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4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile uygulamaya konulan kamu alımları sistemi, kamu kaynak-
larının verimli kullanılması, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması, ihale sü-
recinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, kamuoyu denetimine açık olması, rekabet, gizlilik ve eşit 
muamele ilkeleri üzerine kurulmuştur. Kamu alım sisteminin gelişimine rehberlik eden Kamu 
İhale Kurumu, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, bu alanın paydaşlarını buluşturarak, alım süre-
cinin sağlıklı bir ortamda yapılması amacıyla görevini yürütmektedir.

Bu kapsamda, Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programlarında belirlenen hedeflerle uyum-
lu bir şekilde, ölçek ekonomisinden yararlanmak amacıyla ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılma-
sı, e-ihale ve e-eksiltme uygulamalarının kullanımının artırılması, ihale süreçlerinin bütünüyle 
akıllı uygulamalar üzerinden yönetilmesi, kamu ihalelerinde sertifikasyon sisteminin kurulması 
gibi pek çok konuda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kurum tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kamu ihalelerinde dijital dönüşüm sağlanmış, 
ihalelerin elektronik ortamda, daha etkin, verimli ve rekabetçi koşullarda yapılmasına yönelik 
önemli adımlar atılmıştır. Kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla yapılan düzen-
lemelerle, iş ve işlem süreçleri basitleştirilerek katılım ve rekabet artırılmıştır.

Kamu alımları yoluyla yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, ihale dokümanlarında yerli malı 
teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi, sözleşme sürecinde yerli ürün kul-
lanımının sağlanması ile yapım işlerinde yerli malı kullanımına ilişkin denetimin artırılmasına 
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yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğra-
dığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli olabilecek ve istek-
lilerin idareye yapacakları şikâyet başvurularını elektronik ortamda yapabilmelerine (e-şikâyet) 
imkân sağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde hüküm altına alınan 
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına yönelik kısıtlara uyulup uyulmadığının ilan 
ön kontrol sürecinde etkin bir şekilde denetlenmesine yönelik düzenlemeler yapılmış ve hizmet 
alımlarına ilişkin ihale işlemlerinde idarelerin dikkat etmeleri gereken hususlar açıklığa kavuştu-
rulmuştur. 

Kamu özel iş birliği projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım 
ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin 
4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) tasarruf ve verimliliğin artırılması, gizlilik ve 
güvenirliğin güçlendirilmesine yönelik geliştirmeler devreye alınmıştır. 
 
EKAP işlemlerinde kimlik doğrulaması için kullanılacak yöntemler artırılmıştır. E-ihale yöntemiy-
le yapılan ihalelerde geçici teminat mektubu olarak yalnızca elektronik geçici teminat mektupla-
rının sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan entegrasyonlarda artış sağlanarak ihalelere katılım ve 
yeterliliğe ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden erişimi kolaylaştırılmıştır.

Kurumumuz tarafından, önümüzdeki dönemde de ihalelere tek dijital belge ile katılım sağlan-
ması, itirazen şikâyet başvurularının elektronik ortamda yapılması, sözleşmelerin imzalanması 
ve sözleşmeye dair diğer işlemlerin EKAP üzerinden yürütülmesi gibi dijital projelere öncelik 
verilecektir. Bu dönüşüme uygun olarak mevzuatın da yenilenerek sadeleştirilmesi de hedeflen-
mektedir.

Kamu İhale Kurumu, kamu alımları sistemini daha da geliştirmek amacıyla çalışmalarını kararlı-
lıkla sürdürecek, elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübesiyle faaliyetlerine özveriyle devam edecektir. 

Bu vesileyle, 2020 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arka-
daşlarıma teşekkür eder, raporun ilgililere faydalı olmasını temenni ederim.
 

Hamdi GÜLEÇ
    Başkan       
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Hamdi	GÜLEÇ	

Başkan

Osman	DURU 

II. Başkan

Dr.	Ahmet	İhsan	ŞATIR

Kamu İhale Kurulu Üyesi

Oğuzhan	YILDIZ

Kamu İhale Kurulu Üyesi

Osman	ŞAHİN

Kamu İhale Kurulu Üyesi

Necmi	KESKİNSOY

Kamu İhale Kurulu Üyesi

Mehmet	BIÇKICI

Kamu İhale Kurulu Üyesi

Selami	KORKMAZ

Kamu İhale Kurulu Üyesi

Halil	YILMAZ

Kamu İhale Kurulu Üyesi
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1.	KURUM	HAKKINDA	BİLGİLER	

1.1.	MİSYON	VE	VİZYON

Misyonumuz;

Kamu İhale Kurumu, kamu alımlarında saydamlık, rekabet ve eşit muamelenin sağlanması 
amacına yönelik esasları düzenleyen ve ihale süreçlerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkları inceleye-
rek karara bağlayan bağımsız bir idari otoritedir.

Vizyonumuz;

Kamu alımlarında saydamlık, rekabet ve eşit muameleyi esas alan, yenilikçi ve sürekli gelişen 
bir anlayışla uluslararası düzeyde yetkin ve rehber bir düzenleyici ve denetleyici kurum olmaktır.

1.2.	TEMEL	İLKELER

Kurumun, üstlendiği misyonu yürütmek ve vizyonunu gerçekleştirmek için esas aldığı temel 
ilkeler aşağıda sayılmıştır:
• Bağımsızlık, 
• Tarafsızlık,
• Saydamlık,
• Rekabet,
• Eşit muamele,
• Güvenirlik,
• Kamuoyu denetimine açıklık,
• Kamu kaynaklarının verimli kullanılması,
• Etkinlik,
• Katılımcılık,
• Uzmanlaşma,
• Hizmet odaklılık.

1.3.	GÖREV,	YETKİ	VE	SORUMLULUKLAR

Kamu İhale Kurumu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen esas, usul ve işlemlerin 
doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Ha-
zine ve Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum görevini yerine getirirken 
bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir 
ve talimat veremez.
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Kurum, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun uygulanmasına 
ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Kamu 
İhale Kurumu yetkilerini düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. 
Standart ihale dokümanı, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe konulur.

Kurumun görev ve yetkileri aşağıda yer almaktadır:

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapı-
lan işlemlerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri incele-
yerek sonuçlandırmak,

2) 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanunlara ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve 
tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek,

3) Kamu ihale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak,

4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibarıyla 
istatistikler oluşturmak ve yayımlamak,

5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak,

6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

7) İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale 
Bülteni’ni yayımlamak,

8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit 
edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, 4734 sayılı Kanun kap-
samında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanı’na teklifte bulunmak,

9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum büt-
çesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.

1.4.	FİZİKSEL	YAPI

Kurum, Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara adresindeki ana hizmet 
binası ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Teknokent Yerleşkesi’nde yer alan ek hizmet 
binasında (Elektronik İhale Araştırma Geliştirme Merkezi olarak) faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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1.5.	KURUMUN	TEŞKİLAT	YAPISI

Kurumun teşkilatı; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır.

Kurumun teşkilatı, çalışma usul ve esasları ile hizmet birimleri ve bu birimlerin görev, yetki ve 
sorumlulukları, personelin nitelikleri, sayı ve unvanları, atanması, ücret ile diğer mali ve sosyal 
hakları, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi ile Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Kurum; 13 ana hizmet birimi, 4 danışma birimi, 4 yardımcı hizmet biriminden oluşmakta olup, 
bu birimler aşağıda sıralanmıştır:

1.5.1.	Ana	hizmet	birimleri

• Düzenleme Dairesi Başkanlığı,
• Ön İnceleme Dairesi Başkanlığı, 
• I., II., III., IV. ve V. İnceleme Dairesi Başkanlıkları,
• Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı,
• Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
• Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı,
• Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı,
• Eğitim Dairesi Başkanlığı,
• Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

1.5.2.	Danışma	birimleri	

• Hukuk Danışmanlığı,
• Kurum Müşavirliği, 
• Başkanlık Müşavirliği,
• Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı.

1.5.3.	Yardımcı	hizmet	birimleri	

• Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı,
• İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı,
• İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
• Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü.
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KAMU	İHALE	KURUMU	TEŞKİLAT	ŞEMASI  

BAŞKAN
KAMU	İHALE	
KURULU

Hukuk	
Danışmanlığı

Başkanlık	Özel	
Büro	Müdürlüğü

Kurum	
Müşavirliği

Basın	ve	Halkla	
İlişkiler	

Danışmanlığı

Başkanlık
Müşavirliği

Hukuk	Hizmetleri	
Dairesi	Başkanlığı

BAŞKAN	
YARDIMCILIĞI	I

BAŞKAN	
YARDIMCILIĞI	II

BAŞKAN	
YARDIMCILIĞI	III

BAŞKAN	
YARDIMCILIĞI	IV

Ön	İnceleme	
Dairesi	Başkanlığı

Düzenleme	Dairesi	
Başkanlığı

Sicil	İzleme	Dairesi	
Başkanlığı

I.	İnceleme	Dairesi	
Başkanlığı

Elektronik	İhale	
Dairesi	Başkanlığı

Eğitim	Dairesi	
Başkanlığı

II.	İnceleme	Dairesi	
Başkanlığı

Uluslararası	İlişkiler	
Dairesi	Başkanlığı

İnsan	Kaynakları	
Dairesi	Başkanlığı

III.	İnceleme	
Dairesi	Başkanlığı

Kurumsal	Gelişim	
ve	Araştırma	

Dairesi	Başkanlığı

İdari	ve	Mali	İşler	
Dairesi	Başkanlığı

Kurul	İşleri	ve	
Kararlar	Dairesi	
Başkanlığı

IV.	İnceleme	
Dairesi	Başkanlığı

V.	İnceleme	Dairesi	
Başkanlığı
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1.6.	İNSAN	KAYNAKLARI

1.6.1. Kadro	Durumuna	İlişkin	Bilgiler

Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
ekinde yer alan cetvelde Kurumda görev yapacak personelin unvan ve kadro sayıları belirlen-
miştir.

31.12.2020 tarihi itibarıyla, Kuruma ait olan 628 kadronun (1 adet şahsa bağlı kadro ile birlik-
te) 308’i dolu, 320’si boş olup, personelin %56’sı erkek (174) ve %44’ü (134) bayandır.

Kurumumuzda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye 
dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Söz-
leşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında 
15 sözleşmeli bilişim personeli çalışmaktadır. 

696 Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
nameye eklenen Geçici 23’üncü madde kapsamında 31.12.2020 tarihi itibarıyla 101 sürekli 
işçi personel görev yapmaktadır.
 
Şekil	1.	Personelin	Cinsiyetine	Göre	Oransal	Dağılımı

1.6.2.	Personel	Alım	Sınavları	ve	Diğer	Faaliyetler

2020 yılı içerisinde, 12 adet sözleşmeli bilişim personeli ile 18 adet Kamu İhale Uzman Yardım-
cısının istihdamına ilişkin iş ve işlemler tamamlanmıştır.
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2.	KURUMUN	FAALİYETLERİ

2.1.	KAMU	İHALE	KURULUNUN	FAALİYETLERİ

2.1.1.	Kurulun	Görev	ve	Yetkileri

Kurumun karar organı olan Kamu İhale Kurulu biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere dokuz 
üyeden oluşmaktadır. 

Kurul, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirir ve yetki-
leri kullanır. 4734 sayılı Kanun çerçevesinde Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda özetlenmiştir:

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece ya-
pılan işlemlerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığına ilişkin şikâyetlerle 
ilgili olarak karar vermek,

2) 4734 sayılı Kanun’a ve 4735 sayılı Kanun’a ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale doküman-
larını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek,

3) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit 
edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, 4734 sayılı Kanun kap-
samında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanı’na teklifte bulunmak,

4) 4734 sayılı Kanun’da ve Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esas-
ları Hakkında Yönetmelik’te belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

2.1.2.	Kurul	Karar	İstatistikleri			

Kurul’un çalışma usul ve esasları Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

Kurul tarafından, 2020 yılında 2993 karar alınmıştır. Bu kararların yanı sıra, idarelere bildirilen 
ve/veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen hususlara 
ilişkin 30 adet bildirim yapılmıştır. 

Tablo 1’de, Kurul tarafından alınan kararlar sınıflandırılmıştır. 2020 yılında alınan 2993 kararın; 
2214’ü uyuşmazlık kararı, 338’i mahkeme kararına uyma kararları,  435’i düzenleyici karar, 5’i 
yönetsel karar ve 1’i düzeltme kararıdır.
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Tablo	1. Karar	Türüne	Göre	Kurul	Tarafından	Alınan	Kararların	Sayısal	Dağılımı	

Karar	Türleri 2018 2019 2020

Uyuşmazlık Kararları 2117 1767 2214

Mahkeme Kararlarına Uyma Kararları 432 363 338

Düzenleyici Kararlar 416 352 435

Yönetsel Kararlar 16 13 5

Düzeltme Kararları 5 3 1

Toplam 2986 2498 2993

Şekil	2. Karar	Türüne	Göre	Kurul	Tarafından	Alınan	Kararların	Oransal	Dağılımı	(2020)
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Şekil	3. Karar	Türüne	Göre	Kurul	Tarafından	Alınan	Kararların	Sayısal	Dağılımı	(2020)

Düzeltme Kararları

Yönetsel Kararlar

Düzenleyici Kararlar

Mahkeme Kararlarına Uyma Kararı

Uyuşmazlık Kararları

1

5
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2.2.	DÜZENLEME	FAALİYETLERİ
 
Kurumumuz tarafından yapılan düzenleme faaliyetleri iki temel başlık altında toplanabilir. Bun-
lardan birincisi 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara ilişkin çalışmalardır. İkincisi ise bu kanunlara 
ilişkin ikincil mevzuat çalışmalarıdır. 

Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde yürütülen çalışmalara aşağıda yer verilmiştir.

2.2.1.	Kanun	Düzenlemeleri

10 Şubat 2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi 
Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 30’uncu ve 31’inci 
maddesi ile 4735 sayılı Kanun’a “Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı” başlıklı ek 1’inci ve “Sözleşme 
uygulamalarına yönelik itiraz başvuruları ve anlaşmazlıkların çözümü” başlıklı ek 2’nci mad-
deleri eklenmiştir. 

4735 sayılı Kanun’un ek 1’inci maddesine “Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile 
ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında; sözleşmede bulun-
mayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler 
arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin 
uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulana-
cak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını incele-
mede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı görevli 
ve yetkilidir.” hükmü
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Ek 2’nci maddesine “Yüklenici veya idareler, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan an-
laşmazlıklar nedeniyle yargılama veya Sayıştay incelemesine konu edilmemiş olmak şartıyla 
anlaşmazlığın çözümü için Yüksek Fen Kuruluna başvurabilirler. Yüklenici itirazları, sözleş-
meyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılır. 
Bu itirazlar, ilgili idareler tarafından en geç otuz gün içinde Yüksek Fen Kuruluna gönderilir. 
Yüksek Fen Kurulu, itirazları en geç altmış gün içinde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine 
göre inceleyerek karara bağlar ve bu kararlar ilgili idarece uygulanır.” hükmü eklenmiştir.

Yapılan Kanun değişikliği ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan yapım işi iha-
leleri ile yapım işleri ile ilgili danışmanlık hizmeti ihaleleri kapsamında imzalanan sözleşmelerin 
uygulanma aşamasında çıkacak belli başlı ihtilafların incelenmesinde ve karara bağlanmasında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı görevli ve yetkili 
kılınmıştır. Ek 2’nci maddesinde ise, bu kapsamda yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar 
hüküm altına alınmıştır.

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7257 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10’uncu maddesi ile 4734 
sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “ithalat yoluyla 
yapılacak spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımları,” ibaresi “yapılacak her türlü doğal gaz 
alımları,” şeklinde değiştirilmiştir. Anılan değişiklik ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BO-
TAŞ) tarafından yapılacak her türlü doğal gaz alımları istisna kapsamına dahil edilmiştir

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7257 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11’inci maddesi ile, 4734 
sayılı Kanun’un geçici 4’üncü maddesinin beşinci fıkrasına “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı-
nın” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin ve bu 
şirketlerin bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketlerin” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer 
alan “Türkiye karasuları ile uluslararası sular dâhilinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 
“üretim ve taşıma” ibaresi “üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma” şeklinde değiştirilmiştir. 
Anılan madde değişikliği ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin ve bu şirketlerin 
bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketlerin petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, 
taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetleri herhangi bir parasal limit tutarına tabi olmaksızın 
istisna kapsamına alınmıştır.

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7261 sayılı Türkiye Çevre 
Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nun 28’inci madde-
si ile 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “depozito yönetim 
sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye Çevre Ajansının yapa-
cağı mal ve hizmet alımları,” ibaresi eklenmiştir. Türkiye Çevre Ajansının depozito yönetim sis-
teminin kurulması ve işletilmesi faaliyetleri kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları istisna 
kapsamına alınmıştır.
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2.2.2.	İkincil	Mevzuat	Düzenlemeleri

4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinde, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanuna ilişkin 
bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve 
uygulamayı yönlendirmek Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. Kamu ihaleleri alanında 
uygulamayı yönlendirmek ve geliştirmeyi sağlamak üzere, uygulama yönetmelikleri, tip idari 
şartnameler, genel şartnameler, tip sözleşmeler, tebliğler, fiyat farklarına ilişkin usul ve esaslar ile 
bunlara ilişkin düzenleyici işlemler ve kamu ihalelerine ilişkin şikâyet başvurularında uygulanacak 
usul ve esaslar hazırlanmaktadır. Kurumun düzenleme faaliyetlerinin en önemli unsuru İhale 
Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliği’dir. Kurum tarafından Kanun’un kapsam 
maddesi ile Kanundaki tanımlar dikkate alınarak; mal alımları, hizmet alımları, danışmanlık 
hizmet alımları, yapım işleri, çerçeve anlaşmalar ve elektronik ihaleler için ayrı ayrı olmak üzere 
uygulama yönetmelikleri hazırlanmaktadır.

2.2.2.1.	Yönetmelik	ve	Tebliğler

Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve sektör paydaşlarının görüşleri göz önüne alınarak Mal 
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve 
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ile Kamu İhale Genel Tebliği ve İhalelere 
Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’inde 2020 yılı içerisinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ile hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, iş 
ve işlem süreçlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması yönündeki çalışmalar uyarınca, 
kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler 30.09.2020 tarihli ve 31260 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan düzenlemelerde, istekliler tarafından ortaklık yapısı ve yönetimdeki görevlileri gösteren 
belgelerin sunulması yerine, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlileri gösterir standart form 
hazırlanarak belgelendirmenin basitleştirilmesi sağlanmıştır.

Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelerin idari şartnamelerde açıkça 
sayılmadıkça tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağına 
yönelik düzenleme yapılmıştır.

Mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalelerinde işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, 
teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması şartının yeterlik kriteri olarak aranamayacağı, 
idarece bu hususun toplam değerlendirme puanı içerisindeki ağırlığı %1’i geçmemek üzere fiyat 
dışı unsur olarak belirlenebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, bu oranı değiştirebilme konusunda 
Kurum yetkili kılınmıştır.
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İhale dokümanında ihalelere yerli isteklilerin katılımını ya da yerli malı teklif edilmesini engelleyici 
düzenlemelere yer verilmemesi, sözleşme sürecinde yerli ürün kullanımının sağlanması ile yapım 
işlerinde yerli malı kullanımının denetiminin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Kefalet senetlerinin ihalelerde teminat olarak sunulmasına ilişkin mevzuatta yer alan hükümler 
uyumlaştırılmış, teminatların her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiya-
ti tedbir konulamayacağına ilişkin uygulama yönetmelikleri ekinde yer alan standart formlara 
düzenlemeler ilave edilmiş ve bunların teyitlerinin yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet 
sayfaları üzerinden de yapılabileceği düzenlenmiştir.

EKAP işlemlerinde kimlik doğrulaması için kullanılacak yöntemler artırılmıştır. E-ihalelerde geçi-
ci teminat mektubu olarak yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulmasına yönelik 
düzenleme yapılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer 
alan “taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri” ibaresi “ilgili mevzuatı 
uyarınca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yapılan taşıma işleri” şeklinde değiştirile-
rek ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenilmeyen hizmet alımlarının kapsamı genişletilmiştir. 
Aynı Yönetmeliğin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ihaleyi yapan 
idarenin bulunduğu ilin” ibaresi “işin yapılacağı yerin bulunduğu il veya illerden birinin” olarak 
değiştirilmiş ve hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması halinde; ihalenin yapıldığı il ile 
işin yapılacağı ilin aynı olmaması durumu dikkate alınarak, isteklinin ticari merkezinin ilan veya 
davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır işin yapılacağı il veya bu illerden birindeki ticaret 
ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunun da puanlamada 
dikkate alınması sağlanmıştır.

Elektronik eksiltmenin her aşamasında, yalnızca, isteklilere o andaki sıralamalarının EKAP üze-
rinde bildirileceği hükme bağlanmıştır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin 
sıralamaları ve istekli sayısının bildirilmesini ilişkin düzenleme, rekabetin ve kaynakların verimli 
kullanılmasının sağlanması ilkeleri doğrultusunda yürürlükten kaldırılmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile ihale sürecindeki hu-
kuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara 
uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli olabilecek ve isteklilerin idareye yapa-
cakları şikâyet başvurularını elektronik ortamda yapabilmeleri (e-şikayet) sağlanmıştır.

Kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, 
dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belge-
lerinin 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlen-
mesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle 
Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında 
Tebliğ yürürlüğe girmiştir.
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30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile aşağıya aktarılan hususlarda değişiklikler yapılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler ile ihaleye katılabilmek için başvuru veya 
teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu 
hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişilerin yönetimindeki 
görevliler” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği açıklığa kavuşturulmuş ve ihaleye katılan tüzel 
kişilerin ortakları ile yönetimdeki görevlilere ilişkin teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik 
numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi 
durumunda, teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı açıklanmıştır.

Yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanması ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 
45 inci maddesinde;

Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda 
fiyat teklifi ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının sunulması, ihale konusu işte kulla-
nılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar alım veya mamul/mal/
hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olmasının zorunlu olduğu,

Sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb. yapı malzemelerinin ida-
renin belirlediği ocaklardan temininin öngörüldüğü haller dışında, idarece belirtilen mesafeler-
den daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan isteklilerin, söz konusu yapı malzemelerine 
ilişkin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler 
ile tevsik etmeleri gerektiği, 

Hazır betona ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçler ile 
açıklama yapılmasının esas olduğu, idarece, TS 13515 Standardında belirlenen süreler ile Ka-
rayolu Trafik Yönetmeliğinde düzenlenen azami hız sınırları dikkate alınarak, hazır beton üretim 
tesisi ile işin yapılacağı yer arasındaki azami mesafenin tespit edilmesi ve aşırı düşük tekliflere 
yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda bu mesafeye yer verilmesinin zorunlu olduğu, fiyat 
teklifi ile açıklama yapılması halinde, idarece belirlenen mesafeden daha uzak mesafe kullanı-
lamayacağı, 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman analiz girdilerine ilişkin açıklamaların resmi rayiçler 
veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabileceği, 
üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin ise ancak resmi rayici bulunmayan iş makineleri için 
kullanılabileceği,

İsteklilerin kendi malı olan iş makinesiyle yapacakları açıklamanın ne şekilde olacağı,

hususlarına yönelik açıklamalar yapılmıştır.
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Kamu İhale Genel Tebliği’nin 52.2 nci maddesinde yapılan değişiklik ile, revize birim fiyatın, o 
iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dâhil) 
hesaplanan birim fiyatı geçemeyeceği, iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması 
halinde ise, bu fiyatın Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkraları dikkate alınarak hesaplanacağı açıklanmış ve konuya ilişkin örnek bir hesaplamaya yer 
verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde hüküm altına alınan 
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına yönelik kısıtlara uyulup uyulmadığının ilan 
ön kontrol sürecinde etkin bir şekilde denetlenmesine yönelik düzenlemeler yapılmış, ayrıca bu 
kapsamda hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerinde idarelerin dikkat etmeleri gereken hususlar 
açıklığa kavuşturulmuştur. 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşıyan işler sayma yoluyla belirlenmiştir. 
Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park 
bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin 
karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım 
ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakı-
mı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işler ile Kurum 
tarafından belirlenecek diğer işlerin, Tebliğ’in 78.1.1 inci maddede yer alan diğer koşullara ba-
kılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edileceğine dair açıklama 
yapılmıştır.

Hizmet alımı ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli 
bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, birden fazla yılı kapsayan işler için ilk yıl için alı-
nan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi 
(Yİ-ÜFE) “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak 
suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılmasının mümkün olduğu belirlenmiş ve hesapla-
manın ne şekilde yapılacağı örneklendirilmiştir.

İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı 
kapsayan işlere ilişkin ihalelerde motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile 
mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri için Yİ-ÜFE’ye göre 
artış öngörülerek açıklanma zorunluluğu getirilmiştir.

İhale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın fiyat dışı unsur olarak 
belirlenmemesi veya danışmanlık hizmet alımlarında yeterlik kriteri olarak aranmaması durum-
larında aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları 
taahhütnamesi, kira sözleşmesi vb.) herhangi bir belge sunmalarının istenmeyeceği açıklanmış-
tır.

Ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esas-
ları belirlemek üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsa-
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mında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır.

2.2.2.2. Eşik	Değerlerin	ve	Parasal	Limitlerin	Güncellenmesi

4734 sayılı Kanun’da yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kurum tarafından 4734 sayılı 
Kanun’un “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesi uyarın-
ca, her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere bir önceki yılın Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenmektedir. 

26.01.2020 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/1 sayılı Kamu İhale 
Tebliği ile eşik değerler ve parasal limitler 01.02.2020-31.01.2021 tarihleri arasında geçerli 
olmak üzere güncellenmiştir.
 
2.2.2.3.	Mücbir	Sebeplere	İlişkin	Başvurular

4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi uyarınca Kurum, sözleşmenin yürütülmesi 
sırasında ortaya çıkan ve işin yapımına engel olan hususun mücbir sebep hali olarak kabul edilip 
edilmeyeceğine ilişkin başvuruları karara bağlamaktadır. 

Bu kapsamda, 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında mücbir sebep başvurularına ilişkin 
olarak sunulan gündem teklifleri neticesinde 10 adet Düzenleyici Kurul Kararı alınmıştır.

2.2.2.4.	4734	Sayılı	Kanun’dan	İstisna	Sayılan	3/(g)	Taleplerinin	Değerlendirilmesi

4734 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca, madde kapsamına giren kamu 
kurum ve kuruluşlarının doğrudan mal ve hizmet üretimi veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaç-
larının temini için alacakları mal ve hizmetlerin belirlenmesine ilişkin toplam 201 adet istisna 
talebi değerlendirilerek karara bağlanmıştır. 

2.2.2.5.	Düzenleyici	Kurul	Kararları

4734 sayılı Kanun uyarınca, Kurumun, mevzuatın uygulanması ile ilgili olarak uygulamayı yön-
lendirmek görevi genel düzenleyici nitelikteki işlemlerle yerine getirilmektedir. Uygulamada çıkan 
sorunların genel düzenleyici işlemlerle giderilmesi gereği ise Kuruma iletilen sübjektif ihtilafların 
veya duraksamaların belli konularda yoğunlaşması üzerine ortaya çıkmaktadır. Böylece Kurum 
tarafından ülke çapında geçerli genel düzenleyici işlem tesis edilmekte ve söz konusu kararlar 
Kurumun internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.  Bu kapsamda, 01.01.2020-
31.12.2020 tarihleri arasında uygulamayı yönlendirmek amacıyla 435 adet Düzenleyici Kurul 
Kararı alınmıştır.  
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Tablo	2.	Düzenleyici	Kurul	Kararlarının	Dağılımı

Düzenleyici	Karar	Türleri 2020	Yılı

Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerine İlişkin Kararlar 14

Kapsam ve İstisna Maddesi Uyarınca Alınan Kararlar 20

3/g maddesi Uyarınca Alınan Kararlar 201

Mücbir Sebep Başvurularına İlişkin Kararlar 10

62/ı maddesi uyarınca Alınan Kararlar 147

Diğer Düzenleyici Kararlar 43

Toplam 435

2.3.	İNCELEME	FAALİYETLERİ

4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi uyarınca ihale sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkları 
çözmekle görevli olan Kurum, bu görevini anılan Kanunun 54-56’ncı maddeleri arasında belirti-
len hükümler ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve İhalelere Yönelik Başvuru-
lar Hakkında Tebliğ’de belirtilen hükümlere göre yürütmektedir. İhalelere yönelik olarak yapılan 
başvurular, bir dizi işlem sonucunda incelenerek karara bağlanmaktadır. Bu çerçevede, itirazen 
şikâyet başvurularının şikâyet bilgi sistemine kaydı yapılarak incelenmek üzere meslek personeli 
görevlendirilmektedir. Bu başvurular ön inceleme konuları bakımından incelenerek ön inceleme 
tutanağı düzenlenmektedir. İtirazen şikâyet başvurularının bir bölümü idareye başvuru yolu tü-
ketilmeden Kuruma yapılmış olması nedeniyle ilgili idareye gönderilmekte ve bu konuda başvuru 
sahipleri de resmi yazıyla bilgilendirilmektedir. Bununla birlikte ön inceleme konularına aykırılık 
taşıyan itirazen şikâyet başvurularına ilişkin olarak ön inceleme raporu düzenlenmektedir. Öte 
yandan itirazen şikâyet başvurularından ön inceleme konularına aykırılık taşımayanlar ise esas 
incelemesi yapılmak üzere Kurumun ilgili İnceleme Dairesi Başkanlıklarına gönderilmektedir. 

Kurumun inceleme faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda alınan Kurul 
kararlarına yönelik açıklamalar ve bilgiler aşağıda sunulmuştur.
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2.3.1.	Uyuşmazlık	Kararları		

2020 yılında, Kurul tarafından 2.214 adet uyuşmazlık kararı alınmıştır. Söz konusu kararlardan, 
1.289’u hizmet alımı (danışmanlık hizmet alımı dahil), 643’ü yapım işi ve 282’si mal alımı 
ihalelerine yönelik verilen kararlardır. 
  
Tablo 3’te ihale ve karar türlerine göre uyuşmazlık kararlarının sayısal ve oransal dağılımı ve-
rilmektedir. Buna göre; 2.214 adet uyuşmazlık kararının %58,22’sinin hizmet alımlarına, 
%12,74’ünün mal alımlarına, %29,04’ünün ise yapım işlerine ilişkin olduğu görülmektedir.  

2.214 adet incelemenin %62,83’ünde başvurunun reddi, %28,32’sinde düzeltici işlem belir-
lenmesi ve %6,87’sinde ihalenin iptal edilmesi yönünde karar verilmiştir. Uyuşmazlık kararları-
nın çok küçük bir kısmını (%1,99) idarelerce alınan ihalenin iptali kararlarının iptali yönündeki 
kararlar oluşturmaktadır.

Tablo	3.	İhale	ve	Karar	Türüne	Göre	Kurul	Tarafından	Alınan	Uyuşmazlık	Kararlarının	Dağılımı	

Karar	Türleri Mal	Alımı % Yapım	İşi % Hizmet	
Alımı % Toplam %

Düzeltici	İşlem 65 23,05 238 37,01 324 25,14 627 28,32

İptal 15 5,32 12 1,87 125 9,70 152 6,87

İptalin	İptali 4 1,42 11 1,71 29 2,25 44 1,99

Başvuru	Ret 198 70,21 382 59,41 811 62,92 1.391 62,83

Toplam 282 100,00 643 100,00 1.289 100,00 2.214 100,00

% 12,74 29,04 58,22 100
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Şekil	4.	Uyuşmazlık	Kararlarının	İhale	Türleri	Bazında	Dağılımı	(Adet)
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Şekil	5.	Uyuşmazlık	Kararlarının	İhale	Türleri	Bazında	Dağılımı	(%)

Uyuşmazlık kararlarının aylara göre dağılımı Şekil 6’da verilmiştir. Uyuşmazlık kararları en fazla 
Ocak ve Aralık ayında alınmıştır.
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Şekil	6. Uyuşmazlık	Kararlarının	Aylara	Göre	Dağılımı
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Şekil	7.	İhale	ve	Karar	Türüne	Göre	Kurul	Tarafından	Alınan	Uyuşmazlık	Kararlarının	Dağılımı

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

324

238

65
15 12

125

4 11 29

198

382

811

Mal Alımı

Yapım İşi

Hizmet Alımı

Düzeltici İşlem İptal İptalin İptali Başvuru Ret

2.3.2.	İtirazen	Şikâyet	Sayıları	

Bu bölümde 1.1.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında Kuruma başvurusu yapılan ve incelen-
mek üzere sevk edilen şikâyetlere ilişkin veriler yer almaktadır. 

2020 yılı içerisinde yapılan başvurulara ilişkin, itirazen şikâyet kapsamında, Kurum tarafından 
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2.316 adet karar alınmıştır. 2.316 adet kararın; 2.171’i itirazen şikayet incelemesine, 2’si Ku-
rul kararı üzerine esasın incelenmesine, 39’u Kurul kararına itiraza ilişkin incelemeye, 104’ü ise 
mahkeme kararı üzerine yeniden incelemeye ilişkindir. 

Tablo	4.	Başvuru	Niteliğine	Göre	İtirazen	Şikâyet	İncelemelerinin	Dağılımı 

																			Başvuru	Niteliği İtirazen	Şikayet	İnceleme	Sayısı

İtirazen	Şikâyet 2.171

Kurul	Kararı	Üzerine	Esasın	İncelenmesine	Geçme 2

Kurul	Kararına	İtiraza	İlişkin	İnceleme 39

Mahkeme	Kararı	Üzerine	Esasın	İncelenmesine	Geçme	
/	Yeniden	İnceleme 104

Toplam 2.316

Tablo 5’te incelenen itirazen şikâyetlerin toplam ihalelerin içindeki payı yer almaktadır. 2020 
yılında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yapım işle-
rinin %4,30’u, hizmet alımlarının %6,51’i, mal alımlarının %0,97’si ve toplamda Kanun kap-
samındaki ihalelerin %3,53’ü itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmiştir. Buna göre, hizmet 
alımlarına ilişkin itirazen şikâyet incelemelerinin diğer alımlara göre daha yüksek orana sahip 
olduğu görülmektedir.  

Tablo	5.	İtirazen	Şikâyet	Başvurularının	Toplam	İhaleler	İçindeki	Payı

İhale	Türleri İtirazen	Şikâyet	Başvu-
ru	Sayısı

Şikâyet	Edilebilir	İhale	
Sayısı*

İtirazen	Şikâyetlerin	
İhaleler	İçindeki	Payı	(%)

Mal	Alımı 281 28.965 0,97

Yapım	İşi 682 15.859 4,30

Hizmet	Alımı	(Da-
nışmanlık	Hizmet	
Alımı	Dahil)

1.353 20.791 6,51

Toplam 2.316 65.615 3,53

* Tablodaki şikâyet edilebilir ihale sayısı, Kanun kapsamında yapılan çerçeve anlaşmalar, mün-
ferit alımlar ve ortak alımlar dahil bütün ihalelerin toplamını yansıtmaktadır.
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2020 yılında, Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurularının %31,09’u 24.571 TL, %32,43’ü 
18.426 TL, %16,41’i ise 12.284 TL başvuru bedeli ile yapılmıştır.

2.4.	HUKUK	HİZMETLERİNE	İLİŞKİN	FAALİYETLER	

2.4.1	Hukuki	Görüşler

2.4.1.1 4734	Sayılı	Kanun’un	İstisna	(3/G	Maddesi	Haricinde)	ve	Kapsam	Maddelerine	İliş-
kin	Oluşturulan	Görüşler

4734 sayılı Kanun’un “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesi ve  “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesi 
kapsamında (doğrudan 3/g maddesine ilişkin talepler hariç) 20 adet Kurul kararı alınmıştır.

2.4.1.2.	Diğer	Hukuki	Konulara	İlişkin	Olarak	Verilen	Görüşler

Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 
21/C maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bendi kapsamında 2020 yılı içerisinde hukuki ko-
nulara ilişkin 77 adet hukuki görüş oluşturulmuştur.  

2.4.2.	Kurum	Tarafından	Takip	Edilen	Davalar

2020 yılında Kurum, Danıştay’da 20, idari ve adli mahkemelerde 809 olmak üzere toplam 
829 adet davada taraf sıfatıyla yer almıştır. Söz konusu davaların savunulması, takip edilmesi 
ve icrası işlemleri gerçekleştirilmiştir. Açılan davaların konularına göre dağılımına Tablo 6’da yer 
verilmiştir.

Tablo	6.	Açılan	Davaların	Konularına	Göre	Dağılımı

Konuları	Bakımından	Davalar Açılan	Dava	Sayısı

Uyuşmazlık Kararlarına Karşı 696

Düzenleyici İşlemlere Karşı 26

Mahkeme Kararlarına Karşı 13

Diğer 94

Toplam 829

2020 yılında açılan davalardan; 152 davada dava konusu işlemin iptaline, 400 davada dava-
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nın reddine, 63 davada davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, 12 davada davanın feragat 
nedeniyle reddine karar verilmiştir. 24 davada yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 
150 davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 8 davada yürütmenin durdurulması 
isteminin kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiştir. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin 
kararlara ve davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin kararların kabule ilişkin kısımları-
na karşı Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulmuş, toplam 30 davada Danıştay tarafından 
mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

2.4.3.	Arabulucuk	Faaliyetleri

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile işçi alacakları ve işe iade davalarında arabuluculuk dava 
şartı haline getirilmiştir. Arabuluculuk müzakereleri kapsamında Kurumumuzun taraf olduğu 4 
dosyanın 1’inde uzlaşma yoluna gidilmiş olup; diğer 3 dosyada uyuşmazlık, arabuluculuk mü-
zakerelerinde çözüme kavuşamamıştır.

2.4.4.	Soru	Önergeleri

2020 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları esnasında milletvekilleri tarafından Kuru-
ma ilişkin verilen toplam 3 adet soru önergesi cevaplandırılmıştır. 

2.5.	KAMU	ALIMLARINI	İZLEME	VE	BİLGİ	HİZMETLERİ	FAALİYETLERİ

2.5.1.	Yasaklama	–	Teyit	Onay	Sistemi

4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesine göre Kurum, hem 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar 
yönünden hem de diğer mevzuat yönünden kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananların sicil-
lerini tutmakla görevlidir.

İdareler, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına ve hakkın-
da kamu davası açılıp açılmadığına ilişkin taleplerini elektronik ortamda Kuruma iletmektedir. 
Kurum, bu isteklere cevap verebilmek için gerekli bilgileri elektronik ortamda tutmakta ve izle-
mektedir.

2.5.1.1.	İhalelere	Katılmaktan	Yasaklama

Bu bölümde, 31.12.2020 tarihi itibarıyla sistemde aktif olarak yasaklı bulunanlara ilişkin özet 
istatistikler yer almaktadır. İhalelere katılmaktan yasaklananlar yanında, haklarında kamu da-
vası açılması nedeniyle ihaleye katılamayacak olanlara ilişkin verilere de bu başlık altında yer 
verilmiştir.

2020 yılında 4.260 yasaklama kaydı alınmıştır. Bu kayıtlardan 3.572’si (%83,85) 31.12.2020 
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tarihli aktif yasaklama listesinde yer almaktadır. Geriye kalan 688 yasaklama kaydı çeşitli 
sebeplerle (süre bitimi, idare ya da yargı kararı gibi nedenlerle) aktif yasaklama listesinden 
31.12.2020 tarihine kadar çıkartılmıştır. Her gün yeni kayıtlar eklenerek ve yasaklama süresi 
biten kayıtlar çıkarılarak değişen aktif yasaklama listesinde 31.12.2020 tarihi itibariyle 6.418 
kayıt yer almıştır. 

Tablo	7.	Yasaklamaya	İlişkin	Sicil	Faaliyetleri	

Durum Sayı

2020 Yılında Sicile İşlenen Toplam Yasaklı Sayısı 4.260

2020 Yılında Yasaklama Listesinden Silinenlerin Sayısı 688

2020 yılında kaydı alınıp 31.12.2020 tarihi itibarıyla aktif listede 

yer alan yasaklama sayısı
3.572

31.12.2020 tarihi itibarıyla aktif yasaklama sayısı 6.418 

Tablo	8. Yasaklama İşleminin Hukuki Dayanağına Göre Aktif Kayıtlar 

Dayanak Hakkında	Kamu	
Davası	Açılanlar Yasaklama Toplam %

2886	sayılı	Kanun 20 1.408 1.428 22,25

4734	sayılı	Kanun 2.481 771 3.252 50,67

4735	sayılı	Kanun 1.498 1.498 23,34

Türk	Ceza	Kanunu 208 5 213 3,32

Diğer 4 23 27 0,42

Toplam 2.713 3.705 6.418 100

Tablo 8’de 31.12.2020 tarihi itibarıyla aktif olarak yasaklı listesinde bulunan toplam 6.418 
kayıttan 2.713’ü hakkında kamu davası bulunmaktadır. Aktif yasaklamaların %50,67’si 4734 
sayılı Kamu İhale Kanuna göre, %23,34’ü 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, 
%3,32’si Türk Ceza Kanununa göre, %22,25’i ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ya-
pılmıştır.
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2.5.1.2.	İhalelere	Katılmaktan	Yasaklananlara	İlişkin	Teyit	Belgesi	Verilmesi	İşlemleri

4734 sayılı Kanunun 3, 11, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca, istisna kapsamında yapılan iha-
leler de dâhil olmak üzere, isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanmakta 
ve teyit edilmektedir. Söz konusu teyit işlemlerine ilişkin talepler EKAP aracılığıyla elektronik 
ortamda Kuruma gönderilmektedir. Ayrıca, sözleşme kapsamında çalıştırılacak alt yükleniciler 
ile sözleşme devredilecek gerçek/tüzel kişilerle ilgili de teyit alınmaktadır. 

Teyit belgesinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen açıklamalar, 
Kamu İhale Genel Tebliği’nde düzenlenmiş olup, teyitlere ilişkin yapılan işlemlerin bilgileri, ihale 
kontrol sistemi veri tabanında tutulmaktadır. 

Bu bölümde, 1.1.2020–31.12.2020 tarihleri arasında yapılan teyit işlemlerine ilişkin bilgiler 
yer almaktadır.
 
Tablo 9’da görüldüğü üzere, ihale türlerine göre 2020 yılında ihale süreci devam etmekte olan 
92.795 ihale için 1.522.822 adet teyit talebinde bulunulmuştur. Teyit taleplerinin %44,63’ü 
mal alımı, %30,34’ü yapım işi, %23,90’ı hizmet alımı ve %1,13’ü danışmanlık hizmet alımı 
ihalelerinden oluşmaktadır. Mal alımı ihalelerinde ihale başına ortalama 15 adet, yapım işi 
ihalelerinde ihale başına ortalama 25 adet, hizmet alımı ihalelerinde ihale başına ortalama 13 
adet ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ihale başına ortalama 65 adet teyit alınmıştır.

Tablo	9.	İhale	Türüne	Göre	Teyit	Sayılarının	Dağılımı	

İhale	Türü Teyit	Sayısı % Teyit	Alınan
İhale	Sayısı

İhale	Başına	
Ortalama	
Teyit	Sayısı

Mal	Alımı 679.614 44,63 45.521 15

Yapım	İşi 461.983 30,34 18.608 25

Hizmet	Alımı 364.022 23,90 28.400 13

Danışmanlık	
Hizmeti	Alımı 17.203 1,13 266 65

Toplam 1.522.822 100,00 92.795 16

Teyit talep sonuçlarına göre, 2020 yılında talep edilen 1.522.822 adet teyit işleminden 
1.521.738’inin (%99,93) yasaksız olduğu, 1.077’sinin (%0,07) yasaklı olduğu tespit edilerek 
ilgili idarelere bildirilmiştir. 7 adet teyit başvurusu ise iptal edilmiştir.
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Tablo	10.	Yasaklılık	Durumuna	Göre	Teyit	Sayısı	ve	Toplam	Teyit	İçindeki	Payı	

Yasaklılık	Durumu Teyit	Sayısı %

Yasaklı	Değil 1.521.738 99,93

Yasaklı 1.077 0,07

İptal	Edilenler 7

Toplam 1.522.822 100,00

2.5.2.	Elektronik	Kamu	Alımları	Platformu	(EKAP)

2.5.2.1.	İdare	ve	İstekli	Protokol	Onay	ve	Aktivasyon	İşlemleri

İdarelerin 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale yapabilmeleri için EKAP’a kayıt olmaları 
zorunludur. Ayrıca EKAP üzerinden istekli kayıtları da yapılmaktadır. İstekliler gerçek kişi, tüzel 
kişi ile kamu kurum ve kuruluşu olmak üzere 3 farklı kategoride EKAP’a kayıt olabilmektedirler. 

EKAP’a kayıt işlemleri, idare ve istekliler ile Kurum arasında protokol aracılığıyla yapılmaktadır. 
Kuruma gönderilen protokoller şekil ve içerik yönünden incelenmektedir. Protokoldeki bilgiler 
ile protokol ekindeki belgelerin uyumlu olması halinde, Kurumdaki aktivasyon operatörleri 
tarafından protokol ve ekleri (yetkilendirme türüne bağlı olarak imza sirküleri, imza beyannamesi, 
vekâletname, oda kayıt belgesi ve tüzel kişiye ait en son ortaklık paylarını gösteren Ticaret 
Sicili Gazetesi) EKAP’a yüklenmekte ve protokol onaylanmaktadır. Onaylanan protokol ile ilgili 
platform sorumlularına hem protokol onay mesajı, hem de aktivasyon mesajı gönderilmektedir. 
İlgili kişiler kendilerine gönderilen bağlantı üzerinden şifre oluşturmak suretiyle EKAP’ta yetkileri 
dâhilinde işlem yapabilmektedir.
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Şekil	8.	EKAP’a	Kaydedilen	İdare	Protokol	İşlemleri		

861

198

1059

İDARE PROTOKOL ONAY İDARE PROTOKOL RED İDARE İŞLEMLERİ TOPLAMI

2020 yılında idarelere ilişkin olmak üzere toplam 1059 adet protokolün EKAP’a kayıt işlemi 
yapılmış olup, 861 adet protokol onaylanmış, 198 adet protokol ise bilgi eksikliği nedeniyle 
onaylanmamıştır.

Şekil	9.	EKAP’a	Kaydedilen	İstekli	Protokol	İşlemleri

İstekli Protokolleri Onay İstekli Protokolleri Red İstekli Protokolleri Askı İstekli İşlemleri Toplamı

18529

5135 5437

29101

2020 yılında 29.101 istekli protokol işlemi yapılmış olup, 18.529 protokol aktivasyon birimi 
tarafından onaylanmış ve 10.572 protokol ise bilgi ve belge eksikliği nedeniyle onaylanmamıştır.

2020 yılı içerisinde aktivasyon birimi tarafından yapılan idare ve istekli protokol işlemlerine 
ilişkin aylık işlem hacmi Şekil 10’da yer almaktadır.
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Şekil	10.	Aylar	İtibarıyla	EKAP’a	Kaydedilen	İdare	ve	İstekli	Protokol	İşlemleri

98 95 73 47 37 69 63 64 75 100 93 47

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

İdare Protokol Onay İstekli Protokolleri Onay

1652 1723 1709

1140 1075

1823
1670

1463 1559 1583 1534 1598

2.5.2.2.	EKAP	Uygulama	Geliştirmeleri

2020 yılında mevcut uygulamalarda mevzuattan kaynaklanan değişiklikler ve devreye alınan 
yeni uygulamalardan önemli olanlar aşağıdaki gibidir.

• Elektronik ihale yöntemiyle ve açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi 
ihalelerinde fiyat üzerinden elektronik eksiltme yapılması mümkün hale getirilmiştir.

• Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin 
1’inci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin elektronik ihale 
yöntemiyle yapılabilmesi sağlanmıştır.

• İhalelerde yaklaşık maliyetin, ihale tarihinden önce, zeyilname yapılmadan güncellenebilmesi 
sağlanmıştır.

• “Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler 
İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi”nin, ihale dokümanla-
rının içine eklenmesi sağlanmıştır.

• MERSİS ile yapılan entegrasyon sayesinde isteklilerin “Katılım ve Yeterlik Bilgileri” sorgulama 
ekranında ticaret sicili bilgilerini, idarelerin ise belge sorgulama ekranında isteklilerin ticaret 
sicili bilgilerini sorgulayabilmeleri sağlanmıştır.

• Yerli isteklilerin yabancı kişileri platform sorumlusu ve imza yetkilisi olarak ekleyebilmesi im-
kanı getirilmiştir.

• Elektronik ihale olarak yapılan açık ihale usulündeki mal ve hizmet alımları ile yapım işi iha-
lelerinden fiyat dışı unsur kullanılarak sonuçlandırılanlarda fiyat üzerinden elektronik eksiltme 
yapılması mümkün hale gelmiştir.
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• EKAP üzerinden e-imza kullanılarak idarelere e-şikayet başvurusu düzenlenmesi devreye alın-
mıştır.

• İdare ana sayfasına hızlı erişim ve şikayetler paneli eklenmiştir.

• e-şikayet dilekçesinin e-imza ile imzalanmasının web üzerinden gerçekleşmesiyle EKAP’ ta ilk 
defa web üzerinden imzalama teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır.

• Pazarlık usulü ile yapılan elektronik ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile 
birlikte fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenebilmesi sağlanmıştır.

• İdarelerin ortak alım için talep toplayabilecekleri ve mevcut ortak alımlara başvuru yapabile-
cekleri bir ekran oluşturularak devreye alınmıştır.

• Adalet Bakanlığı ile kurulan adli sicil entegrasyonu devreye alınarak, idareler tarafından ihale 
uhdesinde kalan isteklinin adli sicil kaydı sorgulamasının yapılabilmesi sağlanmıştır.

• Elektronik ihale yöntemi ve pazarlık usulü ile yapılan yapım işi ihalelerinde karma teklif alına-
bilmesi imkanı getirilmiştir.

• İstekli ana sayfasında yasaklılık durumunun gösterilmesine ilişkin geliştirmeler devreye alın-
mıştır.

2.5.2.3.	E-ihale

2020 yılında, 17.359 elektronik ihale gerçekleştirilmiştir. Bu ihaleler sonucunda 23.060 söz-
leşme imzalanarak 38.333.830.000 TL tutarında alım yapılmıştır.

2.5.2.4.	E-Eksiltme

2020 yılında, 1.651 ihaleye ait 6.788 kısımda elektronik eksiltme gerçekleştirilmiştir. Söz ko-
nusu uygulama sonucunda ihalelerdeki fiyat tekliflerinde 1.254.600.000 TL azalma olmuştur.

2.5.2.5. Kalite	ve	Süreç	Yönetimi

EKAP, Kalite Yönetim Sistemi (KYS); Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), İş Sürekliliği Yö-
netim Sistemi (İSYS), Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) ve bu sistemlere alt yapıyı oluşturan temel 
süreçler ile bu süreçlere ait dokümanlardan oluşmaktadır.

2020 yılı boyunca KYS’ye ait hâlihazırda belgelendirilmiş olan üç yönetim sistemi kapsamında 
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mevcut süreçler yürütülmüş, metrikler toplanmış, analiz edilmiş ve süreçler iyileştirilmiştir.

2.5.2.6.	EKAP	Etkileşim	Merkezi	(444	0	545)

Aylık ortalama etkileşim merkezi çağrı sayısı 19.500’dür. 2020 yılında etkileşim merkezine 
gelen ve kayıt altına alınan çağrı sayısı 214.498’dir. Aktivasyon ve yönlendirme yapan personel 
dışında kalan 16 personel Seviye-1 (S-1) olarak tanımlanmaktadır. Gelen çağrıların %98’i ilk 
seviye olan S-1 tarafından karşılanmaktadır. S-1 tarafından çözüme kavuşturulamayan bu çağ-
rılar sistem üzerinden açılan bir kayıt ile aktivasyon birimi, S-2 ve S-3 sorumlularına aktarılarak 
ilgisine göre bu sorumluluk seviyeleri tarafından çözülmektedir. 

Türkiye’nin her yerinden idare ve gerçek/tüzel kişiler tarafından, 444 0 545 (KİK) ücretsiz olarak 
aranabilmektedir. 2020 yılında, 444 0 545 (KİK) üzerinden toplam 237.013 arama yapılmış, 
bu çağrıların 214.498’i karşılanarak cevaplandırılmıştır. Çağrı Merkezi tarafından verilen faali-
yetlere ilişkin bilgilere Tablo 11’de yer verilmiştir
 
Tablo	11.	EKAP	Çağrı	Merkezi	Hizmetleri

Başvuru	Dağılım	ve	Çözümler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Cevaplanan Çağrı Adetleri 17.144 16.757 18.528 16.062 15.775 19.588 20.124 17.346 16.558 18.410 18.393 19.849

İlk Kontakta Çözüm Adeti 16.954 16.414 18.083 15.770 15.248 19.290 19.862 17.090 16.313 17.855 18.077 19.618

İlk Kontakta Çözüm Yüzdesi 99% 98% 98% 98% 97% 98% 99% 99% 99% 97% 98% 99%

Seviye 2 (Teknik Destek) Aktarılan 190 343 445 292 527 298 262 256 245 555 316 231

Seviye 2 (Teknik Destek) Aktarım Yüzdesi 1% 2% 2% 2% 3% 2% 1% 1% 2% 3% 2% 1%

Seviye 2’den (Teknik Destek) Seviye 3’e 
(Yazılım) Aktarılan

87 129 150 150 246 144 127 114 137 132 171 112

Seviye 2’den (Teknik Destek) Seviye 3’e 
(Yazılım) Aktarım Yüzdesi

46% 38% 34% 51% 47% 48% 48% 45% 56% 24% 54% 48%

Üçer aylık periyotlar halinde, etkileşim merkezi tarafından sunulan hizmetin kalitesinin 
ölçülebilmesi amacıyla, danışmanlık hizmeti sunan uluslararası bağımsız bir danışmanlık 
firmasına memnuniyet değerlendirme anketi yaptırılmaktadır. Bağımsız danışmanlık firması 
tarafından, üçer aylık periyotlar halinde sunulan etkileşim merkezi hizmet kalitesi/kullanıcı 
memnuniyeti endeksi değerlendirme raporları ile bu ölçümler yapılmaktadır.

2020 yılında, ölçülen müşteri memnuniyet endeksi %93 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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2.5.2.7.	Diğer	Kurum	ve	Kuruluşlarla	Veri	Paylaşımı	Çalışmaları	

EKAP’ın çeşitli kurum ve kuruluşlar ile veri paylaşımına yönelik entegrasyon çalışmaları 2020 
yılında da devam etmiştir. Entegrasyonlar kapsamında ihalelerde kullanılan birçok belge ve/veya 
bilgi doğrudan kamu kurum veya kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarca işletilen 
elektronik sistemlerden alınarak, ihalelere katılım süreci kolaylaştırılmış ve maliyetler azaltılmış-
tır.  2020 yılı itibarıyla tamamlanan ve çalışan entegrasyonlara ilişkin bilgiler şu şekildedir:
 
• Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan tüzel kişilerin adres ve unvan bilgileri, nevi değişikliği, ortaklık/
birleşme/bölünme sorgulama, vergi matrahı, bilanço/gelir tabloları ve kesinleşmiş vergi borcu 
durumu bilgileri alınmaktadır. 

• Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden genel ve özel bütçeli idareler, mahalli idareler, döner ser-
mayeli idarelerin kurumsal kod ve saymanlık bilgileri alınmaktadır.

• Merkezî Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) aracılığı ile gerçek kişi isteklilerin bilgileri alınmaktadır.

• Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca yönetilen ÜTS–Ürün Takip Sistemi üzerinden tıbbi ci-
hazların branş kodu bilgileri, katalog, kalite belgeleri, kullanım kılavuzu, yetkili satıcılık belgeleri 
ve ürün sorgulama hizmetleri sorgulanabilmektedir. 

• Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ihalelere teklif veren gerçek/tüzel kişilerin SGK’ya olan kesin-
leşmiş sosyal güvenlik prim borçları sorgulanabilmekte, Sosyal Güvenlik Kurumu’na doğrudan 
temin yoluyla yapılmış tıbbi malzeme alımlarında kalem bazında doğrudan temin bilgileri, söz-
leşmesi imzalanmış tıbbi cihaz alımlarında kalem bazında sözleşme sonuçları iletilmektedir.

• PTT aracılığı ile Kurum tarafından gönderilen tebligatlar takip edilebilmektedir.

• TCMB’den günlük döviz kurları bilgisi alınmaktadır.

• TÜİK’den aylık Yİ-ÜFE değerleri alınmaktadır.

• ÖSYM ile yapılan entegrasyon sayesinde sınav sonuçlarının alınması ve kurumsal amaçlarda 
kullanılmasını sağlamaktadır.

• Bankalarla yapılan entegrasyon sayesinde geçici teminat ve banka referans mektubu bilgileri 
alınabilmektedir.

• Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan entegrasyon kapsamında personel çalıştırmaya dayalı hiz-
met alım ihalelerinde, ilgili sözleşmelerin iş yeri sicil numarası bilgilerinin alınması ve idarelerin 
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EKAP üzerinden personel detay bilgilerini SGK sistemine girebilmeleri sağlanmaktadır.

• Türk Standartları Enstitüsü (TSE) entegrasyonu ile kalite ve standarda ilişkin belgelerin sorgu-
lanması sağlanmaktadır.

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) entegrasyonu ile firma ve bayilere ilişkin petrol ve 
LPG lisanslarının sorgulanması sağlanmaktadır.

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı entegrasyonu ile yerli malı belgeleri ve teknolojik ürün deneyim 
belgelerinin sorgulanması sağlanmaktadır.

• Noterler Birliği entegrasyonu ile imza sirküleri, vekâletname ve azilname bilgilerinin sorgulan-
ması sağlanmaktadır.

• Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) entegrasyonu ile isteklilerin yönetici 
bilgileri ve ortaklarına ilişkin sermaye bilgilerinin sorgulanması sağlanmaktadır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) sistemi entegras-
yonu sayesinde, müteahhitlerin yetki belgelerinin açıklanması, yetki belgesi iptal edilen müteah-
hit listeleri, müteahhit ve müelliflik işlemlerinin bilgisayar ortamında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

• Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) entegrasyonu ile oda kayıt bilgilerinin sorgulanması 
sağlanmıştır.

• Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) entegrasyonu ile mezuniyet belgelerine ilişkin bilgilerin sorgu-
lanması sağlanmıştır.

• Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) entegrasyonu ile Türk akreditasyon belgesi bilgilerinin 
sorgulanması sağlanmıştır.

• Adalet Bakanlığı ile yapılan adli sicil entegrasyonu sayesinde EKAP’ta idareler tarafından ihale 
uhdesinde kalan isteklinin adli sicil kaydı sorgulaması yapılabilmektedir.

• Veri paylaşımı kapsamında, TÜRMOB, TESK, TOBB, Türkiye Barolar Birliği ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.
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2.5.3.	Kamu	Alımlarını	İzleme	Raporları	(İstatistikler)	ile	Eylem	Planları

2.5.3.1.	Kamu	Alımlarını	İzleme	Raporları	(İstatistikler)

4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinde, ihaleler ve sözleşmeler ile ilgili bilgi toplama, adet, 
tutar ve diğer konular itibarıyla istatistikler oluşturma ve yayımlama görevi de Kurumun görevleri 
arasında sayılmıştır.  Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin Kanun kapsamında sa-
yılan  (istisna ve doğrudan temin dâhil) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin verilerin 
yer aldığı “Kamu Alımları İzleme Raporu” 6 aylık ve 12 aylık dönemlerde olmak üzere yılda iki 
defa Kurumun internet sitesinde yayımlanmaktadır. 

2.5.3.2.	Eylem	Planları

11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programları ve diğer strateji belgeleri uyarınca, Kuru-
mumuzun sorumlu/ilgili olduğu eylem planlarına yönelik düzenleme faaliyetlerinin yanı sıra, 
paydaşlarla işbirliği içerisinde izleme ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, diğer kurum ve 
kuruluşlara gerekli katkılar sağlanmıştır. 

Kurumumuzun sorumlu/ilgili olduğu eylem planlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
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Tablo	12.	Kurumumuzun	Sorumlu/İlgili	Olduğu	Eylem	Planları

İlgili	Strateji	Belgesi	ve	
Eylem	Planı Eyleme	İlişkin	Bilgiler

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Programı 

260.5. Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve 
sözleşme süreçleri iyileştirilerek rekabet artırılacaktır.

377.1. Büyük ölçekli kamu ihalelerinde başta asansör ve iklimlendirme 
ürünleri olmak üzere yerli ürün kullanma şartı getirilecektir.

531.1. Kamunun yürüttüğü yapım ve teknik müşavirlik işlerine ilişkin ihale-
lerde kaliteden ödün vermeden hizmet alımlarının yapılması sağlanacaktır.  

531.2. Yurt içi teknik müşavirlik ihalelerinde yerel deneyimi de esas alan 
gerekli mevzuat hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır.

785.3. Kamu ihalelerinin süreç ve sonuçlarının internet üzerinden yayımı 
sağlanacaktır.

816.2. Ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik platform 
kurulacaktır. 

Kadının Güçlenmesi Stra-
teji Belgesi ve Eylem Planı 
(2018-2023)

1.3. Kamu İhalelerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık içeren hükümlerin 
getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Ulusal Enerji Verimliliği Ey-
lem Planı 

(2017-2023)

10.1. Kamu ihale mevzuatı, satın almalarda “satın alma maliyeti” yerine 
“ömür boyu maliyet” bazlı karar verilmesine imkân sağlayacak şekilde geliş-
tirilecektir.

10.2. Ömür boyu maliyet hesaplama metodolojisi oluşturulacak ve bu konuda 
kamu görevlilerine eğitimler düzenlenecektir. 

12. Ulusal Siber Güvenlik 
Eylem Planı (2020-2023)

1.4. Kamu Kurumlarınca Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) 
uygulanmasının yaygınlaştırılması. 

17.2. Kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren tüzel kişilerde siber 
güvenlik farkındalığının artırılması.

Kadının Güçlenmesi Stra-
teji Belgesi ve Eylem Planı 
(2018-2023)

1.3. Kamu ihalelerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık içeren hükümlerin 
yerine getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Engelli Hakları Ulusal Eylem 
Planı

Erişilebilirlik: Yapılı Çevre: Kamu kullanımına açık alanların erişilebilirliğinin 
sağlanması.

Bilgiye erişim hakkı: Kamu ihalelerinde erişilebilirlik kriterine yer verilmesi 
sağlanacaktır.

Ulusal Genişbant Stratejisi 
ve Eylem Planı (2017-
2020)

7.2.1. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kamu alımlarında yerli ürün kul-
lanımının kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi.

7.2.2. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yenilik, yerlileşme ve teknoloji 
transferi sağlamaya yönelik ihalelerin SİP uygulamasına tabi olarak yürütül-
mesinin zorunlu hale getirilmesi.



46 KAMU İHALE KURUMU 2020 FAALİYET RAPORU

KURUMUN FAALİYETLERİ

2.5.4.	İlan	Yönetim	Sistemi	ve	Kamu	İhale	Bülteni’ne	İlişkin	Faaliyetler	

2.5.4.1.	Kamu	İhale	Bülteni’nde	İlanların	Yayımlanması	Faaliyeti

Kamu İhale Bülteni’nde, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin gerçekleştirdikleri ihalele-
re ait ön ilan, ihale ilanı, düzeltme ilanı, iptal ilanı ve sonuç ilanları yayımlanmaktadır. Ayrıca, 
4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan idarelerin gerçekleştirdikleri, aynı Kanun kapsamındaki 
idarelerin istisnalar çerçevesinde veya bu Kanun kapsamı dışında gerçekleştirdikleri, özel bir ka-
nuna veya Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan bir tüzüğe dayanarak kurulmuş özel hukuk tüzel 
kişilerinin gerçekleştirdikleri ihalelerin ilanları ve bu ihalelere ilişkin düzeltme, iptal ve sonuç 
ilanları da EKAP üzerinde yer alan ilan formuna uygun olarak yayımlanabilmektedir. Bu türde 
ilanlar, idarelerin isteğine bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan ilanlar (diğer 
ilanlar) başlığı altında 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ilanlara ilişkin standart formlara 
uygun olma zorunluluğu aranmaksızın Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmaktadır.  

2020 yılında, Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan ilanlara ilişkin verilere aşağıda tabloda yer 
verilmiştir.

Tablo	13.	İlan	Çeşitlerine	Göre	Kamu	İhale	Bülteni’nde	Yayımlanan	İlanlar

İlanlar 4734	Kapsamındaki	İlanlar	1 Diğer	İlanlar 2 Toplam

Ön İlan 1 - 1

İhale İlanı 54.290 1.403 55.693

Düzeltme İlanı 1.435 54 1.489

İptal İlanı 2.053 4 2.057

Sonuç İlanı 103.037 11.746 114.783

Toplam 160.816 13.207 174.023

1 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin hazırladıkları ve Kamu İhale Bülteni’nde yayımlat-
mak zorunda oldukları ihalelere ait ilanlar.
2 İdarelerin 4734 sayılı Kanun’a tabi olmadan (istisnalar çerçevesinde) gerçekleştirdikleri ihale-
lere ait ilanlar.
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2.5.4.2.	İlan	Yönetim	Sisteminin	İşleyişi		

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin Kanun’un 13/(a), 13/(b)/1(hizmet alımı ve danış-
manlık hizmet alımı ihaleleri için), 13/(b)/2, 13/(b)/3 maddesine göre hazırladıkları ihalelere 
ait ön ilanlar, ihale ilanları, düzeltme ilanları, iptal ilanlarının süreç, şekil ve esas yönünden ön 
kontrol ve kabul işlemleri yapılmaktadır.  Ancak, 13(b)/1 maddesi kapsamındaki mal alımı ve 
yapım işleri ilanlarında esas yönünden ön kontrol kabul işlemi yapılmayıp, tüm ilanlardaki gibi 
şekil ve süreç kapsamında kontrol yapılmaktadır.

Tablo 14’te, 2020 yılı ilan ön kontrol ve kabul işlemi yapılan ilan sayısı ve iade edilen ilan 
sayıları ile ön kontrol ve kabul işlemi yapılmayan ilan sayısı ve iade edilen ilan sayılarına yer 
verilmiştir. İhale türüne göre iade işlemleri incelendiğinde, ön kontrol ve kabul işlemi yapılan mal 
alımı ihalelerindeki 18.098 adet ilanın 6.576’sının (%36,3), hizmet alımı (danışmanlık hizmet 
alımı ihaleleri dahil) 16.006 adet ilanın 6.115’inin (%38,2), yapım işleri ihalelerindeki 9.698 
adet ilanın 7.061’inin (%72,8) iade edildiği görülmektedir.

Esas yönünden ön kontrol ve kabul işlemi yapılmayan Kanunun 13(b)/1 maddesi kapsamındaki 
mal alımı ve yapım işleri ilanları ile Kanun kapsamında olmayan idarelerin gerçekleştirdikleri ve 
aynı Kanun kapsamındaki idarelerin istisnalar çerçevesinde gerçekleştirdikleri ilanlarda 11.891 
adet ihale ilanının 585’i (%4,9), 151 adet düzeltme ilanının 35’i (%23,2) ve 315 adet iptal 
ilanının 5’i (%1,6) üzerinde şekil ve süreç kontrolü yapılarak iade edildiği görülmektedir. Bu 
süreçte ilanların hatalı olarak yayımlanmaları engellenmiştir.

Tablo	14.	İhale	Türüne	Göre	2020	Yılı	Kamu	İhale	Bülteninde	Yayımlanan	İlan	Sayıları	ile	
Bu	İlanlara	Ait	İade	İşlem	Sayısı

İhale	İlanı Düzeltme	İlanı İptal	İlanı

İhale Türü İlan 
Sayısı

İade 
Sayısı

İade 
Oranı 

İlan 
Sayısı

İade 
Sayısı

İade 
Oranı 

İlan 
Sayısı

İade 
Sayısı

İade 
Oranı 

Mal Alımı * 18.098 6.576 %36,3 496 113 %22,8 577 17 %2,9

Hizmet Alımı ve Danış-
manlık Hizmet Alımı * 16.006 6.115 %38,2 525 217 %41,3 647 10 %1,5

Yapım İşleri * 9.698 7.061 %72,8 319 155 %48,6 516 4 %0,8

Toplam 43.802 19.752 %45,1 1.340 485 %36,2 1.740 31 %1,8

13(b)/1 Mal Alımı ve Ya-
pım İşleri ile Diğer İlanlar 
(Kapsamdışı ve İstisna)**

11.891 585 %4,9 151 35 %23,2 315 5 %1,6

Genel	Toplam 55.693 20.337 %36,5 1.491 520 %34,9 2055 36 %1,8

*4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin Kanun’un 13/(a), 13/(b)/1(hizmet alımı ve danış-
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manlık hizmet alımı ihaleleri için), 13/(b)/2, 13/(b)/3 maddesine göre hazırlanan, ön kontrol ve 
kabul işlemi yapılan ilan sayılarını ifade etmektedir. 

**4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin Kanun’un 13(b)/1 maddesi kapsamındaki mal 
alımı ve yapım işleri ilanları ile Kanun kapsamında olmayan idarelerin gerçekleştirdikleri ve aynı 
Kanun kapsamındaki idarelerin istisnalar çerçevesinde gerçekleştirdikleri ilanlarda esas yönün-
den ön kontrol ve kabul işlemi yapılmamaktadır. Tüm ilanlardaki gibi şekil ve süreç yönünden 
kontrol yapılan ilan sayılarını ifade etmektedir.

Tablo 15’te, 2020 yılında ilan yönetim sistemi içerisinde ön kontrol işlemi yapılan ilanlardan, 
mevzuata esastan uygun olmayan hususların tespit edilmesine bağlı olarak 43.802 adet ihale 
ilanının 19.752’si (%45,1), 1.340 adet düzeltme ilanının 485’i (%36,2), 1.740 adet iptal ila-
nının ise 31’i (%1,8) ilgili idarelere elektronik ortam üzerinden iade edilmiştir. Diğer bir anlatım-
la, ön kontrol ve kabul işlemleri sonucunda Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan ihale ilanlarının 
%45,1’i esastan aykırılık içerdiği için en az bir defa iade işlemine konu edilmiştir.

Tablo	15.	Yıllar	İtibarıyla	İlan	Ön	Kontrol	ve	Kabul	İşlemi	Yapılan	İlan	Sayısı	ve	İade	Edilen	
İlan	Sayısı

İhale	İlanı Düzeltme	İlanı İptal	İlanı

İlan 
Sayısı

İade 
Sayısı

İade 
Oranı 

İlan 
Sayısı

İade 
Sayısı

İade 
Oranı 

İlan 
Sayısı

İade 
Sayısı

İade 
Oranı 

2016 60.509 25.343 %41,9 1.245 558 %44,8 1.777 38 %2,1

2017 63.491 27.866 %43,9 1.301 530 %40,7 2.054 17 %0,8

2018 56.834 32.976 %58 1.162 570 %49,1 1.869 144 %7,7

2019 43.880 23.530 %53,6 1.059 652 %61,6 1.380 57 %4,1

2020 43.802 19.752 %45,1 1.340 485 %36,2 1.740 31 %1,8

Not: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin Kanun’un 13/(a), 13/(b)/1(hizmet alımı ve 
danışmanlık hizmet alımı ihaleleri için), 13/(b)/2, 13/(b)/3 maddesine göre hazırladıkları ihale-
lere ait ön ilanlar, ihale ilanları, düzeltme ilanları, iptal ilanlarının ön kontrol ve kabul işlemleri 
yapılmaktadır. Yukarıdaki bilgiler ön kontrol ve kabul işlemleri yapılan ilanlara göre çıkarılmıştır. 
İlan Sayısı: Ön kontrol/kabul işlemi yapılan-yayımlanan ilan sayısını ifade etmektedir.
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2.5.4.3.	İlan	Yönetim	Sistemi	Bünyesindeki	İlan	Destek	Masası	İşlemleri

İlan Yönetim Sistemi’nin bir parçası da İlan Destek Masası’dır. Bu Masa, ilanların ön kontrol ve 
kabul işlemleri ile günlük Kamu İhale Bülteni hakkındaki soruları ve sorunları gidermek veya bilgi 
sahibi olmak isteyenlere gerekli bilgileri vermek için kurulmuş olup, doğrudan telefonla aranan 
bir yardım masası niteliğindedir. Bu sistem vasıtasıyla, idarelerin ilanlarıyla ilgili yapılan işlemler 
hakkında doğrudan bilgilendirme ve gerektiğinde ilgili birimine yönlendirme yapılmaktadır. 
Özellikle mevzuatın değiştiği geçiş dönemlerinde anılan husus daha da önem kazanmakta olup, 
güncel mevzuat hakkında bilgilendirme İKN bazında idarelere yapılmaktadır. 

İdarelerden 2020 yılı içinde İlan Destek Masası’na gelen arama sayısı toplamı 3.560 adettir. 
Bu aramaların 1.367 adedinin (%38,40) hizmet alımlarına, 1.157 adedinin (%32,50) yapım 
işlerine, 1.013 adedinin (%28,46) mal alımlarına, 11 adedinin (%0,31) danışmanlık hizmet 
alımlarına, 12 adedinin (%0,33) ise diğer konulara ait olduğu tespit edilmiştir.

Arama konusuna göre analiz yapıldığında, aramaların %51,32’sinin ilanların ön kontrol ve kabul 
işlemleri sonucunda iade edilen ilanların iade edilme sebebi hakkında, %12,67’sinin ilan ön 
kontrol ve kabul işlemleri hakkında, %11.35’inin ilan ücretleri hakkında (İhale ilan ücreti-Banka 
işlemleri, yatırılmış ilan ücretlerinin sistemde görülememesi, yayımlanmadan iadesi yapılan 
ilanlara ait yatırılmış ilan ücretinin durumu, ilan ücretlerinin iade işlemleri, ilan hazırlama 
aşamasında hangi ilan ücretinin seçileceği, damga vergisi kesintisi ile ilgili ilan ücretinin 
değişmesi, idareye faturaların ulaşmaması vb. konularında), %8,17’sinin idarelerin İlan Yönetim 
Sistemi’ne göndermiş oldukları ve yayım için bütün işlemleri tamamlanmış veya tamamlanma 
aşamasında olan ilanlarının iadesi hakkında, %6,49’unun ilanların durumu hakkında (ilanın 
sistemdeki aşamaları), %3,85’inin ilan oluşturma, gönderme ve değişiklik yapma hakkında, 
%1,38’inin ilan başlığı düzenlemesi hakkında, %1,35’inin EKAP ilan işlemleri hakkında (teknik 
konular), %0,62’sinin genel mevzuat hakkında, %0,20’sinin zeyilname düzenlenmesi hakkında, 
%2,60’ının ise diğer konular hakkında olduğu tespit edilmiştir.

İlanların şekil ve esas yönünden ön kontrol ve kabul işlemleri yapılmasına ve iade edilen ilanlar 
bakımından tespit edilebilen hususların ilgili maddelere göre açıklayıcı mevzuat bilgi menüleri 
ile birlikte idarelere elektronik ortamda bildirilmesine rağmen, idarelerce ilan destek masasına 
yönelik en fazla aramanın (%51,32) ilanların iade edilme sebebi hususunda olduğu dikkate 
alındığında, idarelere anılan konuda telefonla da yoğun bilgi aktarımı yapıldığı görülmektedir.

2.5.5.	4734	Sayılı	Kanun’un	62’nci	Maddesinin	(ı)	Bendi	Uyarınca	Yürütülen	Faaliyetler	ile	
4735	Sayılı	Kanun	Kapsamında	Sözleşmenin	Devrine	İlişkin	Bilgileri	Tutma	ve	İzleme	Faali-
yetleri

2.5.5.1.	4734	Sayılı	Kanun’un	62/(ı)	Maddesi	Uyarınca	Yürütülen	Faaliyetler

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerin-
deki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine 
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bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü olmadıkça 
aşamaz” hükmü yer almaktadır. 

4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin (ı) bendine göre, Kanun kapsamındaki kurum ve 
kuruluşlar gerek 21 inci maddesinin (f) bendi, gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında 
yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 22 nci maddesinin (d) bendi kap-
samında yapacakları harcamalarda bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10’unu Kamu 
İhale Kurulu’nun uygun görüşü olmadan aşamayacaklardır.

Söz konusu madde hükmünün uygulanabilmesi için Kamu İhale Genel Tebliği’nde 62 nci mad-
denin (ı) bendi uygulaması ile ilgili temel esaslar belirlenmiş, bu amaçla Kuruma yapılacak 
başvuruların usulü konusunda Tebliğin 21’inci maddesinde gereken açıklamalar yapılmış ve 
standart bir başvuru formu geliştirilmiştir.

Bu çerçevede idarelerden gelen talepler,  ilgili daire başkanlığı tarafından Kamu İhale Kurulu’na 
sunulmaktadır. 2020 yılında 4734 sayılı Kanun’un 62 (ı) maddesi uyarınca idareler tarafından 
Kuruma 156 adet başvuru yapılmıştır.

Tablo	16.	62/ı	Maddesi	Uyarınca	Kuruma	Yapılan	Başvuruların	Dağılımı

MAL HİZMET YAPIM
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BELEDİYELER 46 37 8 0 0 9 3 0 4 7 1 0 1

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR 20 10 0 0 2 10 0 0 1 7 0 0 1

İL ÖZEL İDARELERİ 15 13 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0

ÜNİVERSİTELER 48 24 2 0 1 26 2 1 5 12 1 1 0

BAKANLIKLAR VE DİĞER KAMU 
KURULUŞLARI 27 21 0 0 0 10 0 0 4 7 0 0 0

TOPLAM 156 105 10 0 4 58 5 1 14 34 2 1 2
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2.5.5.2.	4735	Sayılı	Kanun	Kapsamında	Sözleşmenin	Devrine	İlişkin	Bilgileri	Tutma	ve	İzle-
me	Faaliyetleri

4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin (g) bendinde, sözleşmelerin aynı Kanun’un 16’ncı 
madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması işlemleri yasak fiil ve davranış 
olarak kabul edilmiştir. Bu hükümle ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde de açıklamalar yer 
almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 27’nci maddesinde, 4735 sayılı Kanun’un 16’ncı mad-
desinde sözleşmenin zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebileceği 
ancak, devir alacakların ilk ihaledeki aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu; isim ve statü 
değişikliği gereği yapılan devirlerin sözleşmenin devri olarak kabul edilmeyeceği; bir sözleşmenin 
devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde, aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin dev-
redilemeyeceği veya devir alınamayacağı hususları belirlenmiştir. İzinsiz devredilen veya devir 
alınan sözleşmeler yahut bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde sözleşmeyi 
devreden yüklenici tarafından devredilen veya devir alınan başka sözleşmeler feshedilerek, dev-
reden ve devralanlar hakkında 4735 sayılı Kanun’un sözleşmenin idareler tarafından feshine ve 
ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.  

Nitekim izinsiz devretme veya devir alma ile üç yıllık süre içinde başka bir sözleşmenin dev-
redilmesi veya devir alınması hallerinin tespit edilerek idarelere bu konuda gerektiğinde bilgi 
verilebilmesi amacıyla, sözleşmenin devrine ilişkin belgenin (Sözleşme Devri Bildirimi Belgesi) 
idarelerce EKAP üzerinde doldurularak Kuruma gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçe-
vede, 2020 yılında sözleşme devir sayısı 146 olarak gerçekleşmiştir.

2.5.6.	Yerli	veya	Yabancı	Gerçek/Tüzel	Kişilerin	Yurt	Dışından	Elde	Ettikleri	İş	Deneyim	Bel-
gelerin	Kaydı	

Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir söz-
leşme kapsamında taahhüt ettikleri işlere ilişkin elde ettikleri iş bitirme belgeleri, belge sahibinin 
başvurusu üzerine Kurum tarafından EKAP’a bilgi amaçlı olarak kaydedilmektedir. Bu işlem ile 
söz konusu belgelerin ihale mevzuatındaki belgelerin sunuluş şekli açısından uygun olanların 
EKAP’a kaydedilerek ülkemizdeki ihalelerde kullanılabilir hale gelmesi, uygulama birliğinin sağ-
lanması ve bu alanın disipline edilmesi sağlanmaktadır.

Kayıt işlemi, usulüne uygun olarak yapılan başvurudan itibaren 15 gün içinde yapılmakta ve 
daha önce kaydedilmiş olsa dahi bu sürenin bitiminden sonra iş deneyimini tevsik için kullanı-
labilmektedir. 

İş bitirme belgesi sahibi olan firmalar mevzuat çerçevesinde başvuru yapmakta, sunulan bel-
geler ilgili daire başkanlığı tarafından incelenmekte, eksiklik var ise bu eksikliklerin giderilmesi 
talep edilmekte ve nihai bir karar verilmektedir. 

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında yurt dışından elde edilen iş deneyimlerinin kaydına 
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ilişkin Kurum’a toplam 103 adet başvuru yapılmış, yapılan inceleme sonucunda 57 başvuru 
uygun görülerek iş deneyim belgelerinin EKAP’a kaydı gerçekleştirilmiş, 20 başvuru uygun gö-
rülmeyerek reddedilmiş ve 26 başvuru için ise tespit edilen eksikliklerin tamamlanması bildiri-
minde bulunulmuştur.

2.5.7.	Yabancı	İsteklilerin	EKAP’a	Kaydedilmesi

Yabancı isteklilerin, tekliflerinin elektronik ortamda alınacağı ihalelere katılmalarına ve elektro-
nik eksiltme sürecine dahil olmalarına imkan sağlamak amacıyla, 13.11.2018 tarihli ve 2018/
DK.D-357 sayılı Düzenleyici Kamu İhale Kurulu Kararına uygun olarak yabancı istekliler de 
EKAP’a kaydedilmektedir. 

Yabancı istekliler ilgili belgeleri sunmak suretiyle başvuru yapmakta, başvuru ilgili daire başkan-
lığı tarafından incelenmekte ve EKAP kaydı yapılmaktadır.

Bu çerçevede, 2020 yılında Kurum’a toplam 59 başvuru yapılmış, yapılan inceleme sonucunda 
bu başvurulardan 49’u uygun görülerek istekli EKAP kaydı gerçekleştirilmiş ve 10 başvuru için 
eksiklik tamamlama bildiriminde bulunulmuştur.

2.6.	DIŞ	İLİŞKİLER	KAPSAMINDA	YÜRÜTÜLEN	FAALİYETLER

2.6.1.	Avrupa	Birliği

2.6.1.1.	Avrupa	Birliği’ne	Tam	Üyelik	Müzakereleri	Çerçevesinde	Gerçekleştirilen	Çalışmalar 

Dışişleri Bakanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası 
ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü eş başkanlığında 9 Aralık 2020 tarihinde internet 
üzerinden gerçekleştirilmiş olan 2 numaralı İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi toplantısına katı-
lım sağlanmıştır. 6 konu arasında bulunan kamu ihalelerine ilişkin sunumların hazırlanmasında 
Kurumumuz katkı sağlamıştır. Toplantıda “kamu alımları” faslına ilişkin mevzuat uyum durumu, 
idari kapasite ve uygulamaya ilişkin güncel bilgiler taraflarca karşılıklı olarak paylaşılmıştır.

2.6.1.2.	OECD	-	SIGMA	ile	Gerçekleştirilen	Çalışmalar

OECD-SİGMA tarafından 25 Kasım 2020 ve 2 Aralık 2020 tarihlerinde internet üzerinden dü-
zenlenen “Batı Balkanlarda Merkezi Kamu Alımları Kurumları” konulu çalışma toplantılarına 
katılım gerçekleştirilmiştir. 
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2.6.1.3.	Avrupa	Birliği	Nezdinde	Takip	Edilen	Çalışmalar

Ülkemizin Avrupa Birliği Programlarından bugüne kadar sağladığı katkının değerlendirilmesi, 
programlardaki yenilik ve güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılması, görüşlerin 
paylaşılması ve program sorumlusu kurumların önümüzdeki dönem planlaması ile ilgili bilgi 
aktarması amacıyla Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen toplantıya 
katılım sağlanmıştır. 

2.6.2.	ULUSLARARASI	İLİŞKİLER

2.6.2.1.	OECD

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 28 Ekim 2020 tarihinde internet 
üzerinden gerçekleştirilmiş olan ve COVID-19 pandemi döneminde kamu alımları ve kamu 
alımları yoluyla sorumlu iş davranışlarının arttırılması konularının tartışıldığı OECD Önde Gelen 
Kamu Alımları Uygulayıcıları Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

2.6.2.2.	Birleşmiş	Milletler

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkilileri ve Kurumumuz temsilcileri arasında, 16 Aralık 
2020 tarihinde internet üzerinden “Yeşil Alım” konulu bir değerlendirme toplantısı düzenlenmiş-
tir.

2.6.2.3	Dünya	Ticaret	Örgütü

Kamu Alımları Anlaşması çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından 7 Ekim 2020 
tarihinde internet üzerinden gerçekleştirilmiş olan Kamu Alımları Komitesi Toplantısı’na katılım 
sağlanmıştır. 

2.6.2.4.	Diğer	Uluslararası	Faaliyetler

Türkiye’nin Belarus ve Birleşik Krallık ile akdedilmesi hazırlık çalışmaları devam eden Serbest 
Ticaret Anlaşmalarına yönelik olarak 20 Ağustos 2020 tarihinde, Ticaret Bakanlığının ev sahip-
liğinde internet üzerinden yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde Tür-
kiye ile Belarus arasında 21 Aralık 2020 tarihinde, internet üzerinden Hizmet Ticaret Anlaş-
masının kamu alımları faslına yönelik olarak toplantı gerçekleştirilmiş ve Kurumumuzca katılım 
sağlanmıştır. 
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2.7.	EĞİTİM	FAALİYETLERİ

Kurumun eğitim politikası sadece kendi çalışanları ile sınırlı kalmamakta, kamu kaynağı kulla-
nan her idare paydaş olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda kamu kurumlarının ihale birimi 
çalışanlarına da mevzuat eğitimleri verilmektedir. 

2.7.1.	Kamu	İhale	Mevzuatı	Eğitim	Programları

İhale mevzuatı eğitimlerinde temel amaç; öncelikli olarak kurum ve kuruluşların ihale birimlerinde 
görev yapan personelin bilgi ve beceri düzeylerini artırarak, çalışmalarında hata payını asgariye 
indirmek ve buna bağlı olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının azaltılmasını sağlamaktır. 
Bununla birlikte kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulması ve söz konusu 
hizmetlerin herhangi bir gecikmeye mahal verilmeden süresi zarfında yürütülmesinin sağlanması 
da ihale mevzuatı eğitimlerinin bir diğer amacıdır.

Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik uzman personelimiz 
tarafından farklı tarihlerde bir kısmı çevrimiçi olmak üzere 38 ayrı programda toplam 2396 
kişiye kamu ihale mevzuatı konusunda eğitim verilmiştir.

2.7.2.	Sertifikalı	Kamu	İhale	Mevzuatı	Eğitim	Programları

Kurumumuz ile bazı üniversitelerin sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezleri arasında 
imzalanan eğitim işbirliği protokolü doğrultusunda sertifikalı kamu ihale mevzuatı eğitim 
programları gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) 
iş birliğinde 2020 yılı içerisinde, 4 ayrı programda toplam 230 kişiye sertifikalı kamu ihale 
mevzuatı eğitimi verilmiştir. Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) iş birliğinde 
4 ayrı programda toplam 90 kişiye sertifikalı kamu ihale mevzuatı eğitimi verilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İstanbul-SEM) iş birliğinde 2 ayrı programda toplam 
31 kişiye sertifikalı kamu ihale mevzuatı eğitimi verilmiştir. 

2.7.3.	Kamu	İhale	Uzman	Yardımcılarının	Yetiştirilmesi

Kamu İhale Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği uyarınca, 12. Grup Kamu İhale Uzman Yar-
dımcıları için 2020 yılı içerisinde, refakat programı tamamlanmış ve 13 Nisan 2020 tarihinde 
yetki sınavı yapılmıştır.  Ayrıca, 3 yıllık çalışma programını tamamlayan 8. Grup bir adet Kamu 
İhale Uzman Yardımcısı için 01 Temmuz 2020 tarihinde yeterlik sınavı gerçekleştirilmiştir.
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2.7.4.	Hizmet	İçi	Eğitim	Programları

Kurum personelinin mesleki bilgi, beceri ve verimliliklerinin artırılması, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelere uyumlarının sağlanması ve üst görevlere hazırlanmaları amacıyla, 2020 yılı içerisin-
de kamu ihale mevzuat değişiklikleri, kamu özel işbirliği projeleri ile lisanslı işler kapsamında 
gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri hakkında tebliğ, e-ihale/e-eksiltme, 
kişisel verilerin işlenmesi ve online öğreticilik konularında online hizmet içi eğitim programı dü-
zenlenmiştir. 

Staj	Eğitimi	

2020 yılı içerisinde, Kurumumuz bünyesinde yükseköğrenimde okuyan 8’i hukuk fakültesi ve 
3’ü bilgisayar mühendisliği olmak üzere toplam 11 öğrencinin staj eğitimi alması sağlanmıştır.

2.8.	BİLGİ	EDİNME	MEVZUATI	ile	BASIN	VE	HALK	İLİŞKİLER	KAPSAMINDA	YÜRÜTÜLEN	
FAALİYETLER

2.8.1.	Dilekçe	ve	Bilgi	Edinme	Hakkının	Kullanılması	Çerçevesinde	Yürütülen	Faaliyetler

2020 yılında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanıl-
masına Dair Kanun çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sistemi üzerinden Kuruma intikal eden 1.083 adet 
soru ilgili birimlerce değerlendirilmiştir.
 
2.8.2.	Basın	ve	Halkla	İlişkiler	Kapsamında	Yürütülen	Faaliyetler

2020 yılında, Kurum tarafından medya ile yürütülen iletişim stratejisi çerçevesinde kamuoyunu 
bilgilendirmeye ve doğru anlama sürecini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kap-
samda, bilgilendirme amacıyla basın duyuruları gerçekleştirilmiş, Kurumla ilgili medyada yer 
alan haberler izlenerek haber detayları ile ilgili özel çalışmalar yapılmış ve basın mensuplarından 
gelen yazılı ya da sözlü talepler değerlendirilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
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3.	MALİ	BİLGİLER

Kurumun gelirleri ve giderleri bütçesini oluşturmaktadır. Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşı-
laması esastır. Kurumun gelir fazlası 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 
78’inci maddesi hükmüne göre üçer aylık dönemler itibarıyla genel bütçeye aktarılmaktadır. 
Kurumun gelirlerinin nelerden oluştuğu 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinde 
sayılmıştır.

3.1.	MALİ	DENETİM

Kurum, 5018 sayılı Kanun’un 2 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan maddelerine tabidir. 
Bu çerçevede aynı Kanun’un 68’inci maddesi uyarınca, Kurumun dış denetimi Sayıştay tarafın-
dan yapılmaktadır.

Kurumun hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak mali tabloların güvenirliği ve doğ-
ruluğuna ilişkin mali denetimi ile Kurumun gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin 
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığı, kamu kaynaklarının etkili, eko-
nomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans 
bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.  

3.2.	2020	YILI	BÜTÇE	UYGULAMA	SONUÇLARI

Kurumun 2020 yılı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 31.12.2019 tarihli 
ve 30995 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.

3.2.1.	Gelir	Bütçesi

Kurumun gelirleri, 4734 sayılı Kanun’da sayıldığı üzere aşağıda yer alan kalemlerden oluşmak-
tadır:

• 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli 
belirli bir miktarı aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi,

• Mal ve hizmet alımı ihaleleri ile yapım işi ihalelerine ilişkin Kuruma yapılacak itirazen şikâyet 
başvurularından alınacak bedeller,

• Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

• Her türlü basılı evrak, form, ilan, doküman ve yayınlar ile Elektronik Kamu Alımları Platformu-
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nun işletilmesinden elde edilecek gelirler,

• Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar,

• Diğer gelirler.

2020 yılı bütçe gelirleri, 100.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup yılsonunda 
158.198.904,17 TL net bütçe geliri elde edilmiştir. Bütçe geliri gerçekleşme oranı %158,20 
olmuştur.

Tablo	17:	Gelir	Gerçekleşmeleri

Bütçe	Gelirleri Tahmin	(TL) Gerçekleşme	(TL)
Gerçekleşme

Oranı	(%)

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 50.913.000,00 68.395.248,13 134,34

05 Diğer Gelirler 49.087.000,00 101.895.281,53 207,58

Toplam 100.000.000,00 170.290.529,66 170,29

09 Ret ve İadeler (-) - 12.091.625,49

Genel	Toplam 100.000.000,00 158.198.904,17 158,20

3.2.2.	Gider	Bütçesi

Kurumun 2020 yılı gider bütçesine, 100.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş, yıl içerisinde gelir 
fazlası ve likit karşılığı ek ödenek kaydıyla bütçe 159.920.000,00 TL’ye yükselmiştir. Toplam 
bütçe ödeneğinin 158.021.543,96 TL’si kullanılmış ve 1.898.456,04 TL’lik bütçe ödeneği 
yılsonunda iptal edilmiştir. Bütçe gideri gerçekleşme oranı %98,81 olmuştur. 
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Tablo	18:	Gider	Gerçekleşmeleri

Bütçe	Giderleri Ödenek	(TL) Gerçekleşme	(TL)
Gerçekleşme
Oranı	(%)

01 Personel Giderleri 54.261.000,00 53.569.981,98 98,73

02
Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Devlet 
Primi Giderleri

7.147.000,00 7.129.277,53 99,75

03
Mal ve Hizmet Alım 
Giderleri

26.384.000,00 25.360.327,43 96,12

05 Cari Transferler* 71.598.000,00 71.569.187,10 99,96

06 Sermaye Giderleri 530.000,00 392.769,92 74,11

Toplam 159.920.000,00 158.021.543,96 98,81

*Cari transferler içerisinde gelir fazlası olarak genel bütçeye toplam 69.221.750,41 TL 
aktarılmıştır.
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4.	KURUMSAL	KAPASİTENİN	DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurum iç ve dış paydaşlarının katılımı ile 4734 sayılı Kanun ile kendisine verilen görev ve 
sorumlulukları etkin bir şekilde yerine getirmektedir. Kurumun faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
sırasında sahip olduğu güçlü yanları ile geliştirmeye açık olduğu yanların yanı sıra, karşılaşabi-
leceği fırsat ve tehditlere aşağıda yer verilmektedir. 

4.1.	GÜÇLÜ	YANLAR

√ Kurumun kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip olması.
√ Hızlı ve etkili karar verebilme süreçlerine sahip kurumsal yapı.
√ Yetkin ve nitelikli insan gücü.
√ İhale işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebildiği Elektronik Kamu Alımları Platformu.
√ Çağdaş yönetim teknikleri ve teknoloji kullanımına açıklık.

4.2.	GELİŞTİRMEYE	AÇIK	YANLAR

√ İhale ve sözleşme sürecine ilişkin veri toplanması ve paydaşların kullanımına sunulması.
√ Uzaktan öğrenme teknikleri ile her türlü ihale eğitiminin verilmesi.

4.3.	FIRSATLAR

√ Kamu alımlarının ekonomik ve sosyal bir politika aracı olarak önem kazanması.
√ Kamunun hizmet sunumunda elektronik araçların kullanımının yaygınlaşması.
√ Dijital platformların eğitsel faaliyetler amacıyla etkin kullanılması.

4.4.	TEHDİTLER

√ Dış paydaşların bilgi paylaşımı ve iş birliği yapmadaki isteksizliği. 
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5.	TEDBİRLER	VE	ÖNERİLER	

2020 yılında, yaklaşık 173 milyar TL olarak gerçekleşen kamu alımlarının iktisadi büyüklüğü 
milli gelirin yaklaşık %3’ünü oluşturmaktadır. Kamu alımları dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de stratejik bir alan olarak görülmekte ve ekonomik, sosyal ve çevresel politika hedeflerine 
ulaşılmasında bir araç olarak kullanılmaktadır. Toplanan vergilerin kamu hizmetine dönüşmesini 
sağlayan en önemli araçlardan biri olan kamu alımları, nitelikli, hızlı ve etkin bir kamu hizmeti 
temininin vazgeçilmez bir unsurudur. İhale yönteminin sadeleştirilmesi, hızlandırılması, etkin, 
katılımcı, şeffaf ve rekabetçi bir yönetim anlayışıyla uygulanması kamu alımlarında etkililiği ve 
verimliliği artıran önemli faktörlerden biridir. 

Sürdürülebilir ve çevreci kamu alımları ilkesinin benimsenmesi, KOBİ’lerin ihale piyasasına 
erişiminin kolaylaştırılması, enerji verimliliği, kamu alımları alanında görev yapan kamu 
personelinin uzmanlaşması, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, e-öğrenme ve kamu alımlarında 
dijital dönüşümün sağlanması ile birlikte yürütülen diğer faaliyetler neticesinde kamu alım 
sistemi modern bir yapıya kavuşacaktır. 

Kurumumuz bu perspektiften hareketle, Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programlarında 
belirlenen hedeflerle uyumlu bir şekilde, ölçek ekonomisinden yararlanmak amacıyla ortak ve 
toplu alımın yaygınlaştırılması, e-ihale ve e-eksiltme uygulamalarının kullanımının artırılması, 
ihale süreçlerinin bütünüyle akıllı uygulamalar üzerinden yönetilmesi, kamu ihalelerinde 
sertifikasyon sisteminin kurulması gibi pek çok konuda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Dinamik bir alan olan kamu alımlarının aktörlerini ortak bir paydada buluşturan Kurumumuz, 
kurulduğu günden bu yana, ihale mevzuatı ile ilgili eğitim vererek, ulusal ve uluslararası 
koordinasyonu sağlamakta, paydaşların talep ve önerilerini dikkate alarak katılımcı bir anlayışla 
uygulamayı yönlendirmektedir.

Yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, ihale dokümanlarında yerli malı teklif edilmesini engelleyici 
düzenlemeler ortadan kaldırılmış, sözleşme sürecinde yerli ürün kullanımı sağlanmış ve yapım 
işlerinde yerli malı kullanımına ilişkin denetimin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) tasarruf ve verimliliğin artırılması, gizlilik 
ve güvenirliğin güçlendirilmesine yönelik geliştirmeler devreye alınmıştır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla yapılan entegrasyonlarda artış sağlanarak ihalelere katılım ve yeterliliğe ilişkin 
bilgilerin EKAP üzerinden erişimi kolaylaştırılmıştır.

Kurumumuz tarafından, önümüzdeki dönemde de ihalelere tek dijital belge ile katılım sağlanması, 
itirazen şikâyet başvurularının elektronik ortamda yapılması, sözleşmelerin imzalanması ve 
sözleşmeye dair diğer işlemlerin EKAP üzerinden yürütülmesi gibi dijital projelere öncelik 
verilecek ve bu konularda rehberlik edilecektir.
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Kurumumuz önümüzdeki dönemde, belirlediği misyon ve vizyona uygun olarak, kamu alımları 
sistemini daha da geliştirmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek, elde ettiği bilgi 
birikimi ve tecrübesiyle faaliyetlerine özveriyle devam edecektir.






