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Bu dosya OECD Genel Sekreterliğinin sorumluluğunda hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler herhangi bir şekilde
Avrupa Birliği’nin, OECD'nin veya OECD üye ülkelerinin ya da SIGMA Programına katılan yararlanıcı ülkelerin resmi
görüşünü yansıtır şekilde değerlendirilmemelidir.
Bu belge ve burada yer alan her türlü harita, herhangi bir bölgenin statüsüne veya üzerindeki hâkimiyete, uluslararası
sınırlar ile hudutların sınırlandırılmasına ve herhangi bir bölgenin, şehrin veya toprağın ismine halel getirmeksizin
düzenlenmiştir.

Giriş
Bu Dosya, eşik değerin altındaki ihaleler ile yapılan alımları değerlendirmektedir. Bu bağlamda,
“eşik değerin altındaki” ihaleler, ihale makamları tarafından, yapım işi, mal ve hizmet alım
ihalalerinde AB mali eşiğinin altında kalan alımlarda kullanılır. 1 Ocak 2016 ila 31 Aralık 2017
döneminde AB mali eşiği, yapım işleri için 5.225.000 avro, mal ve hizmet alımı için 209.000 avro
(yerel yönetimler düzeyindeki yönetim makamları) ya da 135.000 avro (merkezi yönetim
makamları) ve basit rejim kapsamındaki hizmetler için 750.000 avrodur. Mal alımı ve hizmet
alımına yönelik farklı eşik değerlere ilişkin bir açıklama da dahil olmak üzere daha fazla bilgi için
bkz. SIGMA Kamu Alımları Dosyası 5, AB Mali Eşiklerini Anlamak.
Eşik değerin altındaki ihaleler, ihale makamları tarafından gerçekleştirilen ihalelerin büyük bir
bölümünü oluşturmaktadır ve dolayısıyla da tüm üye devletlerde son derece önemlidir. İhale
makamları tarafından yapılan önemli harcamaların yanı sıra, özellikle küçük ve orta ölçekli
işletmeler (KOBİ’ler) olmak üzere ekonomik operatörler için önemli iş fırsatlarını yansıtırlar.
Eşik değerin altındaki ihaleler, Kamu Alımları Direktifi’nin (Direktif) 1 usul gereklilikleri
kapsamında yer almamaktadırlar. Sonuç olarak da ihale makamları tarafından gerçekleştirilen
ihalelerin büyük bir çoğunluğu, ulusal kurallar, politika ve usuller kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, bir dizi önemli husus da geçerlidir.
Eşik değerin altındaki ihaleler için alım süreci aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
• belirli bir alımın ihtiyaç ve sonuçlarını yansıtan belgelerini, zaman cetvellerini ve
süreçlerini kullanarak etkili ve etkin olmalı.
• gerçekleştirilen ihalenin büyüklüğü, değeri ve karmaşıklığı ile bağlantılı olarak
ekonomik operatör ya da ihale makamına çok karmaşık ya da orantısız bürokratik ve
idari yük veya maliyet dayatmaktan kaçınacak şekilde orantılı olmalı ve gereksiz
bürokrasiden kaçınmalı,
• serbest, adil rekabet, özellikle düşük bedelli ihalelere katılmak isteyebilecek yeni
kurulmuş şirketler ve KOBİ’ler dahil olmak üzere çok daha çeşitli potansiyel isteklilerin
katılmak istemelerini sağlayacağı için uygun rekabeti sağlamalı.
• Sürecin şeffaflığı, serbest ve adil rekabeti destekleyeceği ve aynı zamanda yolsuzluk ve
kayırmacılıkla mücadelenin güvence altına alınmasına yardım edeceği için şeffaf
olmalı.
• Antlaşma 2 kural ve ilkelerinin yanı sıra belirli bir ihale ile ilgili olması durumunda
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafindan geliştirilen temel standartlarla uyumlu
olmalı.
• Istenilen sonuçlara ulaşmak amacıyla kaynakların en uygun şekilde tahsisisin
sağlanması suretiyle kamu parasının en etkili şekilde kullanılmasını sağlamalı.
Ekonomik, sosyal ve idari çeşitliliğin bir yansıması olarak üye devletler, eşik değerin altındaki
ihalelerin gerçekleştirilmesine ilişkin en iyi düzenlemenin nasıl yapılacağına karar verirken
yukarıdaki hususları ve diğer unsurları dengeleyebilirler.
Bu Dosya, üye devletlerin kendi ulusal alım kuralları, politika ve usullerini belirlerken
benimsedikleri yaklaşımların genel kısa bir değerlendirmesini sunmaktadır. Bilgiler, 22 üye
devletten edinilen bilgilerin analiz edildiği SIGMA Belge No. 45 3’ten alinmiştir.
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Kamu alımları hakkında ve 2004/18/AT sayılı Direktif’i yürürlükten kaldıran 2014/24/AB sayılı Direktif , 26
Şubat 2014.
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Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma– Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın konsolide
versiyonu, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, C 326, 26 Ekim 2012. Kamu Alımları Dosyasında Antlaşma’ya
“ABİA” ya da “Antlaşma” şeklinde atıfta bulunulmuştur.
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Bu Dosya, Antlaşma kurallarının ve ilkelerinin, temel standartların ve Direktif’in bazı
hükümlerinin, eşik değerin altındaki ihalelerin gerçekleştirilmesini nasıl etkilediğine ilişkin daha
fazla bilgi ile son bulmaktadır. Bu etkiler, örneğin, eşit muamele, ayrımcılık yapmama ve
şeffaflık ilkelerine uyulması gerektiğine dair atıflara yer vererek, üye devletlerin, eşik değerin
altındaki ihaleler için geçerli kendi alım kuralları, politika ve usullerinde belirli bir dereceye
kadar yansıtılmaktadır.

Ulusal alım kuralları, politikaları ve usullerine ilişkin bilgi
(Daha fazla bilgi için bkz. SIGMA Belge No. 45)
Bu Dosyadaki bilgiler, 22 üye devletten edinilen bilgilerin analiz edildiği SIGMA Belge No.
45’ten edinilmiştir. Bu bilgiler, Belgenin yayımlandığı tarihteki (2010) durumu yansıtmaktadır.
Eşik değerin altındaki ihalelerin düzenlenmesi: Eşik değerin altındaki ve eşik değerin
üzerindeki ihaleler arasında bir ayrım yapılması ve bunlara, geçerli alım usulleri bakımından
farklı şekilde muamele edilmesi üye devletlerde görülen genel bir uygulamadır. Üye devletlerin
büyük bir çoğunluğu, klasik kamu alımlarında, eşik değerin altındaki alımları kanun ya da bir
tüzük ile düzenlemekte ve eşik değerin altındaki ihalelerin açık, adil ve rekabete dayalı usullere
dayanmasını talep etmektedirler. Sadece çok az sayıda üye devlet, eşik değerin altındaki
ihaleleri gönüllü yasalar ya da kılavuzlar ile düzenlemektedir. Geçerli fiili kurallar farklı olabilse
de üye devletler genellikle, eşik değerin altındaki ve eşik değerin üzerindeki ihaleleri aynı kanun
ya da tüzük kapsamında ele almaktadırlar.
Ulusal eşik değerler ve ortak alım usulleri: Eşik değerin altındaki ihaleler genelde, AB’nin genel
rejiminden daha az sıkı, basitleştirilmiş usul ve kurallara tabidirler. İlave iki ya da üç bedel
aralığının eşik değerin altında olduğu durumlara sıklıkla rastlanılmaktadır ve bu durumlarda
farklı aralıklardaki ihaleler için farklı usul gereklilikleri ve süre sınırları geçerli olmaktadır. Eşik
değerlerin ve ilgili usullerin amacı, Slovenya’nın SIGMA Belge No. 45 için kullanilan ankete
verdiği yanitta çok iyi açiklanmaktadir: “ihale usullerinin, ihalenin konusu ve orantısallık ilkesi
uyarınca, özellikle ihalenin yaklaşık bedeli ile şekillendirilmesi.”
Doğrudan alıma yani ilan ya da rekabet süreci gerekmeksizin ekonomik operatörden yapılan
alımlara genellikle, çok düşük bedelli ihaleler için müsaade edilmektedir. Çok düşük bedelli
ihale tanımı üye devletler arasında farklılık gösterse de bu usulün kullanılmasına imkan tanıyan
tavan değer genelde, 5.000 avro ile 15.000 avro arasında değişmektedir. Diğer ülkelerde, daha
düşük bir eşik değer daha uygun olabilir.
Diğer basitleştirilmiş usul örnekleri arasında şunlar yer almaktadır: (1) ihale makamlarına
uygulanan, önceden ilan yayımlamaksızın belirli bir sayıdaki istekliden fiyat, teklif ya da yazılı
teklif talep etme gerekliliği ve böylece, belirli bir düzeyde rekabet sağlanması ile (2) ulusal
portalda ilan yayımlanması ancak basitleştirilmiş usul kullanılması suretiyle iki teklif alınmaya
çalışılması ve böylece, ihalenin yapısı ve bedeli ile orantılı bir süreç kullanırken aynı zamanda
şeffaflığın ve rekabetin sağlanması ve ayrıca fazla bürokratik yaklaşımdan kaçınılması.
Eşik değerin altındaki ihaleler için bedel aralıklarının ve usullerin kullanımı, en iyi, Romanya
örneği kullanılarak açıklanmaktadır:
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SIGMA (2010), AB Üye Devletlerinde Kamu Alımları – AB Eşik Değerinin Altında kalan ve AB Direktiflerinin
Ayrıntılı Kuralları Kapsamına Girmeyen İhalelerin Düzenleme Altına Alınması, SIGMA Belge No. 45, OECD
Publishing, Paris.

S I G M A | Kamu Alımları Dosyası [sayı]

3

• 15.000 avroya kadar olan yapım işi, mal ve hizmet alımları, doğrudan alım ile
gerçekleştirilebilir.
• 125.000 avroya kadar olan mal ve hizmet alımları ile 4.845.000 avroya kadar olan yapım
işi alımları, örneğin aşağıdakilere işaret eden basitleştirilmiş usuller (teklif talebi)
kullanılarak gerçekleştirilebilir:
o İhale ilanı, merkezi web portalında (e-ilan platformu) ancak basitleştirilmiş bir
şekilde yayımlanmalıdır.
o Tekliflerin sunulması için süre sınırı, 10 gündür ancak elektronik ibraz
kullanılarak 6 güne (eşik değerin üzerindeki alımlar için olandan çok daha kısa
srüe) indirilebilir.
o Eşik değerin üzerindeki alımlar için 11 gün olan bekleme süresi 6 gündür.
• 125.000 avronun üzerindeki mal alım ve hizmet alımları, daha kısa zaman cetvelleri ile
AB usulleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Örneğin, 52 günlük AB sınırına kıyasla
(elektronik ibraz için 47 gün), açık ihaleler için sure sınırı 20 gündür (elektronik ibraz
için 15 gün).
Teklif daveti ve yayımlanmasına ilişkin kurallar: İhale İlanlarının ya da ihale imkanlarına ilişkin
ilanların yayımlanması, ihalenin bedeli ne olursa olsun, rekabeti teşvik edebilir, paranın
karşılığını veren sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir ve sürecin şeffaflığına katkı
sağlayabilir. Ulusal kurallar, politika ve usuller genellikle, eşik değerin altındaki ihaleler için
İhale İlanının yayımlanması ya da ilan verilmesini gerektirir. Bu gerekliliklerin, ihalenin yapısı ve
bedeli ile orantılı olmasının ve aynı zaanda ilanların hedef kitlelerine ulaşmasının sağlanması
önem taşımaktadır.
Bazı üye devletler, ihale bedeli fark etmeksizin tüm ihaleler için standart, ulusal online portallar
ve/veya elektronik formatları kullanarak ilan yayımlanmasını talep etmektedir. Bazı üye
devletler ise ihale makalarından kendi internet sitelerinde ilan vermelerini talep etmekte ya da
nerede ilan verileceği konusunda ihale makamlarına daha fazla takdir yetkisi tanımaktadır.
İlanın yerel ya da ulusal gazetelerde yayımlanması da söz konusu olabilir ancak bu
gerekliliklerin, idare ve maliyet bakımından ve ayrıca fazla bürokratik bir yaklaşıma katkıda
bulunup bulunmadığı açısından uygun ve orantılı olup olmadıklarına da dikkat edilmelidir.
E-alım yöntemleri ve araçları kullanarak ilan verme ve ihale davetlerine ilişkin daha fazla bilgi
için bkz. SIGMA Kamu Alımları Dosyası 17, Elektronik Alımlar.
Zaman cetvelleri: Birçok üye devlet, eşik değerin üzerindeki ve eşk değerin altındaki alımlar
arasında ayrım yapmayı tercih etmektedir. Bu ayrım genelde, eşik değerin altında farklı
bedellerdeki ihalelere yönelik alım süreçlerine ilişkin farklı zaman cetvellerinin oluşturulmasını
içerir. Hem başvuruların hem de tekliflerin sunulması için belirlenen süre sınırlarının
kısaltılması, sık karşılaşılan bir basitleştirme yöntemidir. Genelde olduğu üzere, minimum süre
sınırının uygulanması halinde, başvuruların sunulması için süre sınırı 10 ila 15 gün arasında iken
tekliflerin sunulması için bu süre 10 ila 25 gün arasında değişmektedir. Bu süre sınırları
genellikle, elektronik ibraz olması durumunda kısaltılabilir.
Nitel seçim: Bazı üye devletler, eşik değerin üzerindeki ve eşik değerin altındaki ihalelerin her
ikisinin de nitel seçimlerinde aynı düzenlemeleri uygulamaktadır. Eşik değerin üzerindeki ihale
rejiminin hükümlerinden temel farklılık, yeterlik gerekliliklerinin kanıtlarının teminine ilişkin
olup izlenen sürecin orantılı olması ve fazla bürokratik olmaması ihtiyacını yansıtmaktadır.
Örneğin, bazı üye devletlerde ekonomik operatörler yeterlik gerekliliklerine ilişkin kanıtları,
belirli belgelerin temini yerine beyan yoluyla sağlayabilmektedirler. Formaliteleri azaltmak
amacıyla bazı üye devletlerde ekonomik operatörler, halihazırda kamu makamlarının ellerinde
bulundurdukları bilgilere ilişkin kanıt sağlamakla yükümlü değillerdir. Bu bilgilerin edinilmesi
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kamu makamlarının işidir. Direktif kapsamındaki nitel seçim için geçerli gerekliliklere ilişkin
daha fazla bilgi için bkz. SIGMA Kamu Alımları Dosyası 7, Müteşebbislerin Seçilmesi

Teknik şartlar: SIGMA Belge No. 45’te (bkz. dipnot 3) incelenen ülkelerin neredeyse tamamı,
eşik değerin üzerindeki ve altındaki ihalelere yönelik olarak teknik şartlara ilişkin aynı kurallara
sahiptir. Eşik değerin üzerindeki ihaleler için geçerli teknik şartlara ilişkin kurallar Direktif’te
belirtilmiştir ve bu kurallar, şartların şeffaf olması ve ayrımcı olmamasını amaçlamaktadır.

İhale kriterleri ve tekliflerin değerlendirilmesi: Direktif’teki ihale kriterlerinin seçimi, en
düşük fiyat ya da ekonomik açıdan en avantajlı teklifi esas almaktadır. Çalışmada
değerlendirilen üye devletlerin çoğu, eşik değerin altındaki ihaleler için bu seçime müsaade
etmektedir. Eşik değerin üzerindeki ihalelerde bu konuların nasıl ele alındığına ilişkin daha fazla
bilgi için bkz. SIGMA Kamu Alımları Dosyası 8, İhale Kriterlerinin Belirlenmesi ve SIGMA Kamu
Alımları Dosyası 9, Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması
Şikayetler: Eşik değerin altındaki ihaleler ile Direktif hükümlerine tabi olmayan ya da

bütünüyle tabi olmayan diğer ihaleler için Avrupa Komisyonu’nun görüşü, mevcut ihtilaf çözüm
yollarının, iç hukuka dayalı benzer iddialar için geçerli olan çözüm yollarından daha az etkili
olmamaları ve bu çözüm yollarının yargısal korunmayı imkansız ya da çok zor hale
getirmemeleri yönündedir. Uygulamada ise, çalışmada değerlendirilen devletlerin çoğu, eşik
değerin üzerindeki ve eşik değerin altındaki ihaleler için aynı çözüm yolu yaklaşımını
benimsemektedirler. Daha fazla bilgi için bkz. SIGMA Kamu Alımları Dosyası 12, İhtilafların
Çözümü

Antlaşma ilkelerinin ve diğer yasal ilkelerin, eşik değerin altındaki alımlara
etkisi
Not: Aşağidaki bölüm, Avrupa Komisyonunun Kamu Alımları Direktiflerinin (2006/C 179/02)
hükümlerine tabi olmayan ya da bütünüyle tabi olmayan ihaleler için geçerli Topluluk
Hukukuna ilişkin Yorumlayıcı Bilgilendirme’nin (YB) çok kısa bir özetini sunmaktadır. Daha fazla
bilgi için YB’nin tam versiyonuna bakınız.
Antlaşma Kural ve İlkeleri: Antlaşma kapsamına giren bir sözleşme akdetmeleri halinde ihale
makamlarının Antlaşma kural ve ilkelerine uymaları gerekmektedir. Buy kural ve ilkeler, alımlar
ile ilgili olarak aşağıdakileri içermektedir:
• Malların serbest dolaşımı
• Iş kurma hakkı
• Hizmet sunma serbestisi
• Ayrımcılık yapmama ve eşit muamele
• Şeffaflık
• Orantısallık
• Karşılıklı tanıma.

Şeffaflık yükümlülüğü: Avrupa Birliği Adalet Divanı, vatandaşlığa dayalı ayrımcılık
yapılmaması ve eşit muamele ilkelerinin şeffaflık yükümlülüğünü gerektirdiği kararına
varmıştır.

Temel standartlar: Avrupa Birliği Adalet Divanı, kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili,
doğrudan Antlaşma kural ve ilkelerinden alınan, bir dizi temel standart geliştirmiştir. ABAD
içtihadı uyarınca, şeffaflık yükümlülüğü “olası isteklilerin yararına olacak şekilde, hizmet
piyasasının rekabete açılmasını ve incelenecek usullerin tarafsızlığını mümkün kılan yeterli
düzeyde ilanın verilmesinin sağlanmasına dayanmaktadır”.
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YB, temel standartların sadece iç piyasa bakımından ilişkili olan ihaleler için geçerli olduğuna ve
dolayısıyla da diğer üye devletlerdeki ekonomik operatörler için potansiyel fayda sağladığına
işaret etmektedir. Aşağıda kutucuk içerisinde yer alan nota bakınız.
İhale makamı, söz konusu ihalenin iç piyasa açısından ilişkili olduğu sonucuna varırsa Direktif’e
uyum sağlanması gerekmemektedir ancak ihale makamı, ihaleyi, temel standartlara uygun
şekilde gerçekleştirmelidir.
AB iç piyasası ile ilgililik
Avrupa Komisyonu, amaçlanan ihaleyle, diğer üye devletlerdeki ekonomik operatörlerin
potansiyel olarak ilgilenip ilgilenemeyeceği kararının verilmesinin her bir ihale makamının
sorumluluğu olduğu ve bu kararın, her bir durumun kendi koşullarını esas alması gerektiği
görüşündedir. Avrupa Komisyonu, ihalenin konusu, yaklaşık bedeli, belirli bir piyasanın
büyüklüğü ve yapısı, ticari uygulamalar ve ihalenin gerçekleştirildiği yerin coğrafi
konumunu da içerebilen, dikkate alınması gereken faktörlere ilişkin örnekler sunmaktadır.
Temel standartlara uygunluk: YB’de, Avrupa Komisyonu temel standartları, “ilan verme”,
“ihalenin gerçekleştirilmesi” (yani ihalenin gerçekleştirilmesi ile ilgili usullerin tarafsızlığı)
ve “yargısal korunma” olmak üzere üç başlık altında tanımlamaktadır. Komisyon ayrıca,
uygulamada, “temel standartlara uygunluğun” anlamına ilişkin görüşünü aşağıdaki şekilde
ortaya koymaktadır.
• Yeterli ilan verme yükümlülüğü: Bu yükümlülük, piyasanın rekabete açılmasını
sağlamak için yeterli düzeyde ilanın verilmesini gerektirir ve başka bir üye devletteki
bir işletmenin, ihaleyi alma ile ilgilendiğini açıklayabilmesine müsaade edecek şekilde
ihale sonuçlandırılmadan önce ihaleye ilişkin uygun bilgileri almasını sağlar. Yeterli
ve sık kullanılan yayın şekillerine ilişkini örnekler YB’de yer almaktadır.
• İhalenin sonuçlandırılmasında uygulanan ilkeler: İhale, ihale ile ilgilenen tüm
ekonomik operatörler için adil rekabeti temin edecek şekilde Antlaşma kural ve
ilkeleri ile uyumlu olmalıdır. Bu ilkeler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
o Ihalenin kousuna ilişkin ayrımcı olmayan açıklamalar
o Tüm üye devletlerden ekonomk operatörlerin eşit erişimi
o Diploma, sertifika ve resmi niteliklere ilişkin diğer kanıtların karşılıklı
tanınması
o Uygun süre sınırlarının kullanılması
o Şeffaf ve nesnel bir yaklaşım kullanılması
• Yargısal korunma: Bu gereklilik, usulün tarafsız ve etkili inceleme mekanizmalarının
bulunmasını temin eder.

Yorum
Üye devletlerin, eşik değerin altındaki ihalelerin gerçekleştirilmesine ilişkin kural, politika ve
usulleri genel olarak Antlaşma ilkelerini yansıtmayı amaçlamaktadır. Uygulamada, birçok üye
devlette, çok düşük bedelli, eşik değerin altındaki ihalelerde ilan verme ve rekabet sürecinin
tamamını uygulanması yükümlülüğünden muaf tutan kurallar bulunduğunun belirtilmesi
gerekmektedir. Bu pragmatik yaklaşım, çok düşük bedelli ihalelerin büyük bir çoğunluğunun iç
piyasa ile ilişkili olmadığını ve ihalelerin gerçekleştirilmesi için kullanılan sürecin gerçekleştirilen
ihale ile orantılı olmasının sağlanması gerektiğini doğrulamaktadır.
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Birleştirmeye ilişkin not
Birleştirme kurallarının eşik değerin altındaki ihalelere etkisi: Eşik değerin altındaki ihalelerle
ilgili özel bir tehlike de birleştirme kurallarının uygulanmasının göz ardı edilmesidir. Direktif’te
belirtilen bu kurallar, örneğin, ihale makamlarının, belirli bir proje için aynı zamanda
gerçekleştirilecek yapım işi ya da hizmet alımına yönelik farklı ihale kısımlarının bedelinin
birleştirilmesini gerektirir. Münferit ihalelerin herbirinin değeri, ilgili AB mali eşik değerinden az
olabilir ancak toplandıklarında, eşit değerin altındaki bu ihalelerin toplam bedeli AB mali eşik
değerinin üzerinde olabilir. Bu tarz durumlarda, genel olarak Direktif eşik değerin altındaki
ihalelerin her birinin gerçekleştirilmeside uygulanır.
Benzer şekilde, ihale makamının benzer mal alımlarını bir dizi farklı kısım halinde aynı zamanda
gerçekleştirmeyi talep etmesi halinde, alımların AB mali eşik değerinin üzerinde olup
olmadığını belirlemek için alımların tamamının toplam bedeli birleştirilmelidir.
İhale makamının tekrar eden ya da benzer ihtiyaçları olması durumunda, alımla ilgili idari yükü
en aza indirmenin yanı sıra Direktif’e uyum sağlamanın pratik yolu, merkezi alımların ve/veya
çerçeve anlaşmaların kullanılmasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. SIGMA Kamu Alımları Dosyası 19,
Çerçeve Anlaşmalar ve SIGMA Kamu Alımları Dosyası 20, Merkezi satın Alma Birimleri
Eşik değerler ve birleştirme kuralları ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. AB Mali Eşiklerini Anlamak
Dosya 5, SIGMA (2011).
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