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ÖNSÖZ 

Türk kamu alımı hukukunun tarihsel olarak geliĢim sürecini ve bu sürecin 

günümüz uygulamalarında nasıl Ģekillendiğini incelediğim çalıĢmamın her 

aĢamasında desteğini ve güvenini esirgemeyen tez danıĢmanım Doç.Dr. Ġbrahim 

Attila ACAR’a, tez çalıĢmam boyunca önemli katkılar sağlayan Süleyman Demirel 

Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Ertan ÇEKĠN’e, BaĢkan Yardımcısı 

Ali Erten TENDERĠS’e ve Yrd.Doç.Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ’a teĢekkürlerimi 

sunarım. 

Üzerimdeki emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyeceğim, bugünlere gelmemde 

emeği olan anne ve babama derin sevgi ve minnet duygularımı sunarım. 

Kendilerine ayırmam gereken zamandan fedakârlık ettikleri için varlıklarıyla 

beni her zaman mutlu eden çocuklarım Vedat Mert ve Mehmet Selim’e çok teĢekkür 

ederim. 

Yüksek lisans çalıĢmam boyunca, benimle birlikte tüm sıkıntılara katlanan, 

bana hep moral kaynağı olan, çalıĢma imkânı sağlayarak maddi - manevi desteğini 

esirgemeyen sevgili eĢim Celile Hanım’a ne kadar teĢekkür etsem azdır. 
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ÖZET 

KAMU HARCAMA HUKUKU ÇERÇEVESĠNDE KAMU ALIMLARI VE 

TÜRKĠYE’DEKĠ UYGULAMALAR 

Mehmet TURġUCU 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü 

Yüksek Lisans Tezi, 135 sayfa, Eylül 2011 

DanıĢman: Doç. Dr. Ġbrahim Attila ACAR 

Devletlerin üstlendiği sorumlulukların artıĢına paralel olarak son yıllarda 

kamu harcamalarında da büyük bir artıĢ gözlenmiĢtir. Kamu harcamalarının yaklaĢık 

üçte birini oluĢturan kamu alımları için ülkeler önemli miktarda kamu kaynağı tahsis 

etmektedir. Dünyada, yeni kamu yönetimi yaklaĢımı çerçevesinde kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılması, kaynak yönetiminde hesap verebilirlik ve 

saydamlığın sağlanması anlayıĢı benimsenmiĢtir. Gerek AB müktesebatında gerekse 

birçok ülkenin ulusal mevzuatında bu anlayıĢa bağlı reformlar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Türkiye’de de benzer geliĢimin ilk adımı 2003 yılında yürürlüğe giren Kamu Ġhale 

Kanunu olmuĢtur. 

ÇalıĢmada, ihale mevzuatının Türkiye’de tarihsel geliĢimine yer verilmiĢtir. 

Türkiye’deki tüm kamu kurumları tarafından yapılan kamu alımlarına iliĢkin süreci 

tek bir çerçevede düzenlemeyi amaçlayan Kamu Ġhale Kanunu’na geçiĢin gerekçeleri 

incelenmiĢtir. Yeni düzenlemenin uygulama sonuçları olumlu ve olumsuz yönleriyle 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Yeni ihale sisteminin, Türkiye’nin kamu mali yönetimindeki olumlu geliĢime 

katkısı olmuĢtur. Ġnsan unsuruna büyük ölçüde bağlı olan kamu mali yönetimi 

uygulamalarının istenmeyen sonuçlara açık olduğu, gerek yönetim bilgi sistemlerinin 

etkin olarak kullanımının gerekse uzmanlaĢmaya yönelik çalıĢmaların bu tür 

sonuçları azaltacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Kamu Alımları, Kamu Hizmeti, 4734 

sayılı Kamu Ġhale Kanunu, Ġhale Ġptalleri. 
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ABSTRACT 

PUBLIC PROCUREMENT AND PRACTICES IN TURKEY IN ACCORDANCE 

WITH PUBLIC EXPENDITURE LAW 

Mehmet TURġUCU 

Suleyman Demirel University, Department of Finance 

Post Graduate Thesis, 135 pages, September 2011 

 

Supervising: Doç. Dr. Ġbrahim Attila ACAR 

As the social state concept is accepted in today's world, a big increase in 

public expenditure has been seen in recent years in parallel with the increase of the 

states' assumed responsibilities. States dedicate large amount of public resources for 

public procurements that makes approximately one-third of public expenditures. 

Effective, economic and efficient use of sources in accordance with the new public 

administration approach, accountability in source administiration and providing 

transparency is accepted in world. Both in acquis communitaire and most states' 

national legislation some reforms has been made according to this approach. First 

step of similar develoment in Turkey was Public Bidding Law which came into 

effect in 2003. 

In this work, historical development of bidding regulations is given. The 

reasons of passing to Public Bidding Law which aims to edit process about public 

procurement that made by all public organizations in Turkey in single framework is 

investigated. Practise results of new editing is tried to be determined by its positive 

and negative sides. 

New bidding system has effect on positive development in Turkey’s public 

financial administration. It is evaluated that public financial administration practices 

that mostly committed to human element is open to undesirable results and effective 

use of management information system and works about specialization will decrease 

these kind of results. 

Keywords: Public Expenditure, Public Procurement, Public Service, Public 

Bidding Law No 4734, Bidding Abrogations. 
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GĠRĠġ 

Ġnsanlar ilk çağlardan bu yana topluluk halinde yaĢamak zorunda 

kalmıĢlardır. Çünkü insanların doğada karĢılaĢtıkları tehlikelere ve zorluklara tek 

baĢına karĢı koyabilmesi ve ihtiyaçlarını tek baĢına karĢılayabilmesi mümkün 

değildir. Ülkeler açısından bakıldığında bu topluluğun karĢılığı vatandaĢ olarak ifade 

edilmiĢtir. Toplu yaĢamanın gerektirdiği ihtiyaçları karĢılamak üzere oluĢturulan 

organizasyon da devlettir ve ulusal sınırlar içerisinde yaĢayan insanların ortak 

nitelikteki gereksinimlerini karĢılamak devletin temel amacı olarak kabul 

edilmektedir.
 1

 

Toplu halde yaĢam, beraberinde daha büyük ihtiyaçları doğurmuĢtur. 

Ġnsanların bu yaĢam tarzına alıĢmaları ve geliĢtirmeleri, ihtiyaçlarının ve 

beklentilerinin artmasına sebep olmuĢ, devletin sorumlulukları çok ciddi bir boyuta 

gelmiĢtir. 

Bu noktada devletin faaliyet alanının ne olduğu sorusuna cevap aranması 

gerekmektedir. Bu konuda çok farklı görüĢler ileri sürülmüĢse de, bu görüĢleri liberal 

görüĢ ve müdahaleci görüĢ olmak üzere iki grup altında değerlendirmek mümkündür. 

Jandarma devlet anlayıĢı da denen liberal görüĢün uygulandığı devlet anlayıĢında 

devlet, mümkün olan en dar alanda faaliyet göstermelidir. Bu alan; savunma, 

güvenlik ve adalet hizmetlerinden ibarettir. Müdahaleci görüĢün uygulandığı devlet 

anlayıĢında ise devlet sosyal ve ekonomik alana müdahale etmelidir.
2
 

Her iki devlet anlayıĢında da devlet, faaliyetleri ile orantılı olarak harcamada 

bulunmaktadır. Liberal görüĢ kamu harcamalarının minimum düzeyde tutulmasını 

savunurken müdahaleci görüĢ kamu harcamaları ile iktisadi alana yön verilmesini 

savunmaktadır. Ancak iki görüĢ açısından da kamu harcaması yapılmaması söz 

konusu değildir.  

Kamu otoriteleri gerek toplumsal ihtiyaçları karĢılamak gerekse sosyal ve 

ekonomik hayatı düzenlemek adına belli kurallar çerçevesinde harcamalarda 

                                                 
1
 Ġsmail GÜNEġ, Devlet Kavramı, <http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/devlet.htm>, 29.6.2011 

2
 Kemal GÖZLER, Devletin Genel Teorisi, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Bursa, Ekim 

2009, s.27-28. (383) 
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bulunurlar. Bu harcamalar; kamu hizmetinde görev alan personele ödenen ücretler, 

kamu hizmetlerinin gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli mal ve hizmetler ile yapım 

iĢlerinin satın alınması karĢılığı yapılan ödemeler ile belli kiĢi veya sosyal grupları ya 

da geliĢtirilmesi gereken bölge veya sektörleri desteklemek adına herhangi bir 

karĢılığı olmaksızın yapılan ödemeler Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Günümüzde bu 

harcamalar ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri sebeplerle geçmiĢ dönemlere nazaran 

önemli derecede artıĢ göstererek ABD ve Avrupa ülkelerinde GSMH’nin üçte birini 

aĢmıĢtır. Türkiye için de durum benzer niteliktedir. 

Kamu harcamaları içerisinde önemli bir paya sahip olan ve belli usuller 

sonrası belirlenen bir bedel karĢılığında yapılan mal ve hizmet alımları ile gerek 

duyulan yapım iĢlerini ifade eden kamu alımlarının piyasa hacmi OECD 

tahminlerine göre ülkelerin GSMH’lerinin ortalama % 15’ine tekabül etmektedir. Bu 

bağlamda kamu alımları, dünyadaki mal ve hizmet ticareti açısından da küresel bir 

önem taĢımaktadır. Türkiye’deki duruma bakıldığında, kamu alımlarının GSMH 

içerisindeki payının yaklaĢık % 7 olduğu, kamu alımlarının kamu harcamalarına 

oranının ise yaklaĢık % 17 olduğu görülmektedir. 

Kamu harcamalarında görülen bu artıĢlar devletler için önüne geçilmesi 

gereken bir risk faktörü haline gelmiĢtir. Çünkü son yıllarda yaĢanan ekonomik 

krizlerin ana sebebinin kamu sektörü harcamalarındaki plansızlık ve kaynakların 

etkin kullanılmaması olduğu söylenebilir. Kamu mali yönetiminde görülen 

baĢarısızlıklar ve yaĢanan ekonomik krizler; kamu harcamalarının GSMH’ye 

oranındaki artıĢ, kamu harcamalarında etkinliğin sağlanması ve denetim sisteminin 

geliĢtirilmesi gibi konuların sorgulanarak üzerinde çalıĢmalar yapılmasına neden 

olmuĢtur. Birçok ülkede kamu mali yönetimi alanında; kamu kaynaklarının etkili ve 

verimli kullanılması ve hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler 

yapılmaktadır. Son dönemde, OECD ülkelerinde de kamu harcama sistemi alanında 

önemli yasal düzenlemeler uygulamaya koyulmuĢtur. 

Türkiye’de de 2003 yılına kadar uygulanan 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

ile uluslararası standartlara uygun, Ģeffaf, denetlenebilir ve rekabete açık bir ihale 

sistemi oluĢturulamadığı gerekçesi ile Avrupa Birliği müktesebatına uyum 

taahhütleri çerçevesinde hazırlanan Kamu Ġhale Kanunu, 1.1.2003 tarihinden itibaren 
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yürürlüğe girmiĢtir. Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan ihalelere iliĢkin 

sözleĢmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirleyen 4735 

sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu da aynı tarihte uygulamaya koyulmuĢtur.  

Mali plan ve raporların, uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanarak 

konsolide edilebilir hale getirilmesi, performans esaslı bütçelemeye temel teĢkil 

etmesi, mali yapıda saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla; 2004 

yılından itibaren analitik bütçe sınıflandırması kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  

2006 yılından itibaren yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununu ile birlikte kamu mali yönetiminde stratejik yönetim anlayıĢı 

benimsenmiĢ olup sistem; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ile mali 

saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkeleri üzerine kurulmuĢtur. Stratejik 

planlama ve performans esaslı bütçeleme ile planlı bir bütçe yapısı hedeflenmiĢtir. 

5018 sayılı Kanun, Türkiye’de mali yönetim alanında yaĢanan reform niteliğindeki 

bu değiĢim sürecinin temelini oluĢturmuĢtur. 

ÇalıĢma kapsamında, kamu harcamaları çerçevesinde kamu alımlarının 

teorisinden hareketle Türkiye’deki uygulamalar incelenmiĢtir. Uluslararası ve 

bölgesel düzenlemelerin Türkiye uygulamalarına etkileri, uygulamaların mali 

yönetime sağladığı olumlu katkılar ile birlikte uygulamalara iliĢkin olumsuzluklar ele 

alınmıĢtır. Olumsuzlukların giderilmesine yönelik olarak çözüm önerileri 

sunulmuĢtur. 

Konunun incelenmesinde literatür, yasal metinler ve istatistiki veriler 

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Literatürde kamu alımları konusuna yönelik 

çalıĢmaların sayıca ve kapsam olarak yetersiz oluĢu, incelemeleri zorlaĢtıran bir 

husus olarak ifade edilebilir. 

Üç bölümden oluĢan bu çalıĢmanın birinci bölümünde; kamu harcamalarının 

kavramsal değerlendirmesi, kamu hizmetlerinin sınırı, kamu parasını harcama 

konusundaki genel anlayıĢ, iktisadi doktrinler açısından değerlendirme, kamu 

harcamalarının miktar ve niteliğindeki değiĢim süreci ve etkinliğin sağlamasına 

yönelik yaĢanan geliĢmeler ele alınmıĢtır. 
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Ġkinci bölümde; kamu alımları konusu incelenmiĢtir. Bu çerçevede kamu 

alımlarının AB müktesebatı ile birlikte uluslararası ve bölgesel düzenlemelerdeki 

yeri, Türkiye’nin bu konuda AB müktesebatına uyum süreci ve Türkiye’de kamu 

alımları konusundaki hukuki düzenlemelerin tarihsel geliĢimi değerlendirilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde ise Kamu Ġhale Kanunu uygulamaları incelenmiĢ, mevcut 

uygulamalara yönelik olumlu ve olumsuz tespitlere yer verilmiĢtir. Uygulamalardaki 

aksaklıklara yönelik çözüm önerileri getirilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAMU HARCAMALARI ve SINIRI 

I. TEMEL KAVRAMLAR 

Bir ülkede yaĢayan insanların müĢterek ihtiyaçları vardır. Bunlar birlikte 

yaĢamaktan kaynaklanan ve tek baĢına karĢılanamayacak ihtiyaçlardır. Devletin 

varlığının en temel amacı, o ülkede yaĢayan insanların ihtiyaçlarını karĢılamaktır.
3
 

Devletin; bu ihtiyaçları karĢılaması ve yüklendiği diğer görevleri (büyüme ve 

kalkınma hızını artırmak, gelir dağılımını iyileĢtirmek, kaynak dağılımını düzeltmek 

vb.) yerine getirebilmesi için harcama yapması gerekmektedir.
4
 

Harcama, para ya da para ile ifade edilebilen iktisadi değerlerin bir ihtiyacı 

karĢılamak amacıyla tüketilen kısmı olarak ifade edilebilir. Kamu harcamaları ise 

genel olarak devletin varlığını sürdürebilmesi ve görevlerini yerine getirebilmesi 

amacıyla yaptığı giderler Ģeklinde tanımlanabilir.
5
 Klasik maliyeciler kamu 

harcamasını; kamu makamlarının toplumsal ihtiyaçları karĢılamak için belirli 

kurallara göre yaptıkları parasal harcamalar Ģeklinde tanımlarken modern 

maliyeciler; kamu makamlarının toplumsal ihtiyaçları karĢılamak veya sosyal ve 

ekonomik hayata müdahalelerde bulunmak için belirli kurallara göre yaptıkları 

harcamalardır Ģeklinde ifade etmiĢlerdir.
6
 

Toplumsal ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik hizmetlerle ilgili olan kamu 

harcamaları, önemli ekonomik ve sosyal etkilere neden olabilmektedir. Bu sebeple 

kamu harcamaları, kamu gelirleriyle birlikte maliye politikasının iki aracından 

birisidir.
7
 Kamu harcamaları dar anlamda kamu harcamaları ve geniĢ anlamda kamu 

harcamaları olmak üzere iki Ģekilde tanımlanmaktadır.  

                                                 
3
 Erkan KARAARSLAN, “Kamu Harcamaları ve Kamusal Mal ve Hizmetler”, Yazı Dizisi 3, 

<http://www.malihizmet.org/bolum/makale/dosya/25.pdf >, (03.10.2010), s.1. 
4
 Ahmet ARSLAN, “Kamu Harcamalarında Verimlilik, Etkinlik ve Denetim”, Maliye Dergisi, Sayı 

40, Mayıs-Ağustos 2002, s. 83. 
5
 Osman PEHLĠVAN, Kamu Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabzon, 2006, s.69. (318) 

6
 Ġsmail TÜRK, Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 1992, s.53-55. (365) 

7
 Erkan KARAARSLAN, Yazı Dizisi 3, s.1. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kullanıcı/Desktop/KAMU%20HARCAMALARI/%3chttp:/www.malihizmet.org/bolum/makale/dosya/25.pdf%20%3e
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Geniş anlamda kamu harcamaları; merkezi ve yerel yönetimlerin, iktisadi 

devlet teĢekküllerinin ve sosyal güvenlik kuruluĢlarının gerçekleĢtirdiği harcamalar 

toplamı ile toplum için faydalı hizmet gören kurumların ödemelerini, vergi muafiyet 

ve indirimlerini, özel kiĢilerin kamuya yaptıkları yardım ve bağıĢların toplamını ifade 

eder.
8 

 

Dar anlamda kamu harcamaları ise; kamu hizmetlerinin bedeli olarak devlet 

ve diğer kamu tüzel kiĢilerinin (belediye, il özel idaresi ve köyler gibi) yaptıkları 

harcamalara denir. BaĢka bir ifadeyle, kamu hizmetlerini gerçekleĢtirmek için kamu 

kuruluĢlarının bütçelerinden yaptığı harcamalardır. Dar anlamda kamu harcamaları 

prensip olarak merkezi yönetim bütçesinde ve mahalli idareler bütçelerinde 

gösterilmektedir.
9
 

II. KAMU HARCAMALARINA ĠLĠġKĠN YAKLAġIMLAR  

Kamu harcamaları konusuna iktisadi doktrinler açısından bakacak olursak 

değerlendirmeyi liberal görüĢ ve müdahaleci görüĢ olmak üzere iki temel ayrım 

bazında ifade etmek mümkündür.  

Devletin ekonomik faaliyetlerdeki varlığı, Klasik Ġktisat ile Keynezyen 

Ġktisadın ayrımı konusundaki en temel unsurdur. Bu doğrultuda devlet ile ekonomi 

arasındaki iliĢkiyi açıklayan teoriler iki yönde yoğunlaĢmıĢtır.
10

 

Devlete “jandarma devlet” görevi atfeden klasik iktisatçılar, liberal anlayıĢın 

hakim olduğu bir devlet tasarlamıĢlar ve ekonominin kendi haline bırakılırsa en iyi 

Ģekilde iĢleyeceği fikrinden hareketle ekonominin iĢleyiĢinde devlet müdahalesinin 

olmaması gerektiğini,
11

 devletin ekonomiye yapacağı müdahalelerin istikrar bozucu 

                                                 
8 

Ġbrahim ARISOY, “Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi (1950-

2003)”, Türkiye Ekonomi Kurumu TartıĢma Metni 2005/15, <http://www.tek.org.tr/ 

dosyalar/ARISOY-05.pdf>, Kasım 2005, s.2. 
9
 Akif ERGĠNAY, Kamu Maliyesi, SavaĢ Yayınları, 16. Baskı, Ankara, 1998, s.131. (250) 

10
  N. Oğuzhan ALTAY, Onur ALTIN, “Türkiye’de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme 

ve Yatırımlar Üzerine Etkilerinin Analizi (1980-2005)”, Ege Akademik BakıĢ, Sayı:8 (1), 2008, 

s.268. 
11

 Mehmet ÖZKARA, Devlet AnlayıĢında Ortaya Çıkan DeğiĢikliklerin Sonucu Olarak 

Vergilemeye Yüklenen Fonksiyonlar, <http://www.alomaliye.com/mehmet_ozkara_ 

devlet_anlayisinda.htm>, 30.6.2011. 
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olduğunu ileri sürmüĢlerdir.
12

 Buna göre devlet harcamaları zorunlu ve vazgeçilmez 

nitelikteki kamu hizmetlerini görecek seviyede tutulmalıdır. Aksi halde kamu 

finansmanının geniĢlemesine bağlı olarak vergi gelirlerinin çeĢidinde ve sınırında da 

bir geniĢleme olacaktır.  

Klasik iktisatçılar maliye politikası aracı olarak küçük ve denk bütçeyi tercih 

ederler. Çünkü kamu hizmetinin sınırlı ve kamusal giderlerin en düĢük seviyede 

tutulması, ancak denk bütçe anlayıĢı ile sağlanabilir. Buna göre bütçe açığı kadar 

bütçe fazlası da olumsuz karĢılanır. Çünkü bütçe fazlası özel tasarrufların 

daraltılması pahasına sağlanmaktadır. Bu ise toplam yatırım hacmini azaltacak ve 

dolayısıyla ekonominin uzun dönemli geliĢmesini olumsuz yönde etkileyecektir.
13

 

Ayrıca, bütçe açığına izin verecek bir düzenleme; iki yönden olumsuz etki 

gösterebilir. Bir yönüyle bütçe açıkları, devleti, borçlanma ve açıktan finansman gibi 

tehlikeli yollara itmek suretiyle gelecek yıllar içinde ödeme güçlükleri doğuracak ve 

daha fazla harcamayı gerektirecek, öte yandan, devletin açık bütçe ile yaptığı 

borçlanma ile özel ekonomide verimli alanlara yöneltilmesi mümkün olan fonlar 

kamu kesimine aktarılmıĢ olacaktır. Bunun yanında, devletin borçlanma amacıyla 

kredi piyasasına girerek özel firmalara rakip olması, piyasadaki kredi faizlerini 

yükseltecektir.  

Bu görüĢler çerçevesinde kamu harcamalarının ekonomiye olumsuz 

etkilerinin bulunduğunu savunan klasik iktisadi düĢüncenin, 1921’de Ġngiltere’de 

baĢlayan buhran dönemi ve tüm dünyayı etkileyen 1929 “Büyük Kriz”ine çözüm 

olamayacağına duyulan inanç buhran uzadıkça daha da artmıĢtır.
14

 Bu kriz ortamında 

Keynes’in müdahaleci devlet anlayıĢı, ekonomik Ģartların da verdiği imkânlarla 

kabul görmüĢtür.  

Keynes, klasiklerin aksine devletin ekonomiye müdahale etmesini savunmuĢ 

ve devletin ekonomide düzenleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Buna 

göre eksik istihdamdan çıkıĢ kamu harcamaları ve talep yönetimi politikaları ile 

                                                 
12

  Ġbrahim BAKIRTAġ, “Kamu Harcamalarının Temel Makroekonomik Göstergelerle ĠliĢkisi 

ve Nedenselliği (1983-2000 Türkiye Örneği),” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

Sayı:9, Aralık 2003, s.42. 
13

 Z. Osman ORHAN, Keynezyen ve Monetarist Ġstikrar Politikaları, Bilim Teknik Yayınevi, 

Ġstanbul, 1989, s.64. 
14

 Muammer TEKEOĞLU, Ġktisadi DüĢünceler Tarihi, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1. Baskı, 

Adana, 1993, s.194. (287) 



8 

 

 

 

ekonomiye yön vererek sağlanabilir. Devlet, kamu harcamalarını artırarak ya da 

azaltarak talebi yönlendirmek suretiyle ekonomiye müdahalede bulunabilir. Bu 

açıdan kamu harcamaları önemli bir araçtır. Keynes’in ortaya attığı fikirle devletlerin 

ekonomiye müdahalesi hızla geniĢlemiĢtir. Bu süreç sonunda ülke ekonomilerinde 

kamu kesiminin etkin bir rol oynadığı ve müdahaleci devlet anlayıĢının hâkim 

olduğu ve hatta devletin ekonomide iktisadi teĢebbüsler kurarak bizzat yer aldığı 

görülmüĢtür.
15

  

Günümüzde temelini klasik iktisadi düĢüncenin oluĢturduğu yeni düĢünce 

akımlarının savunucuları yaĢanan ekonomik sorunların çözümüne iliĢkin öne sürmüĢ 

oldukları düĢüncelerde, kamu harcamalarının azaltılması gereğini öne sürmüĢlerdir. 

ġu anda dünyadaki genel eğilim de bu yöndedir. Bu değiĢimlere paralel olarak, son 

yıllarda ülkelerin iktisadi performanslarındaki düĢüĢ, devletin etkinliğinde aranmaya 

baĢlanmıĢtır.
16

 Söz konusu görüĢü benimseyen iktisatçılar, devletin ekonomiye 

müdahalesine karĢı çıkarak müdahale sonucu kaynakların etkin dağılmadığını, özel 

sektör yatırımlarının dıĢlandığı, bunun sonucu olarak hem ortalama verimliliğin hem 

de ekonomik büyümenin azaldığını, iĢsizliğin arttığını dile getirmiĢlerdir.
17

 

III. KAMU HĠZMETĠ KAVRAMI VE KAMU 

HĠZMETLERĠNĠN SINIRI 

A. KAMU HĠZMETĠ TANIMI 

Gerek öğretide gerekse yargı kararlarında kamu hizmeti kavramının çeĢitli 

tanımları yapılmıĢ, genel kabul gören bir tanıma ulaĢılamamakla birlikte, kavramın 

asgari unsurlarını içeren bir sonuca ulaĢılmıĢtır. Kamu hizmeti aslında kamu yararını 

gerçekleĢtirme tekniğidir. Devletin ve buna bağlı kamu kurumlarının temel varlık 

                                                 
15

 Ertuğrul ACARTÜRK, Recep TEKELĠ, Hakan ARSLANER, “GeçiĢ Ekonomilerinde Devletin 

Ekonomideki Rolü: Türkiye Modeline EleĢtirel BakıĢ”, Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi: I. Maliye Konferansı “GeçiĢ Ekonomilerinde Mali Politikalar”, BiĢkek/Kırgızistan, 

16.4.2004. 
16

 Nısfet UZAY, “Kamu Büyüklüğü ve ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği (1970-

1999)”, Ege Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 

2002, s.151-152.  
17

  Ġbrahim ARISOY, “Wagner ve Keynes Hipotezleri Çerçevesinde Türkiye’de Kamu Harcamaları 

ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı:2, 2005, 

s.65. 
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sebebi, kamusal nitelikli ihtiyaçların karĢılanmasıdır.
18

 En basit ifadeyle kamu 

hizmeti, kamu yararını gerçekleĢtirmeye yönelik olarak, insanların ortak ihtiyaçlarını 

karĢılamak üzere doğrudan idare tarafından ya da idarenin denetimi ve gözetimi 

altında özel kiĢilerce yürütülen faaliyetlerdir.
19

  

Genel olarak kamu hizmetinin gerekçeleri;
20

 

 Piyasa baĢarısızlıklarının giderilmesi ya da önlenmesi gereği, 

 Kamu hizmetlerinin masraflarına katılmaya olan isteksizlik ve bedava 

yararlanma arzusu, 

 Tam kamusal mal ve hizmetlerin; fiyatlandırılamaması bu nedenle 

pazarlanamaması
21

, bedel ödemeyenlerin yararlanmaktan alıkonamaması 

gibi özelliklerinden dolayı devlet tarafından üretilmezse baĢka türlü 

üretilememesi, 

 Devletin piyasaya müdahalelerde bulunma iĢlevi, 

 Piyasa ekonomisinin devamının devletin varlığına bağlı olması, 

Ģeklinde sıralanabilir. 

Kamu hizmetine iliĢkin ortak bir tanımlama yapılamamasının sebebi olarak 

hangi hizmetlerin kamu hizmeti olduğu ya da kamu hizmetinin sınırının ne olduğu 

sorularına cevap arama konusundaki tartıĢmalar gösterilebilir. Net bir cevap 

bulunamayan bu soruların değerlendirmesi, dünyada son yüz yılda yaĢanan büyük 

krizler sonrası uygulanan ekonomi politikaları ve alınan önlemler ıĢığında daha iyi 

yapılabilir. 

 

                                                 
18

  A.Kemal ÇELEBĠ, A.Zafer YALÇIN, “Kamusal Mallar Teorisinin DeğiĢimi: Bölgesel Kamusal 

Mallar”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 15, Sayı:2, 2008, s.2. 
19

  Ġnanç ĠġTEN, “Kamu Hizmeti Kavramı ve Unsurları”, Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi 

Dergisi, Sayı:22, 2007, <http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=74> 

(4.9.2011). 
20

  Ġbrahim Attila ACAR, Hüseyin GÜL, “1980 Sonrasında Kamusal Mal ve Hizmet Sunumunda 

YaĢanan DönüĢüm”, 22. Türkiye Maliye Sempozyumu: Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik 

Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri, Bildiri, Antalya, Mayıs 

2007, s.260-262. 
21

 Erkan KARAARSLAN, Yazı Dizisi 3, s.1. 

http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=74
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B. EKONOMĠK KRĠZ DÖNEMLERĠNDE KAMU HARCAMALARI 

Ġlk olarak dünya genelinde yaĢanan 1929 ekonomik bunalımı 

değerlendirildiğinde; M.Friedman ve A.Schwartz, büyük bunalımın 1867’li yıllardan 

beri uygulanan para politikalarındaki yetersizliklerden dolayı ortaya çıktığını ve bu 

bunalımın para arzındaki mutlak düĢüĢle yakından iliĢkili olduğunu 

savunmuĢlardır.
22

  

ABD’de 1920’li yıllarda yapılan vergi indirimleriyle artan yüksek servet 

yoğunlaĢması, bankacılık sistemindeki zayıflığın önemli bir sebebidir. ABD 

ekonomisinde en yüksek servet yoğunlaĢmasının gerçekleĢtiği 1929 yılında, 

bankacılık sistemindeki riskli krediler önemli bir düzeye ulaĢmıĢtır. Servet 

yoğunlaĢması ve riskli kredilerdeki artıĢ 1929 yılında ekonomideki var olan 

durgunluğu bunalıma dönüĢtürmüĢtür.
23

  

1929 sonbaharına kadar hâkim olan liberal ekonomi anlayıĢı kriz dolayısıyla 

büyük bir darbe yemiĢtir. Ekonomiye devlet müdahalesini kabul etmeyen bir anlayıĢa 

sahip olan BaĢkan Hoover, zamanında müdahaleci uygulamayı yürürlüğe koymadığı 

için krizin derinleĢmesine neden olmuĢtur. ABD’de baĢlayan kriz sadece Amerika’yı 

değil tüm dünyayı etkisi altına almıĢtır. Hoover, 1933de yapılan seçim sonucu yerini, 

1945’e kadar baĢkanlık yapacak olan, Roosevelt’e bırakmıĢtır. Roosevelt ekonomiye 

ağır devlet müdahalesini öngören ve reform niteliği taĢıyan programı “New Deal” i 

1937 yılına kadar uygulama fırsatı bulmuĢtur. Amerikan ekonomisi tarihinde ilk kez 

devlet müdahalesi ile karĢılaĢmıĢtır. 1929 büyük ekonomik buhranı devlet 

müdahaleci görüĢlerin değer kazanmasına ve bu bağlamda Keynezyen görüĢlerin 

öneminin artmasına neden olmuĢtur.
24

 

Keynes’e göre; ABD’de 1929 krizinin temel nedeni, yatırımlardaki büyük 

azalmadır. Bu azalma geliri azaltarak, harcamaları geriletmekte ve ekonominin eksik 

istihdama sürüklenmesine neden olmaktadır. Ayrıca Keynezyen yaklaĢımı savunan 

iktisatçılar; GSMH’ deki düĢüĢün para arzında gerilemeye sebep olarak, bu krizde 

                                                 
22

  Mustafa ACAR, “Devletçiliğin Ġflası Piyasanın Değil”, Stratejik Boyut Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, 

2008, s.28. 
23

  Ömer AÇIKGÖZ, Bülent ÖZKAN, “1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye Ekonomisine 

Etkileri”, Mevzuat Dergisi, Yıl:11, Sayı:136, 2009, <http://www.mevzuatdergisi.com 

/2009/04a/01.htm> (4.9.2011). 
24

  Uğur ÖZGÖKER, Ekonomik Krizler Ekseninde Ġktisadi DüĢünce Savrulmaları: 1929-2008 

Krizlerinden Çıkan Dersler, <http://www.mevzuatdergisi.com/2009/04a/01.htm> (4.9.2011). 



11 

 

 

 

önemli rol oynadığını savunmuĢlardır. Keynes, 1929 yılında yaĢanan ekonomik 

krizden çıkmanın yolu olarak devletin ekonomiye doğrudan müdahalesini 

savunmuĢtur. Kamu hizmetlerinin artıĢını savunan “Fonksiyonel Devlet Teorisi” 

görüĢü, 1940’ların baĢından 1970’li yıllardaki yeni ekonomik krizlere kadar refah 

dolu bir dönemin yaĢanmasına neden olmuĢ ve birçok ülkede uygulanmıĢtır.
25

 Büyük 

kriz döneminde ABD BaĢkanı Franklin Roosevelt, ekonomiyi durgunluktan 

çıkarabilmek için talep artıĢını sağlamaya yönelik olarak ücretlerin arttırılması, 

üretimin arttırılması için teĢvikler, istihdam olanaklarının geliĢtirilmesi, iĢsizlik 

ödeneklerinin verilmesi ve kamu hizmetlerinin arttırılması gibi önlemler almıĢtır.
26

  

Özellikle II. Dünya SavaĢı’nın ardından refah devleti anlayıĢının hızla 

geliĢmeye baĢladığı, devletin sınırlarının düzenli ve istikrarlı biçimde geniĢlediği 

görülmektedir.
27

 Keynezyen anlayıĢın ve diğer bazı etkenlerin sonucu olarak kamu 

sektörünün sunduğu mal ve hizmetlerin miktarı artmıĢtır.
28

 Bu dönemde vergiler 

artan oranlı hale getirilmiĢ, bu yolla kamu hizmetleri ve transfer harcamaları 

mümkün kılınmıĢtır. Bütün kapitalist demokrasiler tam istihdama, sosyal güvenlik 

anlayıĢına ve eĢitlikçi amaçlara yönelik politik eylemler içerisine girmiĢlerdir. Refah 

devletinin eğitim, sağlık, konut, sosyal güvenlik, tam istihdam, gelir dağılımı gibi 

sosyal politika ve sosyal refah hizmetleri geliĢtikçe, refah devletinin kurumsallaĢan 

bu hizmetleri, vatandaĢlar tarafından “bir refah hakkı” olarak görülmeye baĢlanmıĢ, 

vatandaĢların devletten beklentileri sürekli artmıĢtır.
29

 

1950’li yılların baĢlarından 1970’li yılların sonlarına kadar devletin rolünün 

ve fonksiyonlarının geniĢlemesi ekonomide yeni sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmuĢtur.
30

 1970’li yıllarda dünyanın birçok geliĢmiĢ ülkesinde görülen yüksek 

enflasyon ve iĢsizlik bir anda Keynezyen iktisadın tutarlılığının sorgulanmasına 

neden oldu. 

                                                 
25

  Süleyman ÖZDEMĠR, Refah Devletinin GeliĢme ve Bunalım Dönemlerinde ĠĢ Piyasaları, 

<http://www.sosyalsiyaset.net/documents/is_piyasalari.htm> (4.9.2011). 
26

  Ali ÖZGÜVEN, “Ġktisadi Krizler”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:41, 2001, s.57. 
27

  Atilla YAYLA, Mehmet SEYĠTDANLIOĞLU, “Türkiye’de Liberalizm”, Liberal DüĢünce 

Dergisi, Sayı:10-11, 1999, s.3. 
28

  Ġbrahim Attila ACAR, Hüseyin GÜL, Mayıs 2007, s.256. 
29

  Süleyman ÖZDEMĠR, <http://www.sosyalsiyaset.net/documents/is_piyasalari.htm> (4.9.2011). 
30

 CoĢkun Can AKTAN, Devletin BaĢarısızlığının Anatomisi, 

<http://www.canaktan.org/ekonomi/devlet-basarsiz/aktan-makale.htm>, (1.10.2011).  
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Ekonomide hem küçülmenin hem de enflasyonun yaĢandığı stagflasyon 

durumundan çıkıĢ 1980’leri buldu. Bu durumun sebebi olarak görülen Keynezyen 

anlayıĢın akademik ve politik camiada yükseliĢi ne kadar hızlı idiyse 1970’lerdeki 

düĢüĢü de o kadar hızlı olmuĢtur. Büyük buhran sonrası kenara itilen neo-klasik 

iktisadi anlayıĢın savunucuları görüĢlerini daha yüksek sesle ifade edebilir hale 

gelmiĢtir.
31

  

Ancak bu durum devlet müdahaleci anlayıĢın tamamen bırakılıp 1929 öncesi 

jandarma devlet anlayıĢının hâkim olması anlamına gelmemektedir. Gerek neo-klasik 

iktisatçılar, gerekse Keynezyen iktisatçılar piyasa baĢarısızlığı üzerinde durarak, 

devlet müdahalesini ve düzenlemelerini gerekli görmüĢlerdir. Geleneksel iktisat 

teorisinde de devlet hep ekonomiyi “düzeltici”, “iyileĢtirici”, “sorunları çözücü” bir 

kurum olarak algılanmıĢtır.
32

  

1980 sonrasında birçok ülke hem liberal anlayıĢın hem de Keynezyen 

anlayıĢın birlikte uygulandığı karma ekonomik sistemi benimsemiĢtir. Devletin 

ekonomik alandaki fonksiyonlarında görülen değiĢimler, kamusal malların 

sunumunda devletin rolünü de değiĢtirmiĢtir. Mal ve hizmetlerinin sunumunda 

“kamusallığın derecesi” nin belirleyici olduğu anlaĢılmıĢtır.
33

 Ancak ağırlığın 

jandarma devlet anlayıĢı mı yoksa refah devleti anlayıĢı mı olacağı konusunda 

tartıĢmalar sürerken bu husus ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.  

C. KAMU HĠZMETĠ ANLAYIġINDA DÖNÜġÜM 

KüreselleĢme olgusu, toplumların, ekonomilerin ve siyasal kurumların 

yapısında köklü değiĢiklikler meydana getirirken, devlet anlayıĢı kapsamında 

ekonomide üretilen mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetlerin üretim piyasaları da 

hızla değiĢim göstermektedir.
34

 Kamu hizmeti çerçevesine iliĢkin tartıĢmalar, 

jandarma devlet anlayıĢı ile tamamen devlet müdahaleci anlayıĢ arasında hangi tarafa 

                                                 
31

  Alper AKALIN, “Liberal Ġktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma”, Eski Yeni 

Dergisi, Sayı:15, 2009, s.66. 
32

 CoĢkun Can AKTAN, Devletin BaĢarısızlığının Anatomisi, 

<http://www.canaktan.org/ekonomi/devlet-basarsiz/aktan-makale.htm>, (1.10.2011).  
33

  A.Kemal ÇELEBĠ, A.Zafer YALÇIN, “Kamusal Mallar Teorisinin DeğiĢimi: Bölgesel Kamusal 

Mallar”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 15, Sayı:2, 2008, s.2. 
34

  Meliha ENER, Esra DEMĠRCAN, “KüreselleĢme Sürecinde DeğiĢen Devlet AnlayıĢından Kamu 

Hizmetlerinin DönüĢümüne: Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Mekanizmaları”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Cilt:13, Sayı:1, 2008, s.58. 
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daha yakın olunması gerektiği sorusuna cevap arama noktasındadır. Kamu 

hizmetinin ve buna bağlı yapılacak kamu harcamasının sınırını bu cevap 

belirlemektedir. Devlet yalnızca tam kamusal mal ve hizmetleri mi finanse etmelidir? 

Devlet tarafından finanse edilecek yarı kamusal mal ve hizmetler nelerdir? Devletin 

kamu hizmetlerini sunmak üzere topladığı vergileri harcarken öncelikleri neler 

olmalıdır? Kamu parasını harcama yetkisinin çok rahat kullanımı, popülist anlayıĢın 

etkisi ile hesapsız ve sorumsuz kamu harcamaları sonucunda artan bütçe açıklarına 

bağlı yaĢanan ekonomik sorunlar
35

 dönüĢüm arayıĢının gerekçesi olarak görülebilir. 

Özellikle 1980’lerden itibaren egemenliğini pekiĢtiren yeni liberaller, yaĢanan 

ekonomik sorunların kaynağı olarak refah devletinin müdahaleci uygulamalarını 

görürken kamusal hizmet sunumunun serbest piyasa sistemi anlayıĢı içinde yeniden 

yapılandırıldığında iĢlerin verimlilik ilkesine göre yürüyeceğine inanırlar. Devletin 

sunması gereken kamusal mal ve hizmetlerin sınırının olabildiğince daraltılarak özel 

hizmet sunum modellerinin geliĢtirilmesine çalıĢılmıĢtır. Ġstenen kamunun tamamen 

piyasadan çekilmesi ve refah devletinin ortadan kaldırılması değil devletin doğrudan 

üretimde yer almamasıdır.
36

 

Bu konuda Avrupa Birliği’nin temel yaklaĢımı, devletin sadece düzenleyici 

faaliyetlerle sınırlanması, piyasa alanlarını özel giriĢimcilere bırakarak çekilmesi 

olduğundan, kamu hizmeti kavramı olumsuz yönde etkilenmiĢ bulunmaktadır. AB 

Hukukunda kamu hizmeti kavramı yerine, özdeĢ kavramlar olarak “genel ekonomik 

yarar hizmetleri”, “evrensel hizmetler” ve “minimum hizmetler” kavramları 

kullanılırken, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı “genel ekonomik yarar hizmetleri” 

kavramını yeğlemektedir. Bu kavramlar kamu hizmeti kavramına göre çok daha dar 

bir anlam içerdiklerinden, kapsam olarak kamu hizmetini karĢıladıkları söylenemez. 

Bu durum özellikle Fransız hukukçular tarafından, klasik kamu hizmeti kavramını 

ortadan kaldırmanın önemli sosyo-ekonomik sorunlara yol açacağı, geleneksel kamu 

hizmeti mantığının yardıma muhtaçlara bahĢedilen bir tür hayır iĢine, iyilikseverlik 

mantığına indirgenmekte olduğu gerekçeleriyle eleĢtirilmektedir.
37

 

                                                 
35

  Ġhsan GÜNAYDIN, “Vergi-Harcama TartıĢması: Türkiye Örneği”, DoğuĢ Üniversitesi Dergisi, 

Cilt:5, Sayı:2, 2004, s.164. 
36

  Ġbrahim Attila ACAR, Hüseyin GÜL, Mayıs 2007, s.256-270. 
37

  Ġnanç ĠġTEN, 2007, <http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=74> 

(4.9.2011). 

http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=74
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Yukarıda belirtilen sorulara cevap aranacak olursa; savunma ve adalet gibi 

tam kamusal hizmetlerin finansmanının vergilerle yapılması ve devlet tarafından 

sunumu üzerinde bir tartıĢma yoktur. GörüĢ ayrılıkları eğitim, sağlık, basın-yayın 

hizmetleri gibi yarı kamusal mal ve hizmetlerin devlet tarafından finanse edilecek 

kısmı yani kamu hizmetinin sınırı üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Örneğin sağlık 

hizmetleri hem devlet tarafından hem de özel iĢletmeler tarafından sunulmaktadır. 

Ancak devlet, özel sağlık kuruluĢunda hizmet almak isteyen vatandaĢın tedavisinin 

de belirli bir kısmını karĢılamaktadır. Ġnsanlar da daha kaliteli hizmet alabilmek 

adına devletin karĢıladığı kısmın üzerine ücret ödemeyi tercih edebilmektedirler. Bu 

uygulama kamu hizmetinin daha iyi sunulması noktasında yaĢanan bir geliĢme olarak 

değerlendirilebilir. Bununla beraber devlete bağlı sağlık kuruluĢlarından alınan 

hizmetler için hizmet alanlarca katılım payı ödenmesi kamu hizmetinin 

ücretlendirilmesi anlamına gelirken diğer yandan kamu hizmetine çok fazla baĢvuran 

ile hiç faydalanmayan arasında bir denge gözetilmesi amaçlanmaktadır. Bu bedelleri 

ödeyemeyecek olan vatandaĢlardan katılım payı alınmaması da medeni devlet 

olmanın gereği olarak ifade edilebilir. Benzer örnekler çeĢitli kamu hizmetleri için 

verilebilir. 

Hizmetinin özel bir kuruluĢ tarafından sağlanıyor olması alınan hizmetin 

kamusal bir hizmet olmadığı anlamına gelmemektedir. Görüleceği üzere belirtilen 

kamu hizmetinin sunumunda, bazı vatandaĢların sağlık hizmetlerinin tamamının 

diğer vatandaĢların ise belirli kısmının devlet tarafından karĢılanması refah devleti 

anlayıĢına uymakta iken kamu hizmetinin ücretlendirilmesi ve hizmet sunumunun 

piyasaya bırakılması yeni liberal yaklaĢımların uygulama örneği olarak görülebilir. 

Devletin özel sağlık kuruluĢlarınca sunulan hizmetin belirli bir kısmını karĢılaması 

ve sağlık hizmeti alanlar tarafından katılım payı ödenmesi kamu hizmetlerinin 

sınırlanması anlamına gelmektedir. 

Konuyu bunalımın baĢlamasından günümüze kadar olan dönemde refah 

rejimi bağlamında özetlemek gerekirse;
38

 

GeliĢmiĢ sosyal refah kurumlarına dayalı sosyal demokratik refah 

devletlerinin aĢırı cömert sosyal harcamalarının neticesinde gelirleri giderlerini 

                                                 
38

  Süleyman ÖZDEMĠR, <http://www.sosyalsiyaset.net/documents/is_piyasalari.htm> (4.9.2011). 
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karĢılayamamıĢ, bu nedenle finansal sorunlarla mücadele etmek durumunda 

kalmıĢlardır. 

Liberal refah devletlerinin sorununa gelince, bu ülkelerin karĢılaĢtığı en temel 

sorun, bozulan ücret eĢitsizliği ve artan yoksulluk oranlarıdır. Bir yandan yeni iĢlerde 

çalıĢan nitelikli iĢgücü ile nitelik düzeyi düĢük olan iĢgücü arasındaki ücret farkı 

giderek açılırken, ekonominin geneline hakim olan düĢük ücret politikaları da 

yoksulluk tuzağına yol açmakta, yoksulların sayısını artırmaktadır. Belki herkese 

düĢük ücretten bir iĢ sağlanmaktadır, fakat yeterli gelir sağlanamamaktadır. 

Bu iki uç nokta arasındaki dengeyi yakalamak adına uygulanan kamu hizmeti 

sınırlamalarını devlet, vatandaĢ ve çıkar gurupları açısından olmak üzere üç baĢlıkta 

değerlendirebiliriz. 

1. Devlet Açısından Kamu Hizmeti Sınırı 

Devletin varlık sebebi olarak görülen kamu hizmetlerinin
39

 sınırını öncelikle 

devletin benimsediği ekonomi politikası
40

 belirlemektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz 

gibi sosyal devlet modelinde kamu hizmetlerinin sınırı liberal devlet modeline 

nazaran oldukça geniĢtir. Aynı zamanda kamu hizmetlerinin sınırı, ülkenin 

GSMH’sine ve kiĢi baĢına düĢen milli gelirine bağlıdır. Çünkü bu unsurlar, kamu 

hizmetini alan vatandaĢların bu hizmetlerin karĢılığı olarak ödeyebilecekleri vergi 

miktarını belirlemektedir. Ġktisat biliminin temel mantığı ile ifade edecek olursak 

hizmetler kaynaklarla yani büyük ölçüde toplanan vergilerle sınırlıdır. Bu 

hizmetlerin sunumunda nihai amaç toplumsal memnuniyet ve vatandaĢ için 

maksimum faydayı sağlamak olduğundan kamu hizmetlerinin sınırını geniĢletmek 

amacıyla vergi oranlarının artırılması temel amaca ters düĢen bir sonuç doğurabilir. 

Farklı kamu hizmetlerinin finanse edilebilmesi adına kamu hizmetlerinin maliyetinin 

azaltılmaya çalıĢılması için getirilen tedbirler de yine istenmeyen sonuçlara sebep 

olabilecektir. Örneğin eğitim hizmetinin belirli merkezlerde verilerek hizmet 

maliyetinin düĢürülmesi amaçlanırken bunun hizmete ulaĢmak isteyen vatandaĢ için 

ek maliyetler getirmesi iyi hizmet sunumu amacına uymayacaktır.  

                                                 
39

 Onur KARAHANOĞULLARI, Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim), Turhan Kitabevi, 

1. Baskı, Ankara, ġubat 2002, Ġnternet PaylaĢımı, 2004 s.7. (455) 
40

 Onur KARAHANOĞULLARI, ġubat 2002, s.12. 
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Devleti kamu hizmetlerinin sunumu açısından, merkezi irade (hükümet) ve 

kamu kurumları (bürokrasi) Ģeklinde değerlendirebiliriz. Kamu hizmetlerinin 

organizasyonundan sorumlu hükümetler bütçe yardımıyla milli gelirin ne kadarının 

kamu hizmeti için kullanılacağını belirlerler.
41

 Bu bağlamda kamu hizmetlerinin sınırını 

belirleme yetkisi de merkezi iradenindir. Kamu hizmetlerinin sunumu noktasında aktif 

rol alan kamu kurumlarının ise kamu hizmetlerinin sınırını belirleme fonksiyonu ya da 

yetkisi bulunmamaktadır ve bulunmamalıdır. Çünkü kamu hizmeti sunumunda 

oluĢabilecek keyfi bürokratik engeller ve sınırlamalar ya da geniĢletmeler mali odak 

kayması sonucunu doğuracaktır. Kamu kurumlarının amaç ve görevleri anayasa, kuruluĢ 

kanunları ve bunlara uygun ikincil mevzuatlarla tanımlanır. Bu tanımlamalar yasama 

yetkisini elinde bulunduran hükümetlere aittir. Bürokrasi ancak, karar alma sürecinde 

sağlıklı kararlar alınabilmesine yönelik olarak uygulama sonuçları ve olası risklere karĢı 

alınabilecek önlemleri içeren raporlarla merkezi iradeye danıĢmanlık yapmalıdır. Kamu 

kurumunun esnekliği, kamu hizmetinin daha kaliteli sunumu noktasında söz konusu 

olabilmelidir.  

2. Vatandaş Açısından Kamu Hizmeti Sınırı 

Kamu hizmetlerinin vatandaĢ açısından sınırını, alınan hizmetin kalitesi ve 

hizmetin karĢılığı olarak ödenen vergi ya da faydalanma bedeli belirlemektedir. 

Öncelikle kamu hizmetini alanlar için kamu hizmetinin devlet ya da piyasa 

tarafından sunuluyor olması değil ihtiyacın karĢılanması, hizmetin kalitesi ve 

memnuniyet önemlidir. Örneğin bir aile çocuğu için alacağı eğitim hizmetinin ikamet 

ettikleri yere yakın ve aynı zamanda çağdaĢ bir eğitim düzeyinde olmasını ister. Aksi 

halde sunulan hizmetten faydalanmamayı tercih edebilir.  

Kamu hizmetinden faydalanma maliyeti de belirleyici bir unsurdur. Devletin 

eğitim hizmetini vatandaĢa en yakın noktalarda sunabilmek için katlanılabilir 

düzeyin üzerinde vergi talep etmesi hizmeti alanlar memnun edici bir durum 

olmayabilir. Devletin eğitim hizmeti sunumunu tamamen piyasaya bırakması 

durumunda ise eğitim ücretlerinin aĢırı yükselmesi riski doğabilecektir. Her ne kadar 

eğim imkânları istenen düzeyde sunulsa da insanların ödeme gücünün bulunmaması, 

bu hizmetten faydalanmamayı tercih etmelerine yol açacaktır. Bu sebeple devlet, 

                                                 
41

  Ġbrahim Attila ACAR, “Plan – Bütçe ĠliĢkisi ve Üniversitelerde Stratejik Planlama”, Ege 

Üniversitesi - Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu, 26.3.2011. 
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eğitimsiz bir toplumun gelecekte meydana getireceği daha büyük sorunları bu 

günden önleyebilmesi için düzenleyici olarak hizmet sunumunda bizzat yer 

almalıdır. 

3. Çıkar Gurupları Açısından Kamu Hizmeti Sınırı 

Bölünebilen, fiyatlandırılabilen ve karlılığın söz konu olduğu kamu 

hizmetlerinin sunumu açısından sınırı, yeni liberal görüĢler yönünde değiĢim 

göstermektedir. Devletin hizmet sunumunda baĢarısız olduğu ve bunun ekonomiye 

olumsuz etkilerinin olacağı tezi ile bu tür hizmetlerin piyasa tarafından sunumu 

amaçlanmaktadır. Burada kârın piyasa tarafından paylaĢılması arzusu göz ardı 

edilemez. 

IV. KAMU PARASI HARCAMANIN DAYANILMAZ 

HAFĠFLĠĞĠ 

Ülkeler bütçeleri aracılığı ile yapacakları kamu harcamalarının niteliğini ve 

sınırını belirlemektedirler. Bütçeler, belirli hedefleri gerçekleĢtirmek üzere kamu 

hizmetlerinin bir plan dâhilinde en az kaynak tahsisi ile gerçekleĢtirilmesini 

amaçlar.
42

 Fakat kamu kesiminin aĢırı geniĢlemesi ile birlikte birçok geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkenin gelirleri harcamalarının altında kalınca bütçe açıkları ortaya 

çıkmıĢtır. Ortaya çıkan bu açıklar; enflasyon, iĢsizlik, yüksek reel faiz oranları gibi 

ekonomik problemlerin sorumlusu olarak görülmüĢtür.
43

 Kamu parasını harcama 

konusundaki kolaylık ve rahatlık; ülkeler için önemli bir sorun haline gelen bütçe 

açıklarının ve kamu harcamalarının verimliliğinin sağlanamamasının temel 

sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir.  

Savurganlıkların ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi “devlet 

mülkiyeti”nin özelliğinden kaynaklanmaktadır. Devlet mülkiyeti, her ne kadar 

“toplum mülkiyeti” olarak görünse de tek tek bireylerin sahip oldukları bir mülkiyet 

değildir. Ġnsanlar genellikle kendi sahip olmadıkları parayı harcarken, kendi özel 

paralarını harcamada gösterdikleri hassasiyete sahip olmayabilirler. Bu insanın 

                                                 
42

 Kamil TÜĞEN, Devlet Bütçesi, Anadolu Matbaacılık, Ġzmir, Ağustos 1999, s.18. (310) 
43

 Mehmet AKTEL, KüreselleĢme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, 1. Baskı, 

Ankara, Temmuz 2003, s.135. (333) 
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doğasında olan bir özelliktir. Herkese ait olan bir mal hiç kimseye aittir, hiç kimseye 

ait olmayan bir malı da insanlar kendi mal ve mülkleri gibi korumazlar.
44

 

Bu durumu ġekil 1’de gösterilen Milton Friedman'ın matrisi ile açıklamak 

mümkündür. Friedman’ın 1980 yılında yayımlanan “Free to Choose” adlı eserinde 

yer alan ve kiĢilerin harcama eğilimlerini yansıtan matrisinde satırlar belli bir 

ekonomik olayın kaynak tarafını, sütunlar ise harcama tarafını ifade etmektedir.  

    

HARCAMA 

KĠMĠN ĠÇĠN HARCIYOR   

   

 

    

KAYNAK   

KENDĠSĠ ĠÇĠN 

HARCIYOR 

BAġKASI ĠÇĠN 

HARCIYOR 

 

KĠMĠN PARASI KENDĠ PARASI A B 

 

BAġKASININ 

PARASI C D 

ġekil 1. Friedman Matrisi 

A- Burada kiĢi kendi parasını kendisi için harcamaktadır.  

B- Burada kiĢi kendi parasını baĢkası için harcamaktadır.  

C- Burada kiĢi baĢkasının parasını kendisi için harcamaktadır.  

D- Burada kiĢi baĢkasının parasını baĢkası için harcamaktadır.  

Friedman, söz konusu matrisinde;
45

 

 Bir kimse kendi parasını kendi için harcarsa, fiyat da kalite de önemlidir. 

Bu durumda kiĢi en düĢük fiyatla en kaliteli mal ve hizmeti satın almaya 

çalıĢır, 

                                                 
44

 CoĢkun Can AKTAN, Mazdekizm, More Ütopyası, Babeuf Trajedisi ve Zadruga Faciası 

(Ġsraf ve Savurganlıklar Neden Kamusal Alanda Daha Fazla?), <http://www.canaktan.org/ 

canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/toplam-kalite/aktan-makdekizm.pdf >, s.2-6.  
45

 Kamil MUTLUER, Kamu Harcamalarının Verimliliği, KöĢe Yazısı, Vatan Gazetesi, 5.8.2003. 

http://www.canaktan.org/
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 Bir kimse baĢkasının parasını kendisi için harcarsa, fiyat önemli değil, 

kalite önemlidir. Bu durumda kiĢi fiyata önem vermez, önemli olan en 

kaliteli mal ve hizmeti satın alabilmektedir, 

 Bir kimse kendi parasını baĢkası için harcarsa, fiyat önemli, kalite önemli 

değildir. Bu durumda kiĢi kaliteye önem vermez, harcamayı asgari 

düzeyde tutmaya çalıĢır, 

 Bir kimse baĢkasının parasını baĢkası için harcarsa, fiyat da kalite de 

önemli değildir. Karar verici ekonomik etkinlik konusunda kayıtsız kalır, 

demiĢtir.  

Son alternatifteki ifade, kamu harcamaları için önemli bir örnektir. Çünkü 

kamu yöneticisi, vergi mükelleflerinin parasını kamu adına harcamaktadır. 

Diğer yandan kamu harcamalarının siyasi boyutu da göz ardı edilemeyecek 

bir husustur. Seçimle göreve gelen hükümetlerin taĢıdıkları oy kaygısının alacakları 

karalarda belirleyici olduğu bir gerçektir. Her ne kadar kamu harcamalarının bir 

bütçe, program ve plan çerçevesinde gerçekleĢtirilmesi gerektiği kabul edilse de 

hükümet adayı siyasi partilerin seçim öncesinde gerçekleĢtirmeyi vaat ettikleri 

projelerin, o ülkelerin uzun vadeli planları dâhilinde olmaması ya da bütçeye 

getireceği ek maliyetlerin bütçe açıklarını olumsuz yönde etkileyebileceği hususları 

dikkate alınmamaktadır.  

Bununla birlikte hükümetin yatırım harcamalarına yön verirken, bölgesel oy 

dağılımlarını dikkate alması, seçim öncesi yine oy kaygısı ile alınabilecek kararların 

kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını artırıcı etki göstermesi çağdaĢ kamu yönetimi 

anlayıĢı ile bağdaĢmayan ancak örneklerine rastlanan hususlardır. Bu açıdan kamu 

harcaması yapılabilmesinin standartlarının belirlenerek bu standartlar çerçevesinde 

harcama yapılması ve denetimi büyük önem taĢımaktadır. 

V. KAMU HARCAMALARININ NĠTELĠĞĠ 

Belli bir amacın gerçekleĢtirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaĢmak 

için yürütülen planlı insan faaliyetleri idare (yönetim, administration)
46

 olarak 

tanımlanmaktadır. Bu anlamda idare, hem örgütü hem de bu örgütün faaliyetlerini 

                                                 
46

 A. ġeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara,13. Baskı, 1999, 

s.1. (247) 
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ifade eder. Ġdare olgusu, bir devlette görüldüğü gibi özel hayatın her alanında da 

görülür. Ancak idare hukukunun konusunu oluĢturan idare; Ģirket, vakıf, dernek gibi 

özel idareler değil, devletin idaresi, yani kamu idaresidir.
47

 

Usul, genel anlamda belli bir amacı gerçekleĢtirmek için yapılan iĢle ilgili 

faaliyetin planlı ve sistematik olarak düzenlenmesi, hukukî anlamda ise hakların, 

yükümlülüklerin veya hukukî durumların ortaya çıkıĢı veya icrasının, Ģekle iliĢkin bir 

hükme bağlanmasıdır.
 
Bu bağlamda idare hukuku, idarenin kamu gücünü kullanarak 

bireylerin hak ve menfaatlerini etkilemeden önce, ilgililerin birtakım hak ve 

yetkilerle donatılarak, idare makamı önünde menfaatlerini korumalarına imkân 

sağlar.
48

  

İdare hukuku, devletin kurum ve kuruluĢları ile bu kuruluĢlar tarafından 

yerine getirilen faaliyetleri düzenleyen hukuki kurallar bütünüdür.
49

 Bu kurallar 

nedeniyle kamu idareleri; idarenin takdir yetkisi içinde almıĢ olduğu karar ve 

iĢlemlerde, idari otoriteyi demokratik yöntemlerle karar almaya sevk ederek hukuk 

dıĢına çıkmasını önlemek, hukuka uygun davranmasını sağlamak amacını taĢıyan 

idari usuller
50

 çerçevesinde iĢlem yapmaktadır.  

Kamu harcamaları, kamu hukuku kuralları uyarınca tek taraflı olarak tesis 

edilen ve re'sen uygulanabilir idare tasarrufu olarak tanımlanan idari işlemlerdendir. 

Ġdari iĢlemlerin yetki, Ģekil, sebep, konu ve amaç olmak üzere beĢ unsuru vardır.  

Yetki, idari iĢlemin sadece kanunla belirlenmiĢ makamlar tarafından 

yapılabilmesi yeteneğini, 

Şekil, idari iĢlemlerin kural olarak yazılı Ģekle tabi olduğunu, 

Sebep, idareyi iĢlem yapmaya sevk eden iĢlemin gerekçesini,  

Konu; idari iĢlemin doğuracağı sonucu,  

Amaç; her idari iĢlemin genel amacının kamu yararı olduğunu, 

ifade eder. Bir idari iĢlem olan kamu harcamasının da yukarıda sayılan unsurları 

taĢıması gerekmektedir.  

                                                 
47

 Kemal GÖZLER, Ġdare Hukukuna GiriĢ, Ekin Kitabevi Yayınları, 9. Baskı, Bursa, Eylül 2008, 

s.7 (352) 
48

 Adalet Bakanlığı-Kanunlar Genel Müdürlüğü, Genel Ġdarî Usul Kanunu Tasarısı, Genel 

Gerekçe, <http://www.kgm.adalet.gov.tr/basbakanlik/guik.pdf>, s.14-15.  
49

 M.Kamil MUTLUER, Erdoğan ÖNER, Ahmet KESĠK, Bütçe Hukuku, Ġstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, Ġstanbul, Mayıs 2005, s.19 (414) 
50

  Nuri ALAN, Hukukla Kırkbir Yıl, DanıĢtay Yayını, Yayın No:66, Ankara 2003, s.227.(312) 
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Bu bağlamda kamu harcamaları; para Ģeklinde ödemesi yapılan, yetkili 

kiĢilerce gerçekleĢtirilen, zaman içerisinde sürekli olarak artma gösteren ve kamu 

ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik giderler Ģeklinde niteliksel olarak tanımlanabilir.
51

 

Bu tanımlamadan yola çıkarak kamu harcamalarının nitelikleri dört baĢlık 

altında sınıflandırılabilir:
52

 

1-Kamu makamları, 

2-Toplumsal ihtiyaçlar, 

3-Belli usullere uyulması ve 

4-Parasallık. 

Kamu harcamaları, harcama yapmaya yetkili olanlar tarafından yapılabilir. 

Her görevlinin harcama yapması söz konusu değildir. Harcama yapabileceklere 

kanunlarla yetki verilmiĢtir. 

Kamu hizmetlerinin temel amacı toplum refahını yükseltmektir. Kamu 

harcamaları da öncelikli olarak kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretimini 

sağlayarak toplumda yaĢayan bireylerin hayat standardının yükselmesini sağlar.
53

 Bu 

nedenle kamu harcamalarının temel amacı kamu yararıdır. Kamu harcamalarının 

miktarı, niteliği, alanı ve kapsamı üzerinde ayarlamalar yapılması suretiyle devlet, 

mali nitelikteki fonksiyonları yanında, ekstrafiskal nitelikteki, yani ekonomik ve 

sosyal fonksiyonlarını gerçekleĢtirici nitelikte etkiler yaratabilmektedir.
54

 

Yürütme faaliyetinin, hukuk devleti ilkelerine uygun bir Ģekilde 

yürütülmesini sağlayan idare hukuku esası, idarî işlemin yargısal usullere benzeyen 

usullere tâbi tutulmasını sağlamaktadır.
55

 “Bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider 

tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun 

olarak yürürlüğe konulan belgeyi”
56

 ifade eder. Bütçe ile devletin nerelere ne ölçüde 

para harcaması gerekeceğine, millet adına karar verme yetkisinin yetkili temsili 

                                                 
51

  M.Hakan ÖZBARAN, “Türkiye’de Kamu Harcamalarının Son BeĢ Yılının Harcama Türlerine 

Göre Ġncelenmesi,” SayıĢtay Dergisi, Sayı: 53 ,Nisan - Haziran 2004, s.115. 
52

 Erkan KARAARSLAN, Yazı Dizisi 3, s.1. 
53

 Osman PEHLĠVAN, s.70. (318) 
54

  Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Gazi Kitapevi, Ankara, 10. Baskı, 2005, s.61. (550) 
55

 Adalet Bakanlığı-Kanunlar Genel Müdürlüğü, s.14.  
56

 Resmi Gazete, 24.12.2003, Sayı: 25326, m. 5018/3-f. 
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meclislerde bulunmasına da bütçe hakkı denmektedir.
57

 Öncelikli olarak bir kamu 

harcamasının yapılabilmesi için seçilmiĢlerin meydana getirmiĢ olduğu yasama 

organınca yürütme organına, belirlediği bütçe ödenekleri ile sınırlı olmak üzere 

harcama yetkisinin verilmiĢ olması gerekir.
58

 Ayrıca bu harcamaların, bütçelerin 

hazırlık aĢamasında belirlenen öncelikli hedeflere ve kaynak kullanımını düzenleyen 

mali mevzuat hükümlerine bağlı kalarak gerçekleĢtirilmesi gerekir.  

Günümüzde uygulanan para ekonomisi, her türlü mal ve hizmetin satın 

alınmasında, ticari ve sınaî faaliyetlerin yürütülmesinde hesap birimi olarak para 

kullanılmasını gerektirmektedir. Devletler, satın aldıkları mal ve hizmetlerin veya 

yaptıkları harcamaların bedelini para olarak ödemektedirler.
59

 

VI. KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRMASI 

Ülkelerin Ģartlarına göre çeĢitlilik gösteren kamu harcamalarının 

sınıflandırılması; farklı kamu hizmetlerine ait harcamaların gruplandırılmasında, bu 

gruplar arasında kıyaslamalar yapılabilmesinde, kamu harcama grubunda artıĢ 

hangisinde azalıĢ görüldüğü konusunda fikir verebilmektedir. Ayrıca, kamu 

harcamalarının tasnifi, devletin sınırlı kaynaklarının ihtiyaçların önemine göre 

dağıtılması, mükelleflerin ödedikleri vergilerin hangi hizmetlere ve ne miktarlarda 

harcandığının görülmesi ve istatistikî çalıĢmaların yapılabilmesi konularında 

kolaylıklar sağlamaktadır.
60

 

Maliye bilimciler çeĢitli kıstaslara göre farklı Ģekillerde sınıflandırmalar 

yapsalar da genel kabul gören ayrıma göre kamu harcamaları; idari sınıflandırma, 

bilimsel ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere iki ana baĢlıkta incelenebilir.  

Ġdari sınıflandırma kendi içinde organik ve fonksiyonel olmak üzere iki 

bölüme, bilimsel ve ekonomik sınıflandırma ise verimli-verimsiz harcamalar, cari-

yatırım harcamaları, reel harcamalar-transfer harcamaları olmak üzere üç bölüme 

ayrılmıĢtır.
61
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 M.Kamil MUTLUER, E. ÖNER, A. KESĠK, 2005, s.73-74 (414) 
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A. ĠDARĠ SINIFLANDIRMA 

Harcamayı yapan idari organa ve bunların gördükleri hizmetlere göre yapılan 

sınıflandırmadır.
62

 Bu bakından idari sınıflandırma, bütçe tekniğine iliĢkin bir ayrım 

olup kurumlar ya da onların iĢlevleri esas alınarak yapılır.
63

 

1. Organik Sınıflandırma 

Kamu harcamasının, harcamayı yapan kamu kurumuna ya da idari organa 

göre sınıflandırılmasıdır.
64

 

2. Fonksiyonel Sınıflandırma 

Harcamanın, yapılacak giderler yoluyla gerçekleĢtirilmesi öngörülen 

amaçlara yönelik hizmetler dikkate alınarak sınıflandırılmasıdır. Eğitim harcamaları, 

sağlık harcamaları, savunma harcamaları Ģeklinde yapılan sınıflandırma fonksiyonel 

sınıflandırmaya örnek gösterilebilir.
65

 

B. BĠLĠMSEL VE EKONOMĠK SINIFLANDIRMA 

Devletin, ekonomi üzerindeki etkilerini belirleyebilmek için kamu 

harcamalarının bilimsel ve ekonomik bir analize tabi tutulması gerekir. Kamu 

harcamalarının türleri ve etkileri bakımından farklılık göstermeleri nedeniyle devlet 

faaliyetleri hakkında bir değer yargısına kavuĢabilmek için özellik olarak benzer 

harcamaları belirlemek gerekir.
66

 

1. Reel Harcamalar – Transfer Harcamaları 

Reel harcamalar tanımlaması; gerçek harcamalar, efektif harcamalar, gelir 

yaratıcı harcamalar ya da mal ve hizmet alımı harcamaları gibi terimlerle eĢ anlamda 

kullanılmaktadır. Bu harcamalar, devletin kamu hizmetlerini yerine getirmede 

kullandığı üretim faktörlerini satın almak için yaptığı harcamalardır. Bu bakımdan 

reel harcamaların temel özelliği, karĢılığında mal, hizmet ya da iĢgücü satın alınmıĢ 
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63
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olmasıdır.
67

 ÇalıĢmanın konusu gereği ilerleyen bölümlerde bu harcama türü 

üzerinde durulacaktır. 

Transfer harcamaları, bir mal veya hizmet karĢılığı olmaksızın yapılan 

harcamalardır. Devletin kendi mal varlığından çıkan paralar diğer kiĢi ve kuruluĢların 

mal varlığına dâhil olur.
68

 Devletin hiçbir üretim faktörü kullanmadan, sadece milli 

gelirin yerini değiĢtirip, vergi olarak sağladığı kaynağı kiĢiler ya da sosyal gruplara 

dağıtmasından ibaret olan, karĢılıksız harcamalar olarak da ifade edilen 

harcamalardır.
69

 

2. Verimli Harcamalar – Verimsiz Harcamalar 

Bir giderin verimli ya da verimsiz olduğunun belirlenmesi, yapılan hizmetin 

milli hâsılada bir artıĢ meydana getirip getirmemesi ile mümkündür. Milli hâsılada 

artıĢ söz konusu ise yapılan kamu gideri verimli aksi takdirde verimsiz olarak kabul 

edilecektir. Ancak bir harcamanın kısa dönemde verimli ya da verimsiz Ģeklinde 

nitelendirilmesi doğru olmayabilir. Örneğin toplum sağlığı için yapılan yatırımların, 

kısa dönemde milli hâsılaya katkısı değerlendirildiğinde verimsiz bir harcama gibi 

görünse de sağlıklı nesillerin üretime olumlu katkısı sonucu bu harcamalar verimli 

harcama olarak nitelendirilecektir.
70

 

3. Cari Harcamalar – Yatırım Harcamaları 

Cari harcamalar, ele alınan dönemde gayri safi milli hasılaya katkıda bulunan 

ve o dönemde tüketilen harcamalardır.
71

 Bu harcamaların belirgin özelliği kamu 

tüketimi sağladıkları faydanın geçici olmasıdır. Cari harcamalar her yıl tekerrür eder 

ve asli fonksiyonu devlet mekanizmasının iĢleyiĢini sağlamaktır. Kamu personeline 

ödenen maaĢlar, kırtasiye ve temizlik malzemesi giderleri, elektrik-su giderleri, 

ulaĢım giderleri cari giderler içinde sayılabilir.
 72
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Üretim araçlarını ve dolayısıyla üretim kapasitesini artırmak için yapılan,
73

 

bir veya birkaç defa kullanmakla tükenmeyen mallar için yapılan harcamalar, yatırım 

harcamalarıdır. Bir baĢka deyiĢle, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da 

gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devletin mal varlığını artıran 

giderlerdir.
74

 Faydası uzun dönemli olan; yollar, yapılar, barajlar, tesisler, büyük 

onarımlar, bilgisayar yazılımları, plan-proje, lisans ve patent alımları, kamulaĢtırma 

giderleri gibi giderler bu kapsamda değerlendirilmektedir.
75

  

VII. KAMU HARCAMALARININ ARTIġI 

Kamu harcamaları genelde sürekli artıĢ eğilimine sahiptir.
76

 Ünlü Alman 

iktisatçı ve devlet adamı Adolph Wagner (1835-1917) 1880 yılında Ġngiltere, 

Almanya, Ġsviçre ve A.B.D. gibi belli baĢlı ülkeleri inceleyerek bu ülkelerdeki 

sanayileĢme ve dolayısıyla milli gelir artıĢı ile kamu harcamalarının miktarı arasında 

doğru orantılı bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Wagner bu durumu, “Devlet 

Faaliyetlerinin ArtıĢı Kanunu” ile ifade etmiĢtir. Wagner’e göre; kamu 

harcamalarının artıĢı, aslında devlet faaliyetlerinin artıĢının bir sonucudur. Toplumun 

sosyal olarak ilerleme isteği, devlet faaliyetini artırmakta ve kamu harcamaları 

artmaktadır. Ekonomik geliĢmeler, sanayileĢme, teknolojinin geliĢimi, hukuk 

sisteminin yerleĢmesi, hızlı ĢehirleĢme ve nüfus yoğunluğunun artması gibi 

geliĢmeler kamu harcamalarında artıĢa sebep olmaktadır.
77

 GeçmiĢten günümüze, 

gerek geliĢmiĢ gerek geliĢmekte olan ülkelerde kamu harcamalarının sürekli artıĢ 

eğiliminde olması da bu görüĢü destekler niteliktedir.  

SavaĢ sonrası Keynezyen dönemde, değiĢen ekonomik Ģartlara cevap verme 

doğrultusunda sabit bütçe kurallarından (dengeli bütçe prensibi gibi) vazgeçilmiĢti. 

Kronik bütçe açıkları ve yapısal ekonomik zayıflıklarla yüz yüze gelen birçok 

hükümet Keynezyen talep yönetiminden uzaklaĢarak sabit mali hedefleri 

benimsemiĢtir. Bütçe açıklarının GSMH’nın % 3’ünden daha fazla olmaması 
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Ģeklindeki Maastricht kriterleri ile belirlenen hedef de bu trendin önemli bir 

göstergesidir.
78

 

Özellikle 20 nci yüzyılın son çeyreğinden itibaren; ekonomik geliĢim ile 

birlikte toplum refahını yakından ilgilendiren eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerine 

yönelik harcamalarda ciddi artıĢlar görülmüĢtür. Bunun yanında geliĢmiĢlik 

seviyesinin yükselmesi ile birlikte devletler yeni görevler de üstlenmiĢtir. Tüketicinin 

korunması, çevrenin korunması, yükseköğretimin geliĢtirilmesi, sosyal devlet 

anlayıĢının yerleĢmesi gibi daha önce söz konusu olmayan ancak ekonomik 

büyümeye bağlı olarak gündeme gelen bu yeni kamu görevleri, toplam kamu 

harcamalarının daha da artmasına neden olmuĢtur. Ayrıca, artan nüfusun kentlerde 

yoğunlaĢması ile devletin düzenleyici bir rol üstlenmesi ve bunun gerektirdiği 

faaliyetler de kamu harcamalarında artıĢa neden olmaktadır.
79

 

Kamu harcamaları Birinci Dünya savaĢına kadar ABD’de GSMH’nin %5’ini, 

Avrupa devletlerinde ise GSMH’lerinin %15’ini aĢmazken zamanımızda ekonomik, 

sosyal, siyasal ve askeri sebeplerle artıĢ göstererek bu ülkelerde GSMH’nin üçte 

birini aĢmıĢtır.
80

 Tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de kamu harcamaları 

son dönemde ciddi boyutta artıĢlar göstermiĢtir. Gittikçe yükselen kamu harcama 

rakamları, kaynakların dağılımında, önceliklerin belirlenmesinde ve uygulanmasında 

kapsamlı incelemelere konu olmuĢtur.
81

 

A. KAMU HARCAMA YÖNETĠMĠNDE ETKĠNLĠK ARAYIġLARI 

Kamu harcamalarında görülen bu artıĢlar devletler için önüne geçilmesi 

gereken bir risk faktörü haline gelmiĢtir. Çünkü son yıllarda yaĢanan ekonomik 

krizlerin ana sebebinin kamu sektörü harcamalarındaki plansızlık ve kaynakların 

etkin kullanılmaması olduğu söylenebilir. Bu gün hemen hemen bütün ülkelerde 

kamu harcamaları konusunda devletin savurganlığından söz edilmekte, ekonomide 

büyük kayıpların görüldüğü ileri sürülmektedir. Son derece büyük devlet bütçeleri 
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içindeki küçük israf oranları bile büyük miktarlara ulaĢmakta ve bu konu birçok 

kesimin dikkatini çekmektedir.
82

 Bu bakımdan kamu kaynaklarının etkin kullanımı, 

hem kamu tasarruflarına olumlu katkı sağlayarak bütçe açıklarının azalmasına hem 

de paranın gerçek değerinin karĢılığının satın alınarak kaynak tahsisinin en doğru 

Ģekilde sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

Kamu mali yönetiminde görülen baĢarısızlıklar ve yaĢanan ekonomik krizler, 

kamu harcamalarının GSMH’ye oranındaki artıĢ, kamu harcamalarında etkinliğin 

sağlanması ve denetim sisteminin geliĢtirilmesi gibi konuların sorgulanarak üzerinde 

çalıĢmalar yapılmasına neden olmuĢtur.
83

 Bu kapsamda kamu hizmetlerinin 

kalitesinin yükseltilmesine, kaynak kullanım kapasitesinin arttırılması ile kaynak 

kullanımında etkililik, verimlilik ve ekonomiklik sağlanmasına yönelik uygulamalar 

hız kazanmıĢtır.
84

  

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması kavramları, kamu 

harcama yönetiminin ilkelerini temsil etmektedir.
85

 Verimlilik; bir üretim ya da 

hizmet biriminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı üretmek için kullandığı girdi arasındaki 

iliĢki anlamına gelmektedir. Bugünkü anlamıyla, toplam çıktının toplam girdiye 

oranı olarak ifade edilmektedir.
86

 Verimlilik ve etkinlik çoğu zaman birbirinin yerine 

kullanılsa da anlam olarak farklıdırlar. Etkinlik, eldeki girdilerden ne denli iyi çıktı 

üretilebileceğini göstermektedir. Etkinlik, çıktıları üretmede kaynakların optimal 

kullanılma derecesini belirlemektedir.
87

 Kaynakların uygun zaman ve uygun yerde, 

kaliteden taviz vermeden en az maliyetle elde edilmesi ise ekonomiklik (tutumluluk) 
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olarak tanımlanmaktadır. Tutumluluk, aynı kalitedeki kaynakların en düĢük maliyetle 

elde edilmesiyle ortaya çıkar.
88

  

Tabii ki özel sektör faaliyetlerinde uygulanan etkinlik yöntemlerinin devlet 

kurumlarında birebir olarak uygulanabilir olmaması, kamu kaynağının etkin 

kullanılıp kullanılmadığının ölçülmesinde ciddi bir sorundur. Öncelikli olarak sosyal 

faydayı amaçlayan kamu harcamalarının etkinliğinin ölçülebilmesi uzun bir sürecin 

izlenmesini gerektirdiği gibi elde edilen bir sosyal faydanın değerini ölçmek de 

mümkün değildir. Bir üniversitenin eğitim kalitesinin yükseltilmesi amaçlanarak 

yapılan kamu harcamasının etkinliği, ancak mezun ettiği öğrencilerin yıllar sonra 

meslek hayatlarındaki baĢarıları ile iliĢkilendirilerek ölçülebilir. Toplumun tamamı 

için risk oluĢturabileceği düĢünülen bir sağlık sorunu için yapılan yatırımın yıllar 

sonra gereksiz bir harcama olduğu anlaĢılabilir. Bu da kamu harcamalarında tasarruf, 

etkinlik ve denetim gibi kavramların uygulanmasının zorluğunu ortaya koymaktadır.  

Öte yandan etkin bir kaynak yönetimi anlayıĢında yer almayan,
89

 

 Kamu görevlilerinde tasarruf etme kaygısının bulunmaması aksine kamu 

kaynağını kullanırken geniĢ davranmaları, 

 Kurumları için daha fazla bütçe ödeneği alma ve daha fazla harcama 

yapma gayretinde olmaları, ayrıca bu durumu mesleki baĢarının bir 

koĢulu olarak görmeleri, 

 Siyasi iradenin zaman zaman seçim baskısı ile olumsuz kararlar alması, 

 Kamu kaynağın kullanılmasında karar almaya yetkili yöneticilerin yetkin 

olmayıĢı, 

 Gizlilik içerisinde yürütülen milli savunma ve istihbarat hizmetlerine 

yönelik harcamaların, faydalı eleĢtiriler ile sağlanacak olumlu katkılara 

kapalı olması, 

 Kamu kurumlarına tahsis edilecek bütçe ödeneklerini belirlemeye yetkili 

birimlerin, ilgili kurumların ihtiyaçlarının gerçekçi bir Ģekilde tespit 

edilebilmesi konusunda yeterli çalıĢma yapamamaları, 
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gibi hususlar, kamu kaynağının verimli, ekonomik ve etkili kullanımını 

güçleĢtirmektedir.
 
 

Yukarıda sayılan sebeplerle oluĢabilecek kamu zararlarının önlenebilmesi 

amacıyla, kamu harcamalarında karar alma noktasında yetkili personelin liyakat 

esaslarına uygun olarak belirlenmesine yönelik hükümlerle personel mevzuatlarının 

revize edilmesi gerekmektedir. Planlı, tutarlı ve ilkeli bir bütçe hazırlık ve uygulama 

anlayıĢının benimsenmesine yönelik hükümler ile mali mevzuatlarda yapılan 

düzenlemeler de bu amacı gerçekleĢtirmek için atılan adımlardır. Ayrıca yasal 

hükümlerin uygulanıp uygulanmadığının sağlıklı bir denetime tabi tutulabilmesi de 

en az yasal düzenlemeleri yapmak kadar önem arz etmektedir. 

B. KAMU HARCAMA YÖNETĠMĠ ALANINDA YAġANAN 

GELĠġMELER 

Dünyada, kamu yönetimi alanında son yıllarda ortaya çıkan yeni kamu 

yönetimi (new public management) yaklaĢımı çerçevesinde birçok ülkede reformlar 

yapılmaktadır. Bu yaklaĢım kamu yönetiminin; katılımcı ve paylaĢımcı, Ģeffaf ve 

hesap verebilir, performans yönetimine dayalı, sonuç ve hedef odaklı, yerel ve 

yerinden yönetim ağırlıklı olarak yürütülmesini öngörmektedir.
90

 

Dünyada ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayıĢına paralel olarak, kamu 

mali yönetimi anlayıĢında da önemli bir değiĢim yaĢanmaktadır. Kamu mali yönetimi 

alanındaki bu değiĢimin ana eksenlerinin; 

 Kamu kaynaklarını stratejik önceliklere göre dağıtmak, 

 Tahsis edilen kaynakların öngörülen amaçlara uygun, etkili, verimli ve 

ekonomik bir Ģekilde kullanılması, 

 Ġdarelere ve harcama birimlerine bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde 

daha fazla yetki verilmesi, 

 Faaliyetlerinde esnekliğin artırılması ve kaynak yönetiminde hesap 

verebilirlik ve saydamlığın sağlanması 
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olduğu söylenebilir.
91

 

Kamu harcama yönetimi ise; etkinliğin artırılması, bütçe açıklarının ve kamu 

borçlarının azaltılması, hizmet sunumunun iyileĢtirilmesi, bürokrasi ve harcama 

programları üzerindeki siyasi denetimin güçlendirilmesi, saydamlığın arttırılması, 

kamu çalıĢanlarının politika geliĢtirme ve performans yönetimi konusunda sorumlu 

tutulması gereğini vurgulamaktadır.
92

 

Klasik bütçe teorisinin dayandığı iki baz; harcamalarda tasarruf sağlanması ve 

suiistimallerin önlenmesidir. Ancak bunlar, devletin ekonomik dinamizmi karĢısında 

yetersiz kalmıĢtır. 1960'lı yılların baĢlarında, klasik bütçeden program çıktılarına ve 

maliyet-fayda analizine kayan Planlama-Programlama-Bütçeleme sistemine 

geçilmesiyle, denetimin hedefleri de mali planlamaya yönelmiĢtir.
93

  

Hesap verme sorumluluğu müessesesinin etkin iĢleyebilmesi için saydamlık 

ve denetim gereklidir. Saydamlık kamuoyu denetimine imkân tanımakta, denetim ise 

hesap verme sürecine inanılırlık ve güvenilirlik kazandırmaktadır. Kamu 

harcamalarının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyen denetim 

terimi yeniden tanımlanmıĢ ve denetimin kapsamına mevzuata uygunluk yanında, 

etkililik, verimlilik, ekonomiklik gibi performansın da denetimini mümkün kılan bir 

anlam yüklenmiĢtir. Yani, sadece yasama organının önceden yayınladığı mevzuata 

göre denetimden, aynı zamanda vatandaĢ beklentisinin gerçekleĢtirilme derecesinin 

sorgulanmasına imkân veren kriterlerin de dikkate alındığı bir kontrol ve denetim 

sisteminin uygulanabilmesine çalıĢılmaktadır.
94

 

Mali saydamlık, hükümetin yapısının ve fonksiyonlarının, mali politika 

planlarının, kamu sektörü hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuoyuna açık 

olmasıdır. Kamu mali yönetiminin yapısı, fonksiyonları, plan ve hedefleri hakkında 

tam bir bilgi setinin kamuya sunulması ve sonuçta bu bilginin sistemli bir Ģekilde 
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değerlendirilmesi ve denetlenmesiyle kamuda etkinliğin artırılması mali saydamlığın 

temel ilkesi olmaktadır.
95

 

Dünyanın birçok geliĢmiĢ ülkesinde idarenin iĢlem ve eylemlerinin önceden 

belirlenmiĢ bir usulde yapmasının sağlanması yönündeki taleplerin karĢılanması 

amacıyla, birbirinden farklı olarak görünen idari faaliyetlerin mümkün olduğu kadar 

aynı Ģekil ve usul kurallarına bağlanmasının gerekli ve yararlı olduğu, gerek hukuk 

teorisi gerekse hukuk politikası açısından kabul edilerek “Ġdari Usul Kanunu” adı 

altında yasal düzenlemeler yapılmıĢ ve uygulamaya geçmiĢtir.
96

 

Dünyada kamu mali yönetimi alanında;
97

 

 Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasına, 

 Hesap verebilirliğin sağlanmasına, 

 Yasama organlarının bütçe sürecinde ve kaynakların kullanılması 

aĢamasındaki etkinliğinin artırılmasına,  

yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. 

Son dönemde, bazı OECD ülkelerinde kamu harcama sistemi alanında 

yapılan önemli yasal düzenlemeler Tablo 1’de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 1. Bazı OECD Ülkelerinde Kamu Harcama Sistemi Alanında Yapılan 

Önemli Yasal Düzenlemeler
98

 

     Ülke Uygulama Yılı Ġlgili Mevzuat 

Avustralya 1998 Gerçekçi Bütçe Usul ve Esasları 

Avusturya 2000 Milli Ġstikrar Mukavele Kanunu 

Belçika 1999 ĠĢbirliği AnlaĢması 

Kanada 1998 Borç Geri Ödeme Planı 

Danimarka 2001 2010 Yılına Kadar Orta Vadeli Mali Strateji 

Finlandiya 2004 Orta Vadeli Amaçlar 

Almanya 2002 Milli Ġstikrar Mukavelesi 

Japonya 2002 Bir Reform ve Perspektif Programı 

Hollanda 1994 Çok Yıllı Harcama AnlaĢmaları 

Y. Zelanda 1994 Mali Sorumluluk Kanunu 

Norveç 2001 Mali Ġstikrar Rehberi 

Polonya 1999 Kamu Maliye Kanunu 

Ġspanya 2003 Mali Ġstikrar Kanunu 

Ġsveç 1997 Mali Bütçe Kanunu 

Ġsviçre 2003 Borç Sınırlama Kanunu 

Ġngiltere 1997 Mali Ġstikrar Kanunu 

ABD 1990-2002 Bütçe Uygulama Kanunu 

 

 

VIII. HARCAMA YÖNETĠMĠNDE BÜTÇE UYGULAMALARI 

Kamu kaynaklarının öncelikli amaçlar doğrultusunda dağıtılmasını ve bu 

kaynakların uygulamada etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlayabilmenin 

en etkili aracı bütçelerdir. Devlet, her yıl kamu kesimi için ayrılan kaynakların hangi 

hizmetlerde ve ne ölçüde kullanılacağını bütçe ile belirler.
99

  

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, mevcut kaynakların en iyi Ģekilde 

planlanarak mali imkânlar dâhilinde kullanılmasını ve hedeflere ulaĢmak için 

alternatif program ve faaliyetler arasında tercihlere göre kaynak tahsisi yapılmasını 

içeren süreç, bütçe sistemi olarak tanımlanmaktadır.
 100
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Kamu harcamalarının GSMH’ye oranının ciddi seviyelere ulaĢması ile kamu 

görevlerinin yerine getirilmesinde önemli bir payı olan ve hatta harcamaların 

baĢlangıç noktası olarak kabul edilen bütçe sistemlerinin de ihtiyaçlara uygun Ģekilde 

değiĢmesi zaruri hale gelmiĢtir.
101

 Bütçelerde gösterilen yetki çerçevesinde harcanan 

kamu kaynağının, hem hukuki bir çerçeve içinde harcanmalarını sağlayabilmek ve 

dolayısıyla harcamalarda meydana gelebilecek usulsüzlüklere engel olabilmek hem 

de bu harcamaların yerinde, etkin ve verimli bir Ģekilde harcanmasını sağlayabilmek 

için değiĢik bütçe sistemleri ortaya konmuĢtur.
102

  

A. BÜTÇE SĠSTEMLERĠ 

1. Klasik Bütçe Sistemi 

En eski bütçe sistemi olan klasik bütçe sistemi, klasik mali anlayıĢın bir 

ürünüdür. Kamu harcamalarının denetlemesini, israfların ve suiistimallerin 

önlenmesini amaçlamaktadır. Sistem tamamen girdi odaklı olarak çalıĢmaktadır. 

Yalnızca yasama organınca ilgili kamu kurumuna tahsis edilen ödeneklerin 

miktarının aĢılmadan ve usulüne uygun kullanılması sağlanmaya çalıĢılır.
103

 

Sistemde kanuniliğin temel amaç olması ve kontrol sisteminin de bu esasa 

dayandırılmasından dolayı hizmetlerin sunumunda etkinlik ölçümlerinin 

geliĢtirilmesi ihmal edilmiĢtir.
 104

 Klasik bütçe anlayıĢına göre bütçe ödeneklerinin 

verilmesinde yapılacak kamu hizmetlerinin niteliği ve niceliği değil, o hizmeti yapan 

kurum dikkate alınır. Ödenek dağılımını belirleyen kurumun ve parlamentonun; 

yapılacak hizmetler, hizmetlerin verimi ve nasıl yapıldığı hakkında bir fikri yoktur. 

Adeta harcanan para kadar hizmetin yapıldığı kabul edilir. Geleneksel bütçe sistemi 

olarak da adlandırılan bu sistem, uzun bir geçmiĢine, geniĢ bir uygulama alanı 

olmasına ve pek çok tecrübelerine rağmen fayda maliyet analizlerinin yapılamaması, 
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104

 Nihat FALAY; Planlama - Programlama - Bütçeleme Sistemi ve Türk Program Bütçe 

Modeli, Güryay Matbaacılık, Ġstanbul, 1979, s.36. 



34 

 

 

 

performans denetimine imkân vermemesi gibi nedenlerle yerini modern bütçe 

sistemlerine bırakmıĢtır.
105

 

2. Torba Bütçe Sistemi 

Klasik bütçe sisteminde harcama kalemlerine ayrı ayrı ödenek verildiği halde 

torba bütçe sisteminde ödenekler toplu olarak verilir. Bu nedenle harcamacı 

kuruluĢlara verilen ödeneklerde, harcama yerleri bakımından sınırlama 

getirilmemiĢtir. Kamu yöneticilerine harcama öncesi serbestlik tanıyarak esnek 

davranabilmelerini sağlamak çağdaĢ yönetim anlayıĢında kabul edilen bir görüĢtür. 

Ancak harcama sonrasında yapılan denetimlerin gereken etkinlikte olmaması 

durumunda, keyfi harcamaların yapılması ya da kamu kaynağının harcanması 

gereken yerler yerine farklı alanlarda harcanması sonucu ile karĢılaĢılabilir.
106

 

3. Sıfır Esaslı Bütçeleme Sistemi 

Bu sisteme “yeni baĢtan bütçeleme” de denilmektedir. Harcama seviyesindeki 

artıĢ ve azalıĢları esas almak yerine bütün faaliyetlerin yeniden değerlendirilerek 

kaynakların daha verimli ve etkili kullanılmasını amaçlayan modern bir sistemdir. Bu 

bütçe anlayıĢında, daha önceki yıllarda hazırlanan bütçelere olan bağımlılığın 

ortadan kalktığını görebiliyoruz. Bunun yerine, cari yıl bütçesi içerisinde kamu 

kurumlarının hiçbir ödeneğe sahip olmadığı varsayımı ile yapacakları harcamaların 

en küçük ayrıntısına kadar gerekçelerini hazırlamaları ayrıca yapacakları faaliyetleri 

karar paketleri halinde sistematik bir analizle önem sırasına göre sunmaları 

zorunludur. Her yıl öncelikli hizmetler tespit edilerek kaynakların bu hizmetlere 

aktarılmasına, önceliğini yitiren hizmetler için daha az ödenek ayrılması ya da hiç 

ayrılmamasına olanak sağlanmaktadır. Böylece hiçbir analize tabi olmayan verimsiz 

harcamaların önüne geçilebilir.
107
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4. Planlama-Programlama-Bütçeleme Sistemi (PPBS) 

PPBS esasında program bütçe Ģeklinin geliĢtirilerek uygulanmasıdır. Adından 

da anlaĢılacağı üzere sistem; planlama, programlama ve bütçenin oluĢturulması 

aĢamalarından meydana gelmektedir.
108

  

Planlar, uzun vadeli öngörülerdir. Planlama, gelecek birkaç yılı kapsayan 

çeĢitli amaçları ve bu amaçlara ulaĢma yollarını gösteren tahminlerdir. Programlama 

aĢamasında, planlama ile belirlenen amaçları gerçekleĢtirecek hizmetler tespit edilir. 

Belirlenen kamu hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi için gerekli kaynak miktarının 

tespiti ve ödenek ayırma iĢlemi bütçeleme aĢamasıdır.
109

 

PPBS’in özelliklerinden bahsedecek olursak;
110

  

 Uzun vadeli planlamaya dayanır. Devlet’in tüm iĢlevlerinin belirlenmesi 

ve bunlara göre programların ve bütçelerin belirlenmesi temel amaçtır.  

 Uzun vadeli plandaki amaçlara ulaĢmak için kamu hizmetlerinin 

programlar Ģeklinde koordine edilmesidir. Böylece belirli bir amaca 

yönelik programların hedefleri baĢarıldığında, planda belirlenen amaca 

ulaĢılabilecektir. 

 Plan amaçları etrafında koordine edilmiĢ programlara kaynak tahsis 

edilmesidir. Bir baĢka deyiĢle, programların bütçelendirilmesidir.  

 Tüm analiz tekniklerinden yararlanarak bütçe kararlarında rasyonellik 

sağlanmaya çalıĢılır.  

 Program çıktılarının, girdilerle ve amaçlarla iliĢkisini kurmaya çalıĢır.  

5. Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi (PEB) 

Performans; belirlenen hedeflere ulaĢma konusunda gelinen noktayı ifade 

etmektedir. Buna göre bir kurumun performansı, belirli bir dönem sonundaki çıktı ya 

da faaliyetlerinin sonucu Ģeklinde ifade edilmekte ve bu sonuç, kurumun belirlediği 

hedeflere ulaĢma derecesi olarak ele alınmaktadır.
111
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Herhangi bir disiplinde performansın varlığından söz edebilmek için, 

öncelikli olarak ilgili alanda hedeflerin tespit edilmesi ve bu hedefler doğrultusunda 

yapılan faaliyetlerle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir.
112

 Kamu 

kurumları açısından çıktı, ilgili kamu kurumunun hedef kitlesine sunduğu nihai ürün 

veya hizmetler
113

, performans ise sunulan çıktının kalitesidir. 

PEB; kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda 

tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak 

ulaĢılmak istenen hedeflere ulaĢılıp ulaĢılamadığını tespit eden ve sonuçları 

raporlayan bir bütçeleme sistemidir.
114

 

Sistemin temelde dört amacının olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

amaçlar; hükümet programları çerçevesinde amaç ve kaynakları birlikte 

değerlendirmek, programları daha etkin yürütebilecek otoriteleri belirlemek, 

performans bilgisi ile rasyonel karar almaya imkân vermek ve hesap verilebilirliği 

sağlamak.
115

 

PEB; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu olmak üzere üç 

temel unsurdan oluĢmaktadır. Stratejik plan; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli 

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, 

bunlara ulaĢmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.
116

 

Genelde beĢ yıllık hazırlanan stratejik planlarda belirlenen amaç ve hedeflere 

ulaĢabilmek için yıllık performans programları oluĢturulur. Performans programı 

aĢamasında kamu kurumları, stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerinden 

ilgili mali yıl için öncelikli olanlarını belirleyerek, bu hedeflerine yönelik 

faaliyetlerini operasyonelleĢtirmektedir. Ardından performans programındaki 

faaliyetlerin maliyetlendirildiği idare bütçeleri oluĢturulur.  
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Faaliyet raporları ile amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaĢıldığı ortaya koyulur. 

Böylece sistem, nihai aĢama olan faaliyet raporu ile mali saydamlık ve hesap 

verebilirlik ilkelerini somut bir araca dayandırmaktadır.  

B. TÜRKĠYE’DE BÜTÇE SĠSTEMĠ VE UYGULAMALARI 

Her zaman için tahsil edilen vergilerle daha büyük amaçlara ulaĢabilmenin 

yolları aranmıĢtır. Bu arayıĢ bütçenin misyonunu ağırlaĢtırmıĢ ve beraberinde 

bütçeye bir takım ekonomik fonksiyonlar yüklemiĢtir. GeliĢmiĢ ülkelerde 1850-1900 

arasında baĢlayan bu arayıĢın Türkiye’deki yansıması 1961 yılında planlı kalkınma 

dönemine geçiĢle birlikte baĢlamıĢtır.
117

 1973 yılına kadar genel bütçeli kuruluĢlarda, 

1991 yılına kadar da yerel yönetimlerde uygulanan klasik bütçe sisteminde temel 

sınıflandırma biçimi, kurumlar bazında sadece harcama kalemlerine göre yapılan 

sınıflandırmadır. 1964-1972 yılları bütçeleri beĢ yıllık kalkınma planlarının 

yapılmaya baĢlamasıyla birlikte “hizmet bütçeleri” esasında hazırlanmıĢ ve 

giderlerde; cari, yatırım, transfer ayrımı yapılmıĢtır.
118

 

Kamu yönetiminde yaĢanan geliĢmelerle birlikte bütçe reformu yapılması 

gereği tespit edilmiĢ, Fransa, Hollanda ve ABD ile yapılan ortak çalıĢmalar 

neticesinde
119

 1973 yılında bütçenin stratejik bir planlama aracı olarak kullanılmasını 

amaçlayan program bütçe sistemine geçilmiĢtir.  

Ġyi bir bütçe sistemi ile amaçlanan; devletin mali disiplininin sağlandığı, 

kaynakların önceliklere göre tahsis edildiği, bu kaynakların en az maliyetle ve amaca 

uygun bir biçimde kullanıldığı ve kullanılan kaynağın hesabının en iyi biçimde 

verilebildiği bir yapıya kavuĢmaktır.
120

 Kontrol edilemeyen bir sistemin iĢlevlerinden 

de söz edilemez veya bu iĢlevler çoğu zaman tesadüfî sonuçlar doğurur. Bütçenin 

kontrol edilebilmesi ise, bütçe sınıflandırmasının ölçmeye, izlemeye, analiz ve 
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kontrol etmeye, kıyaslamalar yapmaya uygun olmasıyla doğrudan ilgilidir.121 Ancak 

1973 Mali yılında uygulamaya konan Program Bütçe Sisteminin bir türlü hayata 

geçirilemeyen fonksiyonel sınıflandırma uygulaması eksikliğini gidermek amacıyla 

1995 yılında kamunun yeniden yapılandırılmasını amaçlayan Kamu Mali Yönetim 

Projesi kapsamında analitik bütçe sınıflandırması olarak adlandırılan yeni bir bütçe 

sınıflandırması üzerine çalışmalar başlatılmıştır.122 

Analitik Bütçe Sınıflandırması (ABS), bütçe sistemlerine benzer amaçları ve 

politikaları olmayan sadece uluslararası standartlara uygun bir bütçe sınıflandırma 

modelidir. ABS’ye göre kamu harcamaları;123  

 Kamu yönetimi içinde yer alan kurumların idari yapıları dikkate alınarak, 

siyasi ve idari sorumluluğun bütçelerde gösterilmesi amacıyla kurumsal 

sınıflandırmaya, 

 Kamu hizmetlerinin türlerine göre tasnif edildiği fonksiyonel 

sınıflandırmaya, 

 Harcamanın hangi kaynakla finanse edildiğini gösteren finansman tipi 

sınıflandırmaya, 

 Devlet faaliyetlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına 

etkilerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi hedeflenerek 

oluşturulan ekonomik sınıflandırmaya  

tabi tutulmaktadır. Sınıflandırmaya ilişkin bir örnek Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

                                                 
121 Erkan KARAARSLAN, Yazı Dizisi 4, s.4. 
122 Hatice DAYAR-İbrahim BAKIRTAŞ, 2005. s. 103. 
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Gazete, 10.10.2010, Sayı: 27725. 
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Tablo 2. Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Göre Örnek Bütçe Kodlaması 

KURUMSAL 

SINIFLANDIRMA 

FONKSİYONEL 

SINIFLANDIRMA FİNANSMANTİPİ 

EKONOMİK 

SINIFLANDIRMA  

I II III IV I II III IV I I II III IV 

38 33 00 01 09 4 1 00 2 03 2 1 01 
 

Süleyman Demirel 

Üniversitesi 

Üst Yönetim, Akademik 

ve Ġdari Birimler 

38: Yükseköğretim 

Kurumları 

 

Üniversiteler ve 

Yükseköğretim 

Hizmeti Veren 

Kurumlar  

09: Eğitim Hizmetleri 

Özel Bütçeli  

Ġdareler 

Kırtasiye Alımları 

03:Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 

Kamu kurum ve kuruluĢlarının mali planlarının ve mali raporlarının 

uluslararası standartlara uygunluğu sağlanarak konsolide edilebilir hale 

getirilebilmesi, performans esaslı bütçelemeye temel teĢkil edebilmesi, mali yapıda 

saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla; 2004 yılından itibaren 

genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler bütçelerini, analitik bütçe 

sınıflandırmasına uygun olarak hazırlayıp, uygulamaya baĢlamıĢlardır.
124

 

Yüksek Planlama Kurulunun “2004 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi 

Makro Çerçeve Kararı” uyarınca, sekiz kamu kurumunda kurumsal düzeyde stratejik 

planlama ve performans esaslı bütçeleme pilot çalıĢmaları yürütülmesine karar 

verilmiĢ, 2009 yılı itibariyle de tüm kamu kurumları sisteme dâhil edilmiĢtir. 

Kararda, stratejik planlama çalıĢmalarının Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı’nca, performans esaslı bütçeleme çalıĢmalarının ise Maliye Bakanlığı 

tarafından yürütülmesi öngörülmüĢtür.  

2003 yılında kanunlaĢıp 2006 yılından itibaren uygulanmaya baĢlanan 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ile birlikte kamu mali yönetiminde 

stratejik yönetim anlayıĢı benimsenmiĢ olup sistem; kaynakların etkili, ekonomik ve 

verimli kullanımı ile mali saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkeleri üzerine 

kurulmuĢtur. Bu ilkelerin kamu idarelerinde uygulamaya konulabilmesi için yine 

aynı kanun ile performans esaslı bütçeleme sistemi temel yöntem olarak belirlenerek 

sistemin hukuki altyapısı oluĢturulmuĢtur. 
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C. TÜRKĠYE’DE KAMU HARCAMALARININ SEYRĠ 

Türkiye’de 2006 yılına kadar uygulanan 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye 

Kanunu, kamu harcamalarını dar anlamına göre tanımlamaktadır. Kanunun 7. 

maddesine göre devlet harcaması, bütçe içinde devlet adına ifa ya da özel bir 

kanunla ifası taahhüt olunan bir hizmet veya husus karĢılığı olmak üzere devlet 

zimmetinde tahakkuk eden borçtur.
125

 Bu tanıma göre bir harcamanın kamu 

harcaması olabilmesi için: 

 Devlet yararına yapılmıĢ bir hizmet veya teslim edilen bir malın söz 

konusu olması, 

 Özel bir kanuna dayalı olması, 

 Bütçe çerçevesinde yapılıyor olması 

unsurlarını taĢıması gerekmektedir. Fakat bu tanımın bilimsel açıdan fazla bir değer 

ifade etmediği, ayrıca gideri devletin zimmetinde tahakkuk eden bir borç Ģeklinde 

göstermesi bakımından da hatalı olduğu söylenebilir.
126

 

2006 yılından itibaren Türkiye’de kamu mali yönetiminin yapısını ve 

iĢleyiĢini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe 

girmiĢtir. Bu kanunun 3. maddesinde “kamu gideri; kanunlarına dayanılarak 

yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış 

borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından 

doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile 

diğer giderleri ifade eder”
127

 Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Bu tanımlama ile kamu 

harcamaları 1050 sayılı Kanuna göre daha geniĢ anlamda ifade edilmiĢ olsa da vergi 

muaflıkları, Ġktisadi Devlet TeĢekküllerinin harcamaları, kamu yararına hizmet gören 

kurumların ödemeleri gibi unsurları içermemesi nedeniyle bilimsel olarak geniĢ 

anlamda kamu harcamalarını tanımlamadığı söylenebilir. 
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Tablo 3. Genel Devlet Harcamaları Tutarı ve GSMH’ye Oranı (2003-2009) 

(1.000 TL) 

YIL GĠDER GSMH 

GĠDER 

ARTIġI GĠDER/GSMH 

2003 179.429.768 454.828.309   %39 

2004 198.828.914 558.979.235 %11 %36 

2005 214.120.943 648.931.712 %8 %33 

2006 253.293.637 758.390.785 %18 %33 

2007 285.013.474 843.178.421 %13 %34 

2008 328.664.605 950.534.250 %15 %35 

2009 381.948.577 952.558.579 %16 %40 

2010 429.327.894 1.105.101.110 %12 %39 
Kaynak: Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından yayımlanan Temel Ekonomik Göstergelerden 

alınan veriler kullanılarak tarafımızca hazırlanmıĢtır. 

 

Tablo 3’te, Türkiye’de 2003-2010 yılları arasında gerçekleĢen genel devlet 

harcamalarının GSMH’ye oranı gösterilmiĢtir. Harcama rakamlarının her yıl yaklaĢık 

%15 oranında arttığı görülmektedir. GSMH rakamlarının 2010 yılında 2003 yılına 

göre %143 oranında arttığı, buna karĢılık giderlerin de 2010 yılında 2003 yılına göre 

%139 oranında artarak GSMH’nin %39’una tekabül ettiği görülmektedir. Türkiye’de 

kamu harcamalarının seyri ġekil 2’de grafikle gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2. Türkiye’de Genel Devlet Harcamaları Tutarı ve GSMH 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KAMU ALIMLARI 

I. KAVRAMSAL BOYUT 

Kamu harcamalarının önemli bir kısmını oluĢturan kamu alımları, kamu 

kurumlarınca, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için kamu parası kullanılarak, 

belli usuller sonrası belirlenen bir bedel karĢılığında yapılan mal ve hizmet alımları 

ile gerek duyulan yapım iĢlerini ifade etmektedir.
128

 Devlet tarafından 

gerçekleĢtirilen kamu hizmetleri sunumunun olabildiğince azaltılarak piyasa 

tarafından gerçekleĢtirilmesinin yaygınlaĢtığı günümüz dünyasında özelleĢtirmeler, 

ihaleler ve yap-iĢlet-devret modelleri sıkça karĢılaĢılan uygulamalar olmuĢtur. Kamu 

hizmeti anlayıĢında yaĢanan dönüĢümün neticesi olarak kamu alımlarında sayı ve 

tutar olarak önemli bir artıĢ gözlenmiĢtir.  

Kamu alım süreci, ihtiyaç tespiti ile gerekli kaynağın sağlanması dâhil alımın 

planlanmasıyla baĢlar. Bunu ihtiyacın tanımlanması ve temininde uygulanacak 

usulün belirlenmesi izler. Daha sonraki aĢama, alımın gerçekleĢtirilmesi ve sözleĢme 

yönetimini kapsar.
129

 Devlet tarafından sunumuna karar verilen hizmetin yerine 

getirilmesi sürecinde belirlenen yöntemdir.  

OECD tahminlerine göre, kamu alımlarına konu olan piyasa hacmi ülkelerin 

GSMH’lerinin ortalama % 15’ine tekabül etmektedir. Bu bakımdan kamu alımları 

için önemli miktarda kamu kaynağı tahsis edilmekte aynı zamanda dünyadaki mal ve 

hizmet ticareti açısından küresel bir önem taĢımaktadır. Kamu alımları, kamu ve özel 

kesimlerin iliĢkide bulunduğu en önemli alandır. Bu da hem kamu görevlilerinin hem 

de özel kesimin kamu fonlarını kiĢisel çıkarlar için kullanabilecekleri riskli bir alan 

oluĢturmaktadır.
130
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Nitekim, global ölçekte yaklaĢık 7 trilyon ABD Doları gibi bir rakamsal 

büyüklüğe ulaĢan, ülkelerin GSMH'si içerisinde % 10 ile % 20 arasında değiĢen 

oranlarda bir yer iĢgal eden ve önümüzdeki yıllarda bu oranın % 30'un üzerine 

çıkabileceği tahminleri de dikkate alındığında kamu alımları piyasası, ülke 

ekonomileri ve uluslararası ticaret için önemi giderek artan bir alan olmaya devam 

etmektedir.
131

 

İhale; bir iĢin birden fazla istekli arasından, en uygun Ģartları kabul edene 

verilmesi
132

 Ģeklinde ifade edilebilir. Kamu ihalesi, devletin idari görevlerini yerine 

getirmek ve halka hizmet sunmak için gerek duyulan, yapım iĢleri de dâhil olmak 

üzere mal ve hizmetlerin satın alınmasıdır.
133

 Kamu ihalelerini düzenleyen yasal 

metinler, kamu kesimi harcama hukukunun en önemli belgeleri arasında yer 

almaktadır. Bütçe Kanunu ve diğer ilgili mali mevzuat gelirlerin toplanması ve 

harcamaların yapılması ile ilgili temel ilkeleri ve bunların ayrıntılarını belirlerken, 

ihale kanunları kamu hizmetinin görülmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin 

satın alınmasında ve gerek duyulan yapım iĢlerinin yerine getirilmesinde dayanak 

olan ilkeleri ve bunlara iliĢkin kuralları belirler.
134

  

II. ULUSLARARASI VE BÖLGESEL KAMU ALIMLARI 

DÜZENLEMELERĠ 

Genel olarak, ülkelerin kamu alımları sistemlerinin belirli kriterler 

çerçevesinde karĢılaĢtırılarak değerlendirildiği bir çalıĢma bulunmamaktadır. Fakat 

kamu alımları uygulamalarında bazı ülkelerin diğerlerinden daha ileri olduğu 

söylenebilir. Güney Kore ve Brezilya’da e-ihale uygulamaları, Ġngiltere ve Ġtalya’da 

e-ihalenin spesifik bir alanı olan e-katalogun yanı sıra çerçeve anlaĢma uygulamaları, 
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Ġskandinav ülkelerinde ise çevre politikalarını gerçekleĢtirmeye yönelik kamu 

alımları uygulamaları baĢarılı uygulama örnekleri olarak gösterilebilir.
135

 

Uluslar arası ticaretin Ģeklini ve boyutunu etkileyecek derecede büyüklüğe 

sahip olan kamu alımları, genelde uluslar arası ticaretle ilgili olarak en korumacı 

alanı oluĢturmaktadır. Birçok ulusal düzenleme yerli tercih uygulamasına izin 

verirken uluslararası ve bölgesel düzeyde yapılan anlaĢmalar ya da düzenlemeler 

diğer ülkelerdeki tedarikçilerin de yerli tedarikçilerle aynı koĢullarda ihalelere 

katılabilmelerinin sağlanmasını amaçlamaktadır.
136

 Son yıllarda hem yetkileri hem 

kapsamları artan uluslararası kuruluĢlar, aldıkları kararlar ile çok sayıda devleti, 

vatandaĢı ve sivil toplum örgütünü etkileyebilmektedir. Bu çerçevede, uluslararası 

kuruluĢların küresel yönetiĢim konusundaki önemleri gittikçe artmaktadır.
137

 

Dünya Ticaret Örgütü, UNCITRAL (Uluslararası Ticaret Hukuku Üzerine 

BirleĢmiĢ Milletler Komisyonu), OECD, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi 

kuruluĢlar Dünyada kamu alımlarını düzenlemeye yönelik çeĢitli öneriler getirmiĢtir. 

A. DÜNYA TĠCARET ÖRGÜTÜ KAMU ALIMLARI ANLAġMASI 

(DTÖ-KAA) 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), bir uluslararası kuruluĢ olarak, hem çok taraflı 

ticaretin serbestleĢtirilmesi surecindeki baĢarısı hem de gittikçe geniĢleyen kapsam 

alanı ile küresel yönetiĢimin önemli bir aktörüdür. 1947 yılından beri geçici statü ile 

çalıĢan Ticaret Tarifeleri Genel AnlaĢması’nın (GATT) yerine, Uruguay 

Müzakerelerinin sonucunda, 1994 tarihli MarakeĢ AnlaĢması’yla kurulmuĢ, 1 Ocak 

1995 tarihinden itibaren uluslararası kuruluĢ kimliği kazanmıĢtır.
138

 Uluslararası bir 

kuruluĢ olarak DTÖ, kamu alımlarının serbestleĢtirilmesini Dünya genelinde 

baĢarmayı hedeflemektedir.
139
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DTÖ – KAA, 15 Nisan 1994 tarihinde MarakeĢ’te imzalanmıĢ olup 1 Ocak 

1996 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiĢ bulunmaktadır. AnlaĢmanın temel amacı, 

kamu alımlarından kaynaklanan ticaret imkânlarının mümkün olduğunca uluslararası 

rekabete açılmasını sağlamaktır. AnlaĢma, kamu alımları ile ilgili olarak yerli 

üreticileri kayırmayan ve yabancı rakiplere karĢı ayrımcı uygulamalar öngörmeyen 

yasal düzenlemelerin yapılabilmesini sağlamak üzere biçimlendirilmiĢtir. 

AnlaĢmanın getirdiği genel kural ve yükümlülüklerin önemli bir bölümü, ihale 

prosedürlerine yöneliktir.
140

  

Kamu alımları anlaĢmasına egemen olan ilkeler ayrımcılık yapılmaması ve 

ulusal muamele ilkesidir.
141

 Ulusal muamele ilkesine göre kapsamdaki kuruluĢların 

yerli üreticiler lehine fiyat avantajı ya da baĢka avantajlar getiremeyecekleri 

öngörülmektedir. Dolayısıyla taraf ülkeler değerlendirmeyi sunulan mal ve hizmetin 

üretildiği ülkeye göre yapamaz. Bununla birlikte mal ve hizmetlerin alımında en 

uygun fiyat ve en uygun kalite ilkesi yerine yerli üretimin desteklenmesini ya da 

ödemeler dengesinin iyileĢtirilmesini amaçlayan yerli katkı payı (offset) veya 

istihdam yaratmaya yönelik ayrımcı uygulamalar yasaklanmıĢtır.
142

 

Türkiye bu anlaĢmayı imzalamamıĢ olup, toplantılarına gözlemci olarak 

katılmaktadır.
143

 2010 yılı itibarıyla AnlaĢmaya taraf olan ülke sayısı 40’tır. 9 ülke 

ise AnlaĢmaya katılımı müzakere etmektedir. Bu kapsamda, DTÖ – KAA’nın 

öneminin ve etkinliğinin gittikçe arttığı görülmektedir. Türkiye’nin anlaĢmaya taraf 

olması durumunda ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı kalkacak ve 

AnlaĢma kapsamındaki ülkelerin firmaları kamu alımları pazarımıza daha fazla 

katılabileceklerdir. Öte yandan, Türkiye gibi birçok geliĢmekte olan ülkeler için 

kamu alımları pazarı yerli üretimin teĢvik edilmesi suretiyle ekonomik kalkınmada 
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önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, AnlaĢmaya taraf olmaya karar vermeden önce 

AnlaĢmaya taraf olmanın avantaj ve dezavantajları iyi analiz edilmelidir.
144

 

B. UNCITRAL KAMU ALIMLARI MODEL KANUNU 

BirleĢmiĢ Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu, uluslararası ticaret 

alanında, devletlerin özel hukuk kuralları arasındaki farklılıkları gidermek, uyumlaĢtırma 

ve modernizasyonu sağlamak amacı ile BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde 1966 yılında 

kurulmuĢtur.
145

  

Uluslararası ticaret hukukuna iliĢkin uluslararası konvansiyonlar, model kanunlar 

ve hukuk rehberleri hazırlayan komisyon, kamu alımları sisteminin güçlü bir yasal 

çerçeve ile desteklenmesi için kamu alımlarını düzenleyen mevzuatın yetersiz olduğu 

ülkelerde eĢit muamele, saydamlık ve tarafsızlığı geliĢtirmeye yönelik olarak Kamu 

Alımları Model Kanunu’nu hazırlamıĢtır. Model Kanun, çoğu ülke tarafından kamu 

alımları mevzuatının oluĢturulması ya da mevcut düzenlemelerin modernize edilmesinde 

referans alınmıĢtır.
146

 Türk ihale mevzuatının hazırlanmasında AB’nin ihale 

mevzuatının yanı sıra UNCITRAL’in Model Kanunu da dikkate alınmıĢtır.
147

 

“En iyi uygulama” kılavuzu olarak Kanun, ihale alanında makul politikaları 

teĢvik etmeyi, uygulamada gereksinim duyulan kaynakları azaltmayı, hata ve 

aksaklıkları en aza düĢürmeyi amaçlamıĢtır. Sadece makul çözümler önerdiği için 

değil aynı zamanda iyi tasarlandığı için geçiĢ dönemindeki birçok ekonomi 

tarafından benimsenmiĢtir.
148

 Tedarikçilere eĢit muamele, rekabetin sağlanması, 

saydamlık, tasarruf ve etkinliğin sağlanması Kanun’un temel ilkeleri arasında yer 

alır.
149

 

Model Kanunun kapsamına, ulusal savunma ve güvenliğe iliĢkin olanların 

dıĢında tüm ihaleler girmektedir. Ġstisnaların olabildiğince azaltılarak kapsamın geniĢ 
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tutulması Kanun’a tabi ihalelerin oranını artırıcı bir etkiye sahiptir. Savunma ve 

güvenlik alanlarına ilave olarak mevzuatta açıkça belirtilmek kaydıyla, her ülkenin 

ulusal önceliklerine göre belirleyeceği türdeki ihalelerin kapsam dıĢında 

bırakılabileceği konusunda serbesti tanınmıĢtır.
150

 

Ġhale usulleri;  

 Açık ihale usulü,  

 Belli istekliler arasında ihale usulü,  

 Ġki aĢamalı ihale, teklif isteme yöntemi ve rekabetçi pazarlık yöntemi, 

 Maliyet tahmini isteme ve tek kaynaktan temin, 

 Hizmet alımlarında temel yöntem, 

Ģeklinde belirlenmiĢtir. Kural olarak koĢulların diğer ihale usullerinin 

uygulanmasını gerektirmediği durumlarda rekabetçi teklif usulü de denilen açık ihale 

usulü temel ihale usulü olarak belirlenmiĢtir. Ġhalenin bütün isteklilere açık olması, 

tekliflerin değerlendirilmesinde ve en iyi teklifin belirlenmesinde uygulanacak 

yöntemin önceden ilan edilmesi, tekliflerin kamuya açık bir Ģekilde açılması ve 

pazarlığın yapılamaması açık ihale yönteminin baĢlıca özellikleridir.
151

  

C. OECD’NĠN KAMU ALIMLARINA ĠLĠġKĠN ÇALIġMALARI 

OECD’nin kamu alımları alanındaki çalıĢmaları daha çok, iyi yönetiĢim ve 

yolsuzlukla mücadele baĢlıkları altında yer almaktadır. Kötü tasarlanmıĢ ve adil 

uygulanmayan kamu alımları düzenlemelerinin bir yönetiĢim sorunu olduğu ve bu 

aksaklığın da yolsuzluk olgusunu beslediğinden hareketle OECD tarafından da kamu 

alımları alanlarında rekabeti, Ģeffaflığı ve eĢit muameleyi sağlamaya yönelik 

çalıĢmalar yürütülmektedir.
152
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D. DÜNYA BANKASI’NIN KAMU ALIMLARINA ĠLĠġKĠN 

ÇALIġMALARI  

Dünya Bankası’nın finanse ettiği projelere iliĢkin ihaleler Banka tarafından 

hazırlanan kılavuz çerçevesinde yürütülmektedir. Kredi sözleĢmelerinin bir maddesi 

ile krediyi alan hükümet veya kuruluĢların bu proje kapsamındaki iĢ ve alımlar için 

Dünya Bankasının ihale mevzuatına uyulması Ģart koĢulmuĢtur.
153

  

En uygun alım ve etkinlik, rekabet ve eĢit muamele, yerli endüstri ve üretimin 

geliĢtirilmesi ile saydamlık kamu alımlarında esas alınan temel ilkelerdir. Banka’nın 

hem ihale öncesi hem ihale sonrası süreci inceleme yetkisi olup bütün belgelerin 

taslak metinleri öncelikle Banka’nın onayına sunulur. Aynı Ģekilde ihale usulleri de 

incelenir ve herhangi bir usulsüzlük görülmesi halinde finansman kesilir.
154

 

E. AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NDE KAMU ALIMLARI 

Avrupa Birliğini oluĢturan Devletler, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran 

Roma AntlaĢması ile birlikte ekonomik bütünleĢme amacı doğrultusunda, önce 1968 

yılında Gümrük Birliğini gerçekleĢtirmiĢler, 1993 yılı baĢında da Tek Pazar hedefine 

yönelik olarak malların, kiĢilerin, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaĢımına mani 

olan engelleri kaldırmıĢlardır. Kamu alımları konusu, Kurucu AntlaĢmaların 

hiçbirisinde bağımsız bir baĢlık altında düzenlenmiĢ olmasa da özellikle Avrupa 

Topluluğu AntlaĢmasının malların, iĢgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest 

dolaĢımı ile yerleĢme serbestisine iliĢkin kuralları, bu alana iliĢkin mevzuatın 

uyumlaĢtırılması için yeterli hukuksal dayanağı sağlamaktadır.
155

 

Avrupa Birliği, kamu alımları konusunda 1970’li yılların baĢından itibaren 

çeĢitli düzenlemeler yaparak tüm üye devletlerde söz konusu düzenlemelerle uyumlu 

uygulamaların hayata geçirilmesini hedeflemiĢtir. Topluluk müktesebatının beĢinci 

faslını oluĢturan kamu alımları, Avrupa Tek Pazarı’nın önemli bir unsurudur ve Tek 
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Pazarı ilgilendiren diğer hususlar gibi kamu alımları da Tek Pazarı düzenleyen genel 

ilkelere tabidir. Bu ilkeler;
156

 

 Ģeffaflık,  

 ayrımcılık yapmama,  

 karĢılıklı tanıma,  

 orantısallık,  

 Topluluk müktesebatına uyum, 

Ģeklinde sıralanabilir. 

AB, kamu alımları alanında üye ülkelerde tek bir sistem kurmak yerine 

uygulamaları koordine ederek rekabeti, Ģeffaflığı ve eĢit muameleyi garanti edecek 

ulusal düzenlemeler yapılmasını sağlamaya çalıĢmaktadır. Bu amaçla, 1970’li 

yıllarda yapım iĢlerine yönelik ve 90’lı yıllarda da kamunun mal ve hizmet alımları 

ile yapım iĢlerini düzenleyen direktifler çıkarılmıĢtır.
157

 

1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi (Single European Act) ile 

aralarında kamu alımlarının da bulunduğu 300’e yakın direktiften oluĢan Tek Pazar 

Programı tüm Üye Devletlerde uygulanmaya baĢlanmıĢtır.  

Avrupa Birliği bütçesinden kamu alımlarına ayrılan payın yaklaĢık % 15 

olduğu tahmin edilmektedir.
158

 Bu da Avrupa Birliği ekonomisinde kamu alımlarının 

önemli bir role sahip olduğunun ve bu alanda yapılan düzenlemelerin öneminin ciddi 

bir göstergesidir. 

Kamu alımları için Avrupa Birliği çerçevesinde üye devletlerin tabi oldukları 

AB Kamu Alımları direktifleri Ģunlardır:
159

  

1- 18 Haziran 1992 tarihli ve 92/50/EEC sayılı kamu hizmet 

sözleĢmelerinin yapılmasına iliĢkin usullerin koordinasyonunu konu alan 

Konsey direktifi;  
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2- 14 Haziran 1993 tarih ve 93/36/EEC sayılı kamunun mal alımı 

sözleĢmelerinin yapılmasına iliĢkin usullerin koordinasyonunu konu alan 

Konsey Direktifi;  

3- 14 Haziran 1993 tarih ve 93/37/EEC sayılı kamu iĢ sözleĢmelerinin 

yapılmasına iliĢkin usullerin koordinasyonunu konu alan Konsey Direktifi;  

4- 14 Haziran 1993 tarih ve 93/38/EEC sayılı su, enerji, ulaĢtırma ve 

telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların tabi olduğu 

ihale usullerinin koordinasyonuna iliĢkin Konsey Direktifi. 

Ancak, yapılan bu çalıĢmaların mevcut sorunların mutlak çözümünü 

sağlayamamıĢ olması ve kamu alımları politikasının Avrupa Tek Pazarı’nın 

hedeflerine ulaĢması açısından büyük önem taĢıması nedeniyle Komisyon, 1996 

yılında Avrupa Birliği’nde kamu alımlarının genel çerçevesini çizen bir “YeĢil 

Kitap” yayınlamıĢtır. YeĢil Kitap’a iliĢkin olarak ilgili paydaĢlardan gelen görüĢleri 

inceleyen Komisyon, 11 Mart 1998 tarihinde “Avrupa Birliği’nde Kamu Alımları” 

baĢlıklı Tebliğ ile kamu alımlarına iliĢkin ileriye yönelik stratejisini ortaya 

koymuĢtur. Söz konusu Tebliğ’de;
160

 

 Mevcut direktiflerin basitleĢtirilerek, piyasada yaĢanan geliĢmelere kolaylıkla 

uyum sağlanması, 

 Çerçeve sözleĢmeler, 

 Ġmtiyaz sözleĢmeleri ve kamu-özel iĢbirliklerinin farklı türleri, 

 Kamu alımları politikasının uygulanmasından sorumlu bağımsız uzman 

kuruluĢların oluĢturulması, 

 Yolsuzlukla mücadele, 

 KOBĠ’ler, 

 Elektronik ihale usulleri, 

 Kamu alımları politikasının, savunma, çevre, sosyal politikalar ve tüketicinin 

korunması politikası ile uyumlaĢtırılması, 

 Üçüncü ülkelerin kamu alımları pazarlarına eriĢiminin sağlanması,  

gibi unsurlara değinilmiĢtir. 
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Konuyu basitleĢtirmek ve bu ilkelerin daha iyi uygulanmasını sağlamak 

amacıyla Avrupa Birliği 2004 yılında kamu alımları üzerine olan yasalarını tekrar 

gözden geçirmiĢ ve iki ana direktif altında birleĢtirmiĢtir:  

1- 2004/18/EC sayılı ve 31.03.2004 tarihli Konsey ve Parlamento Direktifi ile 

mal, hizmet ve yapım iĢlerine iliĢkin kamu alımlarını düzenleyen kurallar tek bir 

metinde birleĢtirilmiĢtir.  

2- 2004/17/EC sayılı ve 31.03.2004 tarihli diğer bir Direktif ile su, enerji, 

ulaĢtırma ve posta hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren iĢletmelerin alımları 

düzenlenmiĢtir.  

Bu yönergeler neticesinde oluĢan kamu alımları uygulamalarının temel 

ilkeleri Ģöyle sıralanabilir:
161

 

1. VatandaĢın Parasının Ġyi Kullanıldığı Kamu Alımı: Kamu alımları politikasının 

hedefi, vergi ödeyenlerin parasının etkili bir biçimde idare edilmesini ve verimli 

harcamalara yönlendirilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla alım sistemi, sözleĢmeyi 

yapanlarca paranın en değerli Ģekilde kullanılabilmesini sağlamalıdır.  

2. EĢit Muamelenin Uygulandığı Kamu Alımı: Tarafların, kararların “eĢit 

muamele” ve “bozucu uygulamalardan uzak olma” esaslarına dayandığını garanti 

etmesi gerekmektedir. 

3. Ayrımcılığa Ġzin Vermeyen Kamu Alımı: Uygulamaların ayrımcılığa izin 

vermemesi gerekir. Alımlar hususunda bu prensip mal ve hizmet teklifi verenlere 

ulusal bir öncelik tanınmasını yasaklar.  

4. ġeffaf ve Güvenilir Kamu Alımı: ġeffaflık, sistemin çalıĢması ve güvenilirliği 

için gerekli olan diğer bir ilkedir. Gerekli bilgiye ulaĢım hakkı anlamına da gelen 

Ģeffaflık ilkesi, alım politikaları ve uygulamalarının herkes tarafından eriĢilebilir 

nitelikte olması Ģeklinde açıklanabilir.  

Bu direktifler ile kamu alımları alanı yeniden düzenlenmiĢ ve üye ülkelere, 

kamu alımları alanındaki düzenlemelerini bu iki yeni direktife uygun hale getirmesi 

için Ocak 2006 sonuna kadar süre verilmiĢtir.
162
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III. KAMU ALIMLARI KONUSUNDA TÜRKĠYE’NĠN AB 

MÜKTESEBATINA UYUM SÜRECĠ  

AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır. AB'yi kuran ve daha 

sonra değiĢikliğe uğrayan antlaĢmaları, aday ülkelerin AB'ye katılırken imzaladıkları 

katılım antlaĢmalarını, Konsey, Komisyon, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi 

Topluluk organlarının çıkardıkları tüm mevzuatı ifade etmektedir. Söz konusu 

müktesebat, Katılım Müzakereleri Fasılları çerçevesinde 35 baĢlık altında 

sınıflandırılmıĢtır. Kamu alımları, katılım müzakerelerinin 5 numaralı faslı altında 

ele alınmaktadır.
163

 

Avrupa kamu yönetimi ilkelerine iliĢin OECD raporuna göre; AB Üye 

Devletlerinin ulusal kamu yönetimi kurumları, topluluk müktesebatını yerine 

getirirler ve uygularlar. Aynı Ģekilde, aday ülkelerin kamu yönetimleri de genel iyi 

yönetiĢim ilkelerini benimsemeli ve AB içerisinde belirlenen idari standartlara 

uymalıdırlar. Müktesebat kapsamına giren alanlar da dâhil olmak üzere, kamu 

yönetiminin bütününün güvenilir Ģekilde iĢlemesi açısından hayati önem taĢıması 

nedeniyle, aday ülkenin genel yatay yönetiĢim sistemi AB üyeliğinin gereklerini 

yerine getirmelidir. Aday ülkeler, AB mevzuatını kendi yasalarına uyarlamak ve 

uygulamayı sağlayacak idari sistemleri kurmakla yükümlüdürler. Ayrıca aday 

ülkelerin gösterdiği ilerleme, bu kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir. Avrupa 

Komisyonu tarafından yayınlanan Ġlerleme Raporlarının lafzına bakıldığında, aday 

ülkeler müktesebatı uygulamak konusundaki idari ve yargısal kapasiteleri 

çerçevesinde değerlendirilirler. Bu ifade kapalı Ģekilde aday ülkelerin sağladığı 

ilerlemenin, Avrupa idari standartları çerçevesinde değerlendirileceğini ima 

etmektedir.
164

 

Türkiye, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleĢtirilen AB 

Devlet ve Hükümet BaĢkanları Zirvesi’nde diğer aday ülkelerle eĢit Ģartlarda AB’ye 

aday ülke olarak kabul edilmiĢtir. Zirve metninde, Türkiye’nin, diğer aday ülkelere 

uygulanan kriterler çerçevesinde aday ülke olduğunun ilan edilmesinin yanı sıra, 
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üyelik bakımından gerekli olan reformların gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak AB 

tarafından Türkiye için bir katılım öncesi strateji geliĢtirileceği belirtilmiĢtir.
165

 

Katılım Ortaklığı Belgesi, Avrupa Birliğine aday ülkeler için AB tarafından 

hazırlanan ve her bir aday ülkenin AB'ye katılım yönünde geliĢme kaydetmesi 

gereken öncelikli alanların değerlendirildiği bir belgedir. Türkiye'nin Helsinki 

Zirvesinde aday ülke ilan edilmesinin ardından, Avrupa Komisyonu tarafından, 

Türkiye'nin Kopenhag ekonomik ve siyasi kriterlerine uyum sağlama ve Topluluk 

müktesebatını kabul etme doğrultusundaki yükümlülükleri kapsamında yapması 

gerekenleri, kısa ve orta vadeli önceliklere iliĢkin bir takvimi de içerecek Ģekilde 

hazırlanan "Türkiye Ġçin Katılım Ortaklığı Belgesi" 8 Mart 2001 tarihli Konsey 

Kararı ile kabul edilmiĢ olup, 24 Mart 2001 tarih ve OJ L 85 sayılı Avrupa 

Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanmıĢtır. 

Avrupa Birliği Komisyonu, "bir yol haritası" olarak tanımlanan ve 

Türkiye'nin tam üyelik stratejisini tek taraflı olarak belirlendiği Katılım Ortaklığı 

Belgesi’nde, kısa ve orta vadede gerçekleĢtirilmesi gereken öncelikli kriterleri 

belirlemiĢtir. Ekonomik kriterler altında “Ġç Pazar” baĢlıklı bölümde incelenen 

“kamu alımları” konusunda kısa vadede; özellikle kamu alımları sisteminin daha 

Ģeffaf ve güvenilir olmasını temin ederek Topluluk müktesebatına uyumun 

baĢlatılması, orta vadede ise Topluluk müktesebatına uyumun tamamlanması, etkin 

yürütme ve uygulamanın sağlanması gerektiği belirtilmiĢtir. 

AB müktesebatına uyum sağlanması için mevzuatımızda yapılacak yeni 

düzenlemelerin, uyum için gerekli beĢeri ve mali kaynakların, AB müktesebatının 

üstlenilmesi için gerekli olan idari kapasitenin geliĢtirilmesinin ve kısa ve orta vadeli 

öncelikler takviminin yer aldığı AB Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye 

Ulusal Programı (Ulusal Program) 19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu 

tarafından kabul edilmiĢtir. Bu programla kamu alımları mevzuatının AB 

müktesebatına uyumunun orta vadede sağlanması planlanmıĢtır.
166
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12-13 Aralık 2002 tarihlerinde özellikle aday ülkeler için önemli kriterler 

belirleyen en önemli AB Zirvesi Danimarka’nın baĢkenti Kopenhag’da 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Kopenhag Zirvesi’nde, Türkiye için Katılım Ortaklığı 

Belgesi’nin gözden geçirilmesi ve Türkiye’ye sağlanacak mali yardımın artırılması 

yönündeki yaklaĢım kabul edilerek, Komisyon, Türkiye için yeni bir Katılım 

Ortaklığı Belgesi hazırlamaya davet edilmiĢtir.
167

 Bu doğrultuda, 14 Nisan 2003 

tarihinde AB Konseyi tarafından kabul edilen "Türkiye Ġçin Katılım Ortaklığı 

Belgesi"nde, Türkiye’nin iki yıllık süre içerisindeki durumu değerlendirilerek 2001 

Katılım Ortaklığı Belgesi revize edilmiĢtir. Bu belgede Türkiye’nin, kısa vadede 

kamu ihaleleri mevzuatının müktesebata uyumunun tamamlanması ile yeni Kamu 

Ġhale Kanununun uygulanması ve izlenmesi için Kamu Ġhale Kurumunun 

kapasitesinin artırılması gerektiği, orta vadede ise Kamu Ġhale Kurumunun iyi 

iĢlemesinin sağlanması ile kamu ihale rejiminin etkili uygulanması ve denetiminin 

müktesebata uygun bir biçimde sağlanması gerektiği belirtilmiĢtir. Ulusal Program 

da buna paralel olarak revize edilerek Haziran 2003’te Bakanlar Kurulu tarafından 

kabul edilmiĢtir. 

Katılım Müzakereleri, aday ülkenin AB Müktesebatını ne kadar sürede kendi 

iç hukukuna uyarlayıp yürürlüğe koyacağının ve etkili bir Ģekilde uygulayacağının 

belirlendiği süreçtir. Müzakereler, sürecin ilk aĢaması olan “tarama” ile 

baĢlamaktadır. Her bir müzakere faslının taraması bittikten sonra, Komisyon, üye 

ülkelere “tarama sonu raporu” adı altında bir rapor sunmaktadır. Raporlarda, ayrıntılı 

tarama sırasında verilen bilgilere dayanarak ülkelerin müzakerelere hazır olup 

olmadığı değerlendirilmekte ve faslın müzakereye açılması ya da tamamlanması 

gereken açılıĢ kriterleri önerilmektedir.
168

 

Tablo 4, Türkiye’nin Temmuz 2010 tarihinde fasıllar bazında müzakere 

sürecindeki durumunu göstermektedir. Kamu Alımları faslı, Konsey’de onaylanıp 

açılıĢ kriteri belirlenen fasıllar arasında yer almaktadır. 

                                                 
167

 M. Akif ÖZER, “Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin EĢiğinde Türkiye”, Yönetim ve Ekonomi, 

Cilt.16, Sayı:1, 2009, s.94. 
168

 BaĢbakanlık-Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, AB Katılım Müzakereleri, 

<http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=37>, 29.03.2011. 

http://www.abgs.gov.tr/files/tarama/tarama.htm


55 

 

 

 

Tablo 4. Müzakere Sürecinde Mevcut Durum (Temmuz 2010) 

                             

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Katılım Müzakereleri, <http://www.abgs.gov.tr/files/fasillar/muzakere_surecinde_mevcut_durum.pdf>
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Kamu alımları faslına iliĢkin tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları sırasıyla 7 

Kasım 2005 ve 28 Kasım 2005 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleĢtirilmiĢtir. Tarama 

toplantılarının ardından Avrupa Komisyonu tarafından bir tarama sonu raporu 

hazırlanmıĢ ve Kamu alımları faslına iliĢkin açılıĢ kriterleri belirlenmiĢtir:
169

 

1- Türkiye, müktesebata uyum sürecini ve bu fasılda yapılacak müzakere 

sürecini kolaylaĢtırmak üzere kamu alımlarına iliĢkin tutarlı bir politika izlenmesini 

temin edecek ve uygulamayı yönlendirecek bir kurumu görevlendirmelidir. 

2- Türkiye, kamu alımlarına iliĢkin mevzuat uyumunun tam olarak 

sağlanması, yerli isteklilerin lehine hükümlerin ve diğer ayrımcı uygulamaların 

ortadan kaldırılması ve Ģikâyetlerin incelenmesinden sorumlu kurumlar ve uygulayıcı 

kuruluĢlar da dâhil olmak üzere idari kapasitenin güçlendirilmesi konularında gerekli 

tüm reformlara iliĢkin takvim ve aĢamaları içeren kapsamlı bir Strateji Belgesi’ni 

Komisyon’a sunmalıdır. 

3- Topluluk mevzuatı ile uyumlu olmayan ancak pek çok kanunda da yer alan 

ihale rejimine yönelik tüm istisnalar yürürlükten kaldırılmalıdır. 

23 Ocak 2006 tarihli Avrupa Birliği Konseyi Kararı ekinde yer alan 2005 

Katılım Ortaklığı Belgesi’nde de kısa vadede, baĢta kamu hizmetleri sektöründeki 

imtiyazlar olmak üzere gözden geçirme süreçleri ile ilgili kamu ihaleleri mevzuatının 

müktesebat ile uyumunun hızlandırılması, yeni Kamu Ġhale Kanunu’nun 

uygulanması için Kamu Ġhale Kurumu’nun kapasitesinin artırılması, orta vade ihale 

prosedürlerinde elektronik yöntemlerin kullanımının teĢvik edilmesi ve Türkiye’nin 

kamu ihaleleri sisteminin, ihale sürecinin tüm adımlarında elektronik yöntemlerin 

kullanımını da içerecek Ģekilde geliĢtirilmesi için kapsamlı bir ulusal stratejinin 

benimsenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

18 ġubat 2008 tarih ve 2008/157/AT sayılı Konsey Kararı ekinde yer alan 

2007 Katılım Ortaklığı Belgesi’nde “Kamu Alımları” faslı ile ilgili olarak kısa 

vadede, faslın açılıĢ kriterlerinden ilk ikisinin gerçekleĢtirilmesi, orta vadede ise 

kamu alımı stratejisinin uygulanması ve yine elektronik yöntemlerin kullanımının 

teĢvik edilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 
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IV. TÜRKĠYE’DE KAMU ALIMLARI HUKUKU 

A. GENEL BAKIġ 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu yürürlüğe girinceye kadar Türkiye’de hem 

kamu alımları hem de satıĢ, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi gibi bedel 

artırmaya yönelik ihaleler tek bir kanunla yürütülmüĢtür. Anılan Kanunun yürürlüğe 

girmesinde, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun idareler itibarıyla kapsamının dar 

olduğu, Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu olmadığı, ihale iĢlemlerinde rekabet ve 

saydamlığı yeterince tesis etmeyen yöntemler ve ihale usulleri içerdiği, menfaat ihlâli 

durumunda etkin bir Ģikâyet mekanizmasının kurulmamıĢ olduğu gibi yetersizlikleri 

etkili olmuĢtur.
170

 

Kamu harcama ve kontrol sisteminin bir parçası olan kamu ihale sistemini 

yeniden düzenlemek için 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu çıkarılmıĢtır. 

Çıkarılan bu kanunlarda uluslararası düzenlemeler ve ülke deneyimleri göz önünde 

bulundurularak saydam, tarafsız ve rekabete dayalı bir ihale sisteminin oluĢturulması 

amaçlanmıĢtır.
171

 

Kanun’un hazırlanması aĢamasında UNCITRAL Model Kanunu temel 

kaynak olarak kullanılmıĢtır. Bunun yanında AT Kamu Ġhale Direktiflerinin, Dünya 

Bankası’nın ihale prosedürlerinin ve DTÖ’ nün ihale hükümlerinin de bazı 

prensipleri esas alınmıĢtır.
172

 

Kamu Ġhale Kanunu ile kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluĢlar ile 

bunlara bağlı birlik ve ortaklıklar kapsama dâhil edilerek kanun kapsamı 

geniĢletilmeye çalıĢılmıĢtır. Uluslararası ihale uygulamalarına paralel olarak açık 

ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olmak üzere üç ihale 

yöntemi benimsenmiĢtir. Belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü 

uygulamaları belirli Ģartlara bağlanarak sınırlı tutulmaya çalıĢılmıĢ, açık ihale 

usulünün esas alım yöntemi olarak uygulanması amaçlanmıĢtır. Böylelikle idareler 

için Ģaibeli sayılabilecek uygulamalar olabildiğince azaltılmıĢtır. Ġhalelerde rekabetin 
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sağlanabilmesi amacıyla isteklilere; ihale dokümanlarını inceleyip gerçekçi 

tekliflerini hazırlayabilecekleri, dokümanlardaki ya da ilanlardaki hataları idareye 

bildirerek düzeltilmesini sağlayabilecekleri süreler tanınmıĢtır.
173

 

Tablo 5. Türkiye’de Kamu Alımlarının Kamu Harcamalarına ve GSMH’ye 

Oranı 

(1.000 TL) 

YIL 

KAMU 

ALIMLARI GĠDER GSMH 

KAMU 

ALIMLARI/ 

GSMH 

KAMU 

ALIMLARI/ 

GĠDER 

2005 30.684.742 214.120.943 648.931.712 %5 %14 

2006 39.023.460 253.293.637 758.390.785 %5 %15 

2007 65.978.292 285.013.474 843.178.421 %8 %23 

2008 83.915.297 328.664.605 950.534.250 %9 %26 

2009 66.224.836 381.948.577 952.558.579 %7 %17 

2010 69.510.284 429.327.894 1.105.101.110 %6 %16 

Kaynak: Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından yayımlanan Temel Ekonomik Göstergeler ve 

Kamu Ġhale Kurumu tarafından yayımlanan Kamu Alımları Ġzleme Raporlarından alınan 

veriler kullanılarak tarafımızca hazırlanmıĢtır. 

Tablo 5’te, Türkiye’de kamu alımları için ayrılan kaynağın, genel devlet 

harcamalarına ve GSMH’ye oranı gösterilmiĢtir. Türkiye’deki duruma bakıldığında, 

kamu alımlarının GSMH içerisindeki payının yaklaĢık % 7 olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de 2008 yılında 83,9 milyon TL olarak gerçekleĢen kamu alımlarının, aynı 

yıl devlet harcamaları tutarı olan 328,6 milyon TL içinde % 26’lık paya sahip olduğu 

görülmektedir. 2010 yılında % 16, 2009 yılında % 17, 2007 yılında % 23; 2006 

yılında % 15; 2005 yılında ise % 14 olarak gerçekleĢen bu oranlar, dünya 

ortalamaları düzeyindedir.
174

 

B. KAPSAM 

Kamu Ġhale Kanunu öncesinde kamu ihaleleri, farklı kurumlar için farklı 

düzenlemelerin bulunduğu bir uygulama alanıydı. Bu nedenle kamu kaynağı 

kullanan kurumların tamamını kapsayan bir ihale mevzuatının hazırlanması 

gerektiği, Dünya Bankası ve AB Komisyonu tarafından sürekli ileri sürülmüĢtür.
175

 

KĠK ile ihale mevzuatına tabi kurumların kapsamı geniĢletilmiĢtir.  
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Bu çerçevede genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli 

idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluĢlar, 

birlikler (meslekî kuruluĢ Ģeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluĢları 

hariç), tüzel kiĢiler, kamu iktisadi kuruluĢları ile iktisadi devlet teĢekküllerinden 

oluĢan kamu iktisadi teĢebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluĢları, fonlar, özel kanunlarla 

kurulmuĢ ve kendilerine kamu görevi verilmiĢ tüzel kiĢiliğe sahip kuruluĢlar 

(meslekî kuruluĢlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli 

kuruluĢlar, belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeĢit kuruluĢ, müessese, 

birlik, iĢletme ve Ģirketler, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu 

bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin 

yarısından fazlasına sahip bulundukları Ģirketlerin yapım ihaleleri, kanun kapsamına 

alınmıĢtır. Sayılan bu idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karĢılanan 

mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre 

yürütülür.
176

 

Dolayısıyla DĠK, yürürlükten kaldırılmamıĢ, mal ve hizmet alımları ile yapım 

iĢleri (kamu harcaması gerektiren iĢler) KĠK kapsamında gerçekleĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Kamu geliri elde edilmesini sağlayan satım, kiralama, trampa, 

mülkiyetin gayri ayni hak tesisi iĢleri DĠK kapsamında yürütülmeye devam 

edilmektedir. 

C. ĠLKELER 

Ġdareler alım konusu mal ve hizmeti ya da yapım iĢini en uygun fiyatla, 

sorunsuz ve kaliteli bir Ģekilde teslim alabilmek için ihale sürecini iĢletmektedir. 

Ülkelerin bu hedefleri gerçekleĢtirebilmek için geliĢtirecekleri kamu alımları 

sistemlerinin temel ilkelerini belirlemeleri gerekir.
177

 Kamu Ġhale Kanunu’nun 5. 

maddesine göre idareler, yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eĢit muameleyi, 

güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında 

karĢılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Söz 
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konusu ilkeler, uluslararası ve bölgesel düzenlemelerde de yer alan tanım ve 

içerikleri itibariyle üzerinde uzlaĢılmıĢ ilkelerdir. 

KĠK’in aynı maddesinde; aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı 

olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım iĢleri bir arada ihale 

edilemeyeceği, eĢik değerlerin altında kalmak amacıyla idareler tarafında mal veya 

hizmet alımları ile yapım iĢleri ihalelerinin kısımlara bölünemeyeceği, açık ihale 

usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, ödeneği 

bulunmayan hiçbir iĢ için ihaleye çıkılamayacağı belirtilmiĢtir. Böylece ödeneksizlik 

nedeniyle tamamlanamayarak yarım bırakılan ya da çok uzun sürelerde 

sonuçlandırılan iĢlerden dolayı kaynak israfının önlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Bir kamu alımları sisteminde bulunması gereken baĢlıca ilkeler; rekabet, 

güvenilirlik, saydamlık, etkinlik, en uygun fiyat, tüketici memnuniyeti, istikrar olarak 

sayılabilir. Bunlardan rekabet, saydamlık, etkinlik ve en uygun fiyat ilkeleri ayrı bir 

öneme sahiptir.
178

 

a. Saydamlık: Saydamlık, denetim mekanizmalarının sağlıklı bir Ģekilde 

iĢletilebilmesi için gerekli olan bilginin sistem tarafından üretilmesidir. 

Daha ayrıntılı bir tanımla saydamlık, devletin hedeflerini, hedeflerine 

ulaĢmak için uyguladığı yöntem ve politikaları, bunların sonuçlarını 

izlemek için gerekli olan bilgiyi düzenli ve güvenilir bir Ģekilde 

sunmasıdır.
179

 Kamu alımları açısından saydamlık ilkesi; ihale sürecinde 

izlenecek yöntemin, gerekli koĢulların, değerlendirme kriterlerinin ihale 

dokümanlarında belirtilmesini gerektirir. Bununla beraber ihalelerin ve 

sonuçlarının ilanı, istatistikî verilerin yayımlanması da saydamlık 

ilkesinin gereği olarak görülebilir. Ġhale sürecinin doğru iĢletilmesi 

konusunda kamuoyu denetiminin gerçekleĢebilmesine olanak sağlar. 

b. Rekabet: Ġhtiyaç duyulan mal ve hizmeti en düĢük fiyata sağlayacak olan 

tedarikçinin seçimi rekabetin sağlanması ile gerçekleĢtirilebilir. 

SınırlandırılmamıĢ ve uluslararası katılıma izin veren bir sistem rekabet 

ortamının sağlanması ile mümkün olabilir. Ġhalelerde rekabetin 
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sağlanması, etkin bir ihale sisteminin oluĢturulmasının yanı sıra 

yolsuzlukların önlenmesi açısında da önemli bir faktördür.
180

 

c. Etkinlik: Etkin bir kamu alımı sistemi, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin 

doğru tespit edilebildiği ve ihtiyacı en uygun fiyat ve kaliteyle 

sunabilecek olan tedarikçinin seçilebildiği bir sistemdir. Kamu 

alımlarında sağlanan etkinlik, kamu hizmetlerinin sağlanması noktasında 

büyük önem arz etmektedir. Kamu hizmetlerinin istenen düzeyde 

sağlanabilmesi kamu alımları sisteminin etkinliğiyle paralellik 

göstermektedir.  

d. En uygun fiyat (Value for money): Ġhtiyacı karĢılayacak nitelikteki mal 

ya da hizmetin en az kamu kaynağı ile sağlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle 

kamu hizmetlerinin finansmanı olarak vatandaĢın ödediği vergilerin en iyi 

pazarlıkla, optimal faydayı sağlayacak Ģekilde kullanılmasıdır. Bunun için 

idareler ihtiyacı doğru tespit etmeli ve alım iĢlemini doğru zamanda 

gerçekleĢtirmelidir. 

D. GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL SÜRECĠ 

Türk hukuk sisteminde kamu alımlarının tarihsel geliĢimi yaklaĢık 150 

senelik bir geçmiĢe sahiptir. Kamu alımları mevzuatı alanında tarihsel sürece 

bakıldığında, bu alandaki ilk yasal düzenleme 1857 yılında çıkarılan mübayaa (satın 

alma) ile ilgili bir nizamnamedir. Bu nizamname 1. Dünya SavaĢı döneminde savaĢ 

Ģartları içinde kamu idarelerine bazı kolaylıklar sağlamak üzere 1914 ve 1919 

yıllarında değiĢtirilmiĢtir.
181

 

Cumhuriyetin ilanı öncesinde Nizamname seviyesinde ve dağınık bir 

düzenleme tarzı çerçevesinde hüküm altına alınan kamu alımları konusunda ilk 

kanuni düzenleme 1925 yılında yapılmıĢtır. 661 sayılı Hükümetin Namına Vuku 

Bulacak Müzayede, MünakaĢa ve Ġhalat Kanunu 22.4.1925 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢ ve idarelerce yapılacak her türlü satın alma, satma, kiraya verme, yapım, 

onarım, keĢif, taĢıma ve benzeri iĢlerin kapalı zarf, açık arttırma ve eksiltme, pazarlık 
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ve emanet usullerinden hangisine istinaden yürütüleceği hükme bağlanmıĢtır. 

Yürürlükte kaldığı süre içerisinde karĢılaĢılan ihtiyaçlar çerçevesinde Kanunda 

birtakım değiĢikliklere gidilmiĢ ancak idari yapının geliĢen fonksiyonları karĢısında 

yetersiz kaldığından
182

 1934 yılında yerini 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve Ġhale 

Kanunu’na
183

 bırakmıĢtır.  

Artırma, Eksiltme ve Ġhale Kanunu, yaklaĢık elli yıl yürürlükte kalmıĢtır. Katı 

hükümleri, zaman kaybına neden olan formaliteler içeren düzenlemeleri kamu 

ihtiyaçlarının karĢılanmasında güçlüklere sebep olmuĢtur. Bu sebeplerle bazı 

idarelerin bu kanun hükümlerinden istisna tutulma giriĢimleri olmuĢ bunun üzerine 

bazı ihtiyaçların pazarlıkla ve emaneten yaptırılabilmesine iliĢkin geçici ve istisnai 

yetkiler alınmıĢtır.
184

  

2490 sayılı Kanun, eksiltmelerde teklif edilen bedellerden en düĢük olanının 

en uygun bedel olacağı ilkesini benimsemiĢti. Ancak, iĢin sadece en düĢük bedelle 

değil aynı zamanda güvenilir ve gereklerine uygun bir biçimde yaptırılması da esas 

olduğundan, eksiltmelerde en düĢük bedelin en uygun bedel olacağı ilkesi, 

eksiltmelerden beklenen amacın her zaman gerçekleĢtirilmesini mümkün 

kılmamaktaydı. ĠĢin, en düĢük bedeli teklif edene yaptırılması, çoğu kez istenilen 

nitelikte yapılmaması ya da hiç yapılmaması sonucunu doğuruyordu.
185

  

Kanunun, büyüyen ekonomi karĢısında ihtiyacı karĢılayamamaya baĢlaması 

üzerine 1983 yılında on dokuz yıl süreyle uygulanacak olan 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu
186

 çıkarılmıĢ, 1.1.1984 tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar yürürlükte 

kalmıĢtır. 

2886 sayılı Yasa ile idarelerin yetki ve sorumlulukları artırılmıĢ, zaman 

kaybına neden olan formaliteler çıkarılmıĢ, eksiltmelerde en düĢük bedelin her 

zaman uygun bedel olamayacağı ilkesinden hareketle teklif edilen bedellerden 
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idarece tercihe layık görülenin en uygun bedel olacağını
187

 kabul etmiĢ ve böylece, 

idareye, en uygun bedelin belirlenmesinde takdir yetkisi tanımıĢtır. Ancak, idareye 

tanınan bu takdir yetkisinin keyfî bir biçimde kullanılmasını engellemek mümkün 

olmamıĢ ve ihale yolsuzluklarından yakınmalar artmıĢtır.
188

  

Bu Ģikâyetlerin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen 2886 sayılı Kanunla, 

uluslararası geliĢmelerle uyumlu, Ģeffaf, denetlenebilir ve rekabete açık bir kamu 

ihale sistemi oluĢturulamamıĢtır. Avrupa Birliği müktesebatına uyum taahhütleri 

çerçevesinde, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca 20.4.1999 

tarihinde baĢlayan müĢterek çalıĢmalar sonucunda hazırlanarak
189

 20.11.2001 

tarihinde TBMM BaĢkanlığına sunulan Kamu Ġhale Kanunu Tasarısı ve gerekçesi 

4.1.2002 tarihinde genel kurulda kabul edilmiĢ ve 22.1.2002 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanmıĢtır. 1.1.2003 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
190

 Devlete gelir 

getiren ihaleler Devlet Ġhale Kanunu kapsamında bırakılarak, Devletin mal ve hizmet 

alımları ile yapım iĢlerinin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ile düzenlenmesi 

öngörülmüĢtür.
191

  

Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan ihalelere iliĢkin sözleĢmelerin 

düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirleyen
192

 4735 sayılı 

Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu da Meclis Genel Kurulunda 5.1.2002 tarihinde 

kabul edilerek 1.1.2003 tarihte yürürlüğe girmiĢtir. 

E. KAMU ĠHALE SĠSTEMĠNDE DEĞĠġĠM VE GEREKÇELERĠ 

Kamu alımlarının piyasa hacminin önemli bir kısmını teĢkil ediyor olması bu 

alanı yolsuzluklar açısından riskli bir alan haline getirmektedir. Yolsuzluğun en basit 

tanımı; kamu gücünün özel çıkarlar için kötüye kullanılması Ģeklinde yapılmaktadır. 

ÇeĢitli kamu kuruluĢlarından temsilcilerin katılımıyla oluĢturulan “Kamu 
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Yönetiminde Saydamlığın Artırılması ve Ġyi YönetiĢimin Güçlendirilmesi” Yürütme 

Komitesi tarafından hazırlanan Eylem Planı, kamu yönetiminde etkililik ve 

verimlilik yoksunluğu ile saydamlığın bulunmayıĢını yolsuzluğun baĢlıca nedenleri 

olarak benimsemiĢtir.
193

 Bu nedenle yolsuzlukla mücadelede, kamu kesiminde hesap 

verme sorumluluğunun yerleĢtirilmesi ve Ģeffaflığın artırılması büyük önem 

taĢımaktadır.
194

  

Yolsuzluğun çeĢitli sebeplerinden birisi olarak yasal düzenlemelerdeki 

yetersizlikler de gösterilebilir. Toplumsal yapıda sürekli ve hızlı bir değiĢim 

yaĢanırken yasal düzenlemeler çoğu zaman toplumsal değiĢime ayak uyduramamakta 

ve hukuk düzeninde çeĢitli belirsizliklerin ve boĢlukların doğmasına sebep 

olmaktadır.
195

 Bu alanda alınabilecek önlemlerin baĢında öncelikle, yolsuzluklara 

açık iĢlem ve kararların sayısının azaltılması ve yasal düzenlemelerin sadeleĢtirilmesi 

gerekir. Riskli alanlara iliĢkin iĢlev ve kararların, yolsuzluklara imkân vermeyecek 

Ģekilde yeniden düzenlenmesi ve bu süreçler için etkin bir denetim sisteminin 

oluĢturulması gerekir.
196

  

Devlet Ġhale Kanunu’nun genel olarak, günümüzün değiĢen ve geliĢen 

ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede 

yetersiz kaldığı,
197

 bütün kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve 

uluslararası ihale uygulamalarına paralellik göstermediği gerekçeleriyle ve 

Türkiye'nin Helsinki Zirvesinde aday ülke ilan edilmesinin ardından Avrupa 

Komisyonu tarafından, hazırlanan "Türkiye Ġçin Katılım Ortaklığı Belgesi” ile “AB 

Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programı” gereğince yeni 

kanunun hazırlık çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 
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Kamu Ġhale Kanunu’na geçiĢin gerekçeleri daha ayrıntılı olarak; 

 Satım, kiraya verme, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi iĢleri gibi 

devlete gelir getirici nitelikteki iĢlerle mal ve hizmet alımı, yapım iĢleri, 

kiralama ve taĢıma iĢleri gibi kamu harcaması yapılmasını gerektiren 

iĢlerin farklı kanunlar kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.
198

  

 Bütün kamu kurumlarının yaptıkları ihalelerin tek bir kanunla 

düzenlenmesi gerekir. Kamu kurum ve kuruluĢlarının ihale iĢlemlerinde 

ayrı mevzuata tabi olması, kamuda farklı usul ve esasların 

uygulanmasına neden olunması, aynı idare tarafından çeĢitli 

kaynaklardan finanse edilen iĢlerin ihalelerinde de ayrı mevzuat 

hükümlerinin bulunması uygulamada karmaĢaya yol açmıĢtır.
199

 Örnek 

olarak Üniversitelerde katma bütçeden
200

 yapılacak alımlar 2886 sayılı 

Kanuna, döner sermaye bütçesinden yapılacak alımlar Döner Sermayeli 

KuruluĢlar Ġhale Yönetmeliği, üniversite fonlarından yapılacak alımlar da 

Fonlar Ġhale Yönetmeliğine göre yapılmakta idi.
201

 

 Ġhale duyurusu yapılmasının tüm ihale yöntemlerinde zorunlu olmaması, 

zorunlu olanlarda ise bu sürenin çok kısa tutulmasından kaynaklanan 

rekabetçi katılım eksikliği, idarelere geniĢ yetkiler tanıması
202

, seçme ve 

değerlendirme ölçütlerinin önceden ilan edilmemesi ve objektif 

olmaması, ihalede baĢarısız olan katılımcıların ihaleyi yapan kamu 

idaresinin kararı hakkında bilgilendirilmemesi
203

 gibi Ģeffaflıktan uzak 

uygulamaların bulunması. 
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 Ġhale sürecine ve sonuçlarına iliĢkin olarak itiraz ve Ģikâyet 

mekanizmalarının iĢletilebileceği bir yapının bulunmaması, Ģeklinde 

sıralanabilir. 

F. KAMU ĠHALE KANUNU (KĠK) ĠLE DEVLET ĠHALE 

KANUNU’NUN (DĠK) KARġILAġTIRMASI 

Ġhaleleri düzenleyen iki kanunun ihale kavramını nasıl tanımladıklarına 

bakacak olursak;  

DĠK’e göre ihale, kanunda yazılı usul ve Ģartlarla, iĢin istekliler arasından 

seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile 

tamamlanan sözleĢmeden önceki iĢlemler, 

KĠK’e göre ihale, kanunda yazılı usul ve Ģartlarla mal veya hizmet alımları ile 

yapım iĢlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve 

ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleĢmenin imzalanması ile tamamlanan 

iĢlemler, 

olarak tanımlanmaktadır.  

Tanımlamalarda da görüldüğü üzere, iki kanun ihale sürecini farklı 

belirlemiĢtir. KĠK’e göre ihale yetkilisinin onayından sonra sözleĢmenin imzalanması 

ile tamamlanan süreç DĠK’e göre sözleĢmeden önceki iĢlemleri kapsamaktadır. 

DĠK ile KĠK’in karĢılaĢtırılması; düzenledikleri iĢler, kapsadıkları kurumlar, 

istisnalar ve temel ilkeleri olmak üzere dört baĢlıkta incelenebilir. Bu baĢlıklar 

altında yalnızca iki kanun arasındaki farklara değil KĠK maddelerinin ve sonrasında 

yapılan çeĢitli değiĢikliklerin Kanunun değiĢim gerekçeleri ve temel ilkeleri ile 

örtüĢen ya da örtüĢmeyen hususlarına da değinilecektir. 

1. Düzenledikleri ĠĢler 

DĠK’le, kapsam dâhilindeki idarelerin yapacağı alım, satım, hizmet, yapım, 

kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taĢıma iĢlerinin usul ve esasları 

belirlenmiĢtir.
204

 KĠK’de ise bu iĢler; kapsamdaki idarelerin kullanımında bulunan 
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her türlü kaynaktan karĢılanan mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihaleleri 

olarak belirlenmiĢtir.
205

  

ġu halde KĠK’e tabi olabilmesi için öncelikle ihale konusu iĢlemin mal veya 

hizmet alımı ya da yapım iĢi olması gerekmektedir. Bu noktada; mal, hizmet ve 

yapım iĢinden neyin anlaĢılması gerektiği önem kazanmaktadır.
206

 Mal, hizmet ve 

yapım iĢlerinin tanımı da Kanunun 4. maddesinde yapılmıĢtır. Buna göre; 

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve 

hakları, 

Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve 

geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve 

yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, 

koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar 

sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve 

hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, 

Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, 

tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, 

haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, 

toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili 

tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre 

düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,  

ifade etmektedir. 
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Ancak bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaĢabilmek için KĠK’in kapsama iliĢkin 

olarak 2. maddesi ile 68. maddesinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
207

 68. 

maddeye göre kanun kapsamında yer alan iĢlerin ihalelerinde DĠK’in 

uygulanmayacağı belirtilmiĢ, diğer kanunların da DĠK’ten muafiyet tanıyan 

hükümleri ile KĠK’e uymayan hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına 

alınmıĢtır.  

Buna göre, KĠK’in genel gerekçesinde belirtildiği üzere kamu harcaması 

gerektiren iĢler ile devlete gelir getiren iĢlerin farklı nitelikte olmaları nedeniyle mal 

veya hizmet alımları, yapım iĢleri, kiralama ve taĢıma iĢlerinin yalnızca KĠK 

kapsamında yürütüleceği harcamayı gerektirmeyen satım, kiraya verme, trampa ve 

mülkiyetin gayri ayni hak tesisi iĢleri yani gelir getirici iĢler için DĠK ile birlikte 

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Çünkü DĠK’e tabi kurumlar açısından 

Kanunun kapsamı geniĢletilmemiĢ, böylelikle Kanuna tabi olmayan kurumların 

mevzuatları yürürlükte kalmıĢtır. 

Dolayısıyla KĠK, DĠK’i tamamen yürürlükten kaldırmamıĢ, düzenlediği iĢler 

bakımından kapsamını daraltmıĢtır. Kanun yapma tekniği açısından sakıncalı olan bu 

durum ülkemizde belki de ilk defa görülmektedir. Nihayetinde, KĠK’e tabi idarelerin, 

mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinde KĠK’e, belirtilen iĢler dıĢında ise DĠK’e 

tabi olması gibi iki yönlü bir durum ortaya çıkmıĢtır.
208

 Bu çerçevede yapılan 

değiĢiklik, yalnızca çeĢitli kanunlarla bazı kurumların DĠK’ten muaf tutulmalarını 

sağlayan muafiyet hükümlerini kaldırırken DĠK’e yapılan eleĢtirilerden olan kamu 

kurumları arasında farklı mevzuat hükümlerinin uygulanmasının neden olduğu 

karmaĢık yapı sorununa tam bir çözüm getirememiĢtir. Çünkü KĠK ve DĠK arasında: 

temel ilkeler, ihale sürecinde rol alan aktörler, sürece iliĢkin itiraz prosedürleri gibi 

konularda ciddi farklılıklar söz konusudur.  

Durumu yine üniversite örneği üzerinden açıklayacak olursak; özel bütçeden 

ve döner sermaye bütçesinden yapılacak mal ve hizmet alımı ile yapım iĢleri KĠK, 

özel bütçeye gelir getirecek satım ve kiraya verme iĢleri DĠK kapsamındadır. Ancak 

döner sermaye bütçesine gelir getirecek satım ve kiraya verme iĢleri ne DĠK ne de 
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KĠK kapsamı içinde yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu iĢler, 15.06.1984 tarih ve 

84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Döner Sermayeli 

KuruluĢlar Ġhale Yönetmeliği’ne göre yürütülmeye devam edilmektedir.
209

 

Öte yandan, iki ihale kanununun bulunmasının ortaya çıkardığı bir baĢka 

durum, ihalelerden kaynaklanan uyuĢmazlıkların yargısal denetiminde karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu kanunlardan doğan davaların temyizinde DanıĢtay’ın farklı daireleri 

görevlidir. 2001/22
210

 sayılı DanıĢtay BaĢkanlık Kurulu Kararı gereğince; DĠK 

uygulanmasından doğan uyuĢmazlıklara iliĢkin davalar ile temyiz baĢvurularının 

DanıĢtay 10. Dairesince çözümlenmesine karar verilmiĢtir. 5183 sayılı Kanun ile 

2575 sayılı DanıĢtay Kanunu’nda yapılan değiĢiklikle, KĠK uygulamalarından doğan 

uyuĢmazlıkların ise DanıĢtay Onüçüncü Dairesince çözümlenmesi öngörülmüĢtür. 

Bu haliyle, ihalelerden kaynaklanan uyuĢmazlıkların temyiz incelemesinin iki farklı 

Dairede görülmesi, içtihat farklılıklarına yol açabilecek bir durumdur.
211

 

2. Kapsadıkları Kurumlar 

DĠK kapsamındaki kuruluĢlar, Kanunun 1. maddesinde genel bütçeye dâhil 

daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler olarak sayılmıĢ, söz 

konusu daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluĢlar ile özel kanunlarla veya 

özel kanunların vermiĢ olduğu yetkiyle kurulan fonların ihale iĢleri kanun kapsamına 

alınmamıĢtır.
212

 Kanuna yapılan eleĢtiriler de sıkça bu konu üzerinden olmuĢtur. 

KĠK’in 1. maddesindeki; “Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya 

kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve 

kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.” 

hükmü ile Kanunun temel amacının, kamu kaynağı kullanan tüm kurumların 

kapsama alınması olduğu görülmektedir. Bu bağlamda; 

 kamu hukukuna tabi olmak, 

 kamunun denetimi altında bulunmak, 

 kamu kaynağı kullanmak, 
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Ģartlarından herhangi birisini taĢıyan bir kamu idaresinin KĠK’e tabi olacağı 

anlaĢılmaktadır.
213

 

Bununla beraber Kanunun 2. maddesinde;  

 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel 

idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluĢlar, 

birlikler (meslekî kuruluĢ Ģeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst 

kuruluĢları hariç), tüzel kiĢiler,  

 Kamu iktisadi kuruluĢları ile iktisadi devlet teĢekküllerinden oluĢan 

kamu iktisadi teĢebbüsleri,  

 Sosyal güvenlik kuruluĢları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuĢ ve 

kendilerine kamu görevi verilmiĢ tüzel kiĢiliğe sahip kuruluĢlar (meslekî 

kuruluĢlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli 

kuruluĢlar, 

 Yukarıda belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı 

ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeĢit 

kuruluĢ, müessese, birlik, iĢletme ve Ģirketler, 

 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan 

veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip bulundukları Ģirketlerin yapım ihaleleri, 

Ģeklinde kapsamda yer alan kamu kurum ve kuruluĢları tek tek sayılmıĢtır. 

KĠK’in, kapsadığı kurumlar açısından DĠK’e nazaran çok daha geniĢ kapsamlı 

olduğu açıktır. Fakat 1. maddede kapsamı daraltıcı yönde bir çerçeve belirlenmesi bir 

anlamda Kanunun amaç hükmü ile bağdaĢmamaktadır. Örneğin 1. maddeye göre, 

kamu kaynağı kullanan köylerin, KĠK kapsamında olması gerekirken 2. maddede 

sayılmadığı için köy yönetimleri tarafından oluĢturulan köylere hizmet götürme 

birliği, sulama birliği, süt birliği gibi yerel yönetim birlikleri KĠK’e tabi değildir.
214
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3. Ġstisnalar 

Toplum için uyulması zorunlu olan genel, soyut ve devamlı nitelikteki 

kuralları içeren kanunlara,
215

 çeĢitli sebeplerle ortaya çıkan uygulama güçlüklerinin 

önüne geçmek için istisna hükümleri getirilmektedir. Ġstisnalar, kanunda yer alan 

genel hükümlerin geçerli olmadığı durumları ifade etmektedir. Kanuna getirilen 

istisnaların, açıklayıcı ve net olması gerekmektedir. Aksi halde farklı yorumlamalara 

yol açabilecek istisna hükümleri, kanunların temel amacına ters durumlar ortaya 

çıkarabilir.
216

  

Ġstisna hükümleri açısından bakıldığında hem DĠK hem de KĠK bu tür 

maddeler içermektedir. Ayrıca bu kanunlar dıĢında farklı kanunlarla da istisnai 

durumlar oluĢturulmuĢtur. 

a. Kurumsal Kapsam Bakımından Ġstisnalar 

Kapsamdaki kurumlar baĢlığı altına belirtildiği üzere DĠK’in 1. maddesinin 

ikinci fıkrası ile kapsamdaki daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluĢlar ile 

özel kanunlarla veya özel kanunların vermiĢ olduğu yetkiyle kurulan fonların ihale 

iĢleri kanun kapsamına alınmamıĢtır. Bunun dıĢında çeĢitli kanunlarla da bazı 

kurumlar DĠK kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. Örneğin, 1164 sayılı Arsa Üretimi ve 

Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 1994 yılında 542 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile değiĢen 6. maddesi ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı DĠK 

kapsamından çıkarılmıĢtır. Fakat bu örnekteki gibi DĠK dıĢındaki kanunlarla getirilen 

muafiyetlerin uygulamasına KĠK’in 68. maddesi ile son verilmiĢtir. Tabii ki 

TBMM’de KĠK’ten sonra kabul edilen kanunlarla getirilen muafiyetler için bu 

hükmün uygulanması söz konusu değildir.  

KĠK kapsamı, kurumsal anlamda olabildiğince geniĢ tutulmaya çalıĢılmıĢ 

olmakla birlikte yine de bazı istisnai hükümlere yer verilmiĢtir. Kanunun 3. maddesi 

ile düzenlenen istisnalar, alım bazında belirlenmiĢ olup kurumsal bazda istisnadan 
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bahsedilmemiĢtir.
217

 Bununla birlikte kurumsal anlamda getirilmiĢ bir istisna olarak, 

2. maddenin 6111 sayılı Kanunla değiĢik ikinci fıkrasına göre;  

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da 

tamamen sahip olduğu bankalar,  

 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan 

veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip bulundukları Ģirketler, (yapım ihaleleri hariç)  

 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları  

 Enerji, su, ulaĢtırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren 

teĢebbüs, iĢletme ve Ģirketler, 

KĠK kapsamı dıĢındadır. 

Kanunun 66. maddesindeki “Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, 

ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle 

düzenlenir” ifadesi ile KĠK’e iliĢkin hususların baĢka kanunlarla düzenlenmesinin 

önüne geçilmesi ve belirli bir sistematik içerisinde bir bütün olan kanunun iĢleyiĢ 

mekanizmasına sistem dıĢından yapılacak bir değiĢikliğin meydana getireceği 

aksaklıkların engellenmesi hedeflenmiĢtir. Fakat yasama yetkisinin kullanımına 

iliĢkin usul ve esaslar ile sınırlamalar ancak Anayasa hükmü ile yapılabilir. Bunun 

yanında kanunların Anayasa dıĢında bir baĢka kanuna uygun olması yönünde de 

düzenleme yapılamaz. Aksine uygulamalarda kural olarak sonra çıkan kanun, 

kendinden önceki kanundaki aykırı hükümleri yürürlükten kaldırır.
218

 

Düzenlemenin Anayasal bir hüküm niteliğinde olmaması nedeniyle baĢka 

kanunlarla KĠK’e aykırı yasal düzenlemelerin yapıldığı görülmüĢtür.  

Örnek olarak, Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik yatırım 

destek ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
219

 amacıyla kurulan 

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, 5523 sayılı KuruluĢ Kanunu’nun 14. 

maddesi ile KĠK kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. 
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Bununla beraber; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluĢları 

arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak 

ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve 

programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel geliĢmeyi 

hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi geliĢmiĢlik 

farklarını azaltmak
220

 amacıyla kurulan kalkınma ajansları 5449 sayılı Kanunun 27. 

maddesine göre KĠK’e tabi değildir. 

Yine, Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti Ajansı, 5706 sayılı Kanunun
221

 

19. maddesi ile, Türksat A.ġ., 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun
222

 ek 33. 

maddesi ile KĠK kapsamı dıĢında tutulmuĢlardır. 

Farklı kanunlarla düzenleme yapılması yasal açıdan mümkün olsa da etik 

açıdan uygun olmadığı kanısındayız. 

b. Kapsamdaki ĠĢler Bakımından Ġstisnalar 

DĠK’e tabi olmayan iĢler Kanunun üçüncü kısmında sayılmıĢtır. Buna göre; 

 Kamu kuruluĢlarından karĢılanan ihtiyaçlar,  

 Kamu yararına çalıĢan derneklere kuruluĢ gayelerine uygun olarak 

kullanılmak üzere taĢınmaz malların satımı,  

 Tarihi ve bedii değeri olan taĢınmaz malların kiraya verilmesi,  

 Tarihi ve bedii değeri olmayan taĢınmaz mallarla ilgili iĢlemler,  

 Kızılay Derneğinden yapılacak alımlar,  

 Kanunlar gereğince tedavisi sağlanan kiĢilerin kullanması gereken ilaç 

ve gereçlerin ilgililer tarafından eczanelerden temini,  

 Ġdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluĢlarının taĢınır ve taĢınmaz 

malların alım, satım, kiralama ve kiraya verme iĢlemleri,  

 YurtdıĢında bulunan gemi ve uçakların ihtiyaçlarının karĢılanması  

gibi iĢlemler Kanun kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. Bununla birlikte idarelerce 

oluĢturulacak emanet komisyonlarına birçok konuda ihale usullerine tabi olmadan 

iĢlem yapma yetkisi Kanunun 81. maddesi ile verilmiĢtir.
223
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Kurumsal açıdan dar olan kapsamın çok sayıdaki istisnai hükümle iĢlemler 

bakımından da daraltılması, Kanunun temel ilkelerine uymayan durumlar meydana 

getirmiĢtir. Bu durumlar, kendisini Türkiye'deki Ģeffaflık sorununun, yolsuzluk ve 

yoksulluk arasındaki bağlantıların DĠK ile irtibatlandırılması Ģeklinde göstermiĢtir.
224

  

Bu eleĢtiriler üzerine çıkarılan KĠK’in 3. maddesi ile kapsamda sayılan iĢlerin 

bazıları, ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak üzere genel esaslar dıĢında 

tutulmuĢtur. Bu istisnalar; 

 Kanun kapsamına giren kuruluĢlarca, kuruluĢ amacı veya mevzuatı 

gereği iĢlemek, değerlendirmek, iyileĢtirmek veya satmak üzere 

doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya 

hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince 

orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak 

hizmet alımları, 

 Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile iliĢkili olduğuna veya 

gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar 

verilen veya mevzuatı uyarınca sözleĢmenin yürütülmesi sırasında özel 

güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine iliĢkin temel 

menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet 

alımları ile yapım iĢleri, 

 Uluslararası anlaĢmalar gereğince sağlanan dıĢ finansman ile yaptırılacak 

olan ve finansman anlaĢmasında farklı ihale usul ve esaslarının 

uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım iĢleri; 

uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara iliĢkin her 

türlü danıĢmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve 

basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları, özelleĢtirme uygulamaları için 

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü 

danıĢmanlık hizmet alımları; hava taĢımacılığı yapan teĢebbüs, iĢletme ve 

Ģirketlerin ticari faaliyetlerine iliĢkin mal ve hizmet alımları, 
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 Ġdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluĢlarının mal veya hizmet alımları ile 

yapım iĢleri; yurt dıĢında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması 

zorunlu mal veya hizmet alımları, 

 Bu Kanun kapsamına giren kuruluĢların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza 

infaz kurumları, tutukevleri iĢyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiĢtirme yurtları, Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve 

KöyiĢleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile BaĢbakanlık 

Basımevi ĠĢletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan 

kuruluĢlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve 

hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu 

veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taĢıt için Tasfiye ĠĢleri 

Döner Sermaye ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar ile 

araĢtırma-geliĢtirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik AraĢtırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve 

danıĢmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu 

Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan 

monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya 

Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar,  

 Ulusal araĢtırma-geliĢtirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği 

araĢtırma-geliĢtirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile 

finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından 

karĢılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi 

faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü 

araĢtırma ve geliĢtirme hizmeti alımları, 

 2. maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluĢların, 

ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet 

üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için 

yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden 
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aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dıĢındaki yaklaĢık maliyeti ve 

sözleĢme bedeli 5.849.426 TL’yi225 aĢmayan mal veya hizmet alımları, 

 Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak 

sahiplerine sağlayacakları teĢhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile 

tedavisi kurumlarınca üstlenilen kiĢilerin ayakta tedavisi sırasında 

reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbî malzemelerin kiĢilerce alımları, sağlık 

hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teĢhis ve tedaviye 

yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları, 

 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamındaki taĢınır ve taĢınmaz kültür varlıklarının rölöve, 

restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaĢtırma, 

çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, 

muhafaza, nakil iĢleri ve kazı çalıĢmalarına iliĢkin mal ve hizmet 

alımları, 

 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 

Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun 

hükümleri kapsamında, acil müdahale plânlarının hazırlanması ve bir 

olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale 

plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile 

araç, gereç ve malzeme alımı, 

 Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre 

düzenlemesine iliĢkin mal veya hizmet alımları, 

 Tanıkların korunmasına iliĢkin mevzuat hükümlerine göre alınacak 

koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmet 

alımları, 

 Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. (BOTAġ) tarafından ithalat yoluyla 

yapılacak spot sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz (LNG) alımları, 

 Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, 

güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil 

ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden 
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güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaĢmalar veya sözleĢmeler 

yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları, 

 Elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren 

kamu iktisadi teĢebbüslerinin, bu faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik 

olarak diğer kamu kurum ve kuruluĢlarından yapacakları enerji ve yakıt 

alımları,  

 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarının ulusal 

ve uluslararası sportif faaliyetlerine iliĢkin mal ve hizmet alımları, 

 Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına iliĢkin Bakanlar Kurulu 

kararnameleri kapsamında; iĢleticisi kim olursa olsun, Türkiye Kömür 

ĠĢletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya bağlı ortaklık 

veya iĢtiraklerine ait olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet 

alımlarıdır. 

Ġstisnalar maddesi, kanun tasarısında 4 bentten oluĢmakta iken 6111 sayılı 

Kanunla yapılan son değiĢiklikle 17 bende çıkmıĢtır. KanunlaĢtığı tarihten bugüne 

kadar geçen 10 senede 20 yasal düzenleme ile çeĢitli maddeleri değiĢtirilen KĠK’in 

11 değiĢiklikle en çok değiĢikliğe uğrayan maddesi istisnalar maddesidir. 2010 yılı 

AB ilerleme raporunda kamu alımları konusunda; istisnalar kapsamında yapılan 

ihale sözleşmelerinin sayısında ve doğrudan alımlarda kayda değer bir artış 

olmuştur. Toplamda, ihale sözleşmelerinin % 28’i ve toplam sözleşme değerinin % 

12’si Kamu İhale Kanunu’nda yer alan ihale usullerine tabi olmamıştır… Türkiye, 

AB müktesebatına aykırı olan istisnaları kaldırmamıştır
226

 ifadeleri ile istisnalardaki 

artıĢa dikkat çekilmiĢtir. 
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Tablo 6. Türkiye’de Ġstisnalar Kapsamında Yapılan Alımların Toplam Kamu 

Alımlarına Oranı 

 (1.000 TL) 

Yıl Kamu Alımları 
Ġstisna Kapsamında 

Yapılan Alımlar 

Ġstisna/Kamu 

Alımları 

2005 30.684.742 3.949.482 %13 

2006 39.023.460 4.939.347 %13 

2007 65.978.292 8.153.266 %12 

2008 83.915.297 10.746.259 %13 

2009 66.224.836 7.955.974 %12 

2010 69.510.284 9.352.169 %13 
Kaynak: Kamu Ġhale Kurumu’nca yayımlanan 2005-2006-2007-2008-2009-2010 yılları Kamu 

Alımları Ġzleme Raporlarından alınan veriler kullanılarak tarafımızca hazırlanmıĢtır. 

 

Tablo 6’da, Türkiye’de 2005-2010 yıllarında istisna kapsamında yapılan 

alımların toplam kamu alımları içerisindeki payı gösterilmiĢtir. 2005 yılında istisna 

kapsamında yapılan alım tutarı 3,9 Milyar TL iken 2010 yılında 2005 yılına göre  

% 137 oranında artıĢ göstererek 9,4 Milyar TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Fakat toplam 

kamu alımlarına oranı açısından bakıldığında istikrarlı bir seyir gözlenmektedir. 

Bu kapsamda DMO’dan yapılan alımların istisna olması dikkat çekicidir. 

Ġdarelerin Kanun kapsamında gerçekleĢtirmeleri gereken alımları DMO’dan temin 

etmeleri, bununla beraber DMO’nun da KĠK’in 3. maddesinin (g) bendine dayanarak 

Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği
227

 çerçevesinde alımlarını 

gerçekleĢtirmesi, dolaylı olarak birçok idarenin alımının kapsam dıĢında 

gerçekleĢmesine yol açmaktadır.
228
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Tablo 7. DMO’nun SatıĢlarının Ġstisnalar Kapsamında Yapılan Kamu 

Alımlarına Oranı 

Yıl SatıĢ Tutarı 
Ġstisna Kapsamında  

Yapılan Alımlar 

DMO SatıĢı/ 

Ġstisna Alımlar 

2006 916.731.742 4.939.347.000 %19 

2007 727.549.582 8.153.266.000 %9 

2008 813.367.983 10.746.259.000 %8 

2009 823.994.767 7.955.974.000 %10 

2010 1.131.593.851  9.352.169.000 %12 
Kaynak: Kamu Ġhale Kurumu’nca yayımlanan 2006-2007-2008-2009-2010 yılları Kamu 

Alımları Ġzleme Raporlarından ve Devlet Malzeme Ofisinin yayımladığı Faaliyet 

Ġstatistiklerinden alınan veriler kullanılarak tarafımızca hazırlanmıĢtır. 

 

Tablo 7’de; DMO’nun 2006-2010 yılları arasında gerçekleĢtirdiği satıĢların 

istisna kapsamında yapılan kamu alımlarına oranı gösterilmiĢtir. 2010 yılı 

rakamlarına göre DMO yapılan alımlar, istisna kapsamındaki kamu alımlarının  

% 12’sini oluĢturmaktadır. 

4. Temel Ġlkeler 

DĠK’in temel ilkeleri bu Kanunun 2. maddesinde belirlenmiĢtir. Bunlar; 

 Ġhtiyaçların en iyi Ģekilde, uygun Ģartlarla ve zamanında karĢılanması, 

ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. 

 BaĢka baĢka istekliler tarafından karĢılanması mutat olan muhtelif iĢler 

bir eksiltmede toplanamaz.  

 Bu Kanunda yazılı hallerden yararlanmak amacıyla ihale konusunu 

oluĢturan iĢler kısımlara bölünemez.  

 Ġhaleler kesin zaruret olmadıkça iĢin mahiyetine göre en uygun fiyatla 

temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. 

 Arsası temin edilmemiĢ, mülkiyet ve kamulaĢtırma iĢlemleri 

tamamlanmamıĢ olan ve gerekli olduğu halde imar durumu, tip yapılarda 

tatbikat, diğerlerinde avan projeleri ve bunlara dayalı keĢifleri 

bulunmayan yapım iĢlerinde ihaleye çıkılamaz.  

Ģeklinde belirlenmiĢtir. KĠK’den sonra, ihtiyaçların en iyi Ģekilde, uygun 

Ģartlarla ve zamanında karĢılanması ilkesi ihaleleri olabilecek en yüksek bedel 
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üzerinden sonuçlandırmak suretiyle devletin elde edeceği geliri artırmak Ģeklinde 

değerlendirilebilir.
229

 

Ġyi iĢleyen bir ihale sisteminde bazı temel unsurların bulunması 

gerekmektedir. Bu unsurlar;
230

 

 Yolsuzluklara zemin oluĢturan faktörlerin baĢında kamu alımlarındaki 

gizlilik gelmektedir. Bu nedenle alım sürecinin tamamında saydamlık 

esas olmalıdır. 

 ÇeĢitli toplum kesimlerinin, kamu alımlarına iliĢkin temel bilgiler 

düzeyinde bilgilendirilerek kamuoyu denetimi sağlanmalıdır. 

 Ġhale kanunlarından istisna edilecek konuların tespitinde çok hassas 

olunmalıdır. 

 Süreçte rol alan kamu görevlileri bilgi, ehliyet ve dürüstlük bakımından 

yüksek standartlara sahip olmalıdır. 

 Kamu alımları sürecindeki riskler iyi analiz edilerek etkin bir iç kontrol 

ve dıĢ denetim mekanizması kurulmalıdır. Usule uygunluk denetimi 

yanında, yerindelik ve verimlilik denetimi de yapılmalıdır. 

 Ġhale sürecindeki görev ve sorumluluklar açık bir Ģekilde tanımlanarak 

hesap verebilirlik sağlanmalıdır. 

 Sistemde, ihale sürecine iliĢkin Ģikâyet ve itiraz baĢvurularını hızlı ve adil 

bir Ģekilde inceleyecek bağımsız bir idari otorite yer almalıdır. 

KĠK’in ilkeleri esas olarak 5. maddesinde temel ilkeler baĢlığı ile belirtilirken 

ayrıca diğer maddelerle de yukarıda sayılan hususlara iliĢkin düzenlemeler 

yapılmıĢtır. Özellikle 62. maddesi ile temel ilkelerin yanında idarelerce mal veya 

hizmet alımları ile yapım iĢleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu 

kurallar düzenlenmiĢtir.
231

 

KĠK ile yukarıdaki ilkelerin bazıları pekiĢtirilmeye çalıĢılırken bazı yeni 

ilkeler de getirilmiĢtir.
232

 DĠK’te sayılan saydamlık, rekabet, ihtiyaçların uygun 
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Ģartlarla ve zamanında karĢılanması ilkeleri benimsenmiĢ bunlara eĢit muamele, 

güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri 

eklenmiĢtir. Bu açıdan bakıldığında eklenen yeni ilkeler ile sistemin temel ilkelerinde 

önemli bir değiĢikliğe gidildiğini söylemek pek mümkün değildir. AB yönergeleri 

baĢta olmak üzere uluslararası, bölgesel ve ulusal düzenlemelerde genel kabul 

görmüĢ, tanım ve içerik itibariyle evrensel niteliğe
233

 sahip ifadelerle genel bir 

çerçeve belirlendiği söylenebilir. Tüm ihale kanunlarında benzer ilkelere yer 

verilerek, rekabetin, saydamlığın ve en uygun alımın gerçekleĢtirilmesi hedeflenirken 

farklılıklar, uygulamada bu ilkelerin gerçekleĢtirilebileceği bir sistemin varlığı 

noktasında görülmektedir. 

KĠK ile açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usuller 

olarak kabul edilmiĢ; ayrıca DĠK ile düzenlenmeyen bir konu olarak ödeneği 

bulunmayan hiçbir iĢ için ihaleye çıkılamayacağı hususu hüküm altına alınmıĢtır.  

ĠĢlerin öngörülen sürede bitirilemediği ve sürüncemede kaldığı gerekçesi ile 

yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesini 

sağlamak amacıyla, birden fazla yılı kapsayan iĢlerde ihaleye çıkılabilmesi için, iĢin 

süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğinin bütçelerinde bulunmasını sağlama 

zorunluluğu getirilmiĢtir. Ġlk yıl için proje maliyetinin % 10'u oranında baĢlangıç yılı 

ödeneğinin ayrılması ve baĢlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmıĢ olan 

ödenek dilimlerinin azaltılmaması öngörülmüĢtür.
234

 BaĢbakanlık Devlet Planlama 

TeĢkilatı MüsteĢarlığı, bu ilke çerçevesinde kamu kurumlarının yıllara sâri yatırım 

projelerinin ödenek planlamasını yapmakta, bütçelerin kalkınma planları ve yıllık 

programlarda benimsenen hedef ve politikalarla tutarlılığını sağlamaktadır. 

5018 sayılı Kanunun 26. maddesindeki “Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan 

işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama 

yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler.” ifadesi ile 

benzer bir düzenlemeye gidilerek harcama yetkililerinin mali yıl ve bütçe 

ödenekleriyle sınırlı olarak yüklenmeye girebilecekleri belirlenmiĢtir.  
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Öte yandan ödeneklerle ilgili olarak, KĠK’in 62. maddesinin (ı) bendi ile alım 

usulü açısından da bir sınırlama getirilmiĢtir. Pazarlık usulünü düzenleyen 21. 

maddenin (f) bendi ve doğrudan temin yöntemini düzenleyen 22. maddenin (d) bendi 

kapsamında her yıl Kamu Ġhale Kurumu’nun belirleyeceği parasal limitler dâhilinde 

yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak 

ödeneklerin %10'unu Kamu Ġhale Kurulunun uygun görüĢü olmadıkça aĢılamayacağı 

belirtilmiĢtir. Böylece ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale 

usulü dıĢındaki diğer ihale usullerinin, belirtilen özel hallerde uygulanabileceği 

öngörülmüĢ olduğundan, idarelere sağlanan kolaylığın kötüye kullanılması 

engellenmeye çalıĢılmıĢtır.
235

 

ġeffaf, rekabete dayalı ve güvenilir bir sistem kurulması yolunda atılan en 

önemli adımlardan birisi de ihale sürecine iliĢkin Ģikâyetleri değerlendirmek ve 

sistemi düzenlemek üzere idari ve malî özerkliğe sahip olan Kamu Ġhale 

Kurumu’nun kurulmasıdır. Ayrıca Kanunla Kamu Ġhale Kurumu’nun görevini yerine 

getirirken bağımsız olduğu ve hiçbir organ, makam, merci ve kiĢinin Kuruma emir 

ve talimat veremeyeceği hüküm altına alınmıĢtır.
236

 

Bununla birlikte sözkonusu ilkelerin, ihalelerin tüm aĢamalarında hâkim 

olması adına 2004 yılı baĢı itibariyle tüm kamu ihale ilanları elektronik ortamda 

hazırlanarak yayınlanmaya baĢlanmıĢ, elektronik ihale sisteminin hayata geçirilmesi 

için yasal düzenlemeler de 2008 yılında KĠK’in bazı maddelerini değiĢtiren 5812 

sayılı Kanun ile yapılmıĢtır. Ġdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu 

sürece iliĢkin iĢlemleri internet üzerinden gerçekleĢtirebilecekleri Elektronik Kamu 

Alımları Platformu da (EKAP) 2010 yılının Eylül ayında devreye alınmıĢ, 25/2/2011 

tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ġhale 

Uygulama Yönetmeliği ile pilot olarak belirlenen idareler için tıbbi cihaz ve sarf 

malzemesi alımı ihalelerinde elektronik teklif uygulaması hayata geçirilmiĢtir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAMU ĠHALE KANUNU UYGULAMALARI 

A. KANUNDA YER ALAN TERĠMLERE ĠLĠġKĠN TANIMLAR 

Kanunda kullanılan terimlerin neyi ifade ettikleri 4. maddede düzenlenmiĢtir. 

Buna göre; 

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiĢileri veya 

bunların oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel 

kiĢileri veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 

DanıĢman: DanıĢmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için 

kullanan, danıĢmanlığını yaptığı iĢin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde 

bulunmayan, idareden danıĢmanlık hizmeti karĢılığı dıĢında hiçbir kazanç 

sağlamayan ve danıĢmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, 

Yapım müteahhidi: Yapım iĢi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel 

kiĢileri veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 

Aday: Ön yeterlik için baĢvuran gerçek veya tüzel kiĢileri veya bunların 

oluĢturdukları ortak giriĢimleri, 

Ortak giriĢim: Ġhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kiĢinin 

aralarında yaptıkları anlaĢma ile oluĢturulan iĢ ortaklığı veya konsorsiyumları, 

Ġstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihalesine teklif veren 

tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, 

Ġstekli olabilecek: Ġhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön 

yeterlik dokümanı satın almıĢ gerçek veya tüzel kiĢiyi ya da bunların oluĢturdukları 

ortak giriĢimi, 

Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢilikleri, 

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleĢme imzalanan istekliyi, 
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Ġdare: Ġhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluĢları, 

Ġhale yetkilisi: Ġdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna 

sahip kiĢi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmıĢ görevlilerini, 

Ġhale dokümanı: Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinde; 

isteklilere talimatları da içeren idari Ģartnameler ile yaptırılacak iĢin projesini de 

kapsayan teknik Ģartnameler, sözleĢme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri, 

Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat 

teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, 

SözleĢme: Mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinde idare ile yüklenici 

arasında yapılan yazılı  anlaĢmayı, 

Kurum: Kamu Ġhale Kurumunu, 

Kurul: Kamu Ġhale Kurulunu, 

ifade etmektedir. 

B. KAMU ĠHALE KANUNU’NA GÖRE ALIM USULLERĠ 

Alım yönteminin belirlenmesi konusu Kanunun temel ilkeleri çerçevesinde 

değerlendirilmesi gereken önemli bir aĢamadır. Ġdarelerin alım süreçlerine iliĢkin 

Ģekil Ģartları ve yöntemler, KĠK ve ikincil mevzuatlarla düzenlenmiĢ olup alım 

yönteminin tercihi konusunda idarelere geniĢ bir takdir yetkisi tanınmamıĢtır.
237

 

KĠK’in beĢinci maddesinde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün 

temel alım yöntemleri olup diğer yöntemlerin özel hallerde kullanılabileceği 

belirtilmiĢtir. KĠK kapsamında yapılacak alımlarda kullanılacak alım yöntemleri; 

ihale usulleri ve diğer alım yöntemleri Ģeklinde incelenebilir.  

1. Ġhale Usulleri 

Kanunun 18. maddesinde; idarelerce kapsamdaki iĢlerin alınabileceği üç ihale 

usulü belirlenmiĢtir. Bunlar; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve 

pazarlık usulüdür ve sırasıyla 19, 20 ve 21. maddelerde düzenlenmiĢtir. Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte dördüncü ihale usulü olarak sayılan doğrudan temin 
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yöntemi, tartıĢmalara yol açması nedeniyle 4964 sayılı Kanunun 12. maddesi ile bir 

ihale usulü olmaktan çıkarılarak gerek kapsam, gerekse uygulama usulü açısından 

ayrı bir alım yöntemi Ģeklinde yeniden düzenlenmiĢtir.  

a. Açık Ġhale Usulü 

Açık ihale usulü, Kanunda belirtilen ihalelere katılım koĢullarını sağlayan 

bütün isteklilerin teklif verebildikleri usuldür. Her ne kadar bu usul, belli istekliler 

arasında ihale usulü ile birlikte temel alım yöntemi olarak belirtilse de belli istekliler 

arasında ihale usulünün bazı özel koĢullara bağlı olması nedeniyle kamu ihalelerinde 

temel ihale usulü, açık ihale usulüdür.
238

 Tam rekabet ortamının sağlanması, tüm 

isteklilerin ihaleye katılabilmeleri durumunda sağlanabilecektir.
239

 Bu açıdan açık 

ihale usulü, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine en iyi derecede hizmet eden alım 

usulüdür.
240

 

b. Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü 

Yapım iĢleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden iĢin özelliğinin uzmanlık 

ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı 

iĢlerin ihalesi ile yaklaĢık maliyeti eĢik değerin yarısını
241

 aĢan yapım iĢi ihaleleri, ön 

yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği 

bu usulle gerçekleĢtirilebilir. Bu usulün herkese açık olmaması açısından kapalı bir 

usul olduğu
242

 söylenebilir. 

Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit 

edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere uygun sıralama yapılarak yeterli 

bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebileceği gibi belli sayıda 

isteklinin davet edilebilmesi de mümkündür. Ancak, davet edilmeyenlere davet 

edilmeme gerekçelerinin yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 
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Ġhaleye davet edilebilecek aday sayısının beĢten az olması veya teklif veren 

istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Teklif veren istekli 

sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale 

dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön 

yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. 

Böylece aynı ihale hazırlığı ile ihalenin gerçekleĢtirilmesi sonucunda emek kaybı ve 

ihalenin tekrarına bağlı masraflar önlenebilir. 

Kanunun 48 ila 52’nci maddeleri arasında düzenlenen danıĢmanlık hizmet 

ihalelerinin, daha esnek ihale kuralları gerektirmesi
243

 sebebiyle sadece belli 

istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilebileceği
244

 belirlenmiĢtir. Farklı olarak, 

belli istekliler arasında ihale usulünde teklif vermeye davet edilebilecek aday 

sayısına herhangi bir sınırlama getirilmezken danıĢmanlık hizmet ihalesinde 

yeterlikleri tespit edilenler arasından en az üç en fazla on aday listelenebilecektir. 

Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda 

üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz. 

c. Pazarlık Usulü 

Pazarlık usulü, Kanunda belirtilen özel durumlarda kullanılabilen, ihale 

sürecinin iki aĢamalı olarak gerçekleĢtirildiği ve idarenin ihale konusu iĢin teknik 

detayları ile gerçekleĢtirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüĢerek 

sonuçlandırılabilen bir ihale usulüdür. Ġstisnai bir alım yöntemi olduğu söylenebilir. 

AĢağıda sayılan hallerde idare, bu yöntemi uygulayabileceği gibi farklı bir usulle 

alım yoluna da gidebilir.
245

 Bu usulün kullanılabileceği durumlar 21. maddede 

sayılmıĢtır.  

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale 

sonucunda teklif çıkmaması durumunda, 

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 

beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması 

üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda, 
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c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine 

ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda, 

d) Ġhalenin, araĢtırma ve geliĢtirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime 

konu olmayan nitelikte olması durumunda, 

e) Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerinin özgün nitelikte 

ve karmaĢık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte 

belirlenememesi durumunda, 

f) Ġdarelerin yaklaĢık maliyeti 127.154
246

 TL’ye kadar olan mamul mal, 

malzeme veya hizmet alımları söz konusu olduğunda, 

pazarlık usulü ile ihale yapılabilir. 

(b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlar sonucunda bu usulle, acil olarak 

yapılması gereken ihaleler ile (f) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılacak 

mamul mal, malzeme veya hizmet alımları için ilan yapılması zorunlu değildir. En az 

üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri 

istenir. Bu bentler kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleĢme yapma süresi 

içinde malın teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleĢme 

yapma ve kesin teminat alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Diğer bentlere göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen 

değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale 

konusu iĢin teknik detayları ve gerçekleĢtirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı 

içermeyen ilk tekliflerini sunar. Ġdarenin ihtiyaçlarını en uygun Ģekilde karĢılayacak 

yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüĢür. Teknik 

görüĢmeler sonucunda Ģartların netleĢmesi üzerine bu Ģartları karĢılayabilecek 

isteklilerden, Ģartları netleĢtirilmiĢ teknik Ģartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini 

de içerecek Ģekilde tekliflerini vermeleri istenir. 

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aĢmamak üzere 

isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale 

sonuçlandırılır. 
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d. Ġhale Usulleriyle Yapılan Alımlara ĠliĢkin Veriler 

Tablo 8’de, 2006-2010 yılları arasında ihale usulleri uygulanarak yapılan 

alımların adet ve tutar bazında ayrımı gösterilmiĢtir. Buna göre ihale usulleri ile 

yapılan alımların tutar bazında yaklaĢık %87’sinin, adet bazında da yaklaĢık 

%83’ünün açık ihale usulü ile yapıldığı görülmektedir. 2010 yılı itibariyle açık ihale 

usulü kullanım oranı adet bazında %78, tutar bazında ise %86 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Ġhale usulü ile yapılan alım sayısında her yıl yaĢanan düĢüĢ dikkat çekicidir. 

Bu durumun sebebi olarak bu ihale usulü ile yapılan alımların doğrudan teminle ya 

da istisnalar kapsamında gerçekleĢtirilmeye baĢlanması ile kısmi teklife açık ihaleler 

yoluyla birden fazla ihale yapılarak gerçekleĢtirilebilecek alımların tek ihalede 

birleĢtiriliyor olması gösterilebilir. Fakat bu durumun sebeplerini ortaya koyan bir 

çalıĢmanın yapılmamıĢ olması nedeniyle gerekçeler tahmini olarak ifade 

edilmektedir. 

Tablo 8. Ġhale Usulleriyle Yapılan Alımlar (2006-2010) 

İhale Usulü 

2006 2007 2008 2009 2010 

Adet 
Alım Tutarı 

Oranı 

Adet 
Alım Tutarı 

Oranı 

Adet 
Alım Tutarı 

Oranı 

Adet 
Alım Tutarı 

Oranı 

Adet 
Alım Tutarı 

Oranı 

Açık İhale  

120.007 127.307 93.383 77.309 68.551 

26.616.826.696 46.022.130.000 59.413.067.000 45.850.538.000 46.749.203.000 

%91 %87 %87 %86 %86 

Belli İstekliler 
Arasında  

572 856 600 679 560 

350.648.839 1.639.357.000 1.348.718.000 983.017.000 2.242.062.000 

%1 %3 %2 %2 %4 

Pazarlık  

17.278 20.806 22.629 20.154 18.865 

2.341.528.932 5.154.233.000 7.417.953.000 6.629.237.000 5.299.921.000 

%8 %10 %11 %12 %10 

TOPLAM 
137.857 148.969 116.612 98.142 87.976 

29.309.004.467 52.815.720.000 68.179.738.000 53.462.792.000 54.291.186.000 

Kaynak: Kamu Ġhale Kurumu’nca yayımlanan 2006-2007-2008-2009-2010 yılları Kamu 

Alımları Ġzleme Raporlarından alınan veriler kullanılarak tarafımızca hazırlanmıĢtır. 

 

2. Diğer Alım Usulleri 

a. Doğrudan Temin Usulü 

Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen 

isteklilerle teknik Ģartların ve fiyatın görüĢülerek doğrudan temin edilebildiği alım 
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yöntemidir. Her ne kadar ihale iĢlem süreci açısından diğer ihale usullerinden 

farklılıklar gösterse de Kanunun ilk halinde 18. maddenin (d) bendinde bir ihale 

usulü olarak sayılan doğrudan temin, bu usulün idarelerin küçük çaplı ihtiyaçlarının 

diğer ihale usullerine tabi olmadan basit biçimde karĢılanabilmesi amacıyla 

getirildiği ve esasen bir ihale usulü olmadığı gerekçesi ile ihale usulleri arasından 

çıkarılarak ayrı bir alım yöntemi Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

Ancak bazı tutarsızlıklar, bu değiĢiklik çalıĢmalarında kapsamlı bir 

değerlendirme yapılmadan yalnızca bu yöntemi ihale usulleri arasından çıkarma 

yoluna gidildiğini göstermektedir. Ġhalenin tanımındaki, işin istekliler arasından 

seçilecek birisi üzerine bırakılması ifadesinden hareketle doğrudan teminin 

tanımındaki idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın 

görüşülmesi ifadesine bakılınca ikisinde de istekliden söz edilmektedir. Oysa, 

isteklinin tanımında ihalelere teklif veren ifadesi yer almaktadır. Ġhale usulü olmayan 

doğrudan temin yönteminin tanımında istekli ifadesinin yer alması bir tutarsızlık 

olarak değerlendirilebilir.
247

 

Doğrudan temin, Kanunun temel ilkelerine aykırılık teĢkil etmeyecek Ģekilde, 

idarelerin 22. maddede sayılan durumlarda, özellikle de (d) bendinde belirtilen 

parasal sınırlar dâhilindeki küçük alım ve yapım iĢlerini gerçekleĢtirmelerinde 

kolaylık sağlayan bir alım yöntemidir.  

Ġhtiyaçların ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın doğrudan 

temin edilebildiği durumlar;  

a) Ġhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kiĢi tarafından karĢılanabileceğinin 

tespit edilmesi, 

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kiĢinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip 

olması, 

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve 

standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleĢmeye 

dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleĢmelerle ilk 

alım yapılan gerçek veya tüzel kiĢiden alınması, 
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d) BüyükĢehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 38.144 TL, 

diğer idarelerin 12.709 TL’yi aĢmayan ihtiyaçları
248

 ile temsil ağırlama faaliyetleri 

kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaĢeye iliĢkin alımları, 

e) Ġdarelerin ihtiyacına uygun taĢınmaz mal alımı veya kiralanması, 

f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı 

stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aĢı, 

serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında 

hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf 

malzemeleri alımları, 

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuĢmazlıklarla ilgili 

davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya 

yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet 

alımları, 

h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36. maddeleri uyarınca Türk 

veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet 

haklarının ulusal ve uluslararası kuruluĢlar nezdinde tescilini sağlamak için 

gerçekleĢtirilen hizmet alımları, 

ı) Türkiye ĠĢ Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3. 

maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine iliĢkin  hizmet alımları ile 

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanununun 48. maddesinin yedinci 

fıkrasında sayılan görevlerine iliĢkin hizmet alımları, 

i) Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya 

da Anayasa değiĢikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek 

Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı 

kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise Ġl Seçim 

Kurulu baĢkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı, 

olarak belirlenmiĢtir.  
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Belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karĢılanmasında kolaylık sağlanması 

amaçlanmıĢ olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat 

alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin 

aranması ile Ģartname ve sözleĢme düzenlenmesi
249

 gibi hususlar idarelerin takdirine 

bırakılmıĢtır. Bu çerçevede, ihale yetkilisince görevlendirilecek kiĢi veya kiĢiler 

tarafından piyasada fiyat araĢtırması yapılarak ihtiyaçlar, ilân yapılmaksızın ve 

teminat alınmaksızın doğrudan temin yöntemi ile alınabilir. Ġhtiyaçların 

karĢılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince 

görevlendirilen kiĢi veya kiĢiler tarafından piyasada fiyat araĢtırması yapılması ve 

buna iliĢkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi 

gerekmektedir. 

Ancak bu noktada ihtiyaçların parasal sınır dâhilinde alımını 

gerçekleĢtirebilmek adına mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinin parçalara 

bölünmemesi gerektiğini vurgulamak gerekir. Ayrıca temel ilkeler baĢlığı altında da 

belirttiğimiz üzere idareler, KĠK’in 62. maddesinin (ı) bendi gereğince, parasal 

limitler dâhilinde yaptıkları harcamaların yıllık toplamının, bütçelerine bu amaçla 

konulmuĢ ödeneklerinin % 10'unu aĢıp aĢmadığını kontrol edebilecekleri bir sistem 

oluĢturmaları gerekmektedir. Örneğin bir yazılım desteğiyle, idarenin yıl içerisinde, 

pazarlık usulü ve doğrudan temin yolu ile parasal limit kapsamında yaptığı alımlar 

için harcanan tutarın mal alımı, hizmet alımı ya da yapım iĢi ayrımını yaparak 

kaydını tutması ve bu tutarın bütçe ödeneklerinin mal ve hizmet alımları ile yapım 

iĢlerine ayrılan kısmının % 10’unu gerekli izin alınmadan aĢma riski önlenmelidir.  

Bu riski daha somut bir Ģekilde ortaya koymak gerekirse, 2010 yılı verilerine 

göre doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların % 62’si parasal limitler 

kapsamında yapılan alımlardır ve bu kısım 3,6 milyar TL’ye tekabül etmekte, toplam 

kamu alımlarının da % 5,4’ünü oluĢturmaktadır.
250

 Pazarlık usulünün parasal sınır 

kapsamında yapılan alımlarıyla beraber değerlendirildiğinde toplam kamu 
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alımlarının % 7’sinin parasal limitler kapsamında yapıldığı, Yükseköğretim 

Kurumlarında bu oranın % 11 düzeyinde olduğu görülmektedir.
251

 

Ġdare bütçesi düzeyinde yapılması gereken bu kontrolün uygulanmakta olan 

mevcut sistemde, 5018 sayılı Kanunun 60. maddesi ile kamu idarelerinin bütçe 

kayıtlarını tutma, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplama, değerlendirme 

ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlama görevi verilen mali hizmetler 

birimlerince gerçekleĢtirilebileceği kanısındayız. Ancak harcama birimlerince mali 

hizmetler birimine harcama sonrasında gönderilen gerçekleĢme verileri üzerinden 

yapılacak kontroller, sınırın aĢılmasını engelleyebilecek nitelikte olmayan yalnızca 

durum tespitine imkân veren bir kontrol sistemi olabilir. Bu nedenle idarelerce 

yapılacak düzenlemelerle, yaklaĢık maliyeti tespit edilen alıma iliĢkin onay belgesi 

hazırlandıktan sonra (onay öncesi) alım iĢlemlerine baĢlanmadan ilgili kontrolün 

gerçekleĢtirilmesinin mali hizmetler biriminin ön mali kontrol faaliyetleri
252

 arasına 

alınması bu riski ortadan kaldırabilecek bir yöntemdir. 

Mevcut uygulama düzeninde idarelerin üst yöneticilerinin
253

 iç kontrol
254

 

sistemini kurma ve gözetme sorumluluğu çerçevesinde söz konusu kontrol 

mekanizmalarının oluĢturulmasını sağlamaları gerekmektedir. Ancak tüm kamu 

idarelerince ayrı ayrı sistemler oluĢturulması hem güç hem de maliyetli bir 

durumdur. Kamu Ġhale Kurumu’nun, kamu alımlarına iliĢkin olarak uygulamayı 

yönlendirme görevi
255

 kapsamında böyle bir kontrol sistemini geliĢtirmesi gerektiği 

kanısındayız. Ġdarelerce ihale sürecindeki tüm dokümanların hazırlanması ve 
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bildirimleri yapılması iĢlemleri Kamu Ġhale Kurumu tarafından oluĢturulan EKAP 

üzerinden gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.
256

 Ġhale suretiyle yapılan alımların tüm 

adımlarını yönetebileceğiniz bir sistem mevcut iken parasal sınırlar kapsamında 

yapılacak alımlarda gerekli kontrollerin bu sistem aracılığıyla yapılması hem yeni bir 

sistem kurulmasına hem de ek bir maliyete gerek kalmaksızın mümkün 

görünmektedir. Ġdarelerce alım öncesinde düzenlenen onay belgesinin EKAP 

üzerinden hazırlanması zorunluluğu getirilerek, yıl içerisinde gerçekleĢen aynı türden 

-parasal sınır kapsamında mal, hizmet, yapım- alımların üzerine yapılacak alımın 

yaklaĢık maliyetinin eklenmesi sonucunda ulaĢılan tutarın idarenin bu alım türü için 

ayrılan bütçe ödeneğinin % 10’unu aĢıp aĢmadığının kontrolü, aĢıyor ise aynı sistem 

aracılığı ile gerekli iznin alınabilmesi imkânı sağlanabilir. Bu noktada EKAP’ın 

ihtiyaç duyacağı idareler bazında ayrıntılı bütçe verilerinin ise Maliye Bakanlığı 

tarafından bütçenin hazırlık ve uygulama sürecini yönetebilmek amacıyla oluĢturulan 

Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi’nden (e-bütçe) anlık olarak aktarılması 

mümkündür.  

Böyle bir kontrolün Kamu Ġhale Kurumu aracılığı ile yapılarak diğer ihale 

bilgileri ile birlikte yayımlanması da Kanunun temel ilkeleri açısından bir 

gerekliliktir. Çünkü böyle bir kontrolün idare tarafından yapılıp yapılmadığı ya da bu 

orana riayet edilip edilmediği konusunda aday ve isteklilerin hatta tüm kamuoyunun 

bilgi sahibi olabilmesi gerekirken, mevcut durumda böyle bir durum mümkün 

değildir. Dolayısıyla söz konusu sınırlamaya aykırı olarak yapılan bir alıma 

piyasadaki tedarikçi ya da hizmet sunucusu olabilecekler tarafından itiraz 

edilebilmesi pratikte neredeyse imkânsızdır.
257

 

b. Tasarım YarıĢmaları 

Kanunun 23. maddesi ile idarelerin gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj 

mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projelerini, Ģehir ve bölge plânlama ve güzel 

sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesini, jüri tarafından değerlendirme 

yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarıĢma düzenleyerek elde edebilmelerine 

olanak sağlanmıĢtır. Bu kapsamda düzenlenecek yarıĢmaların sürecine iliĢkin 
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düzenleme Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, 

Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği ile 

yapılmıĢtır. Her ne kadar Kanunda idarelerce rekabeti sağlayacak Ģekilde ilan 

yapılması gerektiği belirtilse de ilan süresi net bir Ģekilde ifade edilmemiĢtir.  

Ġdare tarafından hazırlanan Ģartname ve ekleri, jüri ön çalıĢmaları sonucunda 

kesinleĢtirilip imzalandıktan sonra ulusal ve bölgesel yarıĢmaların Resmî Gazete’de 

ve varsa ilgili meslek oda ve kuruluĢların yayın organlarında, tasarımların son teslim 

tarihinden en az 60 gün önce ve en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilmesi 

gerektiği, uluslararası yarıĢmalarda ilan sürelerine on iki gün ekleneceği söz konusu 

yönetmeliğin 14. maddesi ile belirlenmiĢtir. 

Belirilen iĢlerin temininde kolay bir yöntem olması sebebiyle bu yolun tercih 

edilebilmesi mümkün olsa da idarelerin öncelikle ihale usullerini iĢletebilme yollarını 

aramaları, Kanunun temel ilkelerinin sağlanması açısından daha uygun düĢebilir.
258
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3. Alım Yöntemlerinin Kullanılma Oranları 

Tablo 9’da toplam kamu alımı tutarının alım yöntemleri bazında ayrımı 

gösterilmiĢtir. Buna göre alımların yaklaĢık %79’u ihale usulleri yoluyla yapılırken 

%8’inin doğrudan temin yöntemiyle, %13’ünün de istisnalar kapsamında yapıldığı 

görülmektedir. Yani alımların %21’i ihale usulleri ile gerçekleĢtirilmemektedir. 

Tablo 9. Kamu Alımlarının Alım Yöntemi Bazında Ayrımı (2006-2010) 

Kamu Alım 

Türleri 

2006 2007 2008 2009 2010 

Alım Tutarı 

Oranı 

Alım Tutarı 

Oranı 

Alım Tutarı 

Oranı 

Alım Tutarı 

Oranı 

Alım Tutarı 

Oranı 

Ġhale Usulleri 

29.309.004.467 52.815.719.000 68.179.739.000 53.462.792.000 54.291.186.000 

% 75 % 80 % 81 % 81 % 78 

Doğrudan 

Temin 

4.775.107.925 5.009.306.000 4.989.299.000 4.806.070.000 5.866.929.000 

% 12 % 8 % 6 % 7 % 8 

Ġstisnalar 

4.939.347.314 8.153.266.000 10.746.259.000 7.955.974.000 9.352.169.000 

% 13 % 12 % 13 % 12 % 13 

TOPLAM 
39.023.459.706 65.978.291.000 83.915.297.000 66.224.836.000 69.510.284.000 

Kaynak: Kamu Ġhale Kurumu’nca yayımlanan 2006-2007-2008-2009-2010 yılları Kamu 

Alımları Ġzleme Raporlarından alınan veriler kullanılarak tarafımızca hazırlanmıĢtır. 

 

G. ĠHALELERE KATILIMA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

1. Ġhale Yeterliliği 

Ġhalelere katılım konusunda yeterlik kriterlerinin DĠK’te düzenlenmemesinin 

Ģeffaflık ilkesiyle bağdaĢmadığı gerekçesiyle eleĢtiri konusu olması nedeniyle 

KĠK’te bu husus ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir. ĠĢi yapabilecek nitelikteki 

isteklilerin ihaleye katılımlarının sağlanması amacıyla; ekonomik ve mali 

yeterliklerinin belirlenmesine iliĢkin belgeler ile mesleki ve teknik yeterliklerinin 

belirlenmesine iliĢkin belgeler KĠK’in 10. maddesinde sayılmıĢtır. Bu bilgi ve 

belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale 
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dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe iliĢkin ilân veya davet belgelerinde yer 

almak zorundadır.
259

 

Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için; 

 Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,  

 Ġsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu 

veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eĢdeğer 

belgeleri, 

 Ġsteklinin iĢ hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iĢ ile ilgili 

taahhüdü altındaki ve bitirdiği iĢ miktarını gösteren belgeler istenebilir. 

Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için ise; 

 Ġsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette 

bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan 

belgeler,  

 Ġstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ 

deneyim belgeleri;
260

 

 Ġsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araĢtırma-geliĢtirme 

faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, 

 Ġsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu iĢi yerine getirmek için 

yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıĢtırdığına veya çalıĢtıracağına 

iliĢkin bilgi ve/veya belgeler, 

                                                 
259

 Abdullah UZ, 2005, s.257.(483) 
260

 a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla 

ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler, 

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla 

ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle 

ilgili deneyimi gösteren belgeler, 

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması 

şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan 

ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren 

belgeler, 

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi 

gösteren belgeler, 

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl 

içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet 

işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi 

gösteren belgeler.(4734/10-2) 
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 Ġhale konusu hizmet veya yapım iĢlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile 

iĢi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren 

belgeler,  

 Ġhale konusu iĢin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, 

teçhizat ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler, 

 Ġstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu 

olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluĢlara iliĢkin belgeler, 

 Ġhale konusu iĢin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu 

gösteren, uluslar arası kurallara uygun Ģekilde akredite edilmiĢ kalite 

kontrol kuruluĢları tarafından verilen sertifikalar, 

 Ġdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek 

malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları, 

istenebilecektir. Bu belgelerden hangilerinin isteneceği konusu kanunda 

idarelerin takdirine bırakılmıĢ olsa da Kamu Ġhale Kurumu uygulama 

yönetmelikleri ile ihalelerin yaklaĢık maliyetinin eĢik değerler karĢısındaki 

durumuna göre idarelerce bazı belgelerin istenmesini zorunlu kılmıĢtır. 

2. Ġstenmesi Zorunlu Olan Belgeler 

Yukarıda sayılan belgelerin istenmesi ihale konusuna ve yaklaĢık maliyete 

göre farklılık göstermektedir. Bazı belgelerin ise her ihalede istenmesi zorunludur. 

Bu belgeler; 

 Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 

sirküleri; 

 Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

 Tüzel kiĢi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

 Teklif mektubu, 

 Geçici teminat, 

 Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli veya aday adına katılan kiĢinin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

Ģeklinde sayılabilir. 
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3. Ġhalelere Katılamayacak Olanlar 

Ġhalelere katılamayacak olanlar KĠK’in 11. maddesinde belirtilmiĢtir. Buna 

göre; 

 Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar ile 12/4/1991 

tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 

suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı 

bir ülkede kamu görevlilerine rüĢvet verme suçundan dolayı hükümlü 

bulunanlar, 

 Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 

 Ġhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kiĢileri ile bu yetkiye sahip 

kurullarda görevli kiĢilerle birlikte ihale konusu iĢle ilgili her türlü ihale 

iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla 

görevli olanlar, bu Ģahısların eĢleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve 

ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, 

 Bütün bu Ģahısların ortakları ile Ģirketleri (bu kiĢilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan 

fazlasına sahip olmadıkları anonim Ģirketler hariç), 

doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya baĢkaları 

adına hiçbir Ģekilde ihalelere katılamazlar. 

Ġhale konusu iĢin danıĢmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu iĢin 

ihalesine katılamazlar, aynı Ģekilde, ihale konusu iĢin yüklenicileri de o iĢin 

danıĢmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Söz konusu yasaklar, bunların ortaklık 

ve yönetim iliĢkisi olan Ģirketleri ile bu Ģirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına 

sahip oldukları Ģirketleri için de geçerlidir.  

Ġhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla 

kurulmuĢ olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluĢlar ile bu kuruluĢların 

ortak oldukları Ģirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. 

Yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıĢı bırakılarak geçici 

teminatları gelir kaydedilir. ġayet bu durum tekliflerin değerlendirmesi aĢamasında 

tespit edilemez ve üzerine ihale yapılır ise teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal 

edilir.  
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Ayrıca;
261

  

 Ġflas eden, tasfiye halinde olan, iĢleri mahkeme tarafından yürütülen, 

konkordato ilân eden, iĢlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki 

mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, 

 Ġflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karĢı 

borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi 

ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, 

 Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olan, 

  Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ vergi borcu olan, 

 Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı 

yargı kararıyla hüküm giyen, 

 Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı iĢler 

sırasında iĢ veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare 

tarafından ispat edilen, 

 Ġhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından 

mesleki faaliyetten men edilmiĢ olan, 

 Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi 

ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen, 

 KĠK’in 11. maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde 

ihaleye katılan, 

 KĠK’in 17. maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranıĢlarda 

bulundukları tespit edilen, 

istekliler ihale dıĢı bırakılır. Gerçeğe aykırı bilgiler içeren taahhütname 

verilmesi veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan 

durumu ispat eden belgelerin sözleĢme imzalanmadan önce verilmemesi 

halinde bu durumda olanlar ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. 
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 Resmi Gazete, 22.1.2002, Sayı: 24648, m.4734/10. 
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H. ĠLAN SÜRELERĠ VE YÖNTEMĠ 

Ġlan, ihale konusu iĢin tüm kiĢilere duyurulmasıdır ki bu adım rekabetin ve 

saydamlığın sağlanması adına büyük önem arz etmektedir. Ġlanlar, adaylar ve 

istekliler için ihaleye iliĢkin bilgileri içermektedir.
262

 KĠK’in 13. maddesi ile 

düzenlenen ilanların sürelerine iliĢkin hükümler, 8. maddedeki eĢik değerlere
263

 atıfta 

bulunmak suretiyle belirlenmiĢtir.  

YaklaĢık maliyeti eĢik değerlere eĢit veya bu değerleri aĢan ihalelerin,  

 Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az 40 

gün önce, 

 Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik 

ilânları, son baĢvuru tarihinden en az 14 gün önce, 

 Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az 25 

gün önce, Kamu Ġhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle 

yapılır.  

YaklaĢık maliyeti eĢik değerlere eĢit veya bu değerleri aĢan belli istekliler 

arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği 

belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi 

zorunludur. 

YaklaĢık maliyeti eĢik değerlerin altında kalan ihalelerden; 

 YaklaĢık maliyeti 76.291 TL’ye kadar olan mal veya hizmet alımları ile 

152.588 TL’ye kadar olan yapım iĢlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 7 

gün önce ihalenin ve iĢin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az 

ikisinde, 

 YaklaĢık maliyeti 76.291 TL  ile 152.588 TL arasında olan mal veya 

hizmet alımları ile 152.588 TL ile 1.271.609 TL arasında olan yapım 

                                                 
262

 Aziz TAġDELEN, Mayıs-2004, s.93. (193) 
263

 a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında 

altıyüzdoksandokuzbin ikiyüzyetmiĢ TL 

      b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında birmilyon yüzaltmıĢbeĢbin 

dörtyüzellibir TL 

      c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım iĢlerinde yirmibeĢmilyon altıyüzkırkbin yirmibir TL 
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iĢlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 14 gün önce Kamu Ġhale 

Bülteninde ve iĢin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,  

 YaklaĢık maliyeti 152.588 TL üzerinde ve eĢik değerin altında olan mal 

veya hizmet alımları ile 1.271.609 TL üzerinde ve eĢik değerin altında 

olan yapım iĢlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 21 gün önce Kamu 

Ġhale Bülteninde ve iĢin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, en az 

birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilmesi gerekmektedir. 

Yani idareler eĢik değerin üzerindeki ihalelerini Kamu Ġhale Bülteninde 

olmak üzere en az bir kere, eĢik değerin altındaki ihalelerini ise Kamu Ġhale 

Bülteninde ve/veya iĢin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az iki kere ilan etmesi 

gerekmektedir. 

Bunlar ihale ilanlarının süreleri bakımından Ģekil Ģartını ifade ederken içerik 

açısından da bazı Ģartların yerine gelmesi gerekmektedir. Çünkü bu Ģartların 

oluĢmaması durumunda ilanlar geçersiz sayılır. Bu durumda ilan uygun bir Ģekilde 

yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz ve ihalenin iptaline sebebiyet verir. 

Ġhale ilanlarının; idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarasını, ihalenin adı, 

niteliği, türü ve miktarını, mal alımı ihalelerinde teslim yerini, hizmet alımı ve yapım 

ihalelerinde ise iĢin yapılacağı yeri, ihale konusu iĢe baĢlama ve iĢi bitirme tarihini, 

uygulanacak ihale usulünü, ihaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgelerin neler 

olduğunu, yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterleri, ihalenin sadece yerli 

isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp 

uygulanmayacağını, ihale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle 

alınacağını, ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağını, tekliflerin ihale 

saatine kadar nereye verileceğini, teklif ve sözleĢme türünü, teklif edilen bedelin  

% 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat 

verileceğini, tekliflerin geçerlilik süresini, ihaleye konsorsiyumların teklif verip 

veremeyeceğini içerir nitelikte olması gerekmektedir.
264

 

Ġdareler ihalelerin Kamu Ġhale Bülteninde ilanı için Kamu Ġhale Kurumuna, 

gazetelerde ilanı için de ilgili gazetelere ilan bedeli ödemektedirler. Kamu Ġhale 
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 Resmi Gazete, 22.1.2002, Sayı: 24648, m.4734/24. 
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Kurumuna ilan yayın bedeli olarak ödenmesi gereken tutar 944 TL’dir
265

 ve 2009 

yılından bu yana bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. 2009 yılı öncesinde ise 2004 yılından 

itibaren bu bedel 1.180 TL
266

 olarak uygulanmakta idi. Gazetelerde yapılan ilanlar 

için ödenen ilan yayın bedelleri ise ortalama 1200-1500 TL arasındadır.  

Bu veriler esas alındığında idarelerin eĢik değerin üzerindeki bir ihalesi için 

ilan gideri en az 944 TL iken, eĢik değerin altındaki bir ihale için ise Kamu Ġhale 

Bülteninde ve yerel gazetede ilan edilecekse yaklaĢık 2.200 TL, iki yerel gazetede 

ilan edilecekse yaklaĢık 2.500 TL ilan gideri yapılacaktır. 

Ġ. ĠHALE SÜRECĠNDE ROL ALAN AKTÖRLER 

1. Ġhale Yetkilisi 

Ġhale yetkilisi, idarelerde, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna 

sahip kiĢi veya kurullar ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmıĢ görevlileri 

ifade etmektedir.
267

 Ġhale sürecinde ihale yetkilisinin; ihalenin onayı, ihale usulünün 

belirlenmesi, ihale komisyonunun kurulması, ihale kararının onaylanması, ihalenin 

iptali ve sözleĢmenin imzalanması gibi önemli görevleri bulunmaktadır.
268

 

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun 31. maddesinde harcama yetkilisi, 

bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi olarak 

tanımlanmıĢ bulunmaktadır. Buna göre idarelerde harcama yetkilileri, ilgili 

mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dıĢında, aynı zamanda ihale yetkilisi 

olmaktadır.
269

 

Aynı Kanunun 60. maddesindeki; “Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya 

verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler 

destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise 

harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi 

uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla 

                                                 
265

 Kamu Ġhale Kurumu, <http://www.ihale.gov.tr/duyurular/bankalar.asp>, 10.5.2011. 
266

 Kamu Ġhale Kurumu, Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı Sener Akkaynak’ın Basın Toplantısı KonuĢma 

Metni, 26.12.2003, <http://www.ihale.gov.tr/basin/bulten18.htm>, 10.5.2011. 
267

 Resmi Gazete, 22.1.2002, Sayı: 24648, m.4734/4. 
268

 Aziz TAġDELEN, Mayıs-2004, s.66. (193) 
269

 Erkan KARAARSLAN, “Harcama Yetkilisi”, <http://www.erkankaraarslan.org/ 

bolum/makale/dosya/34.pdf> (03.5.2011), s.4. 

http://www.ihale.gov.tr/duyurular/bankalar.asp
http://www.ihale.gov.tr/basin/bulten18.htm
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bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.” ifadesi ile 

harcama yetkisi devredilmeden yalnızca ihale yetkisinin devredilmesi de mümkün 

kılınmıĢtır. Harcama biriminin ihale yapma konusunda yeterli personeli veya yeterli 

teknik kapasitesi bulunmaması durumunda ya da idarenin ihaleler için iĢin uzmanı 

olan kiĢilerden oluĢan bir birim oluĢturması halinde, harcama birimi bir iĢin ihalesini 

destek hizmetleri birimi ya da iĢin uzmanı olan birim tarafından gerçekleĢtirilmesini 

üst yöneticinin onayını alarak sağlayabilir.
270

 

2. Ġhale Komisyonu 

Ġhale komisyonunu kurma yetkisi ihale yetkilisindedir. Ġhale yetkilisi, ihaleyi 

gerçekleĢtirmek üzere ilk ilan veya davet tarihinden itibaren üç gün içinde ihale 

komisyonunu oluĢturur. Ġhale için gerekli hazırlık ve incelemeleri yapabilmeleri 

amacıyla
271

 ihale iĢlem dosyası
272

 aynı süre içerisinde idare tarafından komisyon 

üyelerine verilir. Ġhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere baĢkan dâhil en az beĢ 

kiĢiden oluĢur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu iĢin uzmanı ve diğer bir üyenin 

muhasebe veya mali iĢlerden sorumlu personel olması zorunludur. Ġhale 

komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate 

alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli 

sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları 

belirtilir.
273

 Yedek üyeler belirlenmeden komisyon oluĢturulması açık olarak Kanuna 

aykırı bir durumdur.
274

 Ġhaleyi yapan idarede ihale konusu iĢin uzmanının 

bulunmaması halinde, KĠK kapsamındaki idarelerden komisyona iĢin uzmanı üye 

alınabilir.  

Ġhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Ġhale yetkilisi olarak bir 

kurul görevli ise kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar. Ayrıca mali hizmetler 
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biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali iĢlem sürecinde görev 

alamayacaklarından dolayı ihale komisyonlarında da görev alamazlar.
275

 

Ġhale komisyonu eksiksiz olarak toplanarak kararlarını çoğunlukla alır. 

Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon baĢkanı ve üyeleri oy ve kararlarından 

sorumludur. KarĢı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına 

yazmak ve imzalamak zorundadır.
276

 

Ġhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluĢturulan ihale 

komisyonu dıĢında baĢka adlar altında komisyonlar kurulamaz. Ġhale komisyonu, 

teklif veya baĢvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli 

gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. 

3. Kamu Ġhale Kurumu 

Kamu Ġhale Kurumu (Kurum), KĠK’in yürürlüğe girmesi ile birlikte 

saydamlık ve kamuoyu denetiminin sağlanması ilkelerinin gerçekleĢtirilebilmesi 

amacıyla öngörülen Ģikâyet sürecinin en önemli unsurudur.
277

 Bu bağlamda Kanunun 

değiĢmesi ile atılan en önemli adımlardan birisidir.  

Kurumun iliĢkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığı’dır ve merkezi 

Ankara'dadır. Kurum, Kanunda belirtilen esas, usul ve iĢlemlerin doğru olarak 

uygulanması görevi ve yetkisiyle, kamu tüzel kiĢiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe 

sahip olarak kurulmuĢtur. Görevini yerine getirirken bağımsız olduğu, hiçbir organ, 

makam ve merciinin Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat 

veremeyeceği KĠK ile teminat altına alınmıĢtır. Bu açıdan Kurumun tipik bir 

“bağımsız idari otorite” örneğini oluĢturduğu görülmektedir.
278

 

a. Kurumun Görev ve Yetkileri 

Kurumun görev ve yetkileri; 

 Ġhalenin baĢlangıcından sözleĢmenin imzalanmasına kadar olan süre 

içerisinde idarece yapılan iĢlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat 
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hükümlerine uygun olmadığına iliĢkin Ģikâyetleri inceleyerek 

sonuçlandırmak, 

 Bu Kanuna ve Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa iliĢkin bütün 

mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleĢmeleri hazırlamak, 

geliĢtirmek ve uygulamayı yönlendirmek, 

 Ġhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası 

koordinasyonu sağlamak, 

 Yapılan ihaleler ve sözleĢmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen 

Ģekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler 

oluĢturmak ve yayımlamak, 

 Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini 

tutmak, 

 AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinde bulunmak, 

 Ġhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik 

ortamda Kamu Ġhale Bültenini yayımlamak, 

 Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel 

olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin 

isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının 

önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin 

yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 

Ģeklinde sıralanabilir. 

Bununla beraber Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanununun uygulanmasına iliĢkin standart ihale dokümanı, tip 

sözleĢme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, 

düzenleyici iĢlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır.  

b. Kurumun Yapısı 

5018 sayılı Kanuna ekli III sayılı cetvelde belirtilen düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar arasında sayılan Kurum; Kamu Ġhale Kurulu, BaĢkanlık ve 

hizmet birimlerinden oluĢur. 
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aa. Kamu Ġhale Kurulu 

Kurumun karar organıdır. Biri baĢkan, biri ikinci baĢkan olmak üzere on 

üyeden oluĢur.  

Kamu Ġhale Kurulu üyeleri;  

 Maliye Bakanlığınca önerilecek iki kiĢi,  

 Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca önerilecek üç kiĢi,  

 Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça önerilecek bir kiĢi, 

 DanıĢtay ve SayıĢtay BaĢkanlıklarınca önerilecek birer kiĢi,  

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye ĠĢveren Sendikaları 

Konfederasyonu tarafından kamu alımları ile ilgili meslek gruplarından 

önerilecek birer kiĢi,  

olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanır.  

Bakanlar Kurulu, atanan üyelerden birini BaĢkan olarak görevlendirir. Kurul 

BaĢkanı, Kurumun da baĢkanıdır. Üyelerden biri Kurul tarafından ikinci baĢkan 

olarak seçilir.  

Kurul üyeliğine önerilecek kiĢilerin; kamu kurum ve kuruluĢlarında en az 12 

yıl hizmetinin bulunması, kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, 

denetleme, uygulama veya danıĢma konularında fiilen en az dört yıl çalıĢarak ulusal 

veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmıĢ niteliğe ve deneyime sahip 

olmaları, geçmiĢte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev 

alma iliĢkilerinin bulunmaması gerekir.  

Kurul üyelerinin görev süresi beĢ yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. 

Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Üyeler görevi 

kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları halinde ise 

BaĢbakan onayıyla görevden alınır. Herhangi bir sebeple boĢalan Kurul üyeliklerine 

bir ay içerisinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden atama yapılır.  

Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin 

devamı süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine, Kanun 

ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine dair yemin ederler. Kurul üyeleri 

yemin etmedikçe göreve baĢlayamazlar. 
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Kurul, baĢkanın veya baĢkanın bulunmadığı durumda ikinci baĢkanın çağrısı 

üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eĢit olması 

halinde BaĢkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy 

kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Kurul üyeleri, kendilerini 

ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile 

evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz. 

Belirtilen haller dıĢında bir nedenle bir takvim yılında beĢ toplantıya 

katılmayan üyeler üyelikten çekilmiĢ sayılır. 

bb. BaĢkanlık 

Kurul BaĢkanı, aynı zamanda Kurumun da BaĢkanıdır. Kurumun genel 

yönetim ve temsili BaĢkana aittir. Ġkinci BaĢkan, Kurul üyeleri arasından gizli oyla 

seçilir. BaĢkanın görevi baĢında bulunmadığı hallerde görev ve yetkilerini üstlenir. 

BaĢkana görevlerinde yardımcı olmak üzere BaĢkanın önerisi üzerine Kurul 

kararı ile üç baĢkan yardımcısı atanabilir.  

BaĢkanlığa, Kurul toplantılarının gündemini belirleme, Kurul tarafından 

alınan kararların yürütülmesini sağlama, hizmet birimleri arasında iĢbirliği ve 

koordinasyonu sağlama, Kurumu resmi ve özel kuruluĢlar nezdinde temsil etme, 

Kurumun yıllık bütçesi ile gelir-gider kesin hesabını ve Kurum yıllık raporunu 

hazırlatarak Kurula sunma, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin 

toplanmasını, harcamaların yapılmasını sağlama, Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak 

kamuoyunu bilgilendirme görevleri verilmiĢtir. 

cc. Hizmet Birimleri 

Kurumun hizmet birimleri; ana hizmet birimleri, danıĢma birimleri ve 

yardımcı hizmet birimlerinden oluĢur. Bu birimler daire baĢkanlıkları Ģeklinde 

teĢkilatlanmıĢtır. Daire baĢkanlarının ataması baĢkanın önerisi üzerine Kurul kararı 

ile yapılır. 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, kamu ihale uzman 

ve uzman yardımcılarından oluĢan meslek personeli ve diğer personel eliyle 

yürütülür.  
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c. Kurumun Gelir ve Giderleri 

Kurumun gelirleri Kanunun 53. maddesinde; 

 Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere iliĢkin düzenlenecek 

sözleĢmelerden, bedeli 254.315 TL’yi aĢanlar için yükleniciden tahsil 

edilecek sözleĢme bedelinin onbinde beĢi,  

 ġikâyette bulunan isteklilerden alınacak baĢvuru ücreti, 

 Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, 

 Her türlü basılı evrak, form, ilan, doküman ve yayınlar ile Elektronik 

Kamu Alımları Platformunun iĢletilmesinden elde edilecek gelirler, 

 Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar, 

 Diğer gelirler, 

Ģeklinde sayılmıĢtır. 

Kurumun giderleri ise Kurul kararıyla yürürlüğe giren yıllık bütçesi 

çerçevesinde yapılır. Kurumun yıllık hesapları ile gelir ve harcamalarına iliĢkin iĢ ve 

iĢlemleri, SayıĢtay denetimine tâbidir.  

J. ġĠKAYET VE ĠTĠRAZEN ġĠKAYET 

Hukuk Devletinde, idarenin tüm iĢlem ve eylemlerinin hukuka uygun olması 

amacına yönelik olarak iĢletilen yargısal denetimin yanı sıra idari denetim 

mekanizması da önemli bir unsurdur. Yargı yoluna baĢvurulmadan önce idari iĢlemin 

tekrar gözden geçirilerek düzeltilmesini sağlayan idari baĢvuru ile uyuĢmazlıkların 

daha hızlı bir Ģekilde çözümünü sağlamak mümkündür.
279

 Ġhalelerde; aday, istekli 

veya istekli olabilecekler ihale sürecindeki iĢlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı 

iddiasıyla Ģikâyet ve itirazen Ģikâyet baĢvurusunda bulunabilirler. Kamu Ġhale 

Kurumunca, Ģikayet ve itirazen Ģikayet baĢvurularına iliĢkin uygulamayı ve bu 

baĢvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına iliĢkin usul ve esasları düzenlemek 

amacıyla Ġhalelere Yönelik BaĢvurular Hakkında Yönetmelik
280

 çıkarılmıĢtır. 
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1. Ġdareye ġikâyet 

ġikâyet; ihale sürecindeki iĢlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu 

iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan 

baĢvurudur. ġikâyet baĢvuruları ihaleyi yapan idareye elden veya posta yoluyla 

yapılır. 

Ġdareye Ģikâyet süresi; Ģikâyete konu iĢlem veya eylemlerin farkına varıldığı 

veya farkına varılmıĢ olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, doğal afetler, 

salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare 

tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi 

olarak yapılmasının zorunlu olması hali ile savunma ve güvenlikle ilgili özel 

durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması 

halinde pazarlık usulü ile yapılan ihalelere yönelik baĢvurularda beĢ gün, diğer 

hallerde on gündür.  

Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik Ģikâyetler, birinci 

fıkradaki süreleri aĢmamak kaydıyla baĢvuru veya teklif sunulmadan önce en geç 

ihale veya son baĢvuru tarihinden üç iĢ günü öncesine kadar yapılabilir. 

Ġdare, Ģikâyet baĢvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde 

gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, Ģikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli 

olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. Ġlan ile ihale veya ön 

yeterlik dokümanına yönelik baĢvurular dıĢında istekli olabileceklere bildirim 

yapılmaz. 

2. Kamu Ġhale Kurumuna Ġtirazen ġikâyet 

Ġdareye yapılan Ģikâyet baĢvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın 

uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya Ģikayet ya 

da itirazen Ģikayet üzerine idare tarafından ihalenin iptal edilmesi kararlarına karĢı 

doğrudan Kamu Ġhale Kurumuna itirazen Ģikayet baĢvurusunda bulunulabilir. 

Ġtirazen Ģikayet baĢvuruları Kamu Ġhale Kurumuna elden veya posta yoluyla yapılır. 

Kuruma itirazen Ģikayet süresi; Ģikayet veya itirazen Ģikayet üzerine idare 

tarafından alınan iptal kararına karĢı yapılacak baĢvurularda beĢ gün, diğer hallerde 

on gündür. 
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3. BaĢvuru Ehliyeti 

Ġhale sürecindeki hukuka aykırı iĢlem veya eylemler nedeniyle bir hak 

kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia 

edebilecek olanların kimler olduğu ve hangi konulara iliĢkin baĢvuruda 

bulunabilecekleri Ġhalelere Yönelik BaĢvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. 

maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre; 

Ġstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön 

yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer 

verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki 

uyumsuzluklar kakkında, 

Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik 

baĢvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına iliĢkin idari iĢlem 

ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danıĢmanlık hizmet alımı 

ihalelerinde ise kısa listeye alınmıĢ olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya 

ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler 

ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,  

Ġstekliler ise; yeterlik baĢvurularının veya tekliflerin sunulması, 

değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına iliĢkin idari iĢlem veya eylemler 

hakkında, 

baĢvuruda bulunabilirler. 

4. ġekil ġartları 

ġikayet baĢvuruları idareye, itirazen Ģikayet baĢvuruları ise Kamu Ġhale 

Kurumuna hitaben yazılmıĢ imzalı dilekçelerle yapılır.  

 Dilekçelerde;  

 BaĢvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya 

unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks 

numarası, 

 Ġhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, 

 BaĢvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih, 

 BaĢvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller, 
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 Ġtirazen Ģikayet baĢvurularında ayrıca idareye yapılan Ģikayetin tarihi ve 

varsa Ģikayete iliĢkin idare kararının bildirim tarihi, 

hususlarına yer verilir. Aynı kiĢi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla 

kiĢi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile baĢvuruda 

bulunulamaz. Ġdarenin Ģikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, Ģikayet 

baĢvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen Ģikayet baĢvurusuna konu edilemez. 

ġikâyet baĢvuruları ihaleyi gerçekleĢtiren idareye, itirazen Ģikâyet baĢvuruları 

ise Kamu Ġhale Kurumuna elden veya posta yoluyla yapılabilir. Posta yoluyla yapılan 

baĢvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Dilekçeye eklenen bütün belgeler; belgelerin adları, sayfa sayıları, 

asıl/tasdikli/fotokopi vb. olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile birlikte 

sunulur.  

Ġdareye Ģikayet baĢvurusunda bulunulması halinde, baĢvuru üzerine alınan 

kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu 

sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen Ģikayet 

baĢvurusunda bulunulmadığı hususuna iliĢkin sorgulama yapılmadan veya itirazen 

Ģikayet baĢvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar 

verilmeden sözleĢme imzalanamaz. 

5. Yargıya BaĢvuru 

Ġhale sürecindeki iĢlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yapılan 

Ģikâyetlere iliĢkin Kamu Ġhale Kurumunca verilen nihai kararlar, Türkiye 

Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir. Bu davalar öncelikle görülür. 

K. ĠHALE ĠPTALLERĠ 

Ġhale sürecinin birçok aĢamasında çeĢitli sebeplerle ihalelerin iptali söz 

konusu olabilmektedir. Bu sebeplerin bir kısmı idare kaynaklı olabildiği gibi 

isteklilerden kaynaklanan sebeplerle de ihaleler iptal edilebilmektedir. Ġhalenin iptali 

her ne kadar idarenin kusuru, takdiri ya da isteklilerin isteksizliği sebepleri ile bir 

gereklilik veya takdir hakkının kullanılması Ģeklinde görülse de bu durum hem kamu 

görevlisi açısından zaman ve emek kaybı hem de idare açısından ek bir maliyet 

anlamına gelmektedir. 
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1. Ġhale Ġptal Sebepleri 

Ġhalelerin iptal sebepleri incelendiğinde ağırlıklı olan sebeplerin; ihaleye 

teklif veren istekli çıkmaması, ihaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması, verilen 

tekliflerin yüksek olması, ihalenin niteliğinin veya miktarının değiĢmesi, ilandaki 

eksiklik ve hatalar, idari ya da teknik Ģartnamedeki hatalar olduğu söylenebilir.
281

 

Tablo 10’da, 2007-2010 yılları arasında iptal edilen ihale kayıt numaralarının 

(ĠKN) iptal nedenlerine göre dağılımı gösterilmiĢtir. Bazı iptal nedenlerinin idare 

kaynaklı, bazılarının istekli ya da istekli olabilecekler, bazılarının da her iki taraftan 

kaynaklanabilecek nedenler olduğu görülmektedir. 
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Tablo 10. Ġptal Edilen ĠKN’lerin Ġptal Nedenleri Bakımından Ayrımı (2007-2010) 

Kaynağı Ġptal Nedenleri 
2010 2009 2008 2007 

Adet Oran Adet Oran Adet Oran Adet Oran 

Ġdare Ġhale Kayıt Numarasının Sehven Alınması  7.828 % 20,85 2300 % 8,80 2209 % 9,74 929 % 3,76 

Ġdare Ġhalenin Niteliğinin veya Miktarının DeğiĢmesi 2.796 % 7,45 1569 % 6,00 1464 % 6,45 886 % 3,58 

Ġdare Ġhale Ġlanı ile Ġlgili Eksiklik veya Hatalardan Dolayı 2.510 % 6,69 1127 % 4,31 1403 % 6,18 784 % 3,17 

Ġdare Ġhale Usulünün DeğiĢtirilmesi 1.317 % 3,51 531 % 2,03 568 % 2,50 346 % 1,40 

Ġdare Ġdari ġartnamenin Uygun Olmaması  1.027 % 2,74 581 % 2,22 573 % 2,53 363 % 1,47 

Ġdare Ġlan, Teknik ve Ġdari ġartnamenin DıĢında Ġhale 

Dokümanlarında Eksikliğin Fark Edilmesi 1.020 % 2,72 568 % 2,17 518 % 2,28 988 % 3,99 

Ġdare Teknik ġartnamenin Uygun Olmaması 779 % 2,07 568 % 2,17 429 % 1,89 222 % 0,90 

Ġdare ġikayet Üzerine Ġdare Tarafından Ġptal 322 % 0,86 349 % 1,33 435 % 1,92 368 % 1,49 

Ġdare ġikayet Üzerine Kamu Ġhale Kurulu Kararı ile Ġptal 118 % 0,31 112 % 0,43 236 % 1,04 707 % 2,86 

Ġdare Bütün Tekliflerin AĢırı DüĢük Olarak Değerlendirilmesi 97 % 0,26 85 % 0,33 39 % 0,17 98 % 0,40 

Ġdare/Ġstekli Olabilecekler Ġhaleye Teklif Veren Ġstekli Çıkmaması  4.962 % 13,22 5755 % 22,01 4780 % 21,07 4.024 % 16,27 

Ġdare/Ġstekli Olabilecekler Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ YaklaĢık 

Maliyetin Çok Üzerinde Olması 2.963 % 7,89 2938 % 11,24 2737 % 12,07 3.133 % 12,67 

Ġdare/Ġstekli Olabilecekler Belli Ġstekliler Arasında Ġhalelerde Yeterli Sayıda 

Katılımın sağlanamaması 176 % 0,47 131 % 0,50 67 % 0,30 85 % 0,34 

Ġdare/Ġstekli Olabilecekler Pazarlık Usulü Ġhalelerde Geçerli Teklifin 3 ten az 

olması 89 % 0,24 167 % 0,64 130 % 0,57 89 % 0,36 

Ġdare/Ġstekli Olabilecekler Diğer 9.202 % 24,51 6499 % 24,86 4757 % 20,97 7.907 % 31,97 

Ġstekli Olabilecekler Ġhaleye Geçerli Teklif Veren Ġstekli Çıkmaması 2.033 % 5,41 2468 % 9,44 2061 % 9,09 3.327 % 13,45 

Ġstekli Olabilecekler Ġhale Üzerinde Kalan Ġsteklinin, istenen belgeleri 

tamamlayamaması 186 % 0,50 217 % 0,83 180 % 0,79 325 % 1,31 

Ġstekli Olabilecekler Ġhale Üzerinde Kalan Ġsteklinin SözleĢme Ġmzalamaması 78 % 0,21 142 % 0,54 73 % 0,32 141 % 0,57 

Ġstekli Olabilecekler Teyit Alınan Ġstekli Hakkında Yasaklılık / Hakkında 

Kamu Davası Olması Nedeniyle 42 % 0,11 36 % 0,14 25 % 0,11 12 % 0,05 

  37.545  26.143  22.684  24.734  

Kaynak: Kamu Ġhale Kurumu’nca yayımlanan 2007-2008-2009-2010 yılları Kamu Alımları Ġzleme Raporlarından alınan veriler kullanılarak tarafımızca 

hazırlanmıĢtır. 
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Ġhale kayıt numarasının sehven alınması nedeniyle ĠKN iptallerinin oranı 

yüksek olsa da yalnızca fazladan alınan bir numara olması sebebiyle ihale sürecinin 

herhangi bir aĢamasında gerçekleĢen bir ihale iptali olarak değerlendirilmemektedir. 

Bu bakımdan 2010 yılında iptal edilen 37.545 ĠKN’nin 29.717 adedi ihale 

iptalidir.Tablo 10’da iptal nedenlerinin kaynağının idare ya da istekli Ģeklinde net 

olarak belirlendiği 12.325 ihalenin % 81’inin idare kaynaklı, % 19’unun ise istekli ya 

da istekli olabileceklerden kaynaklandığı görülmektedir. Ġdare kaynaklı iptal 

nedenlerinin oranı 2009 yılında % 65, 2008 yılında % 70, 2007 yılında ise % 55 

Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 2010 yılındaki oranın idare aleyhine yüksek çıkmasının 

sebebi olarak ihale ilanı ile ilgili hatalarla ihale nitelik ve miktarlarında yapılan 

değiĢikliklerdeki artıĢ göze çarpmaktadır.  

2. Ġptal Edilen Ġhaleler ve Ġlan Bedeli ĠliĢkisi 

Ġlanlarla ilgili baĢlıkta belirtildiği gibi idareler eĢik değerin üzerindeki bir 

ihale için yaklaĢık 950 TL, eĢik değerin altındaki bir ihale için ise ortalama 2.350 TL 

ilan yayın gideri yapmaktadır. Ġhalelerin adet bazında dağılımı incelendiğinde 

yaklaĢık % 95’inin eĢik değerin altında % 5’inin de eĢik değerin üzerinde 

gerçekleĢtiği görülmektedir.
282

  

Tablo 11. Ġptal Edilen Ġhalelerin Ġhale Ġlanları Bedelleri (2007-2010) 

  2010 2009 2008 2007 

Ġhale Ġptali (EĢik Değerin Altında)  28.231 22.651 19.451 22.615 

Ġhale Ġptali (EĢik Değerin 

Üstünde)  1.486 1.192 1.024 1.190 

Toplam Ġhale Ġptali 29.717 23.843 20.475 23.805 

Ġptal Edilen Ġhaleler Ġçin Ödenen 

Ġlan Bedeli 67.754.760 54.362.040 46.683.000 54.275.400 

Ġdare Kaynaklı Ġptal Oranı % 81 % 65 % 70 % 55 

Ġdareden Kaynaklanan 

Ġptallerin Payı 54.881.356 35.335.326 32.678.100 29.851.470 
Kaynak: Kamu Ġhale Kurumu’nca yayımlanan 2007-2008-2009-2010 yılları Kamu Alımları 

Ġzleme Raporlarından alınan veriler kullanılarak tarafımızca hazırlanmıĢtır. 

Tablo 11’de, 2007-2010 yılları arasında iptal edilen ihaleler için ödenen ihale 

ilanı yayın giderleri ile bunun içerisindeki idarelerden kaynaklı nedenlere bağlı 

iptallerin payı gösterilmiĢtir. Tabloya göre, 2010 yılındaki 29.717 adet ihale iptalinin 
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yaklaĢık 28.231 adedinin eĢik değer altında, yaklaĢık 1.486 adedinin de eĢik değer 

üstünde olduğu düĢünülürse iptal edilen ihalelerin yalnızca ihale ilanı yayın bedeli 

olarak yaklaĢık 67.754.760 TL gider yapıldığı sonucuna varılmaktadır. Ġptallerin % 

81’inin idareler kaynaklı nedenlere bağlı olduğu ve kamu kaynağındaki bu azalıĢın 

54.881.356 TL’sinin idarelerden kaynaklandığı görülmektedir. Söz konusu gider; 

2009 yılında 35.335.326 TL, 2008 yılında 32.678.100 TL ve 2007 yılında 29.851.470 

TL olmak üzere dört yılda toplam 152.746.252 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu da 

ihale iĢlemlerinin sağlıklı bir Ģekilde yürütülebilmesi adına gerekli olan idari 

kapasitenin geliĢtirilmesinin çok önemli olduğunun bir göstergesidir. 

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve 

kullanılmasını esas alan 5018 sayılı Kanunda, kamu görevlilerinin kasıt, kusur 

veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, iĢlem veya eylemleri 

sonucunda kamu kaynağında artıĢa engel veya eksilmeye neden olunması durumu, 

kamu zararı
283

 olarak tanımlanmıĢtır.  

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî faaliyet, karar ve 

iĢlemlerini; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına inceleyen SayıĢtay’ın dıĢ denetim faaliyeti, 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının 

belirlenmesini de içermektedir.
284

 Bu bağlamda SayıĢtay tarafından yapılan 

incelemelerde bu konunun üzerine gidilmesi, idarelerde ihale yetkililerinin tazmin 

hükümleri ile karılaĢmalarına sebep olabilecek bir durumdur. Ancak bugüne kadar bu 

konuda verilen bir tazmin kararı bulunmamaktadır. 

3. Ġptal Edilen Ġhale Ġlan Giderlerinin Yükseköğretim Kurumlarının Bazı 

Giderleri Ġle KarĢılaĢtırılması 

Ġptal edilen ihaleler için harcanan kamu kaynağının büyüklüğünün daha net 

bir Ģekilde ortaya koyulabilmesi için yükseköğretim kurumları düzeyinde iptal edilen 

ihaleler için yapılan giderler, eğitim ve araĢtırma için yapılan bazı giderler ile 

karĢılaĢtırmak suretiyle değerlendirilmiĢtir. 

                                                 
283

 Resmi Gazete, 24.12.2003, Sayı: 25326, m. 5018/71. 
284

 Resmi Gazete, 24.12.2003, Sayı: 25326, m. 5018/68. 



116 

 

 

 

Tablo 12. Yükseköğretim Kurumları 2010 Yılı Verileri 

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 11.898.180 

YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları 5.629.000 

Laboratuvar Malzemesi Alımları 12.261.557 

Öğretim Üyesi Sayısı 38.059 

Öğrenci Sayısı 1.054.070 

Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Geçici Görevlendirme Gideri 450 

Öğrenci BaĢına DüĢen Laboratuvar Malzemesi Alımları Gideri 12 

Kaynak: OSYM 2009-2010 Öğretim Yılı Yükseköğretim Ġstatistikleri Kitabı 

ĠKN’lerin ortalama % 4,5’i yükseköğretim kurumları tarafından alınmaktadır. 

Buna göre 2010 yılı için idare kaynaklı iptal edilen ihale giderlerinin yükseköğretim 

kurumları payının yaklaĢık 2,5 Milyon TL olduğu söylenebilir. Yükseköğretim 

kurumlarının 2010 yılı sonu itibariyle eğitim öğretim faaliyetleri için yaptığı 

harcamalardan “Yurtiçi Geçici Görev Yollukları” gideri 12 Milyon TL, “YurtdıĢı 

Geçici Görev Yollukları” gideri 5,6 Milyon TL, “Laboratuvar Malzemesi ile 

Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları” giderleri 12 Milyon TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir.
285

 Bu bağlamda yükseköğretim kurumları idare kaynaklı ihale 

iptallerini önleyerek yurtdıĢına görevlendirilen öğretim elemanları için ayırdığı 

kaynağı % 45, yurtiçinde görevlendirilen öğretim elemanları için ayırdığı kaynağı 

%20 ya da laboratuar malzemeleri alımlarına ayrılan kaynağı % 20 oranında 

artırabilir. 

Durumu Süleyman Demirel Üniversitesi bütçe verilerine göre ifade edecek 

olursak; 2010 yılı baĢlangıç ödeneklerinin 160 Milyon TL olduğu, 2007-2010 yılları 

için idari uygulamalardan kaynaklı sebeplerle iptal edilen ihalelere ödenen ilan 

bedellerinin de yaklaĢık 153 Milyon TL olduğu görülmektedir. 4 yılda yaĢanan kamu 

kaynağı kaybının 50.000’e yakın öğrenciye hizmet veren bir üniversitenin 1 yıllık 

bütçesine denk olması konunun vahametini daha net bir Ģekilde ortaya koymaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Kamu parasını harcama konusundaki kolaylık ve rahatlık; kamu 

harcamalarının verimliliğinin sağlanamamasının temel sebeplerinden birisi olarak 

gösterilebilir. Ġnsanlar doğası gereği, kendi özel paralarını harcamada gösterdikleri 

hassasiyeti, sahip olmadıkları parayı harcarken gösteremeyebilirler. Bir kamu 

yöneticisi kamu parasını harcarken, vergi mükelleflerinin parasını kamu adına 

harcamaktadır. Friedman matrisinde de bu durum “bir kimse baĢkasının parasını 

baĢkası için harcarsa, fiyat da kalite de önemli değildir” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

Bununla beraber siyasi iradenin kamu harcamalarına yön verme noktasında alacağı 

kararlarda oy kaygısının da etkili olacağı bir gerçektir. 

Tüzel bir kiĢiliğe sahip olan devlet yapısında her kurumsal yapı gibi 

uygulamalara iliĢkin standartların belirlenmesi gerekmektedir. Kamu harcamaları 

konusu da bu standartların belirlenmesi ve uygulanması gereken en önemli 

alanlardan biridir. 1970 den sonraki süreçte -ülkeler için yaĢanan krizlerin de 

sorumlusu olarak görülen- plansız harcamaların kontrol altına alınarak keyfiyetten 

uzak, verimliliğin esas alındığı bir yapıya dönüĢüm kaçınılmaz olmuĢtur. 

TÜSĠAD tarafından 2001 yılında yayımlanan bir çalıĢmada; bir yandan kamu 

harcamaları diğer yandan ülke ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahip olan kamu 

alımlarının etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesinin, hem kamu tasarruflarına olumlu 

katkı sağlayacağı hem de vergi mükelleflerinin parasının gerçek değerinde 

harcanmasına yardımcı olacağı ifade edilmektedir. 

Kamu yönetiminde etkililik ve verimlilik yoksunluğu ile saydamlığın 

bulunmayıĢının bir sonucu olarak görülen yolsuzlukların çözümü için kamu 

kesiminde hesap verme sorumluluğunun yerleĢtirilmesi ve Ģeffaflığın artırılması 

gerekmektedir. Bununla birlikte hukuk düzeninde çeĢitli belirsizliklerin ve 

boĢlukların doğmasına sebep olan riskli alanlara iliĢkin yeni düzenlemeler yapılarak 

yolsuzluklara açık iĢlem ve kararların sayısının azaltılması önem arz etmektedir. 

Global ölçekte yaklaĢık 7 trilyon ABD Doları gibi bir rakamsal büyüklüğe 

ulaĢan ve önümüzdeki yıllarda ülkelerin GSMH'si içerisindeki payının % 30'un 

üzerine çıkabileceği tahmin edilen kamu alımları piyasası, ülke ekonomileri ve 
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uluslararası ticaret için önemi giderek artan bir alan olmaya devam etmektedir. Bu da 

hem kamu görevlilerinin hem de özel kesimin kamu fonlarını kiĢisel çıkarlar için 

kullanabilecekleri riskli bir alan oluĢturmaktadır. 

Cumhuriyet dönemi öncesinden bu yana kamu alımlarını düzenleyen yasalar 

günün geliĢen koĢullarına göre revize edilmiĢ ya da değiĢtirilmiĢtir. Nitekim 

uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı, bütün kamu 

kurumlarını kapsamadığı ve Avrupa Birliği ve uluslararası ihale uygulamalarına 

paralellik göstermediği gerekçeleriyle 1.1.1984 tarihinden itibaren Türk ihale 

sistemini düzenleyen 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun yerine 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu hazırlanarak 1.1.2003 

tarihinden itibaren yürürlüğe koyulmuĢtur.  

Yapılan yasal değiĢiklikle birlikte düzenlenen iĢler bakımından kapsam 

daraltılırken kapsama alınan kurumlar bakımından ise bir geniĢleme söz konusudur. 

ġöyle ki DĠK kapsamında, devlete hem gelir getiren hem de gider yapılmasını 

gerektiren iĢler düzenlenirken KĠK kapsamında yalnızca kamu harcaması gerektiren 

mal ve hizmet alımları ile yapım iĢleri düzenlenmiĢtir. Bu bağlamda KĠK, DĠK’i 

tamamen yürürlükten kaldırmamıĢ, düzenlediği iĢler bakımından kapsamını 

daraltmıĢtır. Kanun yapma tekniği açısından sakıncalı olan bu durum ülkemizde 

belki de ilk defa görülmektedir. Yapılan yasal değiĢiklik ile önceki uygulamalara 

getirilen eleĢtirilerden olan kamu kurumları arasında farklı mevzuat hükümlerinin 

uygulanmasının neden olduğu karmaĢık yapı sorununa tam bir çözüm 

getirilememiĢtir. 

Temel ilkeler değerlendirildiğinde DĠK’te sayılan saydamlık, rekabet, 

ihtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında karĢılanması ilkeleri benimsenmiĢ bunlara 

eĢit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi ve kaynakların verimli 

kullanılması ilkeleri eklenmiĢtir. Bu açıdan bakıldığında sistemin temel ilkelerinde 

önemli bir değiĢikliğe gidilmediği, AB yönergeleri baĢta olmak üzere uluslararası 

düzenlemelerde genel kabul görmüĢ ifadelerle genel bir çerçeve belirlendiği 

söylenebilir. Tüm ihale kanunlarında benzer ilkelere yer verilerek, rekabetin, 

saydamlığın ve en uygun alımın gerçekleĢtirilmesi hedeflenirken farklılıklar, 
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uygulamada bu ilkelerin gerçekleĢtirilebileceği bir sistemin oluĢturulması ile 

sağlanabilecektir. 

DĠK’in kurumsal açıdan dar olan kapsamın çok sayıdaki istisnai hükümle 

iĢlemler bakımından da daraltılması, Kanunun temel ilkelerine aykırı sonuçlar 

doğurmuĢtur. Bu hususun yasal değiĢimin gerekçelerinden biri olarak gösterilmesine 

rağmen KĠK’in tasarı halinde 4 bentten oluĢan istisnalar maddesi 11 değiĢiklikle en 

çok değiĢikliğe uğrayan madde olmuĢ ve 2011 yılında 17 bende çıkmıĢtır. 2010 yılı 

AB ilerleme raporunda kamu alımları konusunda; Türkiye, AB müktesebatına aykırı 

olan istisnaları kaldırmamıştır ifadesi ile istisnalar konusuna dikkat çekilmiĢtir.  

Türkiye’de 2010 yıllarında istisna kapsamında yapılan alımların tutarı 9,4 

Milyar TL, toplam kamu alımları içerisindeki payı ise %13 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Ġhale usulleri arasında sayılmayan, istisnai bir alım usulü olarak değerlendirilen 

doğrudan temin yoluyla yapılan alımların payının da %8 olduğu, yani toplam kamu 

alımlarının %21’inin ihale usulleri dıĢında gerçekleĢtiği anlaĢılmaktadır. Doğrudan 

temin yöntemiyle yapılan alımların çoğunluğunu parasal limitler kapsamında yapılan 

alımlar oluĢturmaktadır. Bu yöntemle yapılan alımlar, kurum bütçelerine bu amaçla 

konulmuĢ ödeneklerinin % 10'u ile sınırlanmıĢ olsa da bu sınırın aĢılıp aĢılmadığını 

kontrol eden bir sistemin bulunmaması yasal düzenlemelerin uygulanması 

noktasındaki tereddütlerin bir örneğidir. Dolayısıyla söz konusu sınırlamaya aykırı 

olarak yapılan bir alıma piyasadaki tedarikçi ya da hizmet sunucusu olabilecekler 

tarafından itiraz edilebilmesi de mümkün değildir. Kamu Ġhale Kurumu’nca, ihale 

suretiyle yapılan alımların tüm adımlarının izlenebildiği EKAP sistemi kullanılarak 

parasal sınırlar kapsamında yapılacak alımların kontrolü de sağlanabilir. Alım 

öncesinde düzenlenen onay belgesinin EKAP üzerinden hazırlanması zorunluluğu 

getirilerek kontrollerin bu sistem aracılığıyla yapılması, hem yeni bir sistem 

kurulmasına hem de ek bir maliyete gerek kalmaksızın mümkün görünmektedir.  

Kamu ihale mevzuatındaki düzenlemeler, kamu mali yönetimi ve denetimi 

alanında yaĢanan değiĢimin ve bu alanda AB müktesebatına uyum sürecinin ilk 

adımı olarak görülebilir. Bu değiĢimi aynı dönemde yasalaĢan ancak 2006 yılından 

itibaren uygulanmaya baĢlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

izlemiĢtir. 19.12.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren SayıĢtay Kanunu da bu 
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sürecin önemli bir parçasıdır. Bu bütün içerisinde kamu parasını harcamanın esas ve 

usullerini düzenleyen, uygulamayı Ģekillendiren yasalar olarak KĠK ve KĠSK bazı 

eksiklerinin bulunmasına rağmen mali yönetim sisteminin geliĢimine önemli katkılar 

sağlamıĢtır. 

Birçok özel kanunla kendilerini kapsam dıĢına çıkaran kurum ve kuruluĢların 

sayısının çoğalması ile genellik ilkesinden oldukça uzaklaĢan DĠK’in yerine, kamu 

hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı 

kullanan kamu kurum ve kuruluĢlarının yapacakları ihaleleri düzenlemeyi amaçlayan 

ve kapsam maddesi ile amacına yakın bir düzenleme getiren KĠK uygulamaya 

koyulmuĢtur. Böylelikle kapsam, mahalli idareleri ve yerinden yönetim kuruluĢlarını 

da içine alacak Ģekilde olabildiğince geniĢ tutulmaya çalıĢılmıĢtır. Tüm kamu kurum 

ve kuruluĢları açısından kamu alımlarıyla ilgili olarak ortak usul ve esasların 

belirlenmesinin, kamu kaynaklarının harcanmasında etkinliği ve tasarrufu getireceği 

kuĢkusuzdur. 

Ġdarelerce yapılabilecek usulsüzlüklere yönelik Ģikâyet baĢvurularını 

değerlendirmek amacıyla bağımsız bir idari otorite olarak yapılandırılan Kamu Ġhale 

Kurumu, bunun yanında Kanun’un uygulanmasına yönelik düzenlemelerde bulunma, 

eğitim verme, koordinasyonu sağlama, ihale uygulamalarına iliĢkin istatistikler 

oluĢturma görev ve yetkileri ile donatılmıĢtır. Kurum, ihale sürecinin sağlıklı bir 

Ģekilde sonuçlandırılması ile saydamlık ve kamuoyu denetiminin sağlanması 

ilkelerinin gerçekleĢtirilebilmesi noktasında önemli bir eksikliği gidermiĢtir. 2003 

yılından bu yana ihale uygulamaları ile ilgili istatistiki sonuçlar kurumun internet 

sitesinde rapor Ģeklinde yayımlanmaktadır.  

Ġdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece iliĢkin iĢlemleri 

internet üzerinden gerçekleĢtirebilecekleri Elektronik Kamu Alımları Platformu 

(EKAP) 2010 yılının Eylül ayında uygulanmaya baĢlanmıĢ, pilot olarak belirlenen 

idareler için tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı ihalelerinde elektronik teklif 

uygulaması hayata geçirilmiĢtir. Ġhale sürecinin hazırlık aĢamasından 

sonuçlanmasına kadar EKAP üzerinden yürütülmesi idareler açısından hem 

uygulama birliği oluĢmasını hem de karĢılaĢılabilecek sorunların en aza indirilmesini 
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sağlamıĢtır. Ayrıca kamu alımları uygulamalarında saydamlık ilkesinin temelini 

oluĢturmuĢtur. 

Kanun’un uygulanmasında temel ilkelerin yanında kritik baĢarı faktörleri 

olarak; 

 Kamu kurumunun sorumluluğu kapsamında gerçekleĢtirmesi gereken kamu 

hizmeti için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler ile yapım iĢlerinin doğru tespit 

edilmesi, 

 Teknik Ģartnamelerin, alım konusunun uzmanı olan kiĢiler ile ihale 

mevzuatına hâkim kiĢilerin birlikte çalıĢılarak hazırlanması, 

 Alıma konu edilecek mal miktarını gerçekçi belirleyebilmek için anlık rapor 

alınabilen stok kontrol sistemlerinin bulunması ve iyi iĢletilmesi, 

 Kamu hizmeti sunumunun ölçülebilirliğinin ve raporlanabilirliğinin 

sağlanarak bunlar aracılığıyla hesap verebilirliğin mümkün kılınması, 

ifade edilebilir.  

Her ne kadar bazı olumsuz yönleri bulunsa da yeni ihale sisteminin olumlu 

taraflarının ağır bastığı kuĢkusuzdur. Günümüzün geliĢen teknolojik imkânları 

doğrultusunda yönetim bilgi sistemlerinin etkin olarak kullanılmasına karĢın kamu 

alımları sisteminin insan unsurundan bağımsız olarak yürütülebilmesi düĢünülemez. 

Sadece 2010 yılında idari uygulamalardan kaynaklanan nedenlere bağlı olarak iptal 

edilen ihaleler için ödenen ilan bedelinin yaklaĢık 55 Milyon TL olduğu, kamu 

kaynağındaki bu azalıĢın ve karĢılaĢılan sorunların çoğunlukla personel kaynaklı 

idari iĢlem hataları olduğu anlaĢılmıĢtır. Ġnsan uygulamalarına bağlı olarak 

karĢılaĢılabilecek aksaklıkların da uzmanlaĢma ve eğitim faaliyetleri ile minimum 

düzeye indirgenebilmesinin mümkün olduğu düĢünülmektedir.  
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