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İHALE İŞLEMLERİNİN 

ELEKTRONİK ORTAMA 

TAŞINMASI PROJESİ
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Belgelerin azaltılması

Elektronik eksiltme

Elektronik ihale

Yeterlik sistemi



Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)

 Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) 1

Eylül 2010 tarihinde devreye alınmıştır.

 EKAP, en önemli e-devlet projelerinden biri

olup, halihazırda 170.000 gerçek/tüzel kişi,

31.000 idare ve 800.000 kullanıcı EKAP’a

kayıtlıdır.

3



EKAP İlerleme Aşamaları

 1 Eylül 2010 : İhale dokümanı ve ihale ilanı EKAP

üzerinden oluşturulmaya başlanmıştır.

 1 Aralık 2010 : İhale dokümanının e-imza kullanılarak

indirilmesi uygulaması başlamıştır.

 19 Haziran 2013 : Münferit Sözleşmelerde Elektronik

Ortamda Teklif Alma ve Değerlendirme Sağlayan

Uygulamanın EKAP’ta devreye alınması
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EKAP İlerleme Aşamaları

 1 Ocak 2015 : Yabancı istekliler dışında

isteklilerin EKAP’a kaydı zorunlu hale gelmiş ve

EKAP üzerinden tebligat uygulaması

başlamıştır.

 1 Temmuz 2016 : Tekliflerin beyan usulü ile

elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması

başlamıştır.
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Entegrasyonlar

Bankalar

Hazine 
ve 

Maliye 
Bakanlığı

EKAP TSE

Sağlık 

Bakanlığı

SGKSanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı

İçişleri 
Bakanlığı
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BELGELERİN AZALTILMASI

• İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ‘Belgelerin

Sunuluş Şekli’ başlıklı maddeleri

- Belgelerin aslı

- Noter onaylı örneği

- ‘Aslı idarece görülmüştür’ ibareli suret

• Sağlanması gereken kriterlerin tevsikinin

kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

• Bu doğrultuda, katılım ve yeterlik kriterlerine

ilişkin belgelerin fiziki ortamda sunulması

zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır.
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BELGELERİN AZALTILMASI

 EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının

internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya

teyit edilebilen belgelere yönelik olarak düzenlemeler

yapılmıştır.

 İnternet sayfası üzerinden temin veya teyit edilebilen

katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin sunuluş

şekline ilişkin şartlar aranmaz.
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BELGELERİN AZALTILMASI

 Yönetmeliklere yeni eklenen ‘Sunulmayacak

belgeler tablosu’nda gerekli bilgilere yer

verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında

belgeler sunulmaz. (Yönetmelik Değişikliği

19.06.2018, Yürürlük: 19.07.2018)

 Bu durumda, değerlendirme, internet sayfası

üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas

alınarak yapılır.

9



BELGELERİN AZALTILMASI

 Hangi belgelerin bu kapsamda olduğu ve teyit

kriterlerinin neler olduğu (Belge numarası,

tarih vb.) EKAP’ta kamuoyuna duyurulacaktır.

 Sunulmayacak belgeler tablosu idare

tarafından hazırlanarak ihale dokümanına

eklenecektir.
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Sunulmayacak Belgeler Listesi
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Sunulmayacak Belgeler Tablosu 
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Sunulmayacak Belgeler Tablosu
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ELEKTRONİK EKSİLTME
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ELEKTRONİK EKSİLTME
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Ne?

Neden?

Nerede?

Nasıl?

Ne zaman?

Kim?



ELEKTRONİK EKSİLTME
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 ELEKTRONİK EKSİLTME NE DEMEK ?

Geçerli teklif sahibi isteklilerin ilk fiyat

tekliflerinden daha düşük fiyatlar ile yeniden

yarışabilmelerine imkan tanıyan elektronik

araç.



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU ?

Kamu alımlarında rekabeti arttırarak,

Kaynakların daha etkin ve verimli şekilde

kullanılmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyuldu.



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NEREDE ?

Ekap üzerinde elektronik eksiltme aracı

kullanılacak (İlan ve ihale dokümanında

belirtilecek)



ELEKTRONİK EKSİLTME
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HANGİ İHALE TÜRLERİNDE ?

Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin

sonuçlandırılan :

- MalAlım İhaleleri

- Hizmet Alımı İhaleleri (Danışmanlık Hizmet

Alımları hariç olmak üzere)

- Yapım İşleri İhaleleri (Ön Projeyle Çıkılanlar

hariç)



ELEKTRONİK EKSİLTME
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HANGİ İHALE USULLERİNDE

KULLANILACAK ?

- Açık ihale usulü

- Belli istekliler arasında ihale usullerinde



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NE ZAMAN ?

1 Kasım 2018 tarihi itibariyle



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NASIL ?

1)İhale dokümanında elektronik eksiltme

yapılacağına dair düzenleme yapılır. (EKAP üzerinde

e-eksiltme yapılacak mı ? Sorusuna evet seçeneğini

işaretledik)

2)İhale yapılır, teklifleri değerlendirilir.

3)İsteklilere, değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve

gerekçeleri bildirilir.



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NASIL ?

4) Yeterli görülen istekliler EKAP üzerinden

“Elektronik Eksiltme Davet Formu “ kullanılarak aynı

anda eksiltmeye davet edilir.



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NASIL ?

 Elektronik Eksiltme Davet Formunda

Eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar

Eksiltmenin zamanı

Süresi,

Tur sayısı (5’i geçemez)

Asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir.



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NASIL ?

5) Davetin gönderildiği tarihten itibaren iki iş günü

geçmeden eksiltmeye başlanamaz. E-eksiltme tarihi

ve saatinden 20 dakika öncesinde isteklilerin sisteme

giriş yapılması önerilir.

6) Yeni teklifler EKAP üzerinden e-teklif olarak

verilir, ancak e-anahtar gönderilmez.



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NASIL ?

7) Eksiltmede tur sayısı beşi geçemez.

8) Eksiltme yapılırken her tur için bir zaman aralığı

belirlenir ve istekliler eksiltilmiş tekliflerini belirlenen bu

zaman aralığında herhangi bir sıralama olmaksızın

verirler. Verilen tekliflerde belirlenen asgari farktan

daha düşük eksiltme yapılamaz.

9) Turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli,

sonraki turlarda teklif veremez.



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NASIL ?

10)Elektronik eksiltmenin her aşamasında,

isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde

bildirilir.

11) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer

isteklilerin sıralamaları ve istekli sayısı da ayrıca

bildirilebilir.

12) Elektronik eksiltme süresince isteklilerin

kimlikleri açıklanmaz.



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NASIL ?

ÖRNEK:

Konu: Su geçirmez bot alımı

Tur sayısı : 3

Geçerli teklif: 3

İstekli A: 100

İstekli B: 120

İstekli C: 140

Her tur için verilen teklif verme süresi: 5 dakika

Asgari Fark: 10 TL



ELEKTRONİK EKSİLTME

29

NASIL ?
ELEKTRONİK 

EKSİLTME

İLK TEKLİFLER

İstekli A

100

1.Sıra 

İstekli B

120

2.Sıra

İstekli C

140

3.Sıra



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NASIL ?
ELEKTRONİK 

EKSİLTME

• İstekli A: 90  (-10)

• İstekli B: 85 (-35)

• İstekli C: 110 (-30)

TUR

1



ELEKTRONİK EKSİLTME
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İSTEKLİLER KENDİ EKRANLARINDA

NE GÖRECEK ? *Bir isteklinin, diğer isteklilerin sıralarını ve toplam istekli sayısını görmeleri ihale

dokümanında düzenleme gerektirir.

İS
TE

K
Lİ

A 1- İstekli B

***

2-(SİZ )İstekli A

90 TL

3-İstekli C

***

İS
TE

K
Lİ

B 1- (SİZ) İstekli B

85 TL

2-İstekli A

***

3-İstekli C

*** İS
TE

K
Lİ

C 1- İstekli B

***

2-İstekli A

***

3-İstekli C

110



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NASIL ?

DİĞER KURALLAR

 Eksiltme bir önceki turda verilen teklifler üzerinden yapılır.

 Kısmi teklife açık ihalelerde, kısımlardan biri, birkaçı veya

tamamı için eksiltme yapılabilir.

 Bir kısmın e-eksiltmesi aynı gün tamamlanır. Farklı

kısımların e-eksiltmesi farklı günlerde yapılabilir.



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NASIL ?

DİĞER KURALLAR

 Geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması

halinde, yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler

üzerinden yapılır.

 Eksiltme sonucunda tekliflerin eşit olması halinde kura yöntemine

başvurulur.

 Yaklaşık Maliyet, istekliler ve isteklilerin teklifleri e-eksiltme yapılacak

ihalelerde eksiltme süreci tamamlandıktan sonra açıklanır.



ELEKTRONİK EKSİLTME
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NASIL ?

E-EKSİLTME HANGİ DURUMLARDA SONA ERER?

 Davette belirtilen tarih ve saatin dolması

 Bekleme süresinde asgari fark aralığına sahip teklif

alınmaması

 Tur sayısının tamamlanması



ELEKTRONİK EKSİLTME
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KİM ?

 Teklif mektubunda imzası bulunan İstekliyi temsile

yetkili kişi/kişiler

Sistemde bir aksaklık ya da kesilme olması

durumunda ne olur?

https://prezi.com/p/mvbpvnpmrpof/

https://prezi.com/p/mvbpvnpmrpof/


ELEKTRONİK İHALE

 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren

düzenlemelerle, ihalelerinin elektronik ortamda teklif

alınmak suretiyle gerçekleştirilmesine imkan tanıyan

(Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü olarak)

mevzuatımıza eklenmiştir.

 İdarenin takdirine bağlı olarak,

 Yaklaşık maliyeti 250.000 TL’nin (2018 yılı için

270.489,00 TL) altında olan ve belirli şartları taşıyan

 Mal ve hizmet alımı
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ELEKTRONİK İHALE

 19.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklik ile,

E-ihale (elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü)

kullanılacak ihalelerin parasal limiti arttırıldı.

 Hizmet alımlarında yaklaşık maliyeti eşik değerin

yarısına kadar (~600 bin / 1 milyon TL),

 Mal alımlarında yaklaşık maliyeti eşik değerin dört

katına eşit ve altında (~/= 5 milyon/8 milyon TL),

olan ihalelerde teklifler elektronik ortamda alınabilecektir.
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ELEKTRONİK İHALE

 19.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklik ile

 02.01.2019 tarihinden itibaren;

 Açık İhale Usulü ile yapılan Mal ve Hizmet Alımı İle 

Yapım İşi İhaleleri,

 21 inci maddenin (Pazarlık Usulü) (f) bendine göre

yapılan Mal ve Hizmet Alımı ihaleleri,

 Yeterlik Sertifikası üzerinden Yeterlik Tespiti

yapılan Yapım İşi İhaleleri,

Yaklaşık maliyet limiti olmadan e-ihale yoluyla

yapılabilecektir.
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GENEL ÖZELLİKLER

39

 Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin

ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve

Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde

Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler

ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır.

 İhale ilanı ve dokümanında tekliflerin elektronik ortamda

alınacağı belirtilir.

 EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.



TİP İHALE DOKÜMANI

 Yeni tip ihale dokümanları;

 Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak

İlan Formu

 Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak

Götürü Bedel Teklif Mektubu

 Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak

Birim Fiyat Teklif Mektubu
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TİP İHALE DOKÜMANI

 Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Yapım İşi İhalelerinde

Kullanılacak Karma Teklif Mektubu

 Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı

 Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması

Talebine İlişkin Form

 Elektronik Eksiltmeye Davet Formu
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Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

 e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu

ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile

imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir.

 e-anahtarlar teklif ile birlikte gönderilir.

 Geçici teminat mektubu ile katılım ve yeterlik

belgelerine ilişkin bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda

belirtilir.
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Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

 Teklif mektubu ekinde;

 Birim fiyat üzerinde teklif alınan ihalelerde birim

fiyat teklif cetveli,

 Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin

beyan edileceği yeterlik bilgileri tablosu,
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Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

 İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş

ortaklığı beyannamesi,

 İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde

konsorsiyum beyannamesi,

 Mal alımı ihalelerinde yeterlik kriteri olarak belirlenmesi

halinde teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar,

Sunulur.
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Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

 İş ortaklığı veya konsorsiyumların katıldığı

ihalelerde teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik

bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı

ayrı sunulması gerekmektedir.

 Kısmi teklife açık ihalelerde ise teklif mektubu

eklerinin tamamının her bir kısım için ayrı ayrı

doldurulması gerekmektedir.
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Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

 Geçici teminat mektupları;

 Elektronik geçici teminat mektubu: Mektubu düzenleyen banka

tarafından ayırt edici bir numara verilir ve bu numara istekli

tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

 Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da

muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de yine

yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

 Geçici teminat mektubunun fiziki ortamda alınması

durumunda, mektuba ilişkin bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda

beyan edilir ve ihale komisyonu kararı alınmadan önce talep

üzerine idareye sunulur.
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TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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 İhale tarih ve saatinde, istekliler tarafından

gönderilen e-anahtarlar kullanılmak suretiyle e-

teklifler açılır.

 İlk oturumda öncelikle teklif mektubu ve geçici

teminatı uygun olmayan istekliler tespit edilerek

teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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 İstekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden,

EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet

siteleri üzerinden sorgulanabilenler, belgelerdeki

kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi

tutulur.

 Bu şekilde sorgulanamayan belgeler ile teknik

şartnameye cevaplara ilişkin değerlendirme, istekliler

tarafından doldurulan yeterlik bilgileri tablosunda

beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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 Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen

şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler

değerlendirme dışı bırakılır.

 Aktarılan inceleme sürecinden sonra

değerlendirme dışı bırakılmayan tekliflerden en

düşük fiyatı teklif eden ilk iki istekli belirlenir.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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 Bu isteklilere beyan ettikleri bilgi ve belgelerden,

 EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet
siteleri üzerinden sorgulanamayanlar,

 İstenilmiş ise teknik şartnameye cevaplar ve
açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeler,

 Fiziki ortamda alınmış geçici teminat mektubunu,

Belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için iki
iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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 İhale dokümanında öngörülmesi halinde numune
uygunluğu ve demonstrasyon işlemlerine ilişkin
değerlendirme de bu süreçte tamamlanır.

 Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri
doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir.

 Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve
yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin
teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21

inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak

alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin

talebi üzerine sunmayan ya da onbirinci fıkra

hükmü saklı kalmak kaydıyla gerçeğe aykırı

beyanda bulunan istekliler hakkında, Kanunun

17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.
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TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile bu bilgileri

tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler arasında farklılık

bulunması durumunda;

 Belgelerde yer alan bilgilerin ihaleye katılım için istenen

şartları sağlaması kaydıyla tekliflerin geçerliliği

etkilenmez.

 İhaleye katılım için istenen şartlar sağlanamıyor ise

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
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TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir.

 Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin
tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra,
çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri
tarafından imzalanır ve her oturum
kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.
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YETERLİK SİSTEMİ 
Henüz Uygulamaya geçmemiş olup çalışma taslak haldedir*

Yeterlik 
Sertifikası 

Yeterlik 
Kuruluşu

Kamu İhale 
Kurumu

Onaylanmış 
Kuruluş

Yeterlik 
Komisyonu

BAŞVURU 
SAHİBİ 
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YETERLİK SİSTEMİ 
56

- ŞİMDİLİK YAPIM İŞİ İHALELERİNDE

KULLANILMASI MÜMKÜNDÜR.

- YETERLİK SERTİFİKASI ÜZERİNDEN YETERLİK
DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR.

- YETERLİK SERTİFİKASI, YETERLİK SİSTEMİ
ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILMAYAN

İHALELERDE DE KULLANILABİLİR.



YETERLİK SİSTEMİ

 İhale ilanları, yeterlik sistemi ilan tarihinden en az 90

gün sonra yapılabilir.

 Yeterlik sertifikasının ihale tarihi itibariyle geçerli

olması zorunludur.

 İhale tarihinden sonra sertifika kapsamındaki

bilgilerde değişiklik olması halinde yeni durumun

istekli tarafından derhal idareye bildirilmesi

gerekmektedir.
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T.C 

KAMU İHALE KURUMU

1

TEŞEKKÜRLER 


