ve asgari kapasite
düzeyleri esasında, isteklilerin satışların sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu bulunan
işletme kriterine uyum sağlamaları ve bu kriterlere nasıl uyum sağladıkları ve kahve
piyasasının sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine ve çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan
sorumlu kahve üretimine nasıl katkıda bulunduklarını bildirmeleri talebine ilişkin olarak,
Kuzey Hollanda eyaleti, 2004/18 sayılı Direktifin 44. maddesinin 2. paragrafında ve 48.
maddesinde izin verilmeyen bir asgari teknik yeterlilik düzeyi belirlemiştir. Dolayısıyla, ikinci
savunmanın ilk bölümü haklı nedenlere dayanmaktadır.

c) 2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesinin ihlal edildiği iddiası
109.

Şeffaflık ilkesi, ilk olarak, makul derecede bilgilendirilmiş ve asgari özen gösteren tüm
isteklilerin ihale koşullarını ve kurallarını tam olarak anlayabilmelerini ve aynı şekilde
yorumlayabilmelerini, ikinci olarak da ihale makamının, tekliflerin ilgili sözleşmede uygulanan
kriterleri karşılayıp karşılamadığını belirleyebilmesini teminen, ihale ilanında ya da ihale
dokümanında, ihale usullerinin tüm koşullarının ve ayrıntılı kurallarının açık, kesin ve anlaşılır
bir şekilde yer alması gerektiğine işaret etmektedir. (bkz, diğerlerinin yanı sıra, C‑496/99 P
sayılı Komisyon v CAS Succhi di Frutta [2004] ECR I‑3801 Davası).

110.

Hukuk Sözcüsü görüşünün 146. paragrafında belirtildiği gibi, “satışların sürdürülebilirliği ve
sosyal sorumluluğu bulunan işletme” kriterlerine uyum sağlama ve “kahve piyasasının
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sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine ve çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sorumlu kahve
üretimine katkıda bulunma” yükümlülüğüne ilişkin şartların, makul derecede bilgilendirilmiş
ve asgari özen gösteren tüm isteklilerin, bu şartlara ilişkin kriterlerin ne olduğu konusunda
tam anlamıyla emin olabilmelerini sağlayacak kadar açık, kesin ve anlaşılır olmadığı dikkate
alınmalıdır. Hangi bilgileri temin edecekleri açıkça belirtilmeksizin, isteklilerin tekliflerinde “bu
kriterleri nasıl karşıladıklarını” veya ihale makamınca ihaleyle ve kahve üretimi ile ilgili olarak
istenen hedeflere “hangi şekilde katkıda bulunduklarını” bildirme şartına ilişkin olarak da aynı
durum geçerlidir.
111.

Dolayısıyla, söz konusu şartnamede isteklilerden “satışların sürdürülebilirliği ve sosyal
sorumluluğu bulunan işletme” kriterlerine uyum sağlama, “kahve piyasasının
sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine ve çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sorumlu kahve
üretimine katkıda bulunma” ve tekliflerinde “bu kriterleri nasıl karşıladıklarını” veya ihale
makamınca ihaleyle ve kahve üretimi ile ilgili olarak istenen hedeflere “hangi şekilde katkıda
bulunduklarını” bildirme şartına ilişkin olarak, Kuzey Hollanda eyaleti 2004/18 sayılı Direktifin
2. maddesinde yer alan şeffaflık koşuluna aykırı bir hüküm belirlemiştir.

112.

Bu kapsamda, yukarıdaki mülahazaların tamamına göre, 16 Ağustos 2008 tarihli Avrupa Birliği
Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ihale ilanına konu olan otomatik kahve makinelerinin tedarik
edilmesi ve yönetimine ilişkin kamu ihalesi sürecinde, Kuzey Hollanda eyaleti:

-

-

-

-

tedarik edilecek bazı ürünlerde ayrıntılı şartname yerine özel bir eko-etiket kullanılmasına
hükmeden 2004/18 sayılı Direktifin 23. maddesinin 6. paragrafı ile çelişen teknik bir
şartname oluşturmuştur;
etiketlere ilişkin temel kriterler sıralanmaksızın ve eldeki tüm imkanlar kullanılarak bir
ürünün bu temel kriterleri tam anlamıyla karşıladığına ilişkin bir kanıt olmaksızın, tedarik
edilecek bazı ürünlerde özel etiket kullanılmasının, en avantajlı teklifin belirlenmesi
esnasında birkaç puan verilmesine yol açmasına zemin sağlayarak direktifin 53.
maddesinin 1. paragrafının (a) bendi ile çelişen bir ihale kriteri belirlemiştir;
şartnamede yer alan uygunluk koşulları ve asgari kapasite düzeyleri esasında isteklilerin,
“satışların sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu bulunan işletme” kriterlerine uyum
sağlamaları ve bu kriterlere nasıl uyum sağladıklarını ve “kahve piyasasının
sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine ve çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sorumlu
kahve üretimine nasıl katkıda bulunduklarını” bildirme şartını getirerek Direktifin 44.
maddesinin 2. paragrafında ve 48. maddesinde izin verilmeyen bir asgari teknik yeterlilik
düzeyi belirlemiştir, ve
isteklilerin “satışların sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu bulunan işletme” kriterine
uyum sağlamaları ve “bu kriterleri nasıl karşıladıklarını” veya ihale makamınca ihaleyle ve
kahve üretimi ile ilgili olarak istenen hedeflere “hangi şekilde katkıda bulunduklarını”
bildirmeleri şartını getirerek, 2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesinde yer alan şeffaflık
yükümlülüğüne aykırı bir hüküm belirlemiştir.

Hollanda Krallığı, yukarda anılan hükümler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirmemiştir. Bu mülahazalar, geri kalan iddialarının da reddedilmesi gerektiği anlamına
gelmektedir.
V – Masraflar
113.

İç Tüzüklerin 69. maddesinin 2. paragrafı uyarınca, kazanan tarafın itiraz dilekçesinde
başvurulmuş olması halinde, kaybeden tarafın masrafları üstlenecektir. Komisyonun masraflar
için başvurmuş olması ve Hollanda Krallığı’nın savunmalarının reddedilmesi nedeniyle,
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Hollanda Krallığı’nın masrafları üstlenmesi gerekmektedir.
Bu gerekçelerle,
Divan (Üçüncü Daire)
aşağıdaki şekilde karar vermiştir:
1. 16 Ağustos 2008 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ihale ilanına konu olan
otomatik kahve makinelerinin tedarik edilmesi ve yönetimine ilişkin kamu ihalesi sürecinde,
Kuzey Hollanda eyaletinin:

-

-

-

-

tedarik edilecek bazı ürünlerde ayrıntılı şartname yerine özel bir eko-etiket kullanılmasını şart
koşarak 4 Aralık 2007 tarihli ve 1422/2007 (AT) sayılı Komisyon Tüzüğü ile tadil edilen ve
yapım işleri ile mal alımı ve hizmet alımlarına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine
yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 23. maddesinin 6. paragrafı ile çelişen teknik bir
şartname oluşturması,
etiketlere ilişkin temel kriterler sıralanmaksızın ve bir ürünün bu temel kriterleri tam anlamıyla
karşıladığına ilişkin kanıt olmaksızın, tedarik edilecek bazı ürünlerde özel etiket
kullanılmasının, en avantajlı teklifin belirlenmesi esnasında birkaç puan verilmesine yol
açmasına zemin sağlayarak 2004/18 sayılı Direktifin 53.maddesinin 1.paragrafının (a) bendi ile
çelişen bir ihale kriteri belirlemesi;
şartnamede yer alan uygunluk koşulları ve asgari kapasite düzeyleri esasında isteklilerin,
“satışların sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu bulunan işletme” kriterlerine uyum
sağlamaları ve bu kriterlere nasıl uyum sağladıklarını ve “kahve piyasasının sürdürülebilirliğinin
geliştirilmesine ve çevresel, sosyal ve ekeonomik açıdan sorumlu kahve üretimine nasıl katkıda
bulunduklarını” bildirmeleri şartını getirerek Direktifin 44. Maddesinin 2. paragrafının ve 48.
maddesi uyarınca izin verilmeyen bir asgari teknik yeterlilik düzeyi belirlemesi;
isteklilerin “satışların sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu bulunan işletme” kriterlerine
uyum sağlamaları ve “bu kriterleri nasıl karşıladıklarını” veya ihale makamınca ihaleyle ve
kahve üretimi ile ilgili olarak istenen hedeflere “hangi şekilde katkıda bulunduklarını”
bildirmeleri şartını getirerek, 2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesinde yer alan şeffaflık
yükümlülüğüne aykırı bir hüküm belirlemesi nedeniyle,
Hollanda Krallığı, yukarıda anılan hükümler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirmemiştir.
Geri kalan iddialar bakımından dava reddedilmiştir.
Hollanda Krallığının masrafları üstlenmesine hükmedilmiştir.

* Dava dili: Hollandaca.
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C-599/10 sayılı SAG ELV Slovensko ve Diğerleri davası
DİVAN KARARI (4. Daire)
29 Mart 2012 (*)
(Kamu ihaleleri – 2004/18/AT sayılı Direktif – İhaleleri Gerçekleştirme Usulleri – Belli İstekliler
Arasında Teklif Çağrısı – Tekliflerin Değerlendirilmesi –İhale Makamının Teklife Açıklık Getirilmesi
Talebi – Koşullar )
Najvyssí súd Slovenskej republiky (Slovak Cumhuriyeti), 9 Kasım 2010tarihli kararıyla yapılmış olan ve
Divan’a 17 Aralık 2010 tarihinde intikal eden,
SAG ELV Slovensko a.s.,
FELA Management AG,
ASCOM (Schweiz) AG,
Asseco Central Europe a.s.,
TESLA Stropkov a.s.,
Autostrade per l’Italia SpA,
EFKON AG,
Stalexport Autostrady SA
v.
Úrad pre verejné obstarávanie,
müdahil taraf:
Národná dial’nicná spolocnost’ a.s.,
davasına ilişkin olarak Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 267. maddesi uyarınca yapılmış
ön karar BAŞVURUSU hakkındaki
C - 599/10 sayılı davada
Başkan J.-C. Bonichot (Raportör), hakimler A. Prechal, K. Schiemann, C. Toader and E. Jarasiunas,
Hukuk sözcüsü: J. Kokott,
Başkatip: K. Malacek, (İdareci)den oluşan
DİVAN (Dördüncü Daire)
yazılı usulü ve ayrıca 14 Aralık 2011 tarihli duruşmayı göz önünde tutarak,
-

SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe
a.s. and TESLA Stropkov a.s için avuklar R. Gorej, L. Vojcík and O. Gajdosech tarafından,
Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG and Stalexport Autostrady SA içinavukatlar L. Poloma
ve G.M. Roberti tarafından,
Úrad pre verejné obstarávanie için B. $imorová tarafından,
Národná dial’nicná spolocnost’ a.s. için avukat J. 'orba ve D. Nemcíková tarafından
Slovak Hükümeti için B. Ricziová tarafından
Avrupa Komisyonu için C. Zadra ve A. Tokár tarafından
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sunulan görüşleri değerlendirerek,
Hukuk Sözcüsünü dinleyerek, mütalaa olmadan karara geçerek
işbu Kararı vermiştir.
Karar
1.

Bu ön karar başvurusu, yapım işleri ile mal alımı ve hizmet alımlarına ilişkin kamu
ihalelerinin gerçekleştirilmesine yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004
tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nin 2., 51. ve 55.
maddelerinin yorumlanması ile ilgilidir. (ATRG 2004 L 134, s. 114)

2.

Bu başvuru, Úrad pre verejné obstarávanie (Kamu İhale İdaresi, ‘Urad’) ile tamamen Slovakya
Devleti kontrolünde bir ticari işletme olan Národná dial’nicná spolocnost’ a.s. (‘NDS’),
tarafından 2007 yılında otoyollar ve belirli yollardaki geçiş sistemleri ile ilgili hizmet temini
amacıyla yapılan teklif çağrısında başarısız olan işletmeler arasındaki yargılama kapsamında
yapılmıştır.

Hukuki Çerçeve
Avrupa Birliği Mevzuatı
3.

2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesi uyarınca:
“İhale makamları ekonomik operatörlere eşit muamelede bulunur, ayrımcılık yapmaz ve
şeffaf bir şekilde hareket eder.”

4.

Aynı Direktifin, 2. Başlığının, VII. Bölümünün ‘Nitel Seçilme Kriterleri’ başlıklı 2. Kısmında yer
alan 51. maddesi uyarınca:
“İhale makamları, ekonomik operatörleri 45 ilâ 50. madde uyarınca sunulan sertifika ve
belgeleri tamamlamaya veya bunlara ilişkin açıklama yapmaya davet edebilir.”

5.

Aynı Direktifin ‘İhalenin gerçekleştirilmesi’ başlıklı 3. Kısmında yer alan 55. maddesi uyarınca:
‘1. Bir ihale için verilen teklifler, mal, yapım işleri veya hizmet bakımından aşırı düşük
görünüyorsa, ihale makamı, söz konusu teklifleri reddetmeden önce, ilgili gördüğü teklifi
oluşturan hususların ayrıntılarını yazılı olarak talep eder.
Bu ayrıntılar özellikle aşağıdakilerle ilgili olabilir:
(f) inşaat yöntemi, imalat süreci veya verilen hizmetlerin ekonomik yapısı,
(g) tercih edilen teknik çözümler ve/veya yapım işinin gerçekleştirilmesi, mal, veya hizmet
temin edilmesi için istekli açısından özellikle elverişli koşullar,
(h) istekli tarafından önerilen yapım işi, mal alımı ve hizmetin özgünlüğü,
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(i) yapım işi, hizmet ya da mal alımının gerçekleştirileceği yerde yürürlükte olan istihdamın
korunması ve çalışma koşullarıyla ilgili yasal hükümlere uyum,
(j) isteklinin devlet desteği alma ihtimali.
2. İhale makamı, sunulan kanıtları dikkate alarak, teklifi oluşturan hususları istekliye danışarak
doğrular.
…’
Ulusal mevzuat
6.

Ulusal mahkemenin asıl yargılama için geçerli olduğunu düşündüğü versiyonda, kamu ihaleleri
ile ilgili 25/2006 sayılı Kanunun ‘tekliflerin değerlendirilmesi usulü’ başlıklı 42. maddesi
uyarınca:
‘1. Teklifler, gizli bir komite tarafından değerlendirilir. Komite, ihalenin amacını göz önünde
bulundurarak ihale makamının ya da idarenin şartlarına uygunluk bakımından teklifleri
değerlendirir ve ihale ilanında ya da rekabet çağrısında bulunma aracı olarak kullanılan bir
ilanda ve ihale şartnamesinde belirtilen şartları karşılamayan teklifleri eler…
Değişik şekilde olan tekliflerin değerlendirilmesinde 37. maddenin 3. paragrafı uygulanır.
2. Komite, isteklilerden tekliflerini açıklamalarını yazlı olarak talep edebilir. Ancak, isteklinin
teklife avantaj kazandıracak bir değişiklik yapma önerisini kabul edemez ya da öneride
bulunamaz.
3. Teklifin aşırı düşük bir fiyat içermesi halinde komite, istekliden fiyat teklifini açıklamasını
yazılı olarak talep edebilir. Talep, komitenin önemli olduğunu düşündüğü, teklife ilişkin temel
özelliklerin parametrelerini edinecek şekilde oluşturulmalı ve özellikle aşağıdakileri
içermelidir:
(a) inşaat yöntemi, imalat süreci veya verilen hizmetlerin ekonomik yapısı,
(b) teknik çözümler veya yapım işinin gerçekleştirilmesi, mal, veya hizmet temin edilmesi için
istekli açısından özellikle elverişli koşullar,
(c) istekli tarafından önerilen yapım işi, mal alımı ve hizmetin özgünlüğü,
(d) yapım işi, hizmet ya da mal alımının gerçekleştirileceği yerde yürürlükte olan istihdamın
korunması ve çalışma koşullarıyla ilgili yasal hükümlere uyum,
(e) isteklinin devlet desteği alma ihtimali.
4. Komite, teklife ya da aşırı düşük fiyata ilişkin açıklamayı ve isteklinin sunduğu kanıtları
dikkate alır. Aşağıdaki durumlarda komite teklifi eler:
(a) komitenin daha uzun bir süre belirlememiş olması halinde, isteklinin, açıklamada
bulunulması talebinin alınmasından itibaren üç işgünü içerisinde yazılı bir açıklama
sunmaması veya
(b) sunulan açıklamanın 2. ve 3. paragraflarda belirtilen şartlara uygun olmaması
…
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7. Komite, ihale ilanında ya da rekabet çağrısında bulunma aracı olarak kullanılan bir ilanda ve
ihale şartnamesinde belirtilen kriterler uyarınca elenmeyen teklifleri, ayrımcı olmayan ve adil
rekabeti destekleyen teklif belgelerinde belirtildiği üzere uygulamaya ilişkin kurallar
temelinde değerlendirir.
Asıl yargılamadaki ihtilaf ve ön karar için yöneltilen sorular
7.

8.

NDS, otoyollar ve belirli yollardaki geçiş sistemleri ile ilgili hizmet temini amacıyla yaklaşık
maliyeti 600 milyon Avro’dan fazla bir kamu ihalesi düzenlemek üzere 27 Eylül 2007 tarihinde
Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan ilan ile belli istekliler arasında ihale teklifi
çağrısında bulunmuştur.
Bu süreçte NDS, adayların da aralarında yer aldığı iki işletme grubuna tekliflerine açıklık
getirme talebinde bulunmuştur. İlk grupta SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG,
ASCOM (İsviçre) AG, Asseco Central Europe a.s. ve TESLA Stropkov a.s. (‘SAG ELV ve Diğerleri),
ve ikinci grupta Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG ve Stalexport Autostrady SA
(‘Slovakpass’) yer almaktadır. Teklifin teknik boyutlarıyla ilgili özel soruların yanı sıra her iki
gruptan da teklif etmiş oldukları aşırı düşük fiyatlara açıklık getirmeleri talebinde
bulunulmuştur. İşletmeler bu soruları yanıtlamışlardır.

9.

Daha sonra, SAG ELV ve Diğerleri ve Slovakpass, 29 Nisan 2008 tarihli kararlarla ihale
sürecinden elenmişlerdir.

10.

Bu kararlarla ilgili olarak, onay sahibi NDS’ye ve daha sonra yetkili idari temyiz organı, Urad’a
itirazda bulunulmuş ve Urad, 2 Temmuz 2008’de kendisine iletilen itirazları reddetmiştir.

11.

Urad, NDS’nin söz konusu iki grubun teklif çağrısı sürecinden elenmesine ilişkin bir gerekçeyi
yani henüz onaylanmayan tesisatlar için sertifika verilmesi talebini asılsız bulsa da sunulan
diğer iki gerekçenin elemeyi haklı kıldığı kanaatine varmıştır. İlk olarak, söz konusu iki grup,
tekliflerindeki aşırı düşük fiyatlara açıklık getirilmesi talebine yeterli yanıtı verememişlerdir.
İkinci olarak ise bu teklifler, SAG ELV ve Diğerleri için 11.1 P 1.20 maddesinde belirtilen, esas
itibariyle, geçiş bölmelerinin bir işlevi olarak geçişlerin dönem, gün ve saat olarak
hesaplanmasına imkan tanıyan parametreler ile ilgili ve Slovakpass için ise 12. T. 1.5
maddesinde belirtilen dizel acil durum elektrik jeneratörünün temini ile ilgili ihale
şartnamesinde yer alan belirli şartları karşılamamışlardır.

12.

SAG ELV ve Diğerleri ile Slovakpass bu kararlarla ilgili olarak Krajsky súd Bratislava’ya
(Bratislava Bölgesel Mahkemesi) (Slovak Cumhuriyeti) itirazda bulunmuşlardır. 6 Mayıs 2009
tarihli kararda mahkeme, SAG ELV ve Diğerleri tarafından açılan davayı reddetmiştir. Benzer
şekilde, ilk olarak the Urad’ın 2 Temmuz 2008 tarihli kararının feshini ve ikinci olarak da
Slovakpass tarafından da itirazda bulunulan ihale değerlendirme komitesinin oluşturulmasına
ilişkin tedbirin geçerliliğini onaylayan NDS’nin kararının feshini isteyen ve davaya katılan
Slovakpass’ın davası 13 Ekim 2009 tarihinde reddedilmiştir.

13.

Bu iki mahkeme kararına ilişkin olarak Najvyssí súd Slovenskej republiky’na (Slovak
Cumhuriyeti Yargıtay’ı) temyiz talebinde bulunulmuştur. SAG ELV ve Diğerleri ile Slovakpass’ın
iddiaları ile ilgili olarak, asıl yargılamada söz konusu olan kamu ihale usulündeki
uygunsuzluklar nedeniyle Slovak Cumhuriyetine karşı açılan, yükümlülüklerin yerine
getirilmemesine ilişkin davada Avrupa Komisyonu’nun esas aldığı gerekçeler ışığında ulusal
mahkeme, ilgili NDS kararlarının, kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesinde ayrımcılık yapmama
ve şeffaflıkla ilgili Avrupa Birliği hukuku ilkelerine uygun olup olmadığı konusunda şüphe
duymaktadır. Ulusal mahkeme özellikle söz konusu bu ilkelerin, istekliye ihale şartnamesine
uygunsuzluk gerekçesini sormadan, uygunsuzluğa dayanarak ve istekliye konuyla ilgili
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yeterince açık sorular yöneltmeden, önerilen fiyatların aşırı derecede düşük olmasına
dayanarak ihale makamının teklifi reddetmesini engelleyip engellemeyeceğinden emin
değildir.
14.

Bu koşullar altında Najvyssí súd Slovenskej republiky, yargı sürecini durdurmaya ve ön karar
için Adalet Divanı'na aşağıdaki soruları yöneltmeye karar vermiştir:
‘1. 2004/18 sayılı Direktifin, kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesinde ayrımcılık yapmama ve
şeffaflık ilkelerini dikkate alan 2. maddesi ile bağlantılı olarak 51. maddesi kapsamında, ihale
makamının, Direktifin 45 ilâ 50. maddeleri uyarınca sunulan sertifika ve belgelere açıklık
getirme ve bunları tamamlama talebinde bulunulması yönündeki isteklinin usule ilişkin kişisel
hakkına saygı duyarak, teklifin elenmesine yol açabilecek tartışmalı ya da net olmayan teklife
açıklık getirilmesi talebinde bulunma yükümlülüğü olduğu yorumu adı geçen Direktifin ilgili
dönemde geçerli lafzına uygun mudur?
2. 2004/18 sayılı Direktifin, kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesinde ayrımcılık yapmama ve
şeffaflık ilkelerini dikkate alan 2. maddesi ile bağlantılı olarak 51. maddesi, ihalenin konusuna
ilişkin şartların yerine getirilmediğini saptadığını düşünmesi durumunda, ihale makamının
teklife açıklık getirilmesi talebinde bulunma yükümlülüğü olmadığı yorumu adı geçen
Direktifin ilgili dönemde geçerli lafzına uygun mudur?
3. Sadece teklifleri değerlendirmek üzere oluşturulan bir komitenin isteklilere, tekliflerine
açıklık getirme yönünde yazılı talepte bulunmasına olanak tanıyan ulusal hukuk hükmü
2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesi ve 51. maddesinin ilgili dönemde geçerli lafzına uygun
mudur?
İstekliden aşırı düşük fiyata açıklık getirmesini talep etme yükümlülüğünü barındırmayan ihale
makamının usulü 2004/18 sayılı Direktifin 55. maddesine uygun mudur ve aşırı düşük fiyatla
bağlantılı olarak ihale makamının sorduğu sorunun şekli (başvuru sahiplerine) sunulan teklifin
bileşenlerini yeterince açıklama fırsatı sağlamış mıdır?

Soruların Kabul Edilebilirliği
15.

Yerleşik içtihat uyarınca, doğruluğu Divan tarafından belirlenmeyen ve ulusal mahkemenin
tanımlamakla sorumlu olduğu fiili ve yasal bağlamda ulusal mahkeme tarafından yöneltilen
Avrupa Birliği hukukunun yorumlanmasına ilişkin sorular ilgililik karinesinden faydalanırlar.
Avrupa Birliği hukuku ile ilgili istenen yorumun ana davanın temel esasları ya da amacı ile
bağlantılı olmadığının çok açık olduğu durumlarda, sorunun hipotetik olduğu durumlarda ya
da Divan’da kendisine yöneltilen sorulara faydalı bir yanıt vermek üzere fiili ve yasal
materyalin bulunmadığı durumlarda, Divan ulusal mahkemenin sorularını cevaplamayı
reddedebilir. (bkz., diğerlerinin yanı sıra, Birlikte Görülen Davalar C‑188/10 ve C‑189/10
Melki ve Abdeli [2010] ECR I‑5667, 27. paragraf ve anılan içtihat).

16.

Bu ilkeler ışığında, Slovak Hükümeti yazılı mütalaasında öncelikle, SAG ELV ve Diğerleri
tarafından ulusal mahkemeye taşınan ihtilafla ilgili olarak kamu ihale usulü kapsamında teklife
açıklık getirilmesi hususunda isteklilerin şikâyette bulunmadığı gerekçesine dayanarak ön
karar başvurusunun kabul edilemez olduğunu savunmuştur.
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17.

Bununla birlikte, hakkında aynı anda dava açılan ve birlikte görülen iki ihtilaf ilgili olarak ulusal
mahkemenin ön karar için Divan’a tek bir başvurusu sunması ortak görüş teşkil etmektedir.
Bu doğrultuda, SAG ELV ve Diğerleri tarafından sunulan temyizle ilgili Slovak Hükümetinin
başvurduğu durum, asıl davadaki diğer ihtilafla ilgili olarak kamu ihale usulü kapsamında
isteklilerin tekliflerine açıklık getirme hususunda şikâyetleri olmadığının tespit edilmesi
kaydıyla başvurunun kabul edilebilirliğine etki eder. Böyle bir durum tespit edilmediği ya da
iddia edilmediği için kabul edilebilirliğe ilişkin ilk itiraz reddedilmelidir.

18.

İkinci olarak ise Slovak Hükümeti, ihale makamının aşırı düşük teklifin açıklanması yönündeki
talebine ilişkin ulusal mahkemenin üçüncü sorusunun, söz konusu talebin değerlendirilmesi
ile ilgili itirazda bulunan Slovakpass’ın ilk olarak açtığı dava ile alakası olmadığını
savunmaktadır.

19.

Bu bağlamda Slovak Hükümeti, ulusal usul hukuku uyarınca ulusal mahkemenin daha önce
sunulandan farklı bir savunmayı dikkate almadığını savunsa da ulusal hukukun üstünlüğüne
dayanan böyle bir itiraz, sorulan sorunun söz konusu ihtilafın konusu ya da esaslarıyla açıkça
bağlantısız olmadığı anlamını taşımaz.

20.

Sonuç olarak asıl yargılamada, başarısız isteklilerin, tekliflerine ilişkin sundukları açıklamaların
ihale makamı tarafından değerlendirilmesinin ardından başarısız olarak değerlendirildikleri
ortak görüştür. Bu durumda, Avrupa Birliği hukukunun gereklilikleri göz önünde
bulundurularak söz konusu taleplerin yapılabileceği ve yapılamayacağı koşullarla ilgili ulusal
mahkeme tarafından sorulan soruların, söz konusu ihtilafın konusu ya da esaslarıyla
bağlantısız olmadığı açıkça görülmektedir.

21.

Bu doğrultuda, Divan’ın karar vermesi uygundur.

Sorulan soruların değerlendirilmesi
Ön mütalaa
22.

Slovak Hükümeti ve Komisyon’un işaret ettiği üzere, ilk olarak, 2004/18 sayılı Direktifin 51.
maddesinin, isteklilerin nitel seçilme kriterlerine ilişkin 2. Kısımda yer alan hükümlerin bir
parçası olduğunun ifade edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, söz konusu madde hükümleri,
asıl yargılamadaki davaların esaslarını göz önünde bulundurulduğunda sadece, teklif
sunabilecek isteklilerin belirlenmesinin ardından ihale makamının teklifleri değerlendirdiği
belli istekliler arasındaki teklif çağrısının bir kısmını ilgilendiren kendisine yöneltilen soruları
yanıtlamak amacıyla Divan’ın yapmak zorunda olduğu değerlendirme ile ilgili değildir. Bu
nedenle, Divan’ın, 2004/18 sayılı Direktifin 51. maddesinin yorumlanması ile ilgili karar
vermesi gerekli değildir.

23.

İkinci olarak ise mevcut yargılamada ihale makamının istekliler tarafından sunulan tekliflerin
kendi adına değerlendirilmesi ile sorumlu bir komite oluşturmuş olması, kamu ihalesi
alanındaki Avrupa Birliği hukuku gerekliliklerine uyma yönündeki sorumluluğunu azaltmaz.
Dolayısıyla ulusal mahkeme, teklifleri değerlendirmek üzere oluşturulan komitenin isteklilere
sadece, tekliflerine açıklık getirmeleri ile ilgili ilgili yazılı talepte bulunmasını öngören ulusal
hukuk hükmünün Avrupa Birliği hukukuna uygun olup olmadığı sorusunu yöneltmesine
rağmen bu soru, ihale makamı bu konumdaymış gibi değerlendirilerek genel anlamda
sorulduğu düşünülmelidir.
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24.

Bu koşullar altında Divan, kendisine yöneltilen soruları bir bütün olarak, belli istekliler
arasındaki kamu ihale usulü kapsamında istekli tarafından sunulan fiyatın aşırı düşük ya da
belirsiz olduğu veya ihale şartnamesinin teknik koşullarını karşılamadığı kanaatine vardığında
2004/18 sayılı Direktifin 2. ve 55. maddelerini göz önünde bulundurarak ihale makamları söz
konusu istekliden ne derecede açıklama isteyebilir ya da istemelidir sorusunun belirlenmeye
çalışılması şeklinde anlamalıdır.

25.

2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesi ile ilgili olarak, hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması
ve tüm üye devletlerde bozulmamış rekabetin geliştirilmesinin kamu ihaleleri alanındaki
Avrupa Birliği hukuk kurallarının temel hedeflerinin arasında yer aldığı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu çift yönlü hedefin izlenebilmesi amacıyla Avrupa Birliği hukuku,
diğerlerinin yanı sıra, isteklilere eşit muamele ilkesini ve buna dayanan şeffaflık
yükümlülüğünü uygulamaktadır (bu konuyla ilgili olarak bkz. Dava C‑454/06 pressetext
Nachrichtenagentur [2008] ECR I‑4401, 31 ve 32. paragraflar ile anılan içtihat). Şeffaflık
yükümlülüğü kendi başına, esas olarak, ihale makamı bakımından kayırma ya da keyfiyet
riskinin engellemesini amaçlamaktadır (bu konuyla ilgili olarak bkz. Dava C‑496/99 P
Komisyon v CAS Succhi di Frutta [2004] ECR I‑3801, 111. paragraf). İhalelerin
gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak ise 2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesi ihale makamlarının
aynı ilke ve yükümlülüklere uymalarını gerektirmektedir.

26.

İhale makamının teklifin aşırı düşük olduğunu düşünmesi ve teklifin belirsiz olduğu ya da ihale
şartnamesinin teknik şartlarını karşılamadığı kanaatine varması durumları sırasıyla
incelenerek Divana yöneltilen sorular yukarıda belirtilen mülahazalar ışığında yanıtlanmalıdır.

Aşırı düşük teklif
27.

2004/18 sayılı Direktifin 55. maddesi kapsamında, belirli bir ihalede, mal alımı, yapım işi ya da
hizmetlerle ilgili olarak tekliflerin aşırı düşük olması halinde ihale makamının, söz konusu
teklifleri reddetmeden önce ‘teklifin ilgili olduğunu düşündüğü kısımlarına ilişkin detayları
yazılı olarak talep etmesi gerektiği’ göz önünde bulundurulmalıdır.

28.

Zorunlu olduğu ifade edilen bu hükümlerden, Avrupa Birliği yasama organının, ihaleyi
gerçekleştiren makamdan aşırı düşük tekliflerin detaylarını inceleme talebinde bulunmasını ve
bu doğrultuda, söz konusu tekliflerin gerçek olduğunu kanıtlamak üzere bu makama
istekliden gerekli açıklamaları talep etme yükümlülüğünü getirmeyi amaçladığı açıkça
anlaşılmaktadır. (bu konuyla ilgili olarak bkz. Birlikte Görülen Davalar C‑285/99 ve C‑286/99
Lombardini ve Mantovani [2001] ECR I‑ 9233, 46 ilâ 49, paragraflar).

29.

Bu doğrultuda, isteklinin teklifinin gerçek olduğunu kanıtlaması amacıyla, tekliflerin
incelenmesi usulü kapsamında uygun bir zamanda ihale makamı ve isteklinin uygun şekilde
görüş alışverişinde bulunması, ihale makamının keyfi hareketinin önlenmesi ve işletmeler
arasında sağlıklı bir rekabetin sağlanması amacı doğrultusunda 2004/18 sayılı Direktifin temel
bir gerekliliğini oluşturmaktadır. (bu konuyla ilgili olarak bkz. Lombardini ve Mantovani, 57.
paragraf).

30.

Bu bağlamda, 2004/18 sayılı Direktifin 55. maddesinin 1. paragrafının ikinci bendinde yer alan
listenin detaylı olmamakla birlikte sadece gösterge niteliğinde de olmadığı ve dolayısıyla da
aşırı düşük görünen teklifi reddetmeden önce dikkate alınması gereken ilgili unsurların
belirlenmesi hususunda ihale makamlarını serbest bırakmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.
(Dava C‑292/07 Komisyon v Belçika, 23 Nisan 2009 tarihli karar, 159. paragraf).
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31.

İkinci olarak, 2004/18 sayılı Direktifin 55. maddesinin 1. paragrafının etkili olabilmesi amacıyla
ihale makamı, söz konusu isteklilere gönderdiği talepleri açık bir şekilde oluşturmalı ve
böylece istekliler tekliflerinin gerçek olduğunu tam ve etkili şekilde kanıtlayabilmelidirler.

32.

Açıklama talebinin, söz konusu istekliye teklifinin içeriği ile ilgili yeterli açıklama imkânı
sağlayıp sağlamadığı ulusal mahkeme tarafından, kendisine sunulan dosyadaki tüm belgeler
göz önünde bulundurarak belirlenir.

33.

Ayrıca, 2004/18 sayılı Direktifin 55. maddesi, esas itibarıyla, isteklinin aşırı düşük teklif
vermesi halinde ihale makamının fiyat teklifinin açıklanması yönünde yazılı talepte
bulunmasını öngören örneğin 25/2006 sayılı Kanunun 42. maddesinin 3. paragrafı gibi ulusal
mevzuatın bir hükmünü engellemenin ötesinde böyle bir hükmün kamu ihaleleri ile ilgili
ulusal mevzuata aktarılmasını gerektirir (bu konuyla ilgili olarak bkz. Komisyon v Belçika, 161.
paragraf).

34.

Bu doğrultuda, 2004/18 sayılı Direktifin 55. maddesi özellikle, ulusal mahkemenin üçüncü
sorusunda sorulduğu üzere, ihale makamının istekliden aşırı düşük fiyat teklifini açıklama
talebinde bulunma yükümlülüğünün olmadığını iddia etmesini engeller.

Belirsiz ya da ya da ihale şartnamesinin teknik şartlarını karşılamayan teklif
35.

Bu bağlamda, aşırı düşük fiyatlarla ilgili durumun aksine, 2004/18 sayılı Direktifte, belli
istekliler arasında kamu ihale usulü kapsamında ihale makamının istekli tarafından sunulan
teklifi belirsiz bulması ya da teklifin ihale şartnamesinin teknik şartlarını karşılamadığı
kanaatine varması halinde izlenmesi gereken usulü net bir şekilde açıklayan bir hüküm
bulunmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

36.

Yapısı gereği, belli istekliler arasında ihale usulü, isteklilerin seçilmesi ve ilgili tekliflerinin
sunulmasının ardından kural olarak söz konusu tekliflerin ihale makamı ya da isteklilerin talebi
üzerine değiştirilemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu usulde, isteklilere eşit muamele ilkesi
ve buna dayanan şeffaflık yükümlülüğü, ihale makamı ile bir ya da daha fazla istekli arasında
pazarlık yapılmasını engeller.

37.

İhale makamının istekli tarafından sunulan teklifi belirsiz bulması ya da teklifin ihale
şartnamesinin teknik şartlarını karşılamadığı kanaatine varması halinde, bu bağlamda açıklık
getirme talebinde bulunabilmesine imkan tanınması, ve sonuç olarak isteklinin başarılı olması
durumunda, diğer isteklilerin zararına ve eşit muamele ilkesine aykırı olacak şekilde ihale
makamının gizli olarak istekli ile pazarlık etmiş olduğunun düşünülmesi riskine yol açar.

38.

Her halükarda, 2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesi ya da başka bir hükmünden veya eşit
muamele ilkesi ya da şeffaflık yükümlülüğünden, böyle bir durumda, ihale makamının söz
konusu isteklilerle iletişime geçme yükümlülüğü olduğu sonucu çıkmamaktadır. Ayrıca bu
istekliler, tekliflerinin net olmaması, sadece kendilerinin teklifin hazırlanmasında - diğer
isteklilerin de tabi oldukları - gerekli özeni göstermemelerinden kaynaklandığı için ihale
makamının söz konusu yükümlülüğünün bulunmamasından şikâyet edemezler.

39.

Dolayısıyla, 2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesi, beli istekliler arasındaki kamu ihale usulü
kapsamında, ihale makamına, belirsiz olması ya da söz konusu şartları karşılamaması
nedeniyle teklifi reddetmeden önce ihale şartnamesinin teknik şartları ışığında isteklilerden
tekliflerine açıklık getirme talebinde bulunması yükümlülüğünü getiren bir hükmün ulusal
mevzuatta yer almaması hususu bakımından engel teşkil etmez.

40.

Bununla birlikte, özellikle daha fazla açıklamanın gerekliliğinin net olduğu durumlarda ya da
belirgin maddi hataların düzeltilmesi amacıyla ve yeni bir teklif sunulmasına yol açmaması
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kaydıyla, söz konusu Direktifin 2. maddesi, istisnai olarak, uygun koşullarda teklifin
düzeltilmesi ya da detaylarının açıklanmasını engellemez. Ayrıca, esas itibarıyla, teklifte
herhangi bir değişikliği kabul ya da talep etmeden, ihale makamının isteklilerden tekliflerine
açıklık getirmelerini yazlı olarak talep etmesini öngören 25/2006 sayılı Kanunun 42.
maddesinin 2. paragrafı gibi ulusal mevzuatın bir hükmünü engellemez.
41.

Faydalandığı takdir yetkisinin uygulanmasında ihale makamı, tüm isteklilere, tekliflerin seçim
süreci tamamlandığında ve bu sürecin sonuçları doğrultusunda, açıklama talebinin yöneltildiği
istekli ya da isteklilere haksız yere ayrıcalık ya da dezavantaj sağladığı izlenimini
oluşturmayacak şekilde eşit ve adil muamelede bulunmalıdır.

42.

Ulusal mahkeme için faydalı bir yanıt sağlayabilmek amacıyla, bir teklife ilişkin açıklama
talebinin ancak ihale makamının tüm teklifleri gözden geçirmesinin ardından yapılabileceği
hususu da eklenmelidir (bu konuyla ilgili olarak bkz. Lombardini ve Mantovani, 51 ve 53.
paragraflar).

43.

Ayrıca, özellikle diğer unsurlar ışığında her halükarda reddedileceği durumlarda isteklilere
farklı davranmayı haklı çıkaracak nesnel olarak kanıtlanabilir gerekçeler olmadığı sürece bu
talep, aynı durumdaki tüm işletmelere eşit şekilde sunulmalıdır.

44.

Bunlara ek olarak, söz konusu talepte, ihale makamının talepte yer almayan bir kısımla ilgili
netlik bulunmaması nedeniyle ihaleyi reddetmesine neden olmayacak şekilde, teklifin ihale
şartnamesinin teknik şartlarını karşılamayan ya da belirsiz olan tüm bölümleri yer almalıdır.

45.

Yukarıdaki tüm bu mülahazaları göz önünde bulundurarak sorulan sorulara verilen yanıtlar şu
şekildedir:

-

2004/18 sayılı Direktifin 55. maddesi, esas itibarıyla, isteklinin aşırı düşük fiyat teklif
etmesi halinde ihale makamının fiyat teklinin açıklanması yönünde yazılı talepte
bulunmasını öngören kamu ihaleleri ile ilgili 25/2006 sayılı Kanunun 42. maddesinin 3.
paragrafı gibi bir hükmün ulusal mevzuata dahil edilmesinin gerekli olduğu şeklinde
yorumlanmalıdır. Açıklama talebinin, söz konusu istekliye teklifinin içeriği ile ilgili yeterli
açıklama imkânı sağlayıp sağlamadığı ulusal mahkeme tarafından, kendisine sunulan
dosyadaki tüm belgeler göz önünde bulundurarak belirlenir;

-

2004/18 sayılı Direktifin 55. maddesi, ihale makamının istekliye aşırı düşük fiyat teklifinin
açıklanması talebinde bulunmasının gerekli olmadığı kanaatine varmasını engeller;

-

2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesi, esas itibarıyla, ihale makamının teklifte herhangi bir
değişikliği kabul ya da talep etmeden isteklilerden tekliflerini açıklamalarını yazlı olarak
talep etmelerini öngören 25/2006 sayılı Kanunun 42. maddesinin 2. paragrafı gibi ulusal
mevzuatın bir hükmünü engellemez. Faydalandığı takdir yetkisinin uygulanmasında ihale
makamı, tüm isteklilere, tekliflerin seçim süreci tamamlandığında ve bu sürecin sonuçları
doğrultusunda, açıklama talebinin yöneltildiği istekli ya da isteklilere haksız yere ayrıcalık
ya da dezavantaj sağladığı izlenimini oluşturmayacak şekilde eşit ve adil muamelede
bulunmalıdır.

Kararın etkilerini erteleme başvurusu
46.

Divan’ın 2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesinde yer alan gelen ilkelerin, ihale şartnamesinde
tanımlanan ihalenin konusu ile ilgili şartlara uygunluğu değerlendirmesi bağlamında ihale
291

makamının istekliden teklifini açıklama talebinde bulunması yükümlülüğünü azaltacak şekilde
yorumlaması halinde Slovak Hükümeti Divan’ın mevcut kararın etkilerini süre olarak
sınırlandırmasını talep etmektedir.
47.

Bununla birlikte, mevcut kararda ulaşılan 2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesinin yorumu
böyle bir bulguya yol açmamaktadır. Bu doğrultuda, Slovak Hükümetinin talebi her halükarda
bir amaçtan yoksundur.

Masraflar
48.

Bu yargılama, asıl yargılamanın tarafları için ulusal mahkemede beklemekte olan yargılamanın
bir aşaması niteliğinde olduğundan masraflara ilişkin karar ulusal mahkemenin yetkisi
dâhilindedir. Tarafların masrafları hariç mütalaanın Divan’a sunulması ile igili olarak ortaya
çıkan masraflar iade edilebilir nitelikte değildir.

Bu gerekçelerle,
DİVAN
aşağıdaki şekilde karar vermiştir:
Yapım işleri ile mal alımı ve hizmet alımlarına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine yönelik
usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Direktifinin 55. maddesi, asıl yargılama sürecinde geçerli olan versiyon üzerinden, esas
itibarıyla, isteklinin aşırı düşük fiyat teklif etmesi halinde ihale makamının fiyat teklinin açıklanması
yönünde yazılı talepte bulunmasını öngören kamu ihaleleri ile ilgili 25/2006 sayılı Kanunun 42.
maddesinin 3. paragrafı gibi bir hükmün ulusal mevzuata dahil edilmesinin gerekli olduğu şeklinde
yorumlanmalıdır. Açıklama talebinin, söz konusu istekliye teklifinin içeriği ile ilgili yeterli açıklama
imkânı sağlayıp sağlamadığı ulusal mahkeme tarafından, kendisine sunulan dosyadaki tüm belgeler
göz önünde bulundurarak belirlenir.

2004/18 sayılı Direktifin 55. maddesi, ihale makamının istekliye aşırı düşük fiyat teklifinin
açıklanması talebinde bulunmasının gerekli olmadığı kanaatine varmasını engeller;
2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesi, esas itibarıyla, ihale makamının teklifte herhangi bir değişikliği
kabul ya da talep etmeden isteklilerden tekliflerini açıklamalarını yazlı olarak talep etmelerini
öngören 25/2006 sayılı Kanunun 42. maddesinin 2. paragrafı gibi ulusal mevzuatın bir hükmünü
engellemez. Dolayısıyla, faydalandığı takdir yetkisinin uygulanmasında ihale makamı, tüm
isteklilere, tekliflerin seçim süreci tamamlandığında ve bu sürecin sonuçları doğrultusunda,
açıklama talebinin yöneltildiği istekli ya da isteklilere haksız yere ayrıcalık ya da dezavantaj
sağladığı izlenimini oluşturmayacak şekilde eşit ve adil muamelede bulunmalıdır.
* Dava dili: Slovakça
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C-6/05 sayılı Medipac-Kazantzidis davası
DİVAN KARARI (Birinci Daire)
14 Haziran 2007 (*)
(Malların serbest dolaşımı – 93/42/AET Sayılı Direktif – Hastaneler tarafından CE işaretini taşıyan
cihazların alımı – Koruyucu tedbirler – Kamu mal alımı ihalesi – 93/36/AET Sayılı Direktifin
uygulaması kapsamında, eşik değerin altında kalan ihale – Eşit muamele ilkesi ve şeffaflık
yükümlülüğü)

Simvoulio tis Epikratias’ın (Yunanistan Danıştayı) 17 Kasım 2004 tarihli kararıyla yapılmış olan ve
Divan’a 5 Ocak 2005 tarihinde intikal eden,
Medipac-Kazantzidis AE
ve
Venizelio-Pananio (PE.S.Y. KRITIS),
davasına ilişkin olarak AT Antlaşması’nın 234. maddesi uyarınca yapılmış ön karar başvurusu
hakkındaki
C-6/05 sayılı Davada,
Daire Başkanı P. Jann ve hakimler K. Lenaerts ve E. Juhász (raportör), K. Schiemann ve M. Ilesic,
Hukuk Sözcüsü: E. Sharpston,
Baş Katip: L. Hewlett’ten oluşan,
DİVAN (Birinci Daire),
Yazılı usulü dikkate alarak ve 22 Haziran 2006 tarihli duruşmaya istinaden,
– Medipac-Kazantzidis AE için avukat K. Giannakopoulos tarafından,
– Venizelio-Pananio (PE.S.Y. KRITIS) için avukat V. Chasouraki‑Damanaki ve direktör M. Ntourountakis
tarafından
– Yunanistan Hükümeti için Temsilcileri S. Spyropoulos ve Z. Chatzipavlou ve D. Tsagkaraki
tarafından,
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– Avusturya Hükümeti için Temsilcisi M. Fruhmann tarafından,
– Avrupa Toplulukları Komisyonu için Temsilcileri M. Patakia ve X. Lewis tarafından
sunulan görüşleri değerlendirerek,
21 Kasım 2006 tarihli oturumda hukuk sözcüsünün mütalaasını dinleyerek, aşağıdaki kararı vermiştir:
Karar
1

Ön karar için yapılan bu başvuru, 13 Ekim 1997 tarihli ve 97/52/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi (ATRG 1997 L 328 s.1) ile değiştirilen kamu mal alımı
ihalelerine ilişkin usullerin koordinasyonu hakkında 14 Haziran 1993 tarihli, 93/36/AAT sayılı
Konsey Direktifinin (ATRG 1993 L 199, s. 1, bundan sonra ‘93/36 Sayılı Direktif’ olarak
anılacaktır) ile 29 Eylül 2003 tarihli ve (AT) 1882/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
Tüzüğü (ATRG 2003 L 284 s.1) ile değiştirilen, tıbbi cihazlara ilişkin 14 Haziran 1993 tarihli
93/42/AAT sayılı Konsey Direktifinin (ATRG 1993 L 169 s.1 bundan sonra ‘93/42 sayılı Direktif’
olarak anılacaktır) yorumu ile ilgilidir.

2

Söz konusu başvuru, Medipac-Kazantzidis AE şirketi (bundan sonra ‘Medipac’ olarak
anılacaktır) ve Heraklion’daki genel hastane Venizelo-Pananio (PE.S.Y. KRITIS) (bundan sonra
‘Venizelo-Pananio’ olarak anılacaktır) arasında, hastane tarafından başlatılan ve şirketin
katıldığı ihale daveti hakkında görülen dava kapsamında, Simvoulio tis Epikratias (Yunanistan
Danıştayı) tarafından yapılmıştır.

Hukuki çerçeve
Topluluk mevzuatı
3

93/36 sayılı Direktifin 5. maddesinin 1. paragrafı uyarınca:
‘(a) II, III ve IV numaralı başlıklar ve 6. ve 7. maddeler aşağıda belirtilenler tarafından
gerçekleştirilen kamu mal alımı ihaleleri için geçerlidir:
(i) KDV hariç yaklaşık maliyetin, 200000 Avro’ya karşılık gelen veya en az bu tutardaki
özel çekme hakları (ÖÇH) olduğu durumlarda, 1. maddenin 1. paragrafının (b) bendinde
belirtilen idareler;
…
(b) Bu Direktif, yaklaşık maliyeti, 9. maddenin 2. paragrafı uyarınca ilanın yayınlandığı tarihteki
eşik değere eşit veya en az bu tutarda olan kamu mal alımı ihaleleri için geçerlidir;
…
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(d) (a) bendinde belirtilen eşik değerler ve bu eşik değerlerin Avro ve ulusal para birimleri
cinsinden ifade elden değerleri, (c) bendinin birinci paragrafında belirtilen düzeltmeyi izleyen
Kasım ayının başında Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanır.”
5

Kamu alımları direktiflerinde ifade edilen ve 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olan eşik
değerler, 27 Kasım 2001 tarihli Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde (OJ 2001 C 332, s. 21)
yayımlanmıştır. İşbu ilanın 1. maddesinde yer alan tabloya göre, 200000 ÖÇH, 249681 Avro’ya
denk gelmektedir.

6

93/42 sayılı Direktifin önsözünde yer alan 3, 5, 8, 13, 17 ve 21. gerekçeler aşağıdaki ifadelere
yer vermektedir:
‘Tıbbi cihazların iç pazarda serbest dolaşımını temin etmek için bu cihazların kullanımına ilişkin,
hastaların, kullanıcıların ve gerekli olduğu yerlerde diğer kişilerin sağlığı ve korunması
hakkındaki ulusal hükümlerin uyumlaştırılması gerektiğinden;
…
Tıbbi cihazların hastalara, kullanıcılara ve üçüncü taraflara yüksek düzeyde koruma sağlaması ve
üreticileri tarafından kendilerine atfedilen performans seviyelerini tutturması gerektiğinden ve
bu nedenle Üye Devletlerde gelinen korunma düzeyinin devam ettirilmesi veya iyileştirilmesi
işbu Direktifin temel amaçlarından biri olduğundan,
…
Teknik uyumlaştırma ve standartlaştırmaya yönelik yeni bir yaklaşım hakkında çıkan, 7 Mayıs
1985 tarihli Konsey kararında yer alan ilkeler uyarınca…, tıbbi cihazların tasarımı ve imalatına
ilişkin kuralların, temel koşulların sağlanmasını gerektiren hükümlerle sınırlı olması
gerektiğinden ve temel koşul olmalarından ötürü, bu koşulların karşılık gelen ulusal hükümlerin
yerine geçmesi gerektiğinden; temel koşulların, tasarım sırasında var olan teknolojik seviyeyi ve
sağlık ve güvenliğin üst düzeyde korunmasına uygun teknik ve ekonomik gereklikleri dikkate
almak hususunda sağduyu ile uygulanması gerektiğinden;
…
Bu Direktifin amaçları doğrultusunda, uyumlaştırılmış standardın, teknik standartlar ve
düzenlemeler alanında bilgi temini usullerini öngören 28 Mart 1983 tarihli ve 83/189/AAT sayılı
Konsey Direktifi uyarınca, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) veya Avrupa Elektroteknik
Standardizasyon Komitesi (Cenelec) kurumlarından birisi veya her ikisi tarafından, Komisyon’un
verdiği yetki ile çıkarılan …, Komisyon ile bu iki kurum arasında 13 Kasım 1984 tarihinde
imzalanan genel işbirliği kılavuzu uyarınca kabul edilen teknik bir spesifikasyon (Avrupa
standardı veya uyumlaştırma belgesi) olması gerektiğinden; belli alanlarda, Avrupa Farmakope
monografı şeklinde var olanların, bu Direktif çerçevesinde dahil edilmesi gerektiğinden; bu
nedenle, bazı Avrupa Farmakope monograflarının yukarıda belirtilen uyumlaştırılmış
standartlara denk kabul edilebileceğinden;
…
Genel kural olarak, tıbbi cihazların Topluluk sınırları dahilinde serbest dolaşımını sağlamak ve
planlanan amaçları doğrultusunda kullanıma sunulmalarına imkan vermek üzere bu Direktifin
hükümlerine uygun olduklarını göstermek için CE işaretini taşıması gerektiğinden;
…
Sağlığın korunması ve buna bağlı kontrollerin, Topluluk düzeyinde bütünleştirilmiş tıbbi cihaz
ihtiyat sistemleri aracılığıyla daha etkili hale getirilebileceğinden.’

6

93/42 sayılı Direktifin 1. maddesinin 1. paragrafı uyarınca, Direktif, tıbbi cihazlar ve bunların
aksesuarlarını kapsamaktadır. Direktifin amaçları doğrultusunda, aksesuarlar da tıbbi cihazın
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kendisi olarak kabul edilir.
7

93/42 sayılı Direktifin 2. maddesi uyarınca, üye devletler, tıbbi cihazların yalnızca ilgili direktifin
koşullarına uymaları durumunda ve kurallara uygun şekilde temin edilmeleri, kurulum ve
bakımlarının düzgün şekilde yapılması ve planlanan amaçlarına göre kullanılmaları koşuluyla
piyasaya sürülebilmesini ve/veya kullanıma sunulabilmesini sağlamak için gereken her adımı
atmakla yükümlüdür.

8

Söz konusu direktifin 3. maddesi uyarınca, tıbbi cihazlar, planlanan amaçları dikkate alınarak,
direktife bağlı Ek 1’de yer alan ve kendileri için geçerli olan temel koşullara uymak zorundadır.

9

93/42 sayılı Direktifin 4. maddesinin 1. paragrafı, üye devletlerin, aynı direktifin 17. maddesinde
öngörülen ve 11. maddesinde yer alan hükümler uyarınca uygunluk değerlendirmesine tabi
tutulduğunu gösteren CE işaretini taşıyan tıbbi cihazların kendi sınırları dahilinde piyasaya
sürülmesini veya kullanıma sunulmasına karşı herhangi bir engel yaratmasını yasaklamaktadır.

10

93/42 sayılı Direktifin 5. maddesinin 1. paragrafı uyarınca, üye devletler, referansları Avrupa
Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanarak uyumlaştırılmış standartlar doğrultusunda kabul
edilen ilgili ulusal standartlara uygunluk gösteren tıbbi cihazlara ilişkin 3. maddede belirtilen
temel gerekliklere uymakla yükümlüdür.

11

5. maddenin 2. paragrafı uyarınca, 93/42 sayılı Direktifin amaçları doğrultusunda, özellikle
cerrahi ipliklere ilişkin, referansları Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan Avrupa
Farmakope monografları da uyumlaştırılmış standartlara referans kapsamına girer.

12

93/42 sayılı Direktifin 5. maddesinin 3. paragrafı, uyumlaştırılmış standartların direktifin 3.
maddesinde yer alan temel gereklikleri tamamen karşılamaması durumunda, üye devletlerin
uygulaması gereken usullere ilişkin direktifin 6. maddesinin 2. paragrafına atıfta bulunmaktadır.
13 Söz konusu direktifin ‘Koruma maddesi’ başlıklı 8. maddesi aşağıdaki gibidir:
1.

‘Bir üye devlet, 4. maddenin 1. ve 2. paragraflarının ikinci bendinde belirtilen cihazların,
doğru kurulduğunda, bakımları yapıldığında ve planlanan amaçları doğrultusunda
kullanıldıklarında bile hastaların, kullanıcıların veya geçerli olduğu yerlerde diğer
kişilerin sağlığını ve/veya güvenliğini tehdit edebileceğini fark ettiği durumda, söz
konusu cihazların pazardan çekilmesi veya pazara sürülmesinin veya kullanıma
sunulmasının yasaklanması veya kısıtlanması için gereken bütün uygun ara tedbirleri
alır. Üye devlet söz konusu tedbiri, bu kararın gerekçelerini ve özellikle Direktife
uymama durumunun aşağıdaki sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ivedilikle
Komisyona bildirir:
3. maddede belirtilen temel gerekliklerin karşılanmaması;
5. maddede belirtilen standartların uygulandığının iddia edildiği durumlarda,
standartların yanlış uygulanması;
doğrudan standartlardan kaynaklanan eksiklikler.

2.

Komisyon mümkün olan en kısa sürede ilgili taraflar ile istişareye girer. Söz konusu
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bu

istişarenin ardından, Komisyon:

14

−

tedbirlerin gerekçelendirildiği sonucuna varırsa, bu girişimi başlatan üye devleti ve
diğer üye devletleri ivedilikle bilgilendirir; 1. paragrafta belirtilen karar, standartlardaki
eksikliklerden ötürü alınmışsa, Komisyon, ilgili taraflarla istişare yaptıktan sonra,
konuyu, kararı alan üye devlet kararını devam ettirme niyetindeyse, iki ay içinde 6.
maddenin 1. paragrafında söz edilen komiteye taşır ve 6. Maddede belirtilen usulleri
başlatır,

−

tedbirlerin gerekçelendirilmediği sonucuna varırsa, girişimi başlatan üye devleti,
imalatçıyı veya Topluluk sınırları dahilinde kurulu yetkili temsilcisini derhal bilgilendirir.

3.

Kurallara uygun olmayan bir cihazın CE işaretini taşıdığı durumlarda, yetkili üye devlet,
işareti veren her kimse, buna karşı uygun adımı atar ve Komisyon ile diğer üye
devletleri durum hakkında bilgilendirir.

4.

Komisyon işbu usulün gidişatı ve sonucu hakkında üye devletlerin bilgilendirilmesini
sağlar.’

93/42 sayılı Direktifin 10. maddesi uyarınca:
‘1. Üye devletler, işbu Direktif uyarınca, aşağıda belirtilen ve I, IIa, IIb veya III Sınıfı bir cihazı
ilgilendiren olaylara ilişkin kendilerine intikal eden her tür bilginin, merkezi olarak kayıt altına
alınması ve değerlendirilmesi için gerekli adımları atar:
(a) bir cihazın özelliklerinde ve/veya performansında, bir hastanın veya kullanıcının
ölümüne veya sağlığında ciddi bir gerilemeye neden olmuş veya olabilecek her tür
işleyiş bozukluğu veya bozulma ile aynı sonucu doğurmuş veya doğurabilecek her tür
etiketleme veya kullanım talimatı yetersizliği;
(b) bir cihazın özellikleri veya performansında (a) bendinde belirtilen sebeplerden ötürü
ortaya çıkan ve aynı tip cihazların imalatçı tarafından sistemli olarak geri çağrılmasına
yol açacak her tür gerekçe.
2. Bir üye devlet, tıp uygulayıcılarının veya medikal kurumların 1. Paragrafta belirtilen herhangi
bir olayın cereyan etmesi durumunda yetkili mercileri bilgilendirmelerini gerektiriyorsa, üye
devlet, söz konusu cihazın imalatçısının veya Topluluk sınırları dahilinde kurulu yetkili
temsilcisinin de ilgili olaydan haberdar edilmesini sağlamak üzere gerekli adımları atar.
3. Üye devletler, mümkünse imalatçıyla birlikte bir değerlendirme yaptıktan sonra, 8. maddeye
halel getirmeksizin, 1. paragrafta belirtilen ve haklarında ilgili tedbirlerin alındığı veya
düşünüldüğü olayları Komisyona ve diğer üye devletlere derhal bildirir.’

15

93/42 sayılı Direktifin 11. maddesi, tıbbi cihazların söz konusu direktifin hükümlerine
uygunluğunu değerlendirme usulünü belirler. Bu amaçla, direktifin önsözünde yer alan 15.
Gerekçede belirtildiği üzere, tıbbi cihazlar dört ürün sınıfına ayrılmaktadır ve tabi oldukları
testler, insan vücudunun hassasiyetine göre ve cihazların teknik tasarımı ve imalatına ilişkin
olası riskler dikkate alınarak giderek daha da sıkılaştırılmaktadır.
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16

Söz konusu Direktifin 14. maddesinin b bendi uyarınca:
‘Verilen bir ürün veya ürün grubuna istinaden, üye devletin, sağlık ve güvenliğin
korunmasını sağlamak ve/veya Antlaşmanın 36. maddesi uyarınca halk sağlığı
gerekliklerinin gözetilmesini temin etmek için söz konusu ürünlerin yasaklanması,
kısıtlanması veya belli koşullara tabi tutulması gerektiğini düşünmesi halinde, üye
devlet, gerekli ve haklı her tür geçiş tedbirini alabilir. Üye devlet daha sonra bu
kararını gerekçeleriyle birlikte Komisyona ve diğer üye devletlere bildirir. Komisyon,
mümkün olduğunda, ilgili taraflar ve üye devletlerle istişare yapar ve ulusal
tedbirlerin haklı bulunduğu durumlarda, 7. maddenin 2. Paragrafında atıfta bulunulan
usul uyarınca gerekli Topluluk tedbirlerini kabul eder.’

17

93/42 sayılı Direktifin 17. maddesinin 1. paragrafı uyarınca, sipariş üzerine özel olarak yapılmış
veya klinik araştırma amacıyla kullanılanlar dışında, 3. maddede belirtilen temel koşullara
uyduğu düşünülen tıbbi cihazlar piyasaya sürüldüğünde CE uygunluk işaretini taşımak
zorundadır.

18

Söz konusu direktifin 18. maddesi kapsamında:
‘8. maddeye halel getirmeksizin:
(a) Üye devletin, CE işaretinin kurallara uygun olmayan bir şekilde koyulduğunu belirlediği
durumlarda, imalatçı veya Topluluk sınırları dahilinde kurulu yetkili temsilcisi, üye
devletin belirlediği koşullar çerçevesinde ihlali sonlandırmakla yükümlüdür;
(b) ihlalin devamı halinde, üye devlet, 8. Maddede belirtilen usul uyarınca, söz konusu
ürünün piyasaya sürülmesini kısıtlamak veya yasaklamak veya piyasadan çekilmesini
sağlamak için her tür uygun tedbiri alır.
…’.

19

93/42 sayılı Direktif’in Ek 1’inde yer alan ‘Temel Gereklikler’ başlıklı 1. Bölüm, aşağıdaki
düzenlemeleri yapar:
‘1. Cihazların, planlanan koşullarda ve amaçlarla kullanıldığında hastaların klinik koşullarına
veya kullanıcıların veya geçerli olduğu yerlerde diğer kişilerin sağlık ve güvenliğine karşı tehdit
oluşturmayacak şekilde tasarlanması ve üretilmesi gerekmektedir; kullanımlarına ilişkin
oluşabilecek risklerin hastaya faydalarıyla kıyaslandığında kabul edilebilir riskler olduğu ve
sağlık ve güvenliğin üst seviyede korunmasını ihlal etmediği durumlar hariçtir.

2. İmalatçı tarafından cihazların tasarımı ve imalatında uygulanan çözümlerin, genel kabul görmüş
en son teknolojileri dikkate alarak, güvenlik ilkelerine uygunluk göstermesi gerekir. İmalatçı, en
uygun çözümleri seçerken aşağıdaki ilkeleri verilen sırayla uygulamakla yükümlüdür:
−

risklerin mümkün mertebe ortadan kaldırılması veya azaltılması (doğası gereği güvenli
tasarım ve imalat),
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−

uygun yerlerde, ortadan kaldırılamayan riskler için, alarm gibi uygun koruma
tedbirlerinin alınması,

−

kullanıcıların, benimsenen koruma tedbirlerinin eksikliklerinden kaynaklanabilecek her
türlü artık risk konusunda bilgilendirilmesi.

3. Cihazlar, imalatçı tarafından amaçlanan performansa ulaşmalı ve imalatçının belirttiği şekilde,
1. maddenin 2. paragrafının (a) bendinde yer alan işlevlerden bir veya birden fazlasını yerine
getirecek şekilde tasarlanmalı ve ambalajlanmalıdır.
…’.
Ulusal kurallar
20

Yunanistan mevzuatını tıbbi cihazlara ilişkin 14 Haziran 1993 tarihli ve 93/42/AET sayılı Konsey
Direktifi ile tutarlı hale getiren 19 Ağustos 1994 tarihli ve DI7/ik.2480 sayılı Ortak Bakanlık
Kararı [(679 sayılı FEK B’ (Yunanistan Resmi Gazetesi)], söz konusu direktifi Yunanistan
mevzuatına aktarmıştır.

Esas dava ve ön karar için başvurulan sorular
21

Venizelio-Pananio, 8 Aralık 2003 tarihli ve 146/2003 sayılı ilan ile, (KDV dahil) 131500 Avro
bedele sahip çeşitli cerrahi ipliklerin alımı için, ihale verme kriteri olarak en düşük fiyatın
geçerli olduğu kamuya açık bir ihale daveti yayımlamıştır. İlanda, cerrahi ipliklerin Avrupa
Farmakopesi uyarınca belgelendirilmiş olması ve CE işareti taşıması gerektiği belirtilmiştir.

22

Medipac, ihaleye teklif veren dokuz şirketten biriydi. Medipac tarafından teklif edilen
malzemeler, ilgili işareti taşımaktaydı.

23

17 Mart 2004 tarihinde, ihaleyi düzenleyen komisyon, ilgili hastanede görev yapan
cerrahların, Medipac tarafından teklif edilen PGA tipi cerrahi ipliklerin kabul edilmemesine
yönelik önerisini Venizelio‑Pananio’nun yönetim kuruluna öneri olarak tebliğ etmiştir. Bu
öneriye göre, PGA tipi malzemeler kullanıldığında, atılan düğümler kolayca kaymakta ve erken
kapanmakta, iğneler sıklıkla bükülmekte veya kırılmakta ve sütüler yeterli tutuşu
sergilememektedir.

24

24 Mart 2004 tarihli ve 108 sayılı kararında, Venizelio-Pananio’nun Yönetim Kurulu, Medipac
tarafından teklif edilen PGA tipi cerrahi ipliklerin sözleşmedeki teknik şartnameye uymadığını
ifade ederek, Medipac’in teklifini bu gerekçeyle reddetmiştir.

25

5 Nisan 2004 tarihinde, Medipac, Venizelio-Pananio yönetiminin ret kararına karşı bir itiraz
başvurusunda bulunmuştur. Medipac, itiraz başvurusunda, diğer şeyler yanında, ret kararının
dayandığı teknik şartnamenin, ihale davetinde yer almadığını, anlaşılmayacak ölçüde muğlak
olduğunu, tedarik edilecek mallara ilişkin gerekliklerin düzgün bir şekilde değerlendirilmesine
izin vermediğini ve 93/42 sayılı Direktifte bu türden malzemeler için verilen teknik
özelliklerden saptığını belirtmiştir. Medipac, ayrıca, teklif ettiği ve Avrupa Farmakopesine
uygun olan malzemelerin, hastane tarafından belirtilen teknik kusurlara sahip olmadığını ve
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olamayacağını da belirtmiştir. Hastane itiraz başvurusunu 7 Nisan 2004 tarihinde çıkardığı bir
karar ile reddetmiş; daha sonra bu kararı iptal edip yerine 28 Nisan 2004 tarihinde yeni bir ret
kararı çıkarmıştır.
26

Söz konusu ret kararına itirazen Simvoulio tis Epikratias (Yunanistan Danıştayı) nezdinde dava
açılmıştır. Medipac, davasında, itiraz başvurusunda dile getirdiği gerekçelerin aynılarını öne
sürmüştür.

27

Bu koşullar altında, Simvoulio tis Epikratias, yargı işlemlerinin durdurulmasına ve aşağıdaki
soruların, ön karar için Divan’a sevk edilmesine karar vermiştir:
‘(1) 93/42 sayılı Direktif kapsamındaki tıbbi cihazların alımına ilişkin yürütülen ve 93/36/AET
sayılı Direktife tabi ihale süreçlerinde… en düşük fiyat sistemi uygulandığında, ilgili malları
satın alan taraf olarak idare, 93/36/AET sayılı direktif ile birlikte yorumlanan 93/42/AET sayılı
Direktif uyarınca, CE işaretini taşıyan ve yetkili belgelendirme kurumu tarafından kalite
kontrolünden geçmiş tıbbi cihazlara ilişkin teklifi, teknik değerlendirme aşamasında, bu
cihazların halk sağlığının korunmasına ve cihazların planlanan kullanım şekline ilişkin kalite
açısından yetersizlikleri konusunda sağlam itirazlara dayanarak ve cihazların söz konusu
kullanım için uygunsuz ve elverişsiz olduğuna dair söz konusu itirazlar ışığında (söz konusu
itirazların uygun olup olmadıklarına dair bir ihtilafın olması durumunda, geçerliliklerinin yargı
yetkisine sahip mahkeme tarafından incelemeye tabi olmalarına dair tartışmasız ön koşul ile)
reddedebilir mi?
(2) Bir önceki sorunun cevabı olumlu ise, söz konusu malların alıcısı olarak idare, yukarıda
belirtilen gerekçeleri kullanarak, CE işaretini taşıyan tıbbi cihazların planlandıkları amaç için
kullanılmaya uygun olmadığı sonucuna doğrudan varabilir mi yoksa öncelikle, 93/42/AET sayılı
Direktif ile… DI7/ik.2480/1994 sayılı Ortak Bakanlık Kararında yer alan ve ilgili yetkili merciin
(Yunanistan’da bu merci yetkisini Biyomedikal Teknoloji Müdürlüğü aracılığıyla uygulayan
Sağlık, Refah ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır) kurulum ve bakımlarının doğru yapılmasına
rağmen hastaların veya kullanıcıların hayatını ve güvenliğini tehlikeye atabilecek tıbbi cihazlar
söz konusu olduğunda direktifin 8. Maddesinde belirtilen usul uyarınca veya CE işaretinin
kurallara aykırı şekilde verildiğinin tespit edilmesi durumunda direktifin 18. maddesinde yer
alan usul uyarınca tedbir almasına olanak tanıyan koruma maddelerini mi uygulamalıdır?
(3) İkinci soruya verilen cevap ışığında ve yukarıda belirtilen koruma maddelerinin öncelikle
uygulanması gereken hallerde, idare 93/42/AET sayılı direktifin 8. veya 18. maddesi uyarınca
başlatılan usulün sonuçlarını beklemekle yükümlü müdür ve buna ilave olarak, söz konusu
sonuç, cihazın kullanılmasının kamu sağlığını etkileyen riskleri açıkça arttırmasına ve cihazın
idarenin amaçladığı işlev doğrultusunda kullanılmak için elverişsiz olmasına rağmen, idarenin
bu cihazı almakla yükümlü olması anlamında bağlayıcı mıdır?’

Ön karar başvurusunun kabul edilebilirliği
Avusturya Hükümetinin Savunması
28

Avusturya Hükümeti, ulusal mahkeme tarafından gönderilen sorulara verilecek cevabın, ana
davayı hükme bağlamak açısından, söz konusu mahkemeye yardımcı olmakla yükümlü
olmadığı, dolayısıyla ön karar başvurusunun kabul edilemez olduğu kanısındadır. İlk olarak, bu
sorular bariz bir şekilde 93/36 sayılı direktifin yorumuna ilişkin sorulardır ancak ana davaya
konu olan ihalenin ilanda belirtilen toplam sözleşme değeri, söz konusu direktifin 5.
maddesinde belirtilen eşik değerin altında olduğu için, bu ihale bu direktifin uygulama
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kapsamına girmez.
29

Belirtilmesi gereken ikinci husus şudur; ön karar başvurusu, Divanın sorulan sorulara ana
davanın devam ettirilmesine yardımcı olacak şekilde cevap verebilmesi için gereken bilgileri
içermemektedir. Avusturya Hükümeti, başvurunun, söz konusu cerrahi ipliklerin insan
sağlığını gerçekten de tehlikeye mi soktuğunu yoksa cihazların sadece ilgili cerrahların kalite
açısından beklentilerini mi karşılamadığını belirtmediğini, bunun da idarenin haklarını ve
yükümlülüklerini değerlendirmede önemli bir etken olduğunu gözlemlemektedir.

Divanın Bulguları
30

İlk olarak, uygulanabilirliğe istinaden; 93/36 sayılı Direktifin, sözleşme değeri direktifin 5.
maddesinin 1. paragrafında belirtilen eşik değere eşit veya bu değerden yüksek olan ihaleler
için geçerli olduğu ortak zemin oluşturmaktadır (bu anlamda bkz. C-59/00 sayılı Vestergaard
[2001] davası ECR I-9505, paragraf 19). Dosyada, ana davaya konu olan (KDV dahil) 131.500
Avro’luk sözleşme bedelinin söz konusu direktifte belirtilen eşik değerin altında olduğunu
göstermektedir.

31

Bu koşullarda, Divan, İç Tüzüğünün 104. maddesinin 5. paragrafı uyarınca, ulusal mahkemenin
neden 93/36 sayılı direktifin sözleşmeye uygulanabildiğini değerlendirdiğine ilişkin sebepleri
açıklaması için yazılı talepte bulunmuştur. İlgili ulusal mahkeme, usule dayalı sebeplerden
ötürü böyle bir talebe cevap veremeyeceğini belirtmiştir. Sonuç olarak, Divan bir duruşma
düzenlemeye karar vermiştir ve bu duruşma sırasında Yunanistan Hükümeti, ihale bedelinin
söz konusu direktifte belirtilen eşik değerin altında olduğunu doğrulamış ve direktifin ana
dava için geçerli olmadığı konusundaki görüşünü devam ettirmiştir. Bunlar doğrultusunda
Divan, Avusturya Hükümetinin bu koşullar altında 93/36 sayılı Direktifin yorumunun bu
davanın sonucunu etkilemeyeceği iddiasını haklı bulmuştur.

32

Ancak, ulusal mahkeme tarafından gönderilen sorulara verilecek yararlı bir cevap, kamu
alımlarına uygulanabilecek bazı genel ilkelerin değerlendirilmesini gerektirmektedir.

33

Divan, ulusal mahkemenin Venizelio-Pananio’yu bir ‘idare’ olarak sınıflandırdığının altını
çizmektedir. Bu sınıflandırma, duruşmada hastanenin devlet kurumlarına eşdeğer, kamu
hukukuna tabi bir kuruluş olduğunu belirten Yunanistan Hükümeti tarafından da kabul
edilmektedir. Karara bağlanmış içtihada göre, bir ihale davetine konu olan ihale bedeli,
Topluluk yasama organının kamu alımları alanını düzenlediği direktiflerde yer alan eşik
değerlere erişmese ve bundan ötürü söz konusu ihale bu direktiflerin uygulama kapsamına
girmese bile, ihale düzenleyen idareler, Topluluk hukukunun eşit muamele ve şeffaflık gibi
ilkelerine uymakla yükümlüdür (bu bağlamda, bkz. C‑324/98 sayılı Telaustria ve
Telefonadress davası, [2000] ECR I‑10745, paragraf 60 ve 61; Vestergaard davasında çıkan
emir, paragraf 20 ve 21; C‑231/03 sayılı Coname davası [2005] ECR I‑7287, paragraf 16 ve 17;
ve C‑458/03 sayılı Parking Brixen davası [2005] ECR I‑8585, paragraf 46 ila 48).

34

Kabul edilmelidir ki, ulusal mahkeme ön karar başvurusunda Topluluk hukukunun genel
ilkelerine doğrudan atıfta bulunmamaktadır. Ancak, içtihada göre, Divan, kendisine soru
yönelten ulusal mahkemelere tatmin edici bir cevap vermek için, ulusal mahkemenin
başvurusunda atıfta bulunmadığı Topluluk hukuku kurallarını da değerlendirmeyi gerekli
bulabilir (35/85 sayılı Tissier davası [1986] ECR 1207, paragraf 9; C-315/88 sayılı Bagli
Pennacchiotti davası [1990] ECR I-1323, paragraf 10; C-107/98 sayılı Teckal davası [1999] ECR
I‑8121, paragraf 39; ve Telaustria ve Telefonadress davası, paragraf 59).
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35

İkinci olarak, ana davanın olgularına ilişkin bilgilerin yetersizliğine dair Avusturya Hükümeti
tarafından öne sürülen iddia hakkında, Divan, ön karar başvurusunda yer alan bilgilerin,
Divana intikal eden yazılı gözlemlerle tamamlandığının altını çizmektedir. Buna ilave olarak,
Yunanistan ve Avusturya Hükümetleri ile Komisyon’un ek mütalaa sunmalarına imkan veren
bir duruşma düzenlenmiştir. Bütün bunların sonucunda, Divan, kendisine gönderilen sorulara
cevap vermesini sağlayacak yeterli bilgiyle donatılmıştır.

36

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında, Divan, ön karar başvurusunun kabul edilebilir olduğuna
ve ulusal mahkeme tarafından gönderilen sorulara cevap vermenin uygun olduğuna karar
vermiştir.

Ön karar için yöneltilen sorular
Birinci ve ikinci soru
37

Birbiriyle yakından bağlantılı olan ve birlikte değerlendirilmesi gereken birinci ve ikinci
sorusunda, ulusal mahkeme, temel olarak, Topluluk hukukunun kamu ihaleleri için geçerli
olan genel ilkeleri uyarınca, tıbbi cihaz temin etmek için böyle bir ihale süreci başlatan bir
idarenin, bir teklifi, teklifte belirtilen cihazların ihale davetinde yer alan şartnamede
öngörüldüğü gibi CE işaretini taşımasına rağmen, kamu sağlığının korunmasına ilişkin
sebeplerle doğrudan reddedip edemeyeceğini veya bu idarenin ilk olarak 93/42 sayılı
Direktifin 8. ve 18. maddelerinde yer alan koruma maddelerini uygulamakla yükümlü olup
olmadığını sormaktadır.Divana sunulan mütalaalar

38

93/42 sayılı Direktife istinaden, Medipac, üye devletlerin söz konusu direktifin hükümlerini
karşılayan ve CE işareti taşıyan tıbbi cihazların piyasaya sürülmesini yasaklayamayacağı,
kısıtlayamayacağı veya engelleyemeyeceğini belirtmektedir. Komisyon gibi Medipac da 93/42
sayılı Direktifin 3. ve 17. Maddelerinin, birlikte yorumlandıklarında, yukarıda belirtilen işareti
taşıyan tıbbi cihazların, söz konusu direktifin Ek I’inde yer alan uygunluk ve güvenlik
gerekliklerini karşıladığını gösterdiğinin altını çizmektedir. Medipac, direktifin CE işaretini
taşıyan ürünler için, yalnızca 8. ve 18. maddelerde belirtilen koruma usulleri bağlamında
reddedilebilecek bir uyumluluk karinesi getirdiğini belirtmektedir.

39

Venizelio-Pananio ile Yunanistan ve Avusturya Hükümetleri, 93/42 sayılı Direktifin tıbbi
cihazların hastalara, kullanıcılara ve üçüncü taraflara üst düzey bir koruma sağlamasını temin
etmeyi amaçlamadığını belirtmektedir. Bunu esas alarak, söz konusu direktif uyarınca
belgelendirilmiş tıbbi cihazlar için verilen bir teklifin teknik açıdan yetersiz olması durumunda,
idarenin bu cihazları doğrudan ihalenin dışında bırakma hakkının olduğu anlamını
çıkarmaktadırlar. Avusturya Hükümeti, buna ilaveten, böyle bir ihale dışı bırakma durumu söz
konusu olduğunda, ulusal yetkili merciin uygun ara tedbirleri alabilmesi ve direktifin 8.
maddesinde belirtilen usulü başlatabilmesi için, idarenin yetkili mercii bilgilendirmekle
yükümlü olduğunu da belirtmektedir.

40

Yunanistan Hükümeti, 93/42 sayılı Direktifin, esasen, yalnızca bir tıbbi cihazın Topluluk
sınırları içinde CE işaretini alabilmesi için karşılaması gereken asgari gereklikleri belirlediğini
eklemektedir. Avusturya Hükümeti, idarenin, Topluluk düzeyinde ön görülen asgari
gereklikleri aşan kalite koşulları şart koşmakta serbest olduğunu belirtmektedir.

Divanın bulguları
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41

Divan, başlangıç olarak, dosyanın, ana davada, idarenin Topluluk hukuku tarafından ön
görülen asgari koşulları aşan gereklikler şart koştuğunu göstermediğini tespit etmiştir.

42

Divan, işbu kararın 5 ila 9. maddelerinde belirtilen hükümlerden yola çıkarak, 93/42 sayılı
Direktifin, uygulama kapsamına giren tıbbi cihazların karşılaması gereken temel koşulları
uyumlaştırdığını belirtmiştir. Bu cihazlar uyumlaştırılmış standartlara uygunluk gösterdiğinde
ve söz konusu direktifte yer alan usuller uyarınca belgelendirildiğinde, bu cihazların temel
koşulları karşıladığı varsayılmakta ve bu nedenle amaçlandıkları kullanım için uygun oldukları
kabul edilmektedir. Bu tıbbi cihazların ayrıca Topluluk sınırları dahilinde serbest dolaşımına da
izin verilmelidir.

43

Divan, karara bağladığı içtihadından yola çıkarak, Topluluk direktifleri tarafından ön görülen
yükümlülüklerin, diğerleri yanında, bir kamu kurumu veya devletin yetkisi veya kontrolü
altında olan kurum ve kuruluşlar için bağlayıcı olduğunu belirtmektedir (bu bağlamda bkz.
152/84 sayılı Marshall davası [1986] ECR 723, paragraf 49; 103/88 sayılı Fratelli Costanzo
davası [1989] ECR 1839, paragraf 30 ve 31; C‑188/89 sayılı Foster ve Diğerleri davası [1990]
ECR I-3313, paragraf 18; C‑297/03 sayılı Sozialhilfeverband Rohrbach davasında çıkan emir
[2005] ECR I‑4305, paragraf 27). Bunun sonucunda, uyumlaştırılmış standartları karşılayan ve
CE işareti taşıyan tıbbi cihazların 93/42 sayılı Direktife uygun olduğunu varsayma
yükümlülüğü, kamu hukukuna tabi bir kuruluş olan Venizelio-Pananio’yu da kapsamaktadır.

44

Divan, buna rağmen, Hukuk Sözcüsünün mütalaasının 92. maddesinde belirttiği üzere, tıbbi
cihazların uyumluluk karinesinin reddedilebileceğini belirtmiştir. Bu bağlamda, 93/42 sayılı
Direktif, CE işaretini taşıyan belli tıbbi cihazların hastalar veya kullanıcılar için yine de risk
teşkil edebileceğinin tespit edildiği durumlarda, koruma tedbirlerinin uygulanmasını
gerektirir.

45

Söz konusu direktifin 10. maddesi, hastaların veya kullanıcıların sağlığı için risk oluşturabilecek
tıbbi cihazların piyasaya sürülmesini takiben meydana gelen olaylara ilişkin bilgilerin merkezi
bir kurum tarafından kaydedilmesi ve değerlendirilmesini sağlamak için üye devletlerin gerekli
adımları atmasını gerektirir. Böyle bir değerlendirmenin ardından, üye devletler gerekli
tedbirleri alırsa veya almaya niyet ederse, bunu ivedilikle Komisyon’a bildirmek zorundadırlar.

46

93/42 sayılı Direktifin 8. maddesinin 1. paragrafı, bu direktife uygun olduğu belgelendirilen
tıbbi cihazlara ilişkin risklerin var olduğunu tespit eden üye devletlerin, söz konusu tıbbi
cihazların piyasadan geri çekilmesi veya piyasaya veya hizmete sürülmelerinin yasaklanması
veya kısıtlanması için gereken bütün ara tedbirleri almasını gerektirir. Bu durumlarda, ilgili üye
devlet, aynı hüküm gereği, aldığı tedbirleri ve özellikle bu tedbirlerin gerekçelerini Komisyon’a
derhal bildirmekle yükümlüdür. Buna karşılık Komisyon, 93/42 sayılı Direktifin 8. maddesinin
2. paragrafı uyarınca, bu ara tedbirlerin haklı olup olmadığını inceler ve haklılarsa, tedbirleri
başlatan üye devleti ve diğer üye devletleri derhal bilgilendirir.

47

93/42 sayılı Direktifin 8. maddesinin 3. paragrafı uyarınca, CE işaretini taşıyan bir tıbbi cihazın
buna rağmen söz konusu direktifte öngörülen temel gereklikleri karşılamaması durumunda,
ilgili üye devlet uygun adımları atmak ve Komisyon ile diğer üye devletleri bilgilendirmek
zorundadır. Ayrıca, aynı direktifin 18. maddesi, bir üye devletin CE işaretinin kurallara aykırı
şekilde koyulduğunu tespit etmesi durumunda, bu ürünün imalatçısının veya Topluluk sınırları
dahilinde kurulu olan temsilcisinin üye devletin öngördüğü koşullar uyarınca ihlale son
vermesini gerektirir.
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48

Söz konusu direktifin 8. maddesinin 1. paragrafında yer alan ifadelerin de açıkça belirttiği gibi,
burada öngörülen yükümlülükler, üye devletin, direktife uydukları halde cihazların kamu
sağlığı ve/veya güvenliği için ortaya çıkarabilecekleri riskleri tespit etme ve gerekli olduğunda
durumla başa çıkmak için bu maddede belirtilen genel uygulama tedbirlerini alma yetkisini
devrettiği bir kurum için de geçerlidir.

49

Yunanistan devleti tarafından Venizelio-Pananio’ya böyle bir yetkinlik verilmediğinden, bu
kurum, 93/42 sayılı Direktifin 8. maddesinde öngörülen koruma tedbirlerini tek başına
uygulama yetkisine sahip değildir. Hastane, Medipac’in teklifinde sunduğu cerrahi ipliklerin
güvenilirliği konusunda şüpheleri ortaya çıktığında, kamu hukukuna tabi bir kuruluş olarak
kendisine dayatılan yükümlülüğe istinaden, 93/42 sayılı Direktifin doğru bir şekilde
uygulanmasında yardımcı olmak, yetkili ulusal merciin görevini yapabilmesi için bu mercii
bilgilendirmek ve gerektiğinde bu koruma tedbirlerini uygulamakla yükümlüydü. Dosya, ana
davada, Venizelio-Pananio’nun cerrahi ipliklerin planlanan kullanım amacına uygunluğu
sorusunu Yunanistan’ın tıbbi cihazların gözetiminden sorumlu ulusal merciine ilettiğini ve bu
merciin cihazların yürürlükteki standartlara uygunluğunu teyit ettiğini göstermektedir. Fakat
bu başvuru ancak 5 Mayıs 2004 tarihinde, yani hastanenin Medipac’ın teklifini
reddetmesinden daha sonra yapılmıştır. Bu nedenle, Venizelio-Pananio yukarıda belirtilen
direktifte öngörülen korunma usulünü izlemeksizin, uygunluk karinesini resen reddetmiştir.

50

Fakat, sadece 93/42 sayılı Direktifin 8. maddesinde yer alan ifadeler değil, aynı zamanda,
oluşturulan uyumlaştırma sisteminin amacı da bir idarenin, işbu koruma tedbirleri usulü
dışında ve teknik yetersizlik gerekçesiyle, söz konusu direktifte öngörülen temel koşullara
uygun olarak belgelendirilen tıbbi cihazları reddetme yetkisini haiz olmasını engellemektedir.

51

93/42 sayılı Direktif, AET Antlaşmasının 100. Maddesinin (a) bendi (AT Antlaşmasının 100a
maddesi haline gelmiştir, değişiklikten sonra da AT Antlaşmasının 95. maddesi olmuştur)
uyarınca kabul edilen bir uyumlaştırma tedbiri teşkil etmesi durumunda, söz konusu direktife
uygunluğu belgelendirilen tıbbi cihazların serbest dolaşımını, üye devletler tarafından alınmış
ve söz konusu serbest dolaşıma engel teşkil edebilecek tedbirleri değiştirerek desteklemeyi
amaçlamaktadır.

52

Bu bağlamda, bu cihazların serbest dolaşımı ile hasta sağlığının korunması arasında bir
uzlaşıya varılması ihtiyacı, 93/42 sayılı Direktife uygun olduğu belgelendirilmiş cihazlarla ilişkili
bir riskin ortaya çıkması durumunda, ilgili üye devletin aynı direktifin 8. maddesinde yer alan
koruma usulünü uygulaması gerektiği anlamına gelir; bu usulü uygulamakla
yetkilendirilmemiş merciler, bu tür durumlarda atılacak adımlara kendileri, tek taraflı olarak
karar veremez.

53

Ayrıca, CE işareti taşımalarına rağmen, teklif edilen ürünlerin hasta sağlığı veya güvenliği
konusunda idarede endişe uyandırması halinde, 93/36 sayılı Direktifin uygulanabilirliğine
bakılmaksızın geçerli olan eşit muamele ilkesi ve şeffaflık yükümlülüğü, keyfi uygulamalara
mahal vermemek açısından, idarenin söz konusu teklifi doğrudan reddetmesini engeller ve
idarenin 93/42 sayılı Direktifin 8. maddesinde öngörülen koruma usulü gibi, iddia edilen
risklerin nesnel ve bağımsız bir şekilde değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlayan bir
usulü uygulamasını gerektirir.

54

Buna ilaveten, yukarıda geçen ilke ve yükümlülük, idarenin ihale davetindeki koşulları
karşılayan bir teklifi, ihale şartnamesinde belirtilmeyen ve teklifin verilmesinden sonra
dayanılan gerekçelerle reddetmesini yasaklamaktadır.

55

Yukarıda belirtilenler ışığında, birinci ve ikinci sorulara verilmesi gereken cevap, eşit muamele
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ilkesi ile şeffaflık yükümlülüğünün, tıbbi cihazların temini için bir ihale daveti yayınlayan ve bu
cihazların Avrupa Farmakopesine uyması ve CE işareti taşıması gerektiğini söyleyen bir
idarenin, kamu sağlığını koruma gerekçesiyle, teklif edilen cihazları, belirtilen teknik koşullara
uymaları halinde, doğrudan ve 93/42 sayılı Direktifin 8. ve 18. maddelerinde öngörülen
koruma usulünü takip etmeksizin reddetmekten men ettiği yönünde olmalıdır. İdarenin bu
cihazların kamu sağlığını tehlikeye atabileceğini değerlendirmesi halinde, idare bu koruma
usulünü harekete geçirmesi için yetkili ulusal mercii bilgilendirmek zorundadır.
Üçüncü soru
56

Ulusal mahkeme, üçüncü sorusunda, Divana, 93/42 sayılı Direktifte öngörülen koruma
tedbirlerinin devam eden bir ihale söz konusu olduğunda idare tarafından nasıl uygulanması
gerektiğini sormaktadır. Özellikle sorulan soru, idarenin koruma usulünün tamamlanmasını
beklemesi gerekip gerekmediği ve bu usulün sonucunun idare için bağlayıcı olup olmadığıdır.

57

Birinci ve ikinci sorulara verilen cevaplarda kanıtlarıyla ortaya koyulduğu üzere, bir idare, CE
işareti taşıyan tıbbi cihazlar için verilen bir teklifi, yalnızca 93/42 sayılı Direktifte öngörülen
koruma usulü bağlamında teknik yetersizlik gerekçesiyle reddetme yetkisine sahiptir.

58

Daha belirgin şekilde ifade etmek gerekirse, bir idarenin CE işareti taşıyan tıbbi cihazlar için
verilen teklifi teknik yetersizlik gerekçesiyle reddetme yetkisi, koruma usulünün sonucuna, bir
başka deyişle, Komisyonun, söz konusu direktifin 8. maddesinin 2. paragrafı uyarınca,
cihazların piyasaya sürülmesi veya hizmete sunulmasını yasaklayan tedbirlerin alınmasını
yerinde bulan kararına tabidir.

59

Konuyu yetkili ulusal mercie taşımaya karar veren bir idare, 93/42 sayılı Direktifte öngörülen
koruma usulünün başlatılması için, ihale sürecini askıya almak ve usulün tamamlanmasını
beklemekle yükümlüdür. Komisyon’un kararı idare için bağlayıcıdır. Koruma usulü sonucunda
malzemelerin söz konusu direktife uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, üye devlet
tarafından alınan genel uygulama tedbirleri, bu malzemelerin askıya alınan ihalenin dışında
tutulmasını gerektirir.

60

Tıbbi cihazların temin edilmesine yönelik bir ihalenin askıya alınması, şüphesiz, VenizelioPananio gibi bir hastanenin işleyişinde sorunlara neden olabilecek gecikmeler yaşatabilir.
Ancak, mütalaasının 118. maddesinde Hukuk Sözcüsü tarafından belirtildiği üzere ve 93/42
sayılı Direktifin 14. maddesinin b bendi uyarınca, kamu sağlığının korunması hedefi, alınan
tedbirlerin orantısallık ilkesine uyması şartıyla, üye devletleri malların serbest dolaşımı
ilkesinden sapmaya yetkili kılan genel bir kamusal çıkar gerekliliği teşkil eder (bkz. 120/78
sayılı Rewe‑Zentral davası [1979] ECR 649 (‘Cassis de Dijon’), paragraf 8; C‑270/02 sayılı
Komisyon-İtalya davası [2004] ECR I-1559, 21 ve 22. paragraflar; ve C‑158/04 ve C‑159/04
sayılı Alfa Vita Vassilopoulos ve Carrefour-Marinopoulos ortak davaları [2006] ECR I-8135, 20
ila 23. paragraflar).

61

Sonuç olarak, acil durum söz konusu olduğunda, Venizelio-Pananio gibi bir hastane, işleyişi
için gereken tıbbi cihazları temin etmesini sağlamak için gereken bütün ara tedbirleri almakla
yetkilidir. Fakat, böyle durumlarda, alımı yapan kurumun, malların serbest dolaşımı ilkesinden
sapmasını gerekçelendiren acil bir durum olduğunu ve alınan tedbirlerin orantısal olduğunu
gösterebilmelidir.

62

Yukarıda belirtilenler ışığında, üçüncü soruya verilen cevap, CE işareti taşıyan tıbbi cihazlara
ilişkin 93/42 sayılı Direktifin 8 ve 18. maddelerinde öngörülen koruma usulünün başlatılması
amacıyla yetkili ulusal mercie bir başvuruda bulunmuş bir idarenin, sonucu kendisi için
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bağlayıcı olan koruma usulü tamamlanana kadar ihale sürecini askıya alması gerektiği
yönünde olmalıdır. Bu tür bir koruma usulünün uygulanmasının kamu hastanesinin işleyişini,
dolayısıyla kamu sağlığını tehlikeye atacak gecikmelere yol açması durumunda, idare,
orantısallık ilkesini ihlal etmemek kaydıyla, hastanenin sorunsuz işlemesi için gereken
malzemeleri temin etmesini sağlayacak bütün ara tedbirleri almakla yetkilidir.
Masraflar
63

Bu işlemler, ana davanın tarafları için ulusal mahkemede bekleyen bir davanın bir adımı
olduğundan, masraflara ilişkin karar bu mahkemenin konusudur. Mütalaaların Divana
sunulmasından kaynaklanan ve tarafların yaptıkları dışındaki masraflar geri ödenmez
Divan (Birinci Daire) bu gerekçelerle dayanarak aşağıdaki kararları vermiştir:

1.

Eşit muamele ilkesi ve şeffaflık yükümlülüğü, Avrupa Farmakopesine uygun olması ve CE
işareti taşıması gerektiği şart koşulan tıbbi cihazların temin edilmesi için ihale daveti çıkaran
bir idarenin, teklif edilen ürünleri, bu ürünlerin belirtilen teknik koşullara uyması halinde,
kamu sağlığının korunması gerekçesiyle, doğrudan ve 29 Eylül 2003 tarihli ve 1882/2003
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü (AT) ile değiştirilen 14 Haziran 1993 tarihli ve
93/42/AET sayılı Konsey Direktifinin 8 ve 18. maddelerinde öngörülen koruma usulünü
uygulamaksızın reddetmesini engellemektedir. İdare, bu malzemelerin kamu sağlığını
tehlikeye atabileceğini değerlendirmesi durumunda, yukarıda belirtilen koruma usulünün
başlatılması amacıyla, ilgili yetkili ulusal mercii bilgilendirmekle yükümlüdür.

2.

CE işareti taşıyan tıbbi cihazlara ilişkin, 1882/2003 sayılı Tüzükle değiştirilen 93/42 sayılı
Direktifin 8 ve 18. maddelerinde öngörülen koruma usulünün başlatılması amacıyla yetkili
ulusal mercie konuyu bildiren bir idare, koruma usulünün sonuna kadar ihale işlemlerini
askıya almakla yükümlüdür ve koruma usulünün sonucu ihale için bağlayıcıdır. Böyle bir
koruma usulünün uygulanmasıyla, bir kamu hastanesinin işleyişini, dolayısıyla kamu
sağlığını tehlikeye atabilecek gecikmelerin ortaya çıkması durumunda, orantısallık ilkesine
karşı gelmemek kaydıyla, idare, hastanenin işleyişini aksatmamak için gereken
malzemelerin temin edilebilmesi için gerekli bütün ara tedbirleri almakla yetkilidir.

* Dava dili: Yunanca.
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C-561/12 sayılı Nordecon and Ramboll Eesti davası
DİVAN KARARI (Dördüncü Daire)
5 Aralık 2013 (*)
(Kamu alımları – İlanlı pazarlık usulü – sözleşmeye ilişkin teknik şartnamenin zorunlu koşullarına
uymayan tekliflerin idare tarafından pazarlık kapsamına alınıp alınamayacağı)
Riigikohus’un (Estonya Yargıtayı) 23 Kasım 2012 tarihli kararıyla yapılmış olan ve Divan’a 5 Aralık 2012
tarihinde intikal eden
Nordecon AS,
Ramboll Eesti AS
ve
Rahandusministeerium,
davasına ilişkin olarak AT Antlaşmasının 267. Maddesi uyarınca yapılmış ön karar başvurusu
hakkındaki
C‑561/12 sayılı davada,
Hakimler: L. Bay Larsen (Raportör), Daire Başkanı M Safjan, J Malenovski, A. Prechal ve S. Rodin,
Hukuk Sözcüsü: N. Wahl,
Başkatip: A. Calot Escobar’dan oluşan
DİVAN (Dördüncü Daire)
yazılı usulü dikkate alarak,
-

Nordecon AS için A. Ots tarafından,
Estonya Hükümeti için, temsilciler M Linntam ve N. Grünberg tarafından
Çek Cumhuriyeti Hükümeti için temsilciler M. Smolek ve T. Müller tarafından,
İspanya Hükümeti için temsilci A. Rubio González tarafından,
Avrupa Komisyonu için temsilciler A. Tokár ve L. Naaber-Kivisoo tarafından

sunulan görüşleri değerlendirerek,
Hukuk Sözcüsü’nün görüşünü dinleyip Mütalaasız bir hüküm vermeye karar vererek, aşağıdaki kararı
vermiştir.
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Karar:

1.

İşbu ön karar başvurusu, yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin
gerçekleştirilmesine yönelik usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve
2004/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin (Avrupa Toplulukları Resmi
Gazetesi, 2004, sayı L 134, sayfa 114) 30. Maddesinin 2. Paragrafının yorumlanması
hakkındadır.

2.

Başvuru, bir tarafta Nordecon Infra AS’nin devamı niteliğinde olan Nordecon AS (bundan
sonra ‘Nordecon’ olarak anılacaktır) ve Ramboll Eesti AS (bundan sonra ‘Ramboll Eesti’ olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta Rahandusministeerium (bundan sonra ‘Maliye Bakanlığı’ olarak
anılacak olan Estonya Maliye Bakanlığı) arasında görülen ve ilanın önceden yayınlanmasıyla
çıkılmış bir ihalede, pazarlık usulünün iptaline ilişkin dava sırasında yapılmıştır.

Hukuki Çerçeve
Avrupa Birliği mevzuatı

3.

2004/18 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 11. Paragrafı uyarınca:
‘“Pazarlık usulü”, ihale makamlarının kendi seçtikleri ekonomik operatörlerle
görüştüğü ve bunların arasından bir veya daha fazla ekonomik operatörle ihale
koşullarıyla ilgili müzakerelerde bulunduğu usuldür’

4.

2004/18 sayılı Direktifin ‘İhalelerin gerçekleştirilmesine yönelik ilkeler’ başlıklı 2. maddesi
uyarınca:
‘İhale makamları (idareler) ekonomik operatörlere eşit muamelede bulunur, ayrımcılık
yapmaz ve şeffaf bir şekilde hareket eder.

5.

2004/18 sayılı Direktifin ‘Teknik şartnameler’ başlıklı 23. maddesinin 1. ve 2. paragrafları
uyarınca:
‘1. Ek VI’nın 1. bendinde tanımlandığı üzere teknik şartnameler, ihale ilanları, ihale
dokümanı veya ilave belgeler gibi belgeler ihale dosyasında tutulur…’
‘2. Teknik şartnameler, isteklilere eşit erişim fırsatı sağlamalı ve kamu alımının
rekabete açılmasının önünde haksız engeller oluşturulmasına yol açmamalıdır.

6.

2004/18 sayılı Direktifin ‘Alternatif teklifler’ başlıklı 24. maddesinin 1. ila 2. paragrafları
uyarınca:
1. İhalenin verilmesiyle ilgili kriterin, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
şeklinde belirlenmesi halinde, ihale makamları isteklilerden alternatif teklif sunmasını
isteyebilir.
2. İhale makamları, ihale ilanında alternatif teklif sunulmasına izin verip vermediklerini
belirtir. Bu türden bir ifade olmaması halinde, alternatif teklif sunulmasına izin
verilmez.
3. Alternatif teklif sunulmasına izin veren ihale makamları, alternatif tekliflerin
karşılayacağı asgari koşulları ve sunulmasına yönelik özel koşulları ihale dokümanında
belirtir.
4. Yalnızca bu ihale makamları tarafından belirtilen asgari koşulları karşılayan
alternatif teklifler dikkate alınır.
...’
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7.

2004/18 sayılı Direktifin ‘İhale ilanının yayımlanmasından önce pazarlık usulünün
kullanılmasının uygun olduğu haller’ başlıklı 30. maddesinin 1 ila 3. paragrafları uyarınca:
‘1. İhale makamları, aşağıda belirtilen hallerde, bir ihale ilanı yayımlandıktan sonra
pazarlık usulü ile ihalelerini gerçekleştirebilir:
(a) Başlangıçtaki ihale konusu işin koşullarında esaslı değişiklikler yapılmaması şartıyla,
açık ya da belli istekliler arasında ihale usulü ya da rekabetçi diyaloga katılanlar
tarafından, düzensiz tekliflerin ya da 4, 24, 25, 27. maddeleri ile VII. Bölümüne uygun
ulusal hükümler uyarınca kabul edilemez nitelikteki tekliflerin sunulması halinde;
…
(b) Yapım işi, mal ya da hizmet alımının doğası gereği ya da bunlara bağlı risklerin
önceden toplam bir bedel belirlemeye imkan tanımadığı istisnai durumlarda;
(c) Hizmet alımlarında; diğerlerinin yanında Ek II A’nın 6. kategorisinde belirtilen
hizmetler ile yapım işinin projelendirilmesi gibi fikri hizmetlerle ilgili olarak;
sözleşmeye ilişkin şartların, sağlanacak hizmetin niteliğinin, açık ve belli istekliler
arasında ihale usulü kurallarına göre en iyi teklifin seçilmesi yoluyla ihalenin
sonuçlandırılmasına izin verecek netlikte belirlenemediği durumlar,
…
2. 1. paragrafta belirtilen durumlarda ihale makamları, ihale ilanında, şartnamelerde
ve eğer varsa ek belgelerde belirtmiş oldukları şartlara tekliflerin uyum sağlamasını
temin etmek ve 53. maddenin 1. paragrafına uygun en iyi teklife ulaşabilmek amacıyla
sunulmuş olan teklifleri isteklilerle müzakere eder.
3. Pazarlık süresince ihale makamları, tüm isteklilere eşit muamele edilmesini sağlar.
Özellikle ayrımcı bir şekilde bazı isteklilere diğer istekliler karşısında avantaj
sağlayacak bilgileri veremez.

Estonya mevzuatı

8.

Kamu İhale Kanununun (Riigihangete Seadus; bundan sonra ‘RHS’ olarak anılacaktır) 27.
maddesinin birinci paragrafı uyarınca:
‘İlanlı pazarlık usulü, ilgilenen herkesin ihaleye katılmak için başvuru yapabildiği ve ihale
makamının başvuru yapanlar arasından nesnel ve ayrımcılık yapmayan kriterler ışığında kendi
seçtiği en az üç kişiden teklif sunmasını talep ettiği ve tekliflerin şartnamede belirtilen şartlara
uyum sağlamasını temin etmek üzere isteklilerle teklifleri müzakere ederek ihalenin kime
verileceğini tespit ettiği usuldür.’

9.

RHS’nin 31. Maddesinin 5. Paragrafı uyarınca:
‘İhale makamının, ihaleyi ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan istekliye vermesi ve ihale
ilanında, ilan ve şartnamede belirtilen bütün koşulları karşılayan çözümlerin yanı sıra
alternatif çözümlerin de teklifte sunulmasına izin verildiği durumlarda; ihale makamı
alternatif çözümlere ilişkin koşulları ve bu çözümlerin hangi şartlarda sunulması gerektiğini
şartnamede belirtmekle yükümlüdür.’

10.

RHS’nin 52. maddesinin 1. paragrafı uyarınca:
‘İhale makamı, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan istekliye verildiği ve ihale
ilanında alternatif çözümlere izin verildiği durumlarda, alternatif çözümleri değerlendirmekle
yükümlüdür.’
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11.

RHS’nin 67. maddesinin 1. paragrafı uyarınca:
‘İhale makamı, işbu Kanunun 65. Maddesinin 4. Paragrafında belirtilen haller dışında, bütün
teklifleri açar ve gerektiğinde sunulan tekliflerin ihale ilanında ve şartnamede öne sürülen
koşullara uyumunu temin etmek için isteklilerle müzakere eder ve kazanan teklife karar verir.’

Esas davada görülen anlaşmazlık ve ön karar için yöneltilen sorular

12.

25 Eylül 2008 tarihinde, Estonya Karayolları Ofisi (Maanteeamet) ‘E263 karayolunun Aruvalla Kose arasındaki bölümünün planlanması ve inşası’ konulu bir ihale için ilanlı pazarlık usulü
başlatmıştır.

13.

Davaya konu olan ihale kapsamındaki şartnamenin Ek III’ünde yer alan 4.3.1 ve 4.7.1 sayılı
maddeler uyarınca, yolun 26.6. kilometresinden 32. kilometresine kadarki bölümde orta
refüjün genişliği 13,5 metre, 32. kilometresinden 40. kilometresine kadarki bölümde ise, orta
refüjün genişliği 6 metre olmalıdır.

14.

20 Ocak 2010 tarihinde, Estonya Karayolları Ofisi, sırasıyla Lemminkäinen ve Marko
konsorsiyumunun teklifleri, Rand ja Tuulberg AS, Binders SIA ve Insenierbu ve SIA’nın
müşterek teklifi ve Nordecon Infra AS ve Ramboll Eesti’den oluşan Nordecon
konsorsiyumunun teklifi olmak üzere, en son konsorsiyumun teklifinde yolun ilgili
bölümünün tamamında 6 metrelik bir orta refüj teklif edilmesine rağmen, sunulan dört
teklifin de kabul edilebilir olduğunu belirtmiştir.

15.

Tekliflerin sunulmasını takiben başlayan pazarlık sürecinde, Estonya Karayolları Ofisi 26 Nisan
2010 tarihli yazısı ile Nordecon konsorsiyumu dışındaki isteklilerden asıl tekliflerindeki orta
refüj genişliğini değiştirmelerini ve yolun ilgili bölümü boyunca bu genişliği Nordecon
konsorsiyumunun teklif ettiği gibi 6 metre olacak şekilde düzenlemelerini talep etmiştir.
Bütün isteklilerle yapılan müzakerelerin sonucunda, istekliler ihale makamının belirlediği 27
Mayıs 2010 tarihinde, talep edilen değişiklik doğrultusunda fiyat düzeltmesi de yaparak
tekliflerini sunmuşlardır.

16.

Estonya Karayolları Ofisi tarafından alınan 10 Haziran 2010 tarihli iki kararla öncelikle bütün
tekliflerin kabul edilebilir olduğu, sonra da en düşük fiyatı sunan Lemminkäinen
konsorsiyumunun müşterek teklifinin kabul edildiği açıklanmıştır.

17.

21 Temmuz 2010 tarihinde, Nordecon Infra AS tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine
Maliye Bakanlığı’nda yer alan şikayet inceleme komisyonu, yolun orta refüjünün genişliği gibi
ihale belgelerinde açık ve net olarak belirtilmiş koşulları karşılayan durumların, ilanlı pazarlık
usulünde ihale makamının yürüttüğü pazarlık sürecinde müzakere konusu olamayacağı
gerekçesiyle Karayolları Ofisi tarafından alınan iki kararı iptal etmiştir. 27 Eylül 2010 tarihinde
Estonya Karayolları Ofisinin genel müdürü Lemminkäinen konsorsiyumunun müşterek teklifini
reddederek, Lemminkäinen konsorsiyumundan sonra en düşük teklifi sunan Nordecon
konsorsiyumunun teklifini kabul etmiştir.

18.

Merko konsorsiyumunun yaptığı iptal başvurusu üzerine, Maliye Bakanlığı 26 Ekim 2010
tarihli kararı ile ihale makamının Nordecon konsorsiyumunun teklifinin kabul edilebilir
olduğunu açıklamasının ve ihale ilanında izin verilmediği halde alternatif bir çözüm içeren bu
teklifi ihaleyi kazanan teklif olarak açıklamasının kurallara aykırı olduğu ve yolun orta
refüjünün genişliği gibi ihale belgelerinde açık ve net olarak belirtilmiş koşulları karşılayan
durumların, ihale makamının yürüttüğü pazarlık sürecinde müzakere konusu olamayacağı
gerekçeleriyle, esas davaya konu olan bu ihale sürecini iptal etmiştir.
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19.

Bu süreç içinde Nordecon Infra AS’nin yerine geçen Nordecon ve Ramboll Eesti, Talin İdare
Mahkemesi (Tallina Halduskohus) önünde bu karara karşı dava açmıştır ancak mahkeme, 2
Mart 2011 tarihli kararı ile, açılan bu davayı reddetmiştir. Talin idare mahkemesine göre, ilgili
ihale ilanı, RHS’nin 31. maddesinin 5. paragrafı ve 52. maddesini ihlal edecek şekilde,
alternatif çözüm getirme olasılığını sunmadığı gibi, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif yerine en düşük teklife verilmesi olasılığını da sunmadığı için, esas davada temyiz
başvurusunda bulunan tarafın teklifinin kabul edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanlı
pazarlık usulüne göre, sadece tekliflerin verildiği anda henüz tanımlanmamış hususlar veya
ihale belgelerinde belirtilmemiş hususlar pazarlık sürecinde ele alınabilir.

20.

Bunun üzerine, Nordecon ve Ramboll Eesti, Talin İdare Mahkemesinin kararını, Talin Bölge
Mahkemesinde (Tallina Ringkonnkohus) temyize taşımıştır. 21 Aralık 2011 tarihli kararı ile
Talin Bölge Mahkemesi Talin İdare Mahkemesinin kararını onaylamıştır.

21.

Esas davaya konu olan ihale şartnamesinin 8. maddesinin ilk paragrafı kapsamında Estonya
Karayolları Ofisi’nin, ana yol (ve tali yolların) yüzey yapılarının inşası için olanlar dışında,
alternatif çözümlere izin verdiği hükme istinaden, Talin Bölge Mahkemesi, ihale ilanında
alternatif çözüm sunma olanağının tanınmadığını veya ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı
teklife verileceğinin belirtilmediğini öne sürmüştür. Estonya Karayolları Ofisi ise bunlara
dayanarak, RHS’nin 31. maddesinin 5. paragrafı ve 52. maddesinin 1. paragrafını ihlal edecek
şekilde, alternatif çözümlerin sunulmasına izin vermiştir. Ayrıca, esas davada temyize
başvuran isteklinin asıl teklifinin ilk baştan reddedilmesi gerekmekteydi.

22.

Bunun üzerine Nordecon AS ve Ramboll Eesti AS, Estonya Yargıtayı’na (Riigikohus) başvurmuş
ve Yargıtay’dan Talin Bölge Mahkemesinin kararını iptal etmesini, yeni bir hüküm vermesini
ve Maliye Bakanlığı’nın 26 Ekim 2010 tarihli kararını yasalar önüne geçersiz ilan etmesini talep
etmiştir.

23.

Başvuruyu yapan mahkemeye göre, ihale ilanında alternatif çözümlere izin verilmediği veya
tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif kriterine göre değerlendirilmeyeceği açıkça
ortadadır.

24.

Başvuruyu yapan mahkeme bir taraftan ilanlı pazarlık usulünde, ihalenin hangi koşullarda
karara bağlanacağına ilişkin soruların, en azından kısmen, alternatif çözümleri düşünmeye
gerek olmadan, müzakereye açık bırakılabileceğini kabul ederken, bir taraftan da ihale
makamının ihale dokümanlarındaki zorunlu koşulları karşılamayan teklifler olduğu halde
pazarlık yapıp yapamayacağını ve yapılan pazarlığın en azından söz konusu zorunlu koşulları
sağlayan teklifin kazanmasıyla sonuçlanması gerekip gerekmediğini sormaktadır.

25.

Bu bağlamda, başvuruyu yapan mahkeme, 2004/18 sayılı Direktifin 30. maddesinin 2.
Paragrafının, bu tür pazarlık süreçlerinde tekliflerin teknik şartnamelerdeki zorunlu koşullara
göre uyarlanıp uyarlanamayacağı sorusunu açık bıraktığının altını çizmektedir. Böyle bir
uyarlamanın mümkün olması durumunda, başvuruyu yapan mahkeme, asıl halleriyle
şartnamede belirtilen zorunlu koşulları karşılamayan tekliflerle pazarlık sürecine girilmesinin
mümkün olup olmadığını da sormaktadır. Başvuruyu yapan mahkemeye göre, pazarlık
sonucunda uyarlama yapılan teklifin teknik şartnamedeki koşulları tamamen karşılamak
zorunda olup olmadığı direktifte belirtilmediği gibi, tekliflerin şartnameye uyum sağlamaları
için ihale makamı tarafından teknik şartnamelerin değiştirilmesinin mümkün olup olmadığı da
açıkça belirtilmemektedir.

26.

Buna dayanarak, Estonya Yargıtayı yargı sürecini durdurmaya ve ön karar için Divan’a
aşağıdaki soruları yöneltmeye karar vermiştir:
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‘1. 2004/18 sayılı Direktifin 30. Maddesinin 2. Paragrafı, ihale makamına, ihaleye ilişkin teknik
şartnamede belirtilen zorunlu koşulları karşılamayan teklifler üzerinden isteklilerle pazarlık
yapma yetkisi veren bir hüküm olarak mı yorumlanmalıdır?
2. Birinci sorunun cevabı olumlu ise, 2004/18 sayılı Direktifin 30. Maddesinin 2. Paragrafı,
ihale konusunun değiştirilmemesi ve bütün isteklilere eşit muamele gösterilmesi kaydıyla
ihale makamına, teklifler açıldıktan sonra, pazarlık sırasında teknik şartnamenin zorunlu
koşullarında değişiklik yapma yetkisini veren bir hüküm olarak mı yorumlanmalıdır?
3. İkinci sorunun cevabı olumlu ise, 2004/18 sayılı Direktifin 30. Maddesinin 2. Paragrafı,
teklifler açıldıktan sonra, pazarlık sırasında, teknik şartnamenin zorunlu koşullarının
değiştirilmesini engelleyen bir mevzuat olarak mı yorumlanmalıdır?
4. Birinci sorunun cevabı olumlu ise, 2004/18 sayılı Direktifin 30. Maddesinin 2. Paragrafı,
ihale makamının, pazarlık süreci sonucunda, teknik şartnamenin zorunlu koşullarını
karşılamayan bir teklifi ihaleyi kazanan teklif olarak seçmesini yasaklayan bir hüküm olarak mı
yorumlanmalıdır?’
Ön karar başvurusunun kabul edilebilirliği

27.

Nordecon, kabul edilebilirlik konusunda bir itirazda bulunmazken, esas davadaki ihtilafın
çözümünün ön karar için yöneltilen sorulara verilecek cevaplara bağlı olmadığı iddiasıyla
soruların konuyla ilgisine itiraz etmiştir. Özellikle de, müzakerelerin düzensiz teklif sunan
isteklilerle yapılma durumu söz konusu olmadığı için Yargıtay tarafından sorulan başlıca
soruya, yani, diğer bütün soruların bağlı olduğu birinci soruya itiraz etmiştir. Buna bağlı olarak
diğer soruların da hatalı varsayımlar üzerine sorulduğunu iddia etmektedirler.

28.

Bu bağlamda, Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmasının 267. Maddesi uyarınca, Divan’ın, yalnızca
ulusal mahkemelerce kendisine sunulan gerçekler üzerine bir Avrupa Birliği mevzuat
hükmünün yorumlanması veya geçerliliği hakkında karar verme yetkisine sahip olduğu
içtihatla sabittir (bkz: 104/77 sayılı Oelschlger [1978] ECR‑791 davası, madde 4; 11/07 sayılı
Eckelkamp ve Diğerleri [2008] ECR I‑6845 davası, madde 52; ve 433/11 sayılı SKP [2012]
I‑0000 davası hakkında verilen 8 Kasım 2012 tarihli karar, madde 24).

29.

Ulusal mahkemeler ile Divan arasında görevler ayrılığına dayanan yukarıda belirtilen
davalardan da anlaşılacağı üzere, davaya ilişkin gerçekler hakkında yapılan her tür
değerlendirme, ulusal mahkemenin görev kapsamına girer. Benzer şekilde, bir hükme varmak
için ön kararın gerekli olup olmadığına veya Divan’a yönelttiği soruların yerinde olup
olmadığına davanın özel durumuna göre karar vermek de, ihtilafın çözümü için başvurulan ve
nihayetinde verilecek yargı kararı hakkında sorumluluğu üstlenmesi gereken ulusal
mahkemenin görevidir. Sonuç olarak, kendisine yöneltilen soruların Avrupa Birliği
mevzuatının yorumlanmasını ilgilendirdiği durumlarda Divan, ilke gereği, konunun esası
hakkında karar vermekle yükümlüdür (bunun için bkz: Eckelkamp ve Diğerleri davası, madde
27).

30.

Divan, ön karar için yöneltilen bir soru karşısında, ancak yorumlanması talep edilen Avrupa
Birliği mevzuatının esas davadaki gerçeklerle veya dava konusuyla hiçbir ilgisi olmadığı
durumlarda, sorunun varsayıma dayalı olduğu durumlarda veya Divan’ın önünde kendisine
yöneltilen sorulara yararlı bir cevap vermek üzere gerekli gerçeklerin veya yasal malzemelerin
olmadığı durumlarda esasa yönelik karar vermeyi reddedebilir (bunun için bkz: Eckelkamp ve
Diğerleri davası, madde 28).

31.

Mevcut davada başvuruyu yapan mahkeme, kendisine çıkış noktası olarak ihale makamının
teknik şartnamedeki zorunlu koşulları karşılamayan teklifleri müzakere ettiği bulgusunu
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almaktadır, bu Divan’ın sorgulayacağı bir husus değildir. Ayrıca, işbu kararın 30. Maddesinde
belirtilen ve Divan’ın ön karar için başvurulan sorulara istinaden karar vermeyi reddetmesine
olanak tanıyan durumlardan hiçbiri mevcut davada oluşmamıştır.

32.

Bu nedenle ön karar başvurusunun kabul edilebilir olduğu değerlendirilmelidir.

Yöneltilen sorulara ilişkin açıklama

33.

Başvuruyu yapan mahkeme, ilk sorusunda, 2004/18 sayılı Direktifin 30. Maddesinin 2.
Paragrafına göre, ihale makamının, ihaleye ilişkin teknik şartnamede belirtilen zorunlu
koşulları karşılamayan teklifler üzerinden isteklilerle pazarlık yapılıp yapılamayacağını
sormaktadır.

34.

Bu bağlamda, bazı davalarda, 2004/18 sayılı Direktifin 30. Maddesinin 2. Paragrafının, ihale
ilanında, şartnamelerde ve eğer varsa ek belgelerde belirtilen şartlara istekliler tarafından
sunulan tekliflerin uyum sağlamasını temin etmek ve en iyi teklife ulaşabilmek amacıyla
pazarlık usulünün kullanılmasına izin verdiğini hatırlatmak gerekmektedir.

35.

2004/18 sayılı Direktifin 2. maddesine göre, ihale makamları (idareler) ekonomik operatörlere
eşit muamelede bulunur, ayrımcılık yapmaz ve şeffaf bir şekilde hareket eder.

36.

Divan, şeffaflık yükümlülüğünün asıl amacının, ihale makamı tarafında kayırmacılık ve keyfilik
riskinin engellenmesi olduğunu belirtmiştir (599/10 sayılı SAG ELV Slovensko ve Diğerleri
[2012] ECR I‑0000 davası, madde 25).

37.

Bu doğrultuda, pazarlık usulü bağlamında, ihale makamı müzakere yetkisine sahip olsa bile,
sözleşmede zorunlu olduğunu belirttiği koşullara uygunluğu gözetmekle de yükümlüdür. Aksi
durumda, ihale makamlarının şeffaf davranması gerektiği ilkesi ihlal edilmiş olur ve 36.
maddede belirtilen amaca ulaşılamaz.

38.

Ayrıca, zorunlu koşulları karşılamayan bir teklifin kabul edilebilirliğine izin vermek, ihale
çağrılarında yararlı etkiden mahrum zorunlu koşulların öne sürülmesine yol açacak ve ihale
makamının teklifleri bu koşullar temelinde, ortak zeminde müzakere etmesini engelleyecek,
dolayısıyla da ihale makamının isteklilere eşit muamele göstermesinin önüne geçecektir.

39.

Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, ilk soruya verilecek cevap şudur: 2004/18 sayılı
Direktifin 30. Maddesinin 2. paragrafı, ihale makamının, ihaleye bağlı teknik şartnamede
belirtilen zorunlu koşulları karşılamayan teklifler üzerinden isteklilerle pazarlık sürecine
girmesine izin vermemektedir.

40.

İlk soruya verilen cevap dikkate alındığında, iki ila dördüncü sorulara cevap vermeye gerek
kalmamıştır.

Maliyetler

41.

İşbu dava, esas davanın tarafları için yargı sürecinin ulusal mahkeme önünde bekleyen bir
adımı olduğundan, masraflara ilişkin karar, ulusal mahkemenin vermesi gereken bir karardır.
Tarafların karşılaştıkları dışında, Divan’a mütalaa sunarken karşılaşılan masraflar geri
alınamaz.
Divan (Dördüncü Daire) bu gerekçelere dayanarak aşağıdaki kararı vermiştir:
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42.

Yapım işi, mal alımı ve hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine yönelik
usullerin koordinasyonu hakkında 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 30. Maddesinin 2. Paragrafı ihale makamının, ihaleye
bağlı teknik şartnamede belirtilen zorunlu koşulları karşılamayan teklifler üzerinden
isteklilerle pazarlık sürecine girmesine izin vermez.

* Dava dili: Estonca.
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C-454/06 sayılı pressetext Nachrichtenagentur davası
DİVAN KARARI (Üçüncü Daire)
19 Haziran 2008 (*)
(Kamu alımları –92/50/AAT sayılı Direktif – Kamu hizmet alımı ihale sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi
– ‘İhalenin gerçekleştirilmesi’ kavramı)
Avusturya Bundesvergabeamt’in 10 Kasım 2006 kararıyla yapılmış olan ve Divan’a 13 Kasım 2006
tarihinde intikal eden
pressetext Nachrichtenagentur GmbH
v
Republik Österreich (Bund),
APA-OTS Originaltext – Service GmbH,
APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
davasına ilişkin olarak AT Antlaşmasının 234. Maddesi uyarınca yapılmış ön karar başvurusu
hakkındaki
C-454/06 sayılı davada,
Daire Başkanı A. Rosas, Hakimler, U. Lõhmus, J.N. Cunha Rodrigues (Raportör), A. Ó Caoimh ve A.
Arabadjiev,
Hukuk Sözcüsü: J. Kokott,
Başkatip: Yazı işleri müdürü B. Fülöp’ten oluşan
DİVAN (Üçüncü Daire)
Yazılı yargılama usulünü dikkate alarak ve 24 Ocak 2008 tarihli duruşmaya istinaden,
− pressetext Nachrichtenagentur GmbH için avukat G. Estermann tarafından,
− Avusturya Cumhuriyeti (Bund) için temsilciler A. Schittengruber ve C. Mayr tarafından,
− APA-OTS Originaltext-Service GmbH ve APA Austria Presse Agentur registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung için avukat J. Schramm tarafından,
− Avusturya Hükümeti için temsilciler M. Fruhmann ve C. Mayr tarafından,
− Fransa Hükümeti için temsilci J.-C. Gracia tarafından,
− Litvanya Hükümeti için temsilci by D. Kriauciunas tarafından,
− Avrupa Toplulukları Komisyonu için temsilciler D. Kukovec ve R. Sauer tarafından
sunulan görüşleri değerlendirerek,
13 Mart 2008 tarihli oturumda hukuk sözcüsünün mütalaasını dinleyerek, aşağıdaki kararı vermiştir:
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Karar
1.

Bu ön karar başvurusu, hizmet alımına ilişkin kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesine yönelik
usullerin koordinasyonu hakkında 18 Haziran 1992 tarihli ve 92/50/AAT sayılı Konsey Direktifi
(Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, 1992, sayı L 209, sayfa 1) ve 89/665 sayılı Direktif ile
değişiklik yapılan, yapım işi ve mal alımına ilişkin kamu ihaleleri hakkında şikayet inceleme
usullerinin uygulanmasına yönelik kanun, yönetmelik ve idari hükümlerin koordinasyonu
hakkında 21 Aralık 1989 tarihli ve 89/665/AAT sayılı Konsey Direktifinin (Avrupa Toplulukları
Resmi Gazetesi, 1989, sayı L 395, sayfa 33) yorumu ile ilgilidir.

2.

Başvuru, bir tarafta bundan sonra ‘PN’ olarak anılacak olan pressetext Nachrichtenagentur
GmbH ile, diğer tarafta bundan sonra ‘bund’ olarak anılacak olan Avusturya Cumhuriyeti ve
bundan sonra ‘APA-OTS’ olarak anılacak olan APA-OTS Originaltext – Service GmbH ve
bundan sonra ‘APA’ olarak anılacak olan APA Austria Presse Agentur registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung arasında, haber ajansı hizmetlerine ilişkin bir
sözleşme hakkında görülen dava kapsamında yapılmıştır.

Hukuki çerçeve
Topluluk mevzuatı
3.

92/50 sayılı Direktifin 3. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca:
‘İhale makamları hizmet alımına ilişkin kamu ihaleleri gerçekleştirirken veya tasarım
yarışmaları düzenlerken işbu Direktifin hükümleri tarafından belirlenen usulleri uygular.’

4.

Direktifin 8. Maddesi uyarınca:
‘Ek I A’da belirtilen hizmetlere ilişkin ihaleler, III ila VI. Bölümlerde yer alan hükümler uyarınca
gerçekleştirilir.’

5.

Direktifin 9. Maddesi uyarınca:
‘Ek I B’de belirtilen hizmetlere ilişkin ihaleler, 14. ve 16. Maddelerde yer alan hükümler
uyarınca gerçekleştirilir.’

6.

Direktifin 10. Maddesi uyarınca:
‘… Hem Ek I A hem de Ek I B’de belirtilen hizmetlere ilişkin ihaleler; EK I A’da belirtilen
hizmetlerin değerinin Ek I B’de belirtilen hizmetlerin değerinden daha yüksek olması halinde
işbu Direktifin III ila VI. Bölümlerde yer alan hükümler uyarınca gerçekleştirilir. Aksi
durumlarda ise, söz konusu ihaleler 14. ve 16. Maddelerde yer alan hükümler uyarınca
gerçekleştirilir.

7.

Direktifin 11. Maddesinin 3. Paragrafı uyarınca:
‘İhale makamları aşağıda belirtilen durumlarda hizmet alımına ilişkin ihaleleri ilansız pazarlık
usulü ile gerçekleştirebilir:
…
(e) başlangıçta öngörülen projeye veya ilk imzalanan sözleşmeye dahil olmayan ancak
beklenmedik gelişmeler nedeniyle sözleşmede belirtilen hizmetin ifası için gerekli olduğu
ortaya çıkan hizmetler için, yeni ihalenin mevcut hizmet sağlayıcısına bırakılması kaydıyla:
− bu tür ilave hizmetlerin, ihale makamına büyük sıkıntıya neden olmadan teknik veya
ekonomik olarak ana sözleşmeden ayrılamadığı durumlarda,
veya
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−

ana sözleşmeden ayrılabilse bile, sözleşmede belirtilen hizmetin tamamlanması için
önemli ölçüde gerekli olduğu durumlarda.

Ancak, ilave hizmetler için gerçekleştirilen ihalelerin yaklaşık maliyetlerinin toplamı, ana
sözleşme bedelinin %50’sinden fazla olamaz;
(f) 4. paragrafta ön görülen usuller uyarınca ilk sözleşmenin verildiği temel bir projeye uygun
olmaları kaydıyla, daha önce aynı ihale makamından ihale almış bir hizmet sağlayıcısına yerine
getirmesi için verilen hizmetlere benzer devam niteliğinde yeni hizmetler. İlk proje için ihale
süreci başlatılır başlatılmaz, ihale makamının 7. maddenin hükümlerini uygulaması halinde,
pazarlık usulünü uygulayabileceği ve ilave hizmetlerin toplam yaklaşık maliyetini dikkate
alacağını duyurması gerekir. Bu usul, ilk sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren üç yıl içinde
uygulanabilir.’
Esas davaya konu olan ihtilaf ve ön karar için yöneltilen sorular
8.

APA, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avusturya’da kurulan bir sınırlı sorumlu kooperatiftir.
Avusturya’nın hemen hemen tüm günlük gazeteleri ile Avusturya radyo ve televizyon yayın
kuruluşu ORF, kooperatifin üyeleridir. Bağlı kuruluşlarıyla birlikte APA, haber ajansı
piyasasında Avusturya’nın başlıca operatörüdür ve geçmişten bugüne, Avusturya
Cumhuriyeti’ne (Bund) çeşitli haber ajansı hizmetleri sunar.

9.

PN ise, Avusturya haber ajansı piyasasına 1999’da girmiş ancak o tarihten bu yana
Avusturya’nın federal makamları için sınırlı sayıda basın açıklaması çıkarmıştır. PN için çalışan
muhabir sayısı APA’nın muhabir sayısına kıyasla daha azdır ve PN, APA’nın sahip olduğu kadar
geniş bir arşivden yararlanamamaktadır.

10.

1994 yılında, Avrupa Birliği’ne katılmadan önce Avusturya Cumhuriyeti (Bund), APA ile ücret
karşılığı bazı hizmetlerin teminine ilişkin bir anlaşma imzalamıştır (‘esas anlaşma’). Bu anlaşma
uyarınca, Avusturya federal makamları, ‘APADok’ olarak bilinen APA veri tabanında yer alan
mevcut bilgilere erişip bu bilgileri kullanabilecek (‘esas hizmet’), geçmişe yönelik bilgileri ve
eski basın açıklamalarını talep edebilecek, ve ‘OTS’ olarak bilinen APA asıl metin hizmetini
hem kendi sağladıkları bilgiler, hem de kendi basın açıklamalarının yayınlanması için
kullanabileceklerdir. Esas hizmete ilişkin veriler 1 Ocak 1988, OTS hizmetinde tutulan basın
açıklamaları da 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren APADok veri tabanında mevcuttur.

11.

Esas anlaşma, belli bir hükme bağlı olmak kaydıyla belirsiz süreliğine imzalanmıştır ve taraflar
bu hüküm uyarınca 31 Aralık 1999 tarihine kadar anlaşmayı feshetme hakkından feragat
etmiştir.

12.

Esas anlaşmanın 2. Paragrafının (c) bendi uyarınca:
‘1. Maddede tanımlanan APA bilgi hizmetleri için internet üzerinden yapılan sorgulamalarda,
APA’nın elektronik veri işleme sisteminin kullanımı için, lisans geliri olarak, (net) dakika başına
CPU bazında uyguladığı ücret, resmi tarifenin en düşük artan oranlı tüketici fiyatına (şu an HT
dakika başına CPU için 67 Avusturya Şilini) tekabül eden ücretin %15 azaltılmış halidir.

13.

Anlaşma aynı zamanda, ilk fiyat artırımının tarihini, her bir fiyat artırımında uygulanacak
azami oranı ve 1994 yılı için endeks rakamının hesaplanmasında referans değer olarak
kullanılan 1986 tüketici fiyat endeksine göre fiyat endekslemelerini içermektedir. Anlaşmanın
5. maddesinin 3. paragrafına göre, diğerlerinin yanında: ‘… 2. Maddenin (a) ve (b) bentlerinde
öngörülen ücret değerlerinin sabit tutulacağı üzerine açıkça mutabık kalınmıştır. Endeksleme
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hesaplaması için, başlangıç noktası olarak, Avusturya Merkezi İstatistik Kurumu (ÖSTAT)
tarafından yayınlanan 86 tüketici fiyat endeksi (TFİ 86) veya onun yerine geçen bir sonraki
endeks alınır.’
14.

APA, 2000 yılının Eylül ayında, mülkiyeti tamamen kendisine ait bir bağlı şirket olarak APAOTS limitet şirketini kurdu. İki şirket arasında kar-zarar hariç diğer hususları içeren ve APA ve
APA-OTS’ye göre, APA-OTS’nin finansal, organizasyonel ve ekonomik anlamda APA ile
bütünleşik olduğunu ve APA-OTS’nin işlerini APA’dan gelecek talimatlar doğrultusunda
yürüteceğini ve yöneteceğini öngören bir sözleşme imzalandı. Sözleşme uyarınca, APA-OTS
yıllık karını APA’ya geçirmekle; APA ise, APA-OTS’nin karşılaştığı yıllık kayıpları telafi etmekle
yükümlüydü.

15.

200 yılının Eylül ayında, APA, OTS hizmetinin işletmesini APA-OTS’ye devretmiştir. Bu
değişiklik Avusturya Cumhuriyeti’ne (Bund) Ekim 2000’de bildirilmiştir. APA’nın yetkili
görevlilerinden biri, bu devir işleminin ardından APA’nın APA-OTS ile birlikte müteselsilsen
sorumlu olacağına, dolayısıyla sağlanan hizmette herhangi bir değişiklik olmayacağına dair
Avusturya makamlarına güvence vermiştir. Avusturya makamları bunun üzerine OTS
hizmetinin o tarihten itibaren APA-OTS tarafından temin edilmesine izin vermiş ve bu hizmet
karşılığı ödemeyi doğrudan APA-OTS’ye yapmışlardır.

16.

Ayrıca, esas anlaşmanın hükümleri, 2001’de imzalanan ve 1 Ocak 2002 itibariyle yürürlüğe
giren bir ek anlaşma ile değiştirilmiştir. Avro para birimine geçildiğinde, bu ek anlaşma ile esas
sözleşme üzerinde, işbu kararın 17 ila 20. Maddelerinde açıklandığı şekilde düzeltmeler
yapılmıştır.

17.

İlk olarak, editoryal yazılar ile medya arşivlerinin kullanım ücreti 10.080.000 Avusturya
Şilininden 800.000 Avroya dönüştürülmüştür. Aslında endeksleme maddesi kapsamında, 2002
ücreti 11.043.172 olmalıydı (Avroya geçiş nedeniyle, 802.538,61 Avro olarak değiştirilmiştir).
Ancak bu miktar yerine, %0.3’lük bir azatlım yaparak 800.000 Avro olarak yuvarlanmış
miktarın kullanılmasına karar verilmiştir.

18.

İkinci olarak, dakikası 67 Avusturya Şilini olan APA bilgi hizmetlerinin internet üzerinden
sorgulanması hizmetlerine ilişkin sabit ücret, dakikası 4.87 Avro olarak değiştirilmiştir. Avroya
geçiş döneminde yapılan yuvarlamanın dışında, bu rakam değişmemiştir.

19.

Üçüncü olarak, endeksleme hesapları söz konusu olduğunda, referans noktası olarak 1986
tüketici fiyat endeksi esas alınarak hesaplanan 1994 endeksi, 1996 tüketici fiyat endeksi esas
alınarak hesaplanan 2001 endeksiyle değiştirilmiştir. Bu bağlamda, yapılan ilk ek anlaşma,
diğerleri yanında, esas anlaşmanın 5. Maddesinin 3. Paragrafını aşağıdaki gibi değiştirmiştir:
‘2. Maddenin (a) ve (b) bentlerinde öngörülen ücret değerlerinin sabit tutulacağı üzerine
açıkça mutabık kalınmıştır. Endeksleme hesaplaması için, başlangıç noktası olarak, Avusturya
Merkezi İstatistik Kurumu (ÖSTAT) tarafından yayınlanan 96 tüketici fiyat endeksi (TFİ 96)
veya onun yerine geçen bir sonraki endeks alınır.’

20.

Dördüncü olarak, söz konusu endeksleme mekanizmasında değişiklik yapmak suretiyle, 2002
için bazı ücretler anında 2004’e sabitlenmiştir. OTS hizmetine basın açıklaması eklemenin satır
başına 8.50 Avusturya Şilini olan ücreti, 2003 için 0.68 Avro, 2004 için de 0.68 Avro olarak
değiştirilmiştir. Endeksleme maddesi uygulansaydı, 2002 ücretinin satır başına ücreti 9.31
Avusturya Şilini olacaktı (Avro’ya yuvarlanmış hali 0.68). Böylece, 200’nin ücreti %2.94,
2003’ün ücreti ise %1.47 oranında düşürülmüş oldu.

21.

Ekim 2005’te imzalanan ve 1 Ocak 2006 itibariyle yürürlüğe giren ikinci bir ek anlaşma, esas
anlaşmada iki değişiklik daha yapmıştır. İkinci ek anlaşma, esas anlaşmayı işbu kararın 22 ve
23. Maddelerinde açıklandığı şekilde değiştirmiştir.
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22.

İlk olarak, esas anlaşmada 31 Aralık 1999 tarihine kadar geçerli olduğu belirlenen anlaşmayı
feshetme hakkından feragat süresi, Aralık 2008’e kadar uzatılmıştır.

23.

İkinci olarak, APA bilgi hizmetlerinin internet üzerinden sorgulanması ücretine esas
anlaşmada %15 olarak sabitlenen indirim oranı, %25’e çıkarılmıştır. Bu bağlamda, ikinci ek
anlaşma ile esas anlaşmanın 2. Maddesinin (c) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
‘[Birinci ek anlaşma ile değiştirilen esas anlaşmanın] aşağıdaki hükümleri, 1 Ocak 2006
itibariyle aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
1.Madde 2(c): %15 oranı %25 olarak değiştirilmiştir.
…’

24.

2004 yılında, PN, Avusturya Cumhuriyeti’ne (Bund) haber ajansı hizmetlerine ilişkin bir teklif
yöneltmiş ancak bu teklif bir anlaşmayla sonuçlanmamıştır.

25.

PN, 4 ve 19 Temmuz 2006 tarihlerinde açtığı davalarda, 2000 yılında APA’nın
organizasyonunda yapılan değişikliklerin ardından esas anlaşmanın ayrılması ve bir kısmının
uygulanmaya devam edilmesinin ve 2001 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilen ve PN’ye göre ‘fiili
ihale sözleşmesi’ olan ilave anlaşmaların kanuna aykırı olduğunun, ayrıca, alternatif durumda,
söz konusu çeşitli ihale usullerinin seçiminin kanuna aykırı olduğunun Bundesvergabeamt
(Federal İhale Ofisi) tarafından ilan edilmesini talep etmiştir.

26.

Yargı sürecini başlatmak için tanınan süreler konusunda Bundesvergabeamt’ın belirttiği üzere,
her ne kadar şikayet konusu işlemler 2000, 2001 ve 2005 yıllarında gerçekleşmiş olsa da,
ulusal mevzuatta öngörülen ve ihale sözleşmelerinin kanuna aykırı şekilde gerçekleşmesi
durumunda uygulanacak mevcut yasal çözüm yolu – başka bir deyişle anlaşmayı geçersiz kılan
bir beyanın çıkarılması – yukarıda belirtilen tarihlerden daha sonra, 1 Şubat 2006’da yürürlüğe
girecek şekilde düzenlenmiştir. Bu yasal çözüm yoluna başvurulmak üzere tanınan süre ise
ihalenin kanunlara aykırı şekilde sonuçlandırıldığı tarihten itibaren altı aydır.
Bundesvergabeamt, şikayet başvurusunun Topluluk mevzuatına aykırı olmaması kaydıyla,
gerekli yasal çözüm yolunun mevcut bulunmadığı durumlarda sınırlandırıcı sürelerin
uygulanmasını geçersiz kılan Avusturya Genel Medeni Kanunu’nun (Allgemeines Bürgerliches
Gesetzbuch – kısaca ‘ABGB’) 1496. Maddesinin uygulanmasını uygun görmektedir.

27.

Bu durumlar altında, Bundesvergabeamt, yargı sürecini askıya almaya ve ön karar için Adalet
Divan’ına aşağıdaki soruları yöneltmeye karar vermiştir:
‘(1) 92/50 sayılı Direktifin 3. Maddesinin 1. Paragrafında yer alan “gerçekleştirirken” ifadesi ve
aynı Direktifin 8 ve 9. Maddelerinde yer alan “gerçekleştirir” ifadesi, bir ihale makamının
limitet şirket olarak kurulmuş bir hizmet sağlayıcısından gelecekte hizmet temin etmeyi
amaçladığı, bu hizmetlerin daha önceden gelecekteki hizmet sağlayıcısının tek hissedarı olan
ve kontrolünü elinde bulunduran başka bir hizmet sağlayıcısı tarafından temin edildiği
durumları kapsar şekilde yorumlanabilir mi? Böyle bir durumda, asıl sözleşmenin süresi
boyunca, gelecekteki hizmet sağlayıcısının hisselerinin tamamen veya kısmen üçüncü
taraflara satılamayacağına dair ihale makamının hiçbir garantisinin olmaması; bunun da
ötesinde, kooperatif şeklinde yapılanmış asıl hizmet sağlayıcısının sözleşme süresi boyunca
yapısını değiştirmeyeceğine dair hiçbir garantisinin olmaması hukuki olarak anlam ifade
etmekte midir?
(2) 92/50 sayılı Direktifin 3. Maddesinin 1. Paragrafında yer alan “gerçekleştirirken” ifadesi ve
aynı Direktifin 8 ve 9. Maddelerinde yer alan “gerçekleştirir” ifadesi, belli hizmet
sağlayıcılarıyla hizmetlerin müşterek temini için belirsiz süreliğine imzalanan bir sözleşmenin
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süresi boyunca, ihale makamının söz konusu hizmet sağlayıcılarıyla sözleşme kapsamında
belirtilen hizmetlerin ücretlerinde değişiklik yaptığı, endekslerle ilgili bir maddeyi yeniden
yazdığı ve para birimi olarak Avro’ya geçiş nedeniyle yapılan bu değişikliklerin sonucunda
farklı ücretlerin ortaya çıktığı durumları kapsar şekilde yorumlanabilir mi?
(3) ) 92/50 sayılı Direktifin 3. Maddesinin 1. Paragrafında yer alan “gerçekleştirirken” ifadesi
ve aynı Direktifin 8 ve 9. Maddelerinde yer alan “gerçekleştirir” ifadesi, belli hizmet
sağlayıcılarıyla hizmetlerin müşterek temini için belirsiz süreliğine imzalanan bir sözleşmenin
süresi boyunca, ihale makamının söz konusu hizmet sağlayıcılarıyla sözleşmeyi değiştirdiği, bu
bağlamda ilk olarak değişiklik sırasında artık yürürlükte olmayan sözleşmeyi feshetmekten
feragat hakkını üç yıllığına uzattığı, ikinci olarak da belirtilen tedarik alanlarından biri için
yüklü bazı ücretlerde daha öncesine kıyasla daha yüksek indirimler yaptığı durumları kapsar
şekilde yorumlanabilir mi?
(4) İlk üç sorudan herhangi birine verilen cevap, ihalenin gerçekleştiği yönündeyse, o zaman
92/50 sayılı Direktifin 11. maddesinin 3. paragrafının (b) bendi…, veya başta şeffaflık ilkesi
olmak üzere, Topluluk mevzuatının diğer hükümleri, hizmetlerin bir kısmının 92/50/AAT sayılı
Direktifin 11. maddesinin 3. paragrafının (b) bendinde belirtildiği şekilde münhasır haklar
kapsamına girdiği durumlarda, ihale makamının ilansız pazarlık usulü kullanarak tek bir
sözleşme gerçekleştirmek suretiyle hizmet temin etmesine izin vermekte midir? Yoksa,
şeffaflık ilkesi veya Topluluk mevzuatının diğer herhangi bir hükmü uyarınca, çoğu öncelikli
olmayan hizmetleri ilgilendiren sözleşmeyi bir hizmet sağlayıcısına vermeden önce, ilgili
sektördeki diğer işletmelerin, hizmetlere ilişkin sözleşmenin münhasır hak kapsamında verilip
verilmediğini değerlendirmesi için ihale makamının yine de bir ihale ilanı yayınlaması gerekli
midir? Yoksa, kamu ihale sözleşmelerinin verilmesine yönelik Topluluk mevzuatı hükümleri
uyarınca, böyle bir durumda, en azından rekabetçi bir ihale süreci temin etmek için, söz
konusu hizmetlere ait sözleşmelerin münhasır hak kapsamında olup olmadıklarına göre ayrı
ihale süreçlerinde verilmesi mümkün müdür?
(5) Dördüncü soruya verilen cevap, ihale makamının münhasır hak kapsamına giren ve
girmeyen hizmetlere ilişkin sözleşmeleri aynı anda tek bir ihale süreciyle verebileceği
yönündeyse, o zaman, pazarda hakim konumda olan bir işletmenin sahip olduğu bir münhasır
hakka tabi olan verilerin ticaretini yapma hakkı olmayan bir işletme, AT Antlaşmasının 82.
Maddesine ve bu madde uyarınca, veriyi satma yetkisini elinde bulunduran ve bir üye
devlette kurulmuş olan pazara hakim işletmenin bu veriyi mantıklı koşullarla temin etmesine
dair yükümlülüğe dayanarak, kamu alımları mevzuatı kapsamında, ihale makamına kapsamlı
hizmet sunma kapasitesine sahip olduğunu öne sürebilir mi?
(6) Birinci, ikinci ve üçüncü soruların cevabı, 2000 senesinde gerçekleşen kısmi sözleşme
devrinin ve/veya söz konusu sözleşme değişikliklerinin biri veya her ikisinin de yeni ihale
sözleşmesi olduğu yönündeyse; ayrıca, dördüncü sorunun cevabı, sözleşmenin ayrı bir ihale
kapsamında, münhasır hakka tabi olmayan hizmetler için verildiği veya (basın açıklamaları için
esas hizmet ve APADok kullanım hakları olmak üzere bu örnekte olduğu gibi) birleşik bir
sözleşmenin verildiği durumlarda, amaçlanan ihalenin şeffaf ve incelemeye açık olabilmesi
için ihale makamı tarafından ilk olarak bir ihale ilanının yayınlanması gerektiği yönündeyse:
89/665 sayılı Direktifin 1. Maddesinin 3. Paragrafında geçen “zarar görme” ifadesi… ve aynı
direktifin 2. Maddesinin 1. Paragrafının (c) bendi, ihale makamının sözleşmeyi vermeden önce
bir ihale ilanı yayınlamamasından ötürü, mevcut davadaki gibi bir işletmenin bu ilana
dayanarak ihaleye katılma, teklif verme veya münhasır hak iddiasını yetkili şikayet inceleme
merciine inceletebilme fırsatından mahrum bırakılması durumunda, 89/665 sayılı Direktif
uyarınca söz konusu işletmenin zarar gördüğü şeklinde mi yorumlanır?
(7) Topluluk mevzuatı kapsamında eşitlik ilkesi ve etkin yasal koruma gerekliliği veya etkinlik
ilkesi, Topluluk mevzuatının diğer ilgili hükümlerine istinaden, Üye Devlete karşı kullanılmak
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üzere bir bireye veya bir işletmeye, bir sözleşmenin ihale mevzuatını ihlal ettiğini
öğrenebileceği tarihten itibaren, Topluluk mevzuatının ihlali gerekçesiyle yetkili ulusal merci
nezdinde tazminat talebiyle yargı sürecini başlatmak üzere karşılıksız hak olarak altı aylık bir
süre tanıdığı şeklinde yorumlanabilir mi (işletmenin veya bireyin ulusal mevzuatta ilgili yasal
dayanağın olmaması nedeniyle böyle bir talepte bulunamadığı durumlarda; ulusal mevzuat
gereği, ulusal mevzuatın ihlaline dayanan tazminat taleplerinin, haksızlığa neden olan tarafın
durumdan haberdar edildiği tarihten ve hasarın oluştuğu tarihten itibaren üç yıllık bir
sınırlandırma süresine tabi olduğu durumlarda ve hukukun belli bir alanında yasal korumanın
öngörülmediği durumlarda sınırlandırma süresinin işlememesi (veya işlemeye devam
etmemesi) halinde ilave süre tanınması gerektiği dikkate alınarak)?
Ön karar için yöneltilen sorular
28.

Divan, ilk olarak, esas davaya konu olan anlaşma Avusturya Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne
katılımından önce imzalanmış olmasına rağmen, ilgili Topluluk kurallarının söz konusu
devletin üyelik tarihinden itibaren bu tür anlaşmalar için geçerli olduğunu belirtmektedir
(bunun için bkz, C-76/97 sayılı Tögel [1998] ECR I-5357 davası, madde 14).

29.

İlk üç sorusunda Bundesvergabeamt esas olarak, bir ihale makamı ile bir hizmet sağlayıcısı
arasında imzalanan bir anlaşmada yapılan değişikliklerin, hangi durumlarda 92/50 sayılı
Direktif kapsamında yeni bir kamu hizmet alımları ihale sözleşmesi olarak düşünülmesi
gerektiğini sormaktadır.

30.

92/50 sayılı Direktif bu sorulara özel yanıtlar sağlamasa da, kamu alımlarını düzenleyen
Topluluk kurallarının genel çerçevesinde değerlendirilebilecek uygun göstergeler
içermektedir.

31.

İçtihada bakıldığında, kamu alımları alanındaki Topluluk kurallarının başlıca hedefinin bütün
üye devletlerde malların serbest dolaşımı ile sorunsuz rekabetin sağlanması olduğu açıkça
anlaşılmaktadır (bkz: 26/03 sayılı Stadt Halle ve RPL Lochau [2005] ECR I-1 davası, madde 44).
İki unsur içeren bu hedef 92/50 sayılı Direktifin gerekçeler kısmında, ikinci, altıncı ve yirminci
maddelerde açıkça belirtilmektedir.

32.

Bu iki unsurlu hedefi gerçekleştirmek için, Topluluk mevzuatı, diğerleri yanında, millete dayalı
ayrımcılık yapmama ilkesi, isteklilere eşit muamele ilkesi ve bunlardan doğan şeffaflık
yükümlülüğünü uygulamaktadır (bkz: C-275/98 sayılı Unitron Scandinavia ve 3-S [1999] ECR I8291 davası, madde 31; C-324/98 sayılı Telaustria ve Telefonadress [2000] ECR I-10745
davası, madde 60 ve 61; C-496/99 sayılı Commission v CAS Succhi di Frutta [2004] ECR I-3801
davası, madde 108 ve 109).

33.

92/50 sayılı Direktif, kapsamına giren ve tamamen veya büyük oranda Ek I A’da belirtilen
hizmetlerin teminine ilişkin ihale sözleşmeleri söz konusu olduğunda, sözleşmenin belli
usullerle verilmesini gerektirerek, bu ilkeleri ve şeffaflık yükümlülüğünü uygular. Direktif,
kapsamına giren ve tamamen veya büyük oranda Ek I B’de belirtilen hizmetlerin teminine
ilişkin ihale sözleşmeleri söz konusu olduğunda ise, sözleşmenin verilmesi için aynı ihale
usullerinin uygulanmasını gerektirmez ancak bu kapsama giren kamu ihaleleri yine de
Topluluk mevzuatının temel kuralları ve bundan doğan şeffaflık ilkesine tabi olmaya devam
eder (bkz: C-507/03 sayılı Komisyon v İrlanda [2007] ECR I-0000 davası, madde 26, 30 ve 31).

34.

İhale usulünde şeffaflığın ve isteklilere eşit muamelenin sağlanması için, bir sözleşme devam
ederken sözleşmenin hükümlerinde yapılan değişikliklerin asıl sözleşmeden önemli olarak
daha farklı olması durumunda, bu değişiklikler 92/50 sayılı Direktif uyarınca yeni bir ihale
sözleşmesi olarak değerlendirilir ve dolayısıyla sözleşme taraflarının sözkonusu sözleşmenin
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esas maddelerini yeniden müzakere etmek istediğini gösterir (bkz: C-337/98 sayılı Komisyon v
Fransa [2000] ECR I-8377 davası, madde 44 ve 46).
35.

Devam ettiği süre içinde bir kamu alımı sözleşmesinde yapılan değişiklik, ilk başta düzenlenen
ihale usulünün bir parçası olmakla kabul edilen isteklilerin dışında başka isteklilerin kabul
edilmesini veya kabul edilen teklif dışında başka bir teklifin kabul edilmesini sağlayan koşullar
içeriyorsa, önemli bir değişiklik olarak kabul edilir.

36.

Aynı şekilde, bir kamu alımı sözleşmesinde yapılan değişiklik, esas sözleşmenin kapsamını, ilk
başta kapsamda yer almayan hizmetleri de içerecek şekilde ciddi ölçüde genişletiyorsa,
önemli bir değişiklik olarak kabul edilir. Tamamen veya büyük oranda 92/50 sayılı Direktifin Ek
I A’sında belirtilen hizmetlerin teminine ilişkin ihale sözleşmeleri söz konusu olduğunda, esas
sözleşme kapsamındaki hizmetlere ilaveten yeni hizmetlere ilişkin sözleşmelerin verilmesinde
ihale makamları tarafından pazarlık usulünün kullanılmasına belli derecede sınırlamalar
getiren 11. Maddenin 3. Paragrafının (e) ve (f) bentleri de bu maddede belirtilen yorumlamayı
doğrulamaktadır.

37.

Bir değişiklik, sözleşmenin ekonomik dengesini esas sözleşmenin koşullarında öngörülmeyen
şekillerde yüklenici lehine değiştiriyorsa da önemli değişiklik olarak kabul edilebilir.

38.

Divana yöneltilen sorular yukarıda belirtilen değerlendirmeler ışığında cevaplandırılacaktır.

Birinci soru
39.

Bundesvergabeamt birinci sorusunda, 2000 senesinde, o ana kadar APA tarafından sağlanan
OTS hizmetlerinin APA-OTS’ye devrine atıfta bulunmaktadır. Soru kapsamında, esas davaya
konu olan bu gibi durumlarda, sözleşme tarafının değiştirilmesinin, 92/50 sayılı direktifin 3.
maddesinin 1. paragrafı, 8. maddesi ve 9. maddesi uyarınca, yeni bir ihale sözleşmesinin
verilmesi olarak algılanıp algılanamayacağı sorulmaktadır.

40.

Kural gereği, ihale makamının ihaleyi ilk başta verdiği tarafın yeni biriyle değiştirilmesi, söz
konusu kamu ihale sözleşmesinde, örneğin, alt yükleniciyle çalışma hükümlerinde
öngörülmediği takdirde sözleşmenin temel koşullarında yapılmış bir değişiklik kabul edilir.

41.

Divana yapılan başvuru uyarınca, APA-OTS, bir limitet şirket olarak kurulmuştur dolayısıyla
sözleşmeye ilk taraf olan yükleniciden ayrı bir tüzel kişiliğe haizdir.

42.

OTS hizmetleri, 2000 senesinde APA’dan APA-OTS’ye devredildiği için, ihale makamının bu
hizmetler karşılığı APA’ya değil doğrudan APA-OTS’ye ödeme yaptığı da ortak görüşü teşkil
etmektedir.

43.

Ancak, sözkonusu faaliyetin devrine ilişkin bazı özellikler, esas davaya konu olan bu gibi
durumlarda yapılan değişikliklerin sözleşmenin temel koşullarında yapılmış değişiklik olmadığı
sonucuna varmaya izin vermektedir.

44.

Dava dosyasındaki bilgiler uyarınca, APA-OTS, APA’nın tamamen sahip olduğu bir iştiraki. APA,
işlerinin yürütülmesinde ve yönetiminde APA-OTS’ye talimat verme yetkisine sahip ve iki
şirket kar ve zararın APA tarafından devredildiği ve üstlenildiği bir sözleşme ile birbirine bağlı.
Dava doyası ayrıca, APA’yı temsil etme yetkisine sahip bir kişi tarafından ihale makamına OTS
hizmetlerinin devrini takiben APA’nın APA-OTS’den müteselsilsen sorumlu olacağına ve
hizmetlerin performansında genel olarak hiçbir değişiklik yaşanmayacağına dair güvence
verildiği de görülmektedir.
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45.

Esasen bu tür bir anlaşma, sözleşme tarafının kendi içinde yeniden yapılanmasına yönelik bir
anlaşmadır ve asıl sözleşmenin koşullarını temelden değiştirmez.

46.

Bu bağlamda, Bundesvergabeamt, sözleşmenin süresi boyunca herhangi bir noktada APA-OTS
hisselerinin üçüncü taraflara devredilmeyeceğine dair ihale makamına bir güvence
verilmediğinden yola çıkarak herhangi bir yasal sonucun doğup doğmayacağını sormaktadır.

47.

APA-OTS’nin hisseleri esas davaya konu olan sözleşmenin geçerli olduğu süre dahilinde
üçüncü bir tarafa devredilirse, bu durum sözleşme tarafının kendi içinde yeniden yapılanması
durumu olmaktan çıkar ve sözleşme tarafının değiştiği, dolayısıyla, kural gereği, sözleşmenin
temel koşullarında değişikliğe gidildiği anlamına gelir. Böyle bir durumun ortaya çıkması,
92/50 sayılı Direktif kapsamında yeni bir alım sözleşmesinin verilmesi olarak kabul edilir.

48.

Böyle bir mantık yürütme, iştirakin hisselerinin üçüncü bir tarafa devrinin, faaliyetlerin iştirake
devredildiği sırada halihazırda öngörülmüş olduğu durumlarda da geçerlidir (bkz: C- 29/04
sayılı, Komisyon v Avusturya [2005] ECR I-9705 davası, madde 38 ila 42).

49.

Ancak, böyle bir gelişme meydana gelene dek, işbu kararın 45. maddesinde yapılan analiz,
yani durumu sözleşme tarafının kendi içinde yeniden yapılanması olarak değerlendiren analiz
geçerli olmaya devam eder. Sözleşmenin devam ettiği süre boyunca iştirakin hisselerinin
üçüncü bir tarafa devredilmeyeceğine dair güvencenin verilmemesi, bu sonucu etkilemez.

50.

Bundesvergabeamt ayrıca, sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca hizmet sağlayıcısının
hissedarlarının yapısında herhangi bir değişiklik yapılmayacağına dair güvencenin
olmamasının ihale makamı için ne tür yasal sonuçlar doğuracağını da sormaktadır.

51.

Kamu alım sözleşmeleri kural gereği tüzel kişilere verilir. Tüzel kişi, borsada işlem gören halka
açık bir şirket olarak kurulmuşsa, doğası gereği hissedarlarının her an değişmesi normaldir.
Kural olarak, böyle bir durum, bir kamu alım sözleşmesinin böyle bir şirkete verilmesinin
geçerliliğini etkilemez. İstisnai durumlarda, örneğin kamu alımlarını düzenleyen Topluluk
kurallarının etrafından dolaşmayı amaçlayan uygulamalar olduğunda bu durumun aksi de söz
konusu olabilir,

52.

Halka açık anonim şirket değil de, esas davaya konu olan şirket gibi, limitet kooperatif olarak
kurulan tüzel kişilere kamu alım sözleşmelerinin verilmesi durumunda da benzer
değerlendirmeler geçerlidir. Sözkonusu kooperatifin hissedarlarının yapısındaki her tür
değişiklik, kural gereği, sözleşmede yapılan önemli değişiklik olarak kabul edilir.

53.

Buna göre, işbu kararın 45. maddesinde varılan sonuç bu değerlendirmelerden de etkilenmez.

54.

Bu durumda, birinci sorunun cevabı, 92/50 sayılı direktifin 3. maddesinin 1. paragrafında yer
alan “gerçekleştirirken” ifadesi ve aynı Direktifin 8 ve 9. maddelerinde yer alan
“gerçekleştirir” ifadesinin, bir ihale makamına başlangıçta bir hizmet sağlayıcısı tarafından
sunulan hizmetlerin, limitet şirket olarak kurulmuş, tek hissedarı başlangıçtaki hizmet
sağlayıcısı olan ve başlangıç hizmet sağlayıcısı tarafından kontrol edilip bundan talimat alan
başka bir hizmet sağlayıcısına devredildiği ancak başlangıçtaki hizmet sağlayıcının sözleşmenin
yükümlülüklerini yerine getirmede sorumluluğu elinde bulundurmaya devam ettiği durumları
kapsamadığı yönündedir.

İkinci soru
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55.

Bundesvergabeamt, ikinci sorusunda, 2001’de imzalanan ve 1 Ocak 2002 itibariyle yürürlüğe
giren ek anlaşma ile esas anlaşma üzerinde yapılan değişikliklere atıfta bulunmaktadır.
Esasında, fiyatlarda yapılan belli değişikliklerin, 92/50 sayılı Direktif kapsamında yeni bir alım
sözleşmesinin verilmesi olarak kabul edilip edilemeyeceğini sormaktadır.

56.

Bu soruda ilk sorulan husus, ücretlerin asli değerlerini değiştirmeden Avro’ya dönüştürülmesi,
ikinci husus, ücretlerin asli değerlerinde azalmaya yol açacak şekilde Avro’ya dönüştürülmesi,
üçüncü husus ise fiyat endeksleme maddesinin yeniden oluşturulmasına ilişkindir.

57.

Sorunun cevabı şu olmalıdır: Avro’ya geçişin ardından, mevcut bir sözleşmede ilk başta ulusal
para birimi cinsinden gösterilen fiyatların Avro’ya dönüştürülmesi şeklinde bir değişiklik
sözkonusu olduğunda, Avro ile belirtilen fiyatların 17 Haziran 1997 tarihli 1103/97 sayılı
Konsey Tüzüğü’nün (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, 1997, sayı L 162, s.1) Avro’ya geçiş
hakkındaki belli hükümleri dahil olmak üzere yürürlükteki hükümler uyarınca yuvarlanması
kaydıyla, bu değişiklik sözleşmede yapılan önemli bir değişiklik olarak değil, sözleşmenin
değişen koşullara hitap etmesi için yapılan bir uyarlama olarak kabul edilir.

58.

Avro’ya dönüştürülen fiyatlar yuvarlandığında, ortaya çıkan fiyatın ilgili hükümlerce izin
verilen miktarı aştığı durumlarda, bu değişiklik başlangıçtaki sözleşmede öngörülen fiyatların
asli miktarında yapılan bir değişikliktir. Bu durumda, böyle bir değişikliğin yeni bir alım
sözleşmesi oluşturup oluşturmadığı sorusu gündeme gelir.

59.

Bir kamu alım sözleşmesinde, fiyatın önemli bir koşul teşkil ettiği aşikardır (bkz: Komisyon v
CAS Succhi di Frutta, madde 117).

60.

Sözleşmenin geçerlilik süresi dahilinde, başlangıçtaki sözleşmede doğrudan verilen bir yetki
olmadan böyle bir koşulun değiştirilmesi, şeffaflık ilkesi ve isteklilere eşit muamele
gerekliliğini ihlal edebilir (bkz: Komisyon v CAS Succhi di Frutta, madde 121).

61.

Ne var ki, sözleşmenin geçerlilik süresi dahilinde fiyatların Avro’ya dönüştürülmesinin
yanında, yeni bir alım sözleşmesinin verilmesini gerektirmeden asli değerlerinin uyarlanması
da söz konusu olabilir, bunun için uyarlamanın asgari düzeyde olması ve nesnel olarak
gerekçelendirilmesi şartı aranır; örneğin, faturalama prosedürlerinin sadeleştirilmesiyle
sözleşmenin ifasının kolaylaştırılması amaçlanan durumlarda olduğu gibi.

62.

Esas davaya konu olan durumda, hesaplamaları kolaylaştırmak amaçlı bir yuvarlama yapmak
için, editöryel yazıların ve medya arşivlerinin kullanılmasına ilişkin yıllık ücret sadece %0.3
oranında düşürülmüştür. Ayrıca, yine hesaplamayı kolaylaştırmak üzere fiyatları yuvarlamak
için, OTS hizmetlerine basın açıklamalarının eklenmesi için uygulanan satır başına ücret 2002
ve 2003 için sırasıyla %2.94 ve %1.47 oranlarında düşürülmüştür. Ücretlerde yapılan bu
uyarlamalar sadece düşük meblağlı olmakla kalmamakta, normalde yürürlükte olan
dönüştürme ve endeksleme kuralları sonucunda ortaya çıkabilecek ücret azaltımlarına
halihazırda rıza göstermiş yüklenicinin lehine değil aleyhine işlemektedir.

63.

Bu durumlar göz önüne alındığında, bir kamu alım sözleşmesinin geçerlilik süresi dahilinde
ücretlerde yapılan bir uyarlamanın, o sözleşmenin temel koşullarında yapılmış bir değişiklik
teşkil etmediği, dolayısıyla 92/50 sayılı Direktif uyarınca yeni bir ihale süreci gerektirmediği
sonucuna varılabilir.

64.

Endeksleme maddesinin yeniden formülasyonuna ilişkin, Divan, esas anlaşmanın 5.
maddesinin 3. paragrafında, diğerleri yanında ‘endeksleme hesaplaması için, başlangıç noktası
olarak, Avusturya Merkezi İstatistik Kurumu (ÖSTAT) tarafından yayınlanan 86 tüketici fiyat
endeksi (TFİ 86) veya onun yerine geçen bir sonraki endeks alınır.’ hükmünün yer aldığının
altını çizmektedir.
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65.

Esas anlaşma tarafından atıfta bulunulan fiyat endeksinin müteakip endeks ile değiştirilmesi
öngörülmektedir.

66.

İlk ilave anlaşma, esas anlaşmada atıfta bulunulan fiyat endeksini, yani ÖSTAT tarafından
yayınlanan 1986 fiyat endeksini (VPI 86), daha yeni bir tarihte yine ÖSTAT tarafından
yayınlanan 1996 fiyat endeksi (VPI 96) ile değiştirmiştir.

67.

İşbu kararın 19. Maddesinde belirtildiği gibi, yukarıda bahsedilen ilave anlaşmada, esas
anlaşmanın imzalandığı 1994 yılı için hesaplanan endeks değil, ilave anlaşmanın imzalandığı
yıl olan 2001 yılı için hesaplanan endeks referans noktası olarak alınmıştır. Referans
noktasının yukarıda belirtildiği şekilde güncellenmesi, fiyat endeksinin güncellenmesi ile
tutarlıdır.

68.

İlk ilave anlaşma sadece esas anlaşmanın endeksleme maddesini güncel tutmaya yönelik
hükümlerini uygulamıştır.

69.

Bu durumları dikkate alarak, Divan, yeni fiyat endeksine yapılan atfın, başlangıçtaki
anlaşmanın temel koşullarında yapılan bir değişiklik teşkil etmediğini, dolayısıyla 92/50 sayılı
Direktif uyarınca yeni bir ihale süreci gerektirmediğini düşünmektedir.

70.

Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı şudur: 92/50 sayılı Direktifin 3. Maddesinin 1. Paragrafında
yer alan “gerçekleştirirken” ifadesi ve aynı Direktifin 8 ve 9. Maddelerinde yer alan
“gerçekleştirir” ifadesi, aslen ulusal para birimi cinsinden belirtilmiş ücretlerin Avro’ya
dönüştürülmesi, bu ücretlerin yuvarlak rakamlarla belirtilmesi için yapılan asgari azaltımlar ve
başlangıçtaki anlaşmada daha önceden sabitlenen fiyat endeksinin yenisiyle değiştirilmesinin
hükme bağlandığı durumlarda yeni bir fiyat endeksine gönderme yapılması gibi değişen dış
koşullara uyum sağlamak açısından başlangıçtaki anlaşmada yapılan uyarlamaları kapsamaz.

Üçüncü soru
71.

Üçüncü sorusunda Bundesvergabeamt Ekim 2005’te imzalanan ve 1 Ocak 2006 itibariyle
yürürlüğe giren ikinci ilave anlaşma ile esas anlaşmada yapılan değişikliklere atıfta
bulunmaktadır.

72.

Bundesvergabeamt, esasında, ilk olarak, tebliğ yoluyla sözleşmeyi feshetme hakkından
feragat sonucunda, ikinci olarak da sözleşme kapsamındaki belli hizmetlerin fiyatlarında
yapılan indirim oranlarının arttırılması sonucunda yeni bir sözleşmenin ihale yoluyla
verilmesinin gerekip gerekmeyeceğini sormaktadır.

73.

Öncelikle, süresi belirsiz olarak imzalanan bir sözleşmenin feshedilmesi hakkından feragate
ilişkin olarak, Divan, bir kamu alım sözleşmesinin belirsiz bir süreliğine imzalanmasının kamu
alımlarına ilişkin Topluluk kurallarının amacına aykırı olduğunu gözlemlemektedir. Böyle bir
uygulama, zaman içinde, olası hizmet sağlayıcıları arasındaki rekabeti zedeleyebilir ve kamu
alım sözleşmelerinin verilmesi için uygulanacak ihalelerin duyurulmasına ilişkin Topluluk
direktiflerinde yer alan hükümlerin uygulanmasını engelleyebilir.

74.

Ancak, mevcut haliyle Topluluk mevzuatı, kamu hizmet alımı sözleşmelerinin belirsiz bir
süreliğine imzalanmasını yasaklamamaktadır.

75.

Aynı şekilde, tarafların aralarındaki belirsiz süreliğine imzalanmış sözleşmeyi verilen bir süre
boyunca feshetmemeyi taahhüt ettikleri bir maddenin de kamu alımlarına ilişkin Topluluk
mevzuatına aykırı olduğu kanısına doğrudan varılmaz.

76.

İşbu kararın 34. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, böyle bir maddenin yeni bir alım
sözleşmesi oluşturup oluşturmadığını belirlerken, dikkate alınması gereken ilgili kriter, bu
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maddenin başlangıçtaki sözleşmede önemli bir değişikliğe neden olup olmadığıdır (bkz:
Komisyon v Fransa, madde 44 ve 46).
77.

Esas davaya konu olan madde, 2005 – 2008 döneminde sözleşmenin feshedilmesine ilişkin
her türlü haktan feragati resmi olarak düzenlemektedir.

78.

Divan, esas anlaşmada yer alan feshetme hakkından feragatin 31 Aralık 1999 tarihinde sona
ermesinin ardından, esas davaya konu olan sözleşmenin tebligat yolu ile istenilen zamanda
feshedilebileceğinin altını çizmektedir. Ancak, ne ihale makamı ne de hizmet sağlayıcısı
sözleşmeyi feshetme hakkını kullandığından, sözleşme 2000 yılından 2005 yılı sonuna kadar
yürürlükte kalmıştır.

79.

Dava dosyasında, sözleşmeyi feshetme hakkından feragat süresinin kapsadığı 2005 – 2008
döneminde, ihale makamının geçerliliği devam eden sözleşmeyi feshedip, o madde olmasaydı
yeniden ihaleye çıkmayı amaçladığını gösteren hiçbir delil yoktur. Böyle bir amacı olsa bile, üç
yılı kapsayan feragat süresi, böyle bir ihalenin düzenlenmesi için gereken süreyle
kıyaslandığında, ihale makamının uzun bir süre ihale düzenlemesini engelleyecek nitelikte
değildi. Bu durumlar dikkate alındığında, sistematik olarak sözleşmeye yeniden eklenmemesi
kaydıyla, sözleşmeyi feshetme hakkından feragat maddesinin, olası yeni isteklilerin aleyhine
rekabeti engelleyici bir risk teşkil ettiğini gösteren bir unsur yoktur. Sonuç olarak, bu madde,
başlangıçtaki sözleşmeyi önemli olarak değiştiren bir unsur teşkil etmez.

80.

Esas davaya konu olan bu gibi durumlarda, belirsiz bir süreliğine imzalanmış bir hizmet alımı
sözleşmesinin geçerlilik süresi dahilinde üç yıllık bir döneme tekabül eden sözleşmeyi
feshetme hakkından feragat maddesinin varlığı, 92/50 sayılı Direktif uyarınca yeni bir ihale
sözleşmesinin verilmesini gerektirmez.

81.

Ayrıca, ikinci ilave anlaşmada öngörülen daha yüksek indirim oranına ilişkin, Divan, sözkonusu
hizmetler için esas anlaşmada ‘resmi tarifenin en düşük artan oranlı tüketici fiyatına tekabül
eden ücretin %15 azaltılmış halinin’ öngörüldüğünün altını çizmektedir.

82.

Divan’a intikal eden bilgiler uyarınca, yukarıda belirtilen atıf, APA tarafından uygulanan azalan
oranlı tarifeye yapılmaktadır. Bu tarifenin uygulanmasıyla, sözkonusu hizmetlerin ücretleri,
APA ortakları tarafından hizmetlerin kullanımındaki artışa göre azaltılır.

83.

Aynı bilgiler ışığında, indirim oranının %15’ten %25’e çıkarılmasına ilişkin ikinci ilave
anlaşmada öngörülen artış, daha düşük bir ücret uygulamakla eşdeğerdir. Bunun resmi olarak
sunuş şekli farklı olsa da, ücretin azaltılması ve indirim oranında yapılan artış, benzer
ekonomik etkilere sahiptir.

84.

Bu durumlar dikkate alındığında, indirim oranında yapılan artışın, esas anlaşmada öngörülen
hükümlerin kapsamına girdiği yorumu yapılabilir.

85.

Ayrıca, yüklenicinin alacağı ücretin önceden öngörülene kıyasla azalmasına neden olan
indirim oranındaki bu artış, sözleşmenin ekonomik dengesini yüklenicinin lehine
değiştirmemektedir.

86.

Bunların yanı sıra, sırf ihale makamının sözleşme kapsamındaki hizmetler tarafında daha fazla
indirim alması gerçeği bile, olası isteklilerin aleyhine rekabetin bozulmasına neden olmak gibi
bir sonuç doğurmaz.

87.

Yukarıda belirtilenlerin ışığında, esas davaya konu olan bu gibi durumlarda, belli bir tedarik
alanında, hacme tekabül eden ücretlerde başlangıçtaki anlaşmada öngörülenden daha yüksek
indirim oranının bir ilave anlaşma kapsamında belirlenmesi, sözleşmeyi önemli olarak
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etkileyen bir değişiklik olarak kabul edilmez ve dolayısıyla 92/50 sayılı Direktif uyarınca yeni
bir alım sözleşmesinin verilmesini gerektirmez.
88.

Sonuç olarak, üçüncü sorunun cevabı, 92/50 sayılı Direktifin 3. Maddesinin 1. Paragrafında yer
alan “gerçekleştirirken” ifadesi ve aynı Direktifin 8 ve 9. Maddelerinde yer alan
“gerçekleştirir” ifadesinin, ihale makamının, ilave anlaşmalar ile, belirsiz süreliğine imzalanan
bir sözleşmenin süresi dahilinde, değişiklik sırasında artık yürürlükte olmayan sözleşmeyi
feshetmekten feragat hakkını üç yıllığına uzatmak ve belli tedarik alanları için ilgili hacim bazlı
ücretlerde daha öncesine kıyasla daha yüksek indirimler yapmak üzere yüklenici ile anlaştığı
bu gibi durumları kapsamadığı yönündedir.

89.

Yukarıda, birinci, ikinci ve üçüncü sorulara verilen cevaplar dikkate alındığında, dört, beş, altı
ve yedinci sorulara cevap vermeye gerek kalmamıştır.

Masraflar
90.

İşbu dava, esas davanın tarafları için yargı sürecinin ulusal mahkeme önünde bekleyen bir
adımı olduğundan, masraflara ilişkin karar, o mahkemenin vermesi gereken bir karardır.
Tarafların karşılaştıkları dışında, Divan’a mütalaa sunarken karşılaşılan masraflar geri
alınamaz.
Divan (Üçüncü Daire) bu gerekçelere dayanarak aşağıdaki kararı vermiştir:

1. 92/50 sayılı direktifin 3. maddesinin 1. paragrafında yer alan “gerçekleştirirken” ifadesi ve aynı
Direktifin 8 ve 9. maddelerinde yer alan “gerçekleştirir” ifadesi, bir ihale makamına başlangıçta bir
hizmet sağlayıcısı tarafından sunulan hizmetlerin, limitet şirket olarak kurulmuş, tek hissedarı
başlangıçtaki hizmet sağlayıcısı olan ve başlangıç hizmet sağlayıcısı tarafından kontrol edilip bundan
talimat alan başka bir hizmet sağlayıcısına devredildiği ancak başlangıçtaki hizmet sağlayıcının
sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmede sorumluluğu elinde bulundurmaya devam ettiği
durumları kapsamaz.

2. 92/50 sayılı Direktifin 3. Maddesinin 1. Paragrafında yer alan “gerçekleştirirken” ifadesi ve aynı
Direktifin 8 ve 9. Maddelerinde yer alan “gerçekleştirir” ifadesi, aslen ulusal para birimi cinsinden
belirtilmiş ücretlerin Avro’ya dönüştürülmesi, bu ücretlerin yuvarlak rakamlarla belirtilmesi için
yapılan asgari azaltımlar ve başlangıçtaki anlaşmada daha önceden sabitlenen fiyat endeksinin
yenisiyle değiştirilmesinin hükme bağlandığı durumlarda yeni bir fiyat endeksine gönderme
yapılması gibi değişen dış koşullara uyum sağlamak açısından başlangıçtaki anlaşmada yapılan
uyarlamaları kapsamaz.
3. 92/50 sayılı Direktifin 3. Maddesinin 1. Paragrafında yer alan “gerçekleştirirken” ifadesi ve aynı
Direktifin 8 ve 9. Maddelerinde yer alan “gerçekleştirir” ifadesin, ihale makamının, ilave anlaşmalar
ile, belirsiz süreliğine imzalanan bir sözleşmenin süresi dahilinde, değişiklik sırasında artık
yürürlükte olmayan sözleşmeyi feshetmekten feragat hakkını üç yıllığına uzatmak ve belli tedarik
alanları için ilgili hacim bazlı ücretlerde daha öncesine kıyasla daha yüksek indirimler yapmak üzere
yüklenici ile anlaştığı bu gibi durumları kapsamaz.
* Dava dili: Almanca
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