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Kamu alımları alanında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeleri ve güncel ihtiyaçlar
çerçevesinde, rekabetçi bir ortamda işleyen, ihale sürecindeki ihtilafların asgari düzeye indirildiği,
tarafların eşit muameleye tabi tutulduğu, uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözümlendiği bir kamu ihale
sisteminin inşası amacıyla kurulan Kamu İhale Kurumu, bu hedeflere yönelik faaliyetlerini 2002
yılından bu yana etkin bir şekilde yürütmektedir.
Kurumumuz 2017 yılında da kamu ihale mevzuatının geliştirilmesi ve uygulamanın
yönlendirilmesi misyonu çerçevesinde, bu işlevleri şeffaf çalışma ilkesinin gereği olarak tüm
paydaşlarıyla etkin bir şekilde görüş alışverişinde bulunarak yerine getirmiş ve bu kapsamda önemli
adımlar atmıştır.
2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında bir büyüme ile 233 milyar TL tutarında bir
büyüklüğe ulaşan kamu alımları, yerli sanayiinin desteklenmesi konusunda etkin bir politika aracı
olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, 4734 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle mal
alımı ihalelerinde orta ve yüksek teknolojili yerli ürünlere %15 oranında fiyat avantajı sağlanması
zorunlu hale getirilmiştir. Bu politikanın bir başka bileşeni olarak, yapım işlerinde kullanılacak makine,
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malzeme ve ekipman ile yazılımın da tamamına veya belli bir kısmına yerli malı olma şartı
getirilebilmesine imkan tanınmış, ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen listelerde yer alan ürünlere
de yerli malı olma şartı getirilmiştir.
Kamu alımlarında sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla elektronik uygulamaların arttırılması
önemli bir hedef olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yürürlüğe giren düzenlemelerle altyapısı
oluşturulan ve ihale sürecinin kısaltılarak, taraflara önemli bir işlem kolaylığının sağlandığı elektronik
ihale uygulaması 2017 yılında idareler tarafından daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Kullanıcılardan alınan geribildirimler de dikkate alındığında, önümüzdeki süreçte bu uygulamanın
yaygınlaştırılması Kurumumuzun öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
Kamuda hizmet sunumunun sadeleştirilmesine yönelik ulusal politikalarla uyumlu olarak,
ihalelerde iş yükünün ve işlem maliyetlerinin azaltılması çalışmaları kapsamında ayrıca,
Kurumumuzca işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
internet sitelerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin ihalelerde sunumu mümkün
hale getirilmiştir.
Satın alma sonrası başlayan sözleşme sürecinin iyileştirilmesi de Kurumumuzun hedefleri
arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararlarına yönelik açılan
davalar sonucunda, belli şartlarda sözleşme feshedilmeyerek aynı yüklenici ile işe devam
edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Böylelikle, ihtiyaç temininin kesintiye uğraması veya
yeniden ihale edilme süreci nedeniyle doğan gecikmelere bağlı kamu zararının önlenmesi
amaçlanmıştır.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre akdedilen sözleşmelerin yürütülmesi
aşamasında taraflar arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde alternatif
yöntemlerin yaygınlaştırılması ve bu kapsamda uyuşmazlıkların etkin, tarafsız, esnek ve hızlı bir
biçimde milletler arası standartlarda çözümlenmesini teminen, İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC)
uyuşmazlık çözüm mercii olarak seçilebilmesine imkan tanıyan düzenlemeler yapılmıştır.
Bu dönemde ayrıca, kamu alımlarına ilişkin bir bölümü de içeren ve 2015 yılında imzalanan
Türkiye - Singapur Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu
anlaşmanın bir gereği olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin İngilizce özet ilanları
EKAP’ta yayımlanarak uluslararası katılımcıların erişimine açılmıştır.
Kamu alımları sisteminin geliştirilmesine yönelik sektör paydaşlarının görüş ve önerileri
Kurumumuz faaliyetlerine her daim önemli katkı sağlamıştır. 4 - 5 Aralık 2017 tarihlerinde
Kurumumuzun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile düzenlediği “Kamu İhale Kanunu ve Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi Sempozyumu”, kamu alımları alanında
güncel meselelerin tüm boyutları ile ele alındığı ve değerli tespit ve katkıların yapıldığı bir etkinlik
olarak, bu dönemin önemli faaliyetleri arasında yerini almıştır.
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2017 yılındaki çalışmalarımıza ilişkin olarak hazırlanan Faaliyet Raporu, Kamu İhale Kurumuna
ilişkin genel bilgiler, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak yapılan
düzenleme faaliyetleri, ihale sürecinde yapılan itirazen şikayet başvurularına ilişkin istatistiki bilgiler
ile diğer çalışmalara ilişkin verilerden oluşmaktadır.
2017 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkür eder, raporun ilgililere faydalı olmasını temenni ederim.
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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 inceleyerek
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
Kurum, üstlendiği misyonu yürütmek ve vizyonunu gerçekleştirmek için esas aldığı temel ilkeler
aşağıda sayılmıştır:
• Görevini yerine getirirken 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 Kanun'da belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak
uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Maliye Bakanlığı’dır.
Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam,
merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.
Kurum, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun'un 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.
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Kurumun görev ve yetkileri aşağıda yer almaktadır:
1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan
işlemlerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek
sonuçlandırmak,
2) 4734 sayılı Kanun'a ve 4735 sayılı Kanun'a 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 kapsamında
yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin
yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kurulu'na teklifte bulunmak,
9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum
bütçesinin 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.
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'le düzenlenmiştir.
Kurum; 13 ana hizmet birimi, 4 danışma birimi, 4 yardımcı hizmet biriminden oluşmakta olup,
bu birimler aşağıda sıralanmıştır:
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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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1.6. İNSAN KAYNAKLARI
1.6.1. Kadro Durumuna İlişkin Bilgiler
Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te
yer alan cetvelde Kurumda görev alacak personelin unvan ve kadro sayıları belirlenmiştir.
31.12.2017 tarihi itibarıyla, Kuruma ait olan 628 kadronun 335'i dolu, 293'ü boş olup, Kurumda
görev yapan personelin % 59'u erkek ve % 41'i kadındır.
1.6.2. Personel Alım Sınavları ve Diğer Faaliyetler
01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında; sözlü sınav sonuçlarına göre açıktan atama suretiyle;
3 avukat, 6 büro görevlisi, 5 iletişim görevlisi olmak üzere 14 personel, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu'nun ek 1'inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananların istihdamına
ilişkin yerleştirme sonuçlarına göre ise 1 personel olmak üzere toplam 15 personel istihdam edilmiştir.
Kamu İhale Uzman Yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılmak üzere, Kamu İhale Uzman
Yardımcılığı Giriş Sınavı ilan edilmek suretiyle 23.12.2017 tarihinde sınavın yazılı kısmı
gerçekleştirilmiştir.
631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14'üncü maddesi kapsamındaki personel ve 666
sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi personel ile 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 11'inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) ve (c) bentleri Kapsamındaki Kamu
İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Emsal Alınacak
Devlet Memuru Kadro Unvanlarının Tespitine İlişkin 2012/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile emsal
unvanları belirlenen personelin maaş tahakkuk işlemleri, yüksek lisans eğitimini yapmak üzere yurt
dışına gönderilen personelin izin ve onay işlemleri, yurt dışı maaşları ile söz konusu personele mevzuat
gereği yapılan diğer ödemelere ilişkin tahakkuk işlemleri, gerek yurt içi gerekse yurt dışı
görevlendirilmelere ilişkin görevlendirme onayları ile bu görevlendirilmelere ait harcırah tahakkuk
işlemleri, emekliye ayrılan personelimize ilişkin işlemler ile tüm personel için her ay maaş tahakkuku
ile birlikte hesaplanan Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri ve ücretsiz izinde bulunan personel için
hesaplanan Genel Sağlık Sigortası primlerinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna
aktarılması işlemleri yerine getirilmiştir.
2017 yılı içerisinde Kamu İhale Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği’nde değişikliklere gidilmiş olup, bu kapsamda 16.7.2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmi
Gazete'de "Kamu İhale Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
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2. KURUM 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 yetkileri
kullanır. 4734 sayılı Kanun çerçevesinde Kurul'un görev ve yetkileri aşağıda özetlenmiştir:
1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan
işlemlerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığına ilişkin şikayetlerle ilgili olarak
karar vermek,
2) 4734 sayılı Kanun'a ve 4735 sayılı Kanun'a ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale
dokümanlarını 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 kapsamında
yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin
yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kurulu'na teklifte bulunmak,
4) 4734 sayılı Kanun'da ve Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik'te belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.
2.1.2. Kurul Kararlarına İlişkin Veriler
Kurul'un çalışma usul ve esasları Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik'te düzenlenmiştir.
Kurul tarafından alınan kararlar; uyuşmazlık kararları, mahkeme kararları, düzenleyici kararlar ve
yönetsel kararlar olmak üzere 4 grupta değerlendirilebilir. Bunların yanı sıra Kurul tarafından alınan
kararlara ilişkin düzeltme olması durumunda düzeltme kararları da alınmaktadır. 2017 yılında Kurul
tarafından alınan kararlar, ilgili birimlerle koordineli bir şekilde hukuki gerekçeleri ile birlikte
hazırlanarak üyelerin imzasına sunulmuş ve imzalanan kararların tebligatları yapılmıştır. Ayrıca
idarelere bildirilen ve/veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar
verilen hususlara ilişkin bildirim ve duyurular yapılmış ve tüm kararların arşivleme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Tablo 1'de, Kurul tarafından alınan kararlar, karar türlerine göre sınıflandırılmıştır. Buna göre,
2017 yılında Kurul tarafından 3.524 uyuşmazlık kararı, 511 mahkeme kararı, 432 düzenleyici karar, 9
yönetsel karar ve 12 düzeltme kararı alınmıştır.
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Tablo 1. Karar Türüne Göre Kurul Tarafından Alınan Kararların Sayısal Dağılımı (2015 – 2017)
Karar Türleri

2015

2016

2017

Uyuşmazlık Kararları

3.638

3.300

3.524

Mahkeme Kararları

530

561

511

Düzenleyici Kararlar

396

341

432

Yönetsel Kararlar

32

22

9

Düzenleme Kararları

6

9

12

4.602

4.233

4.488

Toplam

Şekil 1/a. Karar Türüne Göre Kurul Tarafından Alınan Kararların Oransal Dağılımı (2017)
Karar Türleri (%)
Uyuşmazlık Kararları
9,63

0,2

0,27

Mahkeme Kararları

Düzenleyici Kararlar
11,38

Yönetsel Kararlar

78,5

Düzeltme Kararları

Şekil 1/b. Karar Türüne Göre Kurul Tarafından Alınan Kararların Sayısal Dağılımı (2017)

3.524

Uyuşmazlık Kararları
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2.2. DÜZENLEME FAALİYETLERİ
4-5 Aralık 2017 tarihleri arasında Kurum tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile
Ankara'da "Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Uygulamalarının
Değerlendirilmesi Sempozyumu" organize edilmiştir. Sempozyuma, uygulayıcı idareler başta olmak
üzere özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır. İhale ve
sözleşme mevzuatının uygulanmasında karşılaşılan güncel sorunların ele alındığı sempozyumda, tüm
paydaşlar tarafından kamu alımları sisteminin geliştirilmesine yönelik öneri ve talepler iletilmiş ve
Kurumun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalara yön verecek önemli katkılar sunulmuştur.
2.2.1. Kanun Çalışmaları
680 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 65'inci maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un 11'inci maddesinin beşinci
fıkrasına yapılan eklemeyle 4734 sayılı Kanun'un 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler
nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu ortadan kaldırılmış, söz konusu bent hükümlerine
göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir
başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişilerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre
cezalandırılacağı ifade edilmiştir.
684 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin (c) bendinde yer
alan hükümle 4734 sayılı Kanun'dan istisna edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve
kıymetli evrak üretim ve basımıyla ilgili mal veya hizmet alımlarına, teknolojiye ve güvenliğe ilişkin
mal ve hizmet alımları ile dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları eklenmiştir.
Anılan Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un 11'inci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yapılan değişiklikle, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda
olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel
kişilerin ihalelere katılması engellenmiştir.
Aynı Kanun Hükmünde Kararname ile 4734 sayılı Kanun'a eklenen geçici 18'inci madde ile
10.11.2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19'uncu maddesi
kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketler hakkında 4734 sayılı Kanun'un 11'inci maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmiştir.
7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 73'üncü maddesiyle 4734 sayılı
Kanun'un 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde değişiklik yapılarak, yenilik, yerlileşme ve
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teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi iş birliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile
yapım işleri anılan Kanun'dan istisna edilmiştir.
Anılan Kanun'un 74'üncü maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un 63'üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerine ilişkin mal alımı
ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine uygulanacak olan fiyat avantajı oranında idarelere
tanınan takdir yetkisi kaldırılarak bu oranın %15 olarak uygulanması ve yerli yazılım ürünü teklif eden
istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunluluğu getirilmiştir. Aynı Kanun ile
4734 sayılı Kanun'un 63'üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendi eklenerek yapım işlerinde
kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı
olması şartı getirilebilmesine olanak sağlanmış, ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine,
malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale
konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şartı getirilmiştir.
7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 13'üncü
maddesi ile 4734 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesine (v) bendi eklenerek, Helal Akreditasyon
Kurumunun akreditasyon hizmetlerine ilişkin olarak yapacağı hizmet alımlarının ceza ve ihalelerden
yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığı düzenlenmiştir.
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un
65'inci maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesine "Teminat mektubu" tanımı eklenmiş,
anılan Kanun'un 66'ncı maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ifadesi
teminat mektupları şeklinde değiştirilmiştir. Düzenleme ile kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde
teminat olarak kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.
Anılan Kanun'un 67'nci maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un Ek 8'inci maddesinin birinci fıkrasına
4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel
çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce
alınması zorunlu uygun görüşün çalıştırılacak personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin yapıldığı
yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurlardan biri, birkaçı veya tamamı dikkate alınarak ihale
dokümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin tavanların tespitini de kapsayacağı
şeklinde hüküm eklenmiştir.
Aynı Kanun'un 68'inci maddesiyle 4734 sayılı Kanun'a Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve
özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı
ve ilgili öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılacak kılavuz kitaplara ilişkin 31.12.2019 tarihine kadar
yapılacak mal ve hizmet alımlarının, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kanunun diğer hükümlerine tabi olmaksızın 20'nci maddenin birinci ve beşinci fıkraları uygulanmak
suretiyle yapılabileceği, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların, Maliye Bakanlığı ve
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Kurumun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirleneceğine ilişkin geçici madde
eklenmiştir.
696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 83'üncü maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin değişiklik yapılmış,
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler
uyarınca ihale konuşu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu
personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70'ük
kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve
niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımları olarak belirtilmiş, 5018 sayılı Kanun'a ekli
(I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı
döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan
idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi
olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri,
belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet
sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, mahalli
idare ve şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer
idareler için ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla
bu sonucu doğuracak şekilde alım yapılamayacağına ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat
hükümlerinin uygulanmayacağına, Kurumun, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup
olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı alt bentte
sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkili
olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Anılan Kanun Hükmünde Kararname'nin 84'üncü maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un Ek 8'inci
maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için
ihaleye çıkılmadan önce; 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı
çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı
ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin %50'sinden
fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uygun görüş almaları
zorunlu tutulmuştur.
Aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 117'nci maddesiyle 6475 sayılı Posta Hizmetleri
Kanunu'nun 21'inci maddesinde yapılan değişiklikle birlikte 4734 sayılı Kanun, yapım işleri hariç, PTT
ve iştirakleri hakkında uygulanamayacağından, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 85'inci
maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesinde gerekli değişiklik yapılmıştır. Yine Kanun
Hükmünde Kararname'nin anılan 85'inci maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un geçici 17'nci maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
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2.2.2. İkincil Mevzuat Düzenleme Faaliyetleri
4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun'a ilişkin olarak uygulamayı yönlendirmek ve geliştirmek
amacıyla; yönetmelik, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, tebliğler, fiyat farklarına ilişkin
usul ve esasları hazırlamak ile her türlü düzenleyici işlemleri tesis etmek 4734 sayılı Kanun'un 53'üncü
maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi uyarınca Kurumun görevleri arasında yer almaktadır. Kurumun
düzenleme faaliyetlerinin en önemli unsuru İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel
Tebliği'dir. Kurum tarafından 4734 sayılı Kanun'un kapsam maddesi ile bu Kanun'daki tanımlar
dikkate alınarak; mal alımları, hizmet alımları, danışmanlık hizmet alımları, yapım işleri ve çerçeve
anlaşmalar için ayrı ayrı olmak üzere uygulama yönetmelikleri hazırlanmaktadır.
2.2.2.1. Yönetmelikler
Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve sektör paydaşlarının görüşleri göz önüne alınarak Hizmet
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal 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'te 2017 yılı içerisinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.
İhale Uygulama Yönetmelikleri'nde Yapılan Değişiklikler
25.1.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat değişikliği ile İhale
Uygulama Yönetmelikleri ve bu Yönetmelikler'in eki tip idari şartnamelerde aşağıdaki değişiklikler
gerçekleştirilmiştir.
1) Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü gösteren belgeler, mesleki ve teknik
yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teklif kapsamında istenecek belgeler arasından
çıkarılarak, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce bu durumu tevsik eden
belgeleri sunabilmesine imkan tanınmıştır.
2) Elektronik ortamda düzenlenen veya teyidi yapılabilen belgeler için belgelerin sunuluş şekline
yönelik şartlar kolaylaştırılmıştır.
3) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka referans
mektubu istenilmesinin zorunlu olmadığına ilişkin hüküm eklenmiştir.
4) İsteklilerin ortak girişim olarak elde ettikleri gelirlerinin ekonomik ve mali yeterlik
değerlendirmesinde dikkate alınmasına yönelik değişiklik yapılmıştır.
5) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanı tevsik işleminin,
aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde,
örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunlu tutularak sunulan
belgenin güncel bir belge olması sağlanmıştır.
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25.1.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğind e Değişik lik Yapıl masına Dair Yönetmelik ile aşağıdaki d eğişik lik ler
gerçekleştirilmiştir.
1) Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerinde olan her türlü mal alımı ihalelerinde, banka
referans mektubunun istenmeyebileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.
2) Yaklaşık maliyetin eşik değer karşısındaki durumuna göre bazı mal alımı ihalelerinde ihalenin,
aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılması gerektiği yönünde,
aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerinin yapılması durumunda ise bu tespit ve
değerlendirmenin ne şekilde yapılması gerektiğini belirleyen değişiklik yapılmıştır.
25.1.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğind e Değişik lik Yapıl masına Dair Yönetmelik ile aşağıdaki d eğişik lik ler
gerçekleştirilmiştir.
1) Hizmet alımı ihalelerinde daha sağlıklı ve piyasa koşullarını yansıtan yaklaşık maliyet tespiti
yapılabilmesi amacıyla yüklenici karı oranlarında ihalenin niteliği dikkate alınarak değişiklik
yapılmıştır.
25.1.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğind e Değişik lik Yapıl masına Dair Yönetmelik ile aşağıdaki d eğişik lik ler
gerçekleştirilmiştir.
1) Yurt dışında yapım işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ticaret
Müşavirlikleri/Ateşelikleri tarafından iş bitirme belgesi düzenlenebilmesine olanak sağlanmıştır.
3) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliğinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilen yapım işlerinin ihale, sözleşme ve
kabul süreçleri ile ilgili sorumlu kurum ve kuruluşlara ilişkin düzenlemeler de dikkate alınarak; anılan
bölgelerde iş deneyim belgelerinin bölge yönetici şirketi tarafından düzenleneceği ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak suretiyle verileceğine, organize sanayi bölgesinin
yetki alanı dâhilindeki teknoloji geliştirme bölgeleri alanlarında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş
deneyim belgelerinin ise, organize sanayi bölgesi müdürlüğü tarafından düzenlenerek, organize sanayi
bölgesi yönetim kurulunun kararı üzerine yönetim kurulu başkanınca onaylanmak suretiyle
verileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
4) Geçici kabulü yapılmış yapım işi sözleşmelerinde iş devam ederken görevinden ayrılan gerçek
kişilerin belgeye hak kazanma tarihine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
5) Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir
sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlerdeki deneyimlerini gösteren iş deneyim belgelerinin,
belge sahibinin başvurusu üzerine Kurum tarafından EKAP'a bilgi amaçlı olarak kaydedileceği hüküm
altına alınmıştır.
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25.1.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilana ve ön yeterlik veya ihale
dokümanına yönelik başvurularda şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine
ilişkin belgenin eklenmesi, Kuruma yapılan başvurularda ise idare tarafından şikâyet üzerine alınan
karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.
25.1.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı
İhalelerde geçici teminat mektuplarının düzenlenme sürecinde, Yönetmelik'in eki standart formlarda
ve Tip İdari Şartname'de değişiklikler yapılmıştır.
04.3.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama
Yönetmeliğind e Değişik lik Yapıl masına Dair Yönetmelik ile aşağıdaki d eğişik lik ler
gerçekleştirilmiştir.
1) 684 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un 11'inci maddesinin birinci
fıkrasında değişiklik yapan hükümlerin uygulanmasını teminen Elektronik İhale Uygulama
Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
2) Mal alımlarında aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi konusunda yapılan
değişiklikler çerçevesinde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki EK-3'de yer alan Yeterlik
Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari
Şartnamede gerekli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, anılan Yönetmelik ekinde bulunan bazı standart
formlarda değişikliğe gidilerek oda kayıt belgesinin yalnızca ihale üzerinde kalan istekliden sözleşme
imzalanmadan önce istenmesine yönelik düzenlemelere ilişkin uyumlaştırma yapılmıştır.
3) İdareye verilen şikayet dilekçesinin EKAP'a kaydı öngörülmüştür.
29.6.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin "Belgelerin sunuluş şekli" başlıklı 29'uncu maddesinin dördüncü fıkrasına ilişkin olarak
alınan Danıştay 13. Dairesi'nin 09.01.2017 tarihli ve E:2016/1521 sayılı yürütmenin durdurulması
kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile aynı
düzenlemelerin yer aldığı Hizmet Alımları ve Danışmanlık Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği ve eki şartnamelerde Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri
tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin
Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemlerine ilişkin değişiklik
yapılmıştır.
29.6.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 31'inci maddesinin üçüncü fıkrasına ilişkin olarak alınan Danıştay 13. Dairesi'nin
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6.1.2017 tarihli ve E:2016/2739 sayılı yürütmenin durdurulması kararının gereğinin yerine
getirilmesini teminen, Yönetmelik ve eki Şartnamelerde Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde
bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler
ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemlerine
ilişkin değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların
görevlerine ilişkin diğer kanunlarla yapılan değişikliklere uyum sağlamak adına Yapım İşleri İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinin 43'üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.
13.12.2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aşağıdaki değişiklik gerçekleştirilmiştir.
1) 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 74'üncü maddesiyle 4734
sayılı Kanun'un 63'üncü maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Bahse konu değişiklikler nedeniyle
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ilgili hükümler eklenmiştir.
2) 25.1.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşleri
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 48'inci maddesinin onuncu fıkrasına yönelik Danıştay 13.
Dairesi'nin E:2017/431 sayılı dosyasında açılan davada 26.9.2017 tarihli karar ile "yürütmenin
durdurulmasına" karar verilmiş olup, bu kararın gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla düzenleme
yürürlükten kaldırılmıştır.
3) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin Ek 1'inci maddesinin beşinci fıkrasında
öngörülen iş bitirme belgelerinin EKAP'a bilgi amaçlı kayıt işlemi tüm iş deneyim belgelerini
kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhale Uygulama Yönetmelikleri
değişikliği ile 4735 sayılı Kanun'a göre akdedilen sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında taraflar
arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yöntemlerin
yaygınlaştırılması ve bu kapsamda tahkim yolunun, özellikle de 2016/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi
doğrultusunda, uyuşmazlıkların etkin, tarafsız, esnek ve gizli bir biçimde milletler arası standartlarda
çözümlenmesi amacıyla İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC) daha işlevsel hale getirilmesini teminen
değişiklik gerçekleştirilmiştir.
2.2.2.2. Tebliğler
4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun'un uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklık
getirilmesi ve bu hususlarda uyulması gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Kamu İhale
Genel Tebliği'nde anılan Kanun'larda ve Uygulama Yönetmelikleri'nde yapılan değişikliklere paralel
olarak aşağıda ayrıntısı verilen değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
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1) İhale Uygulama Yönetmeliklerinde 25.1.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan, elektronik ortamda düzenlenen veya teyidi yapılabilen belgeler için belgelerin sunuluş
şekline yönelik şartlara ilişkin yapılan değişikliklere uygun olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde gerekli
değişiklikler yapılmıştır.
2) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen
belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki
temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemlerine ilişkin açıklama eklenmiştir.
3) Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları kullanılarak oluşturulan teklif mektubu
eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan
hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin
sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul
edilmemesi yönünde değişiklik yapılmıştır.
4) İsteklilerin sundukları katalog veya benzeri belgeler üzerinden yapılacak yeterlik
değerlendirmesinde teknik şartnameye uygunluğun denetleneceğinin açıklığa kavuşturulması; bu
değerlendirmenin yapılmayacağı ihalelerde sadece belge sunmanın yeterli olduğu yönünde
değişiklikler yapılmıştır.
5) Haklarında kamu davası açılanlar sicilden terkin işlemlerine ilişkin değerlendirme
yapılabilmesi için mahkeme kararının aslı veya onaylanmış suretinin veyahut hükmün verildiği
duruşma tutanağının onaylanmış suretinin Kuruma sunulmasına yönelik madde eklenmiştir.
6) Yapım işleri ihalelerinde sınır değer tespitinde ihalede ilk oturumda teklif mektubunu ve
geçici teminatı usulüne uygun şekilde sunulan tekliflerin dikkate alınması yönünde değişiklik
yapılmıştır.
7) Mal alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine yönelik
düzenlemeler yapılmıştır.
8) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet ve ihaleye
katılan isteklilerin tekliflerini birer veri kabul eden ve bunların ortalamasından Kurum tarafından
belirlenen oranda sapan tekliflerin aşırı düşük olarak değerlendirilmesini mümkün kılacak sınır değer
tespit formülü geliştirilmiştir. Bu sayede anılan formülün ilgili piyasa yapısına uygun ve birden fazla
değişkene bağlı olması sağlanmıştır.
9) İsteklilerin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin
merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat
tarifelerini veya istekliye verilmiş fiyat tekliflerini açıklama yöntemi olarak kullanılabilmesine olanak
sağlanmıştır.
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10) Malzemeli yemek alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasına ilişkin olarak,
açıklama yapılacak ana girdilerin belirlenmesi, fiyat teklifi alınmayacak girdilerin sınırlı sayma yoluyla
belirlenmesi ve isteklilerin sadece birim fiyatlarını açıklaması yönünde değişiklikler yapılmıştır.
11) Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında
önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan
sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki aralık ayındaki ÜFE endeksine göre
güncellenerek diğer yıllar içinde kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır.
12) Tüzel kişi aday ve isteklilerin, teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir
belgelere ilişkin mevzuatta geçen "tüzel kişi ortakları" ve "tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler"
ifadelerinden ne anlaşılması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.
13) İhaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak sunulması istenilen belgelerin ilgili mevzuatında;
adlarının, bu belgeleri düzenleyen kurum ya da kuruluşun veya bu belgelerin kayıt sisteminin adının
değişmesi durumunda, idarelerin bu değişiklik çerçevesinde ihale dokümanında gerekli düzenlemeleri
yapmasına, değişiklikten önce düzenlenmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca kullanılabilmesi mümkün olan
belgelerin aday ve istekliler tarafından sunulması durumunda bu belgelerin ihale komisyonunca kabul
edilmesine yönelik açıklama yapılmıştır.
14) Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari yargı kararlarının yerine getirilmesi sonucunda
ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi haline gelen isteklinin sözleşmeyi imzalamaması
durumunda, mevcut yüklenici ile olan sözleşmenin idarece devam ettirilebilmesine imkan
tanınmıştır.
15) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sınır değerinin
daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesine yönelik olarak sınır değer hesabına esas alınacak teklif tutarları
sınırlandırılmıştır.
Ayrıca, 4.3.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Yönelik
Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhalelere Yönelik Başvurular
Hakkında Tebliğin 6'ncı maddesine şikayet dilekçesinin taranmak suretiyle EKAP'a da kaydedileceği
açıklaması eklenmiştir.
2.2.3. Mücbir Sebeplere İlişkin Başvurular
4735 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesinde yer alan düzenleme ile Kurum, mücbir sebep olarak
kabul edilebilecek durumlara ilişkin yapılacak başvuruları karara bağlamaktadır.
Bu kapsamda, 1.1.2017-31.12.2017 tarihleri arasında mücbir sebep başvurularına ilişkin olarak
sunulan gündem teklifleri neticesinde 52 adet Düzenleyici Kurul Kararı alınmıştır.
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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 ihtiyaçlarının
temini için alacakları mal ve hizmetlerin belirlenmesine ilişkin toplam 218 adet istisna talebi
değerlendirilmiştir.
2.2.5. 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 ile 5429 sayılı
Türkiye İstatistik Kanunu'nun 58'inci maddesinin son fıkrası uyarınca, 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.
Eşik değerler ve parasal limitler güncellenmiş ve buna ilişkin olarak 21.1.2017 tarihli ve 29955
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/1 sayılı Kamu İhale Tebliği 1.2.2017 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
2.3. İNCELEME FAALİYETLERİ
2017 yılında itirazen şikâyet başvurularının şikâyet bilgi sistemine kaydı yapılarak ön
incelemesini gerçekleştirmek üzere meslek personeli görevlendirilmiştir. Bu başvurular şekil unsurları
ve ön inceleme konuları bakımından incelenerek ön inceleme tutanağı düzenlenmiştir. İtirazen şikâyet
başvurularının bir bölümü idareye başvuru yolu tüketilmeden Kuruma yapılmış olması nedeniyle ilgili
idareye gönderilmiş ve bu konuda başvuru sahipleri de resmi yazıyla bilgilendirilmiştir. Bununla
birlikte ön inceleme konularına aykırılık taşıyan itirazen şikâyet başvurularına ilişkin olarak ön
inceleme raporu düzenlenmiştir. Öte yandan itirazen şikâyet başvurularından ön inceleme konularına
aykırılık taşımayanlar ise esas incelemesi yapılmak üzere Kurumun ilgili İnceleme Dairesi
Başkanlıklarına gönderilmiştir.
2017 yılında, Kurumun inceleme faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda
alınan Kurul kararlarına yönelik açıklamalar ve bilgiler aşağıda sunulmuştur.
2.3.1. Uyuşmazlık Kararları
2017 yılında, Kurul tarafından alınan 3.524 adet uyuşmazlık kararının; 1.999'u hizmet alımı,
1.014'ü yapım işi ve 511'i mal alımı ihalelerine yönelik verilen kararlardır.
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Şekil 2/a. Uyuşmazlık Kararlarının İhale Türleri Bazında Sayısal Dağılımı (Adet)
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Şekil 2/b. Uyuşmazlık Kararlarının İhale Türleri Bazında Oransal Dağılımı (%)
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28.77%
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Uyuşmazlık kararlarının aylara göre dağılımı Şekil 3'te verilmiştir. Uyuşmazlık kararları en fazla
Ocak ve Ağustos ayında alınmıştır.
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Şekil 3. Uyuşmazlık Kararlarının Aylara Göre Dağılımı
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Tablo 2'de ihale türlerine göre uyuşmazlık kararlarının sayısal ve oransal dağılımı verilmektedir.
Buna göre; 3.524 adet uyuşmalık kararının %69,69'unda başvurunun reddine, %23,78'inde ihaleye
ilişkin düzeltici işlem yapılmasına, %5,31'inde ihalenin iptaline ve %1,22'sinde ihalenin iptali kararının
iptaline karar verilmiştir.

Tablo 2. İhale Türüne Göre Kurul Tarafından Alınan Uyuşmazlık Kararlarının Sayısal ve Oransal
Dağılımı
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Şekil 4. İhale Türüne Göre Kurul Tarafından Alınan Uyuşmazlık Kararlarının Sayısal Dağılımı
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2.3.2. Şikayet İstatistikleri
Bu bölümde 1.1.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında Kuruma başvurusu yapılan ve incelenmek
üzere sevk edilen şikâyetlere ilişkin istatistikler yer almaktadır.
2017 yılında, Kurum tarafından yapılan 3.526 adet şikayet incelemesinin 3.319'u itirazen şikayet
incelemesi, 11'i Kurul kararı üzerine esasın incelenmesine geçmeye ilişkin inceleme, 33'ü Kurul kararına
itiraza ilişkin inceleme, 162'si ise mahkeme kararı üzerine esasın incelenmesine geçme/yeniden
incelemedir. Bir adet başvurunun ise niteliği bilinmemektedir.
Tablo 3. Başvuru Niteliğine Göre Şikâyet İncelemelerinin Dağılımı
Başvuru Niteliği

Şikayet İnceleme Sayısı

İtirazen Şikâyet

3.319

Kurul Kararı Üzerine Esasın İncelenmesine Geçme

11

Kurul Kararına İtiraza İlişkin İnceleme

33

Mahkeme Kararı Üzerine Esasın İncelenmesine Geçme / Yeniden İnceleme

162

Toplam

3.526

Tablo 4'te incelenen şikâyetlerin toplam ihaleler içindeki payı yer almaktadır. 2017 yılında
kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen 4734 sayılı Kanun kapsamındaki mal alımlarının %1,35'i,
yapım işlerinin %4,18'i, hizmet alımlarının %5,72'si, toplamda tüm ihalelerin %3,59'i şikâyete konu
edilmiştir. Buna göre, hizmet alımlarına ilişkin şikayet incelemelerinin diğer alımlara göre daha yüksek
orana sahip olduğu görülmektedir.

35

Kamu İhale Kurumu

Tablo 4. Kurum Tarafından Gerçekleştirilen Şikâyet İncelemelerinin Toplam İhaleler İçindeki Payı
Şikâyet İnceleme
Sayısı

Şikâyet Edilebilir
İhale Sayısı*

Şikâyetlerin İhaleler
İçindeki Payı (%)

Mal Alımı

526

38.911

1,35

Yapım İşi

1.006

24.073

4,18

Hizmet Alımı

1.994

34.855

5,72

-

345

-

3.526

98.184

3,59

İhale Türleri

Danışmanlık Hizmeti Alımı
Toplam

* İstisna kapsamındaki ve kapsam dışındaki alımlar hariç, çerçeve anlaşmalar ve bu anlaşmalar kapsamındaki
münferit alımlar ile ortak alımlar dahildir.

Kurum tarafından incelenen şikâyetlerin şikâyet bedellerine göre dağılımına Tablo 5'te yer
verilmiştir. Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurularının %35,85'i 13.491-14.832 TL'lik şikayet
bedeli grubunda, %32,81'i 10.118-11.123 TL'lik şikayet bedeli grubunda, %18,89'u 6.745-7.415 TL'lik
şikayet bedeli grubunda, %11,96'sı ise 3.372-3.707 TL'lik şikayet bedeli grubunda yer almaktadır.
Tablo 5. Şikayet Bedellerine Göre İhalelerin Şikayet Edilme Oranları
Şikayet Bedelleri

Şikayet Sayısı

%

3.372-3.707

397

11,96

6.745-7.415

627

18,89

10.118-11.123

1.089

32,81

13.491-14.832

1.190

35,85

16

0,48

3.319

100

Bilinmeyen
Toplam

2.4. HUKUK İŞLERİNE İLİŞKİN FAALİYETLER
Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in
21/C maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 2017 yılı içerisinde hukuki konulara ilişkin
olarak Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 12 adet hukuki görüş oluşturulmuştur.
2.4.1. 4734 Sayılı Kanun'un İstisna (3/G Maddesi Haricinde) ve Kapsam Maddelerine İlişkin
Oluşturulan Görüşler
4734 sayılı Kanun'un "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesi kapsamında 5 adet ve "İstisnalar" başlıklı
3'üncü maddesi kapsamında (doğrudan 3/g maddesine ilişkin talepler hariç) 40 adet Kurul kararı
alınmıştır.
2.4.2. Kurum Tarafından Takip Edilen Davalar
31.12.2017 tarihi itibarıyla yürütülen toplam dava sayısı 9.477'dir. Kurum, Danıştay'da 38, idari
ve adli mahkemelerde 1.007 olmak üzere toplam 1.045 adet davada taraf sıfatıyla yer almıştır. Söz
konusu davaların savunulması, takip edilmesi ve icrası işlemleri gerçekleştirilmiştir. Açılan davaların
konularına göre dağılımına ise Tablo 6'da yer verilmiştir.
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Tablo 6. Açılan Davaların Konularına Göre Dağılımı
Dava Türleri

Açılan Dava Sayısı

Uyuşmazlık Kararlarına Karşı

945

Düzenleyici İşlemlere Karşı

38

MK Kararlarına Karşı

15

Diğer

47

Toplam

1.045

Açılan davalardan 48'inde yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 192'sinde yürütmenin
durdurulması isteminin reddine, 3'ünde yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabul, kısmen
reddine karar verilmiştir. Ayrıca, bu davalardan 171'inde dava konusu işlemin iptaline, 519'unda
davanın reddine, 36' sında davanın kısmen kabul, kısmen reddine, 24'ünde davanın usül yönünden
reddine karar verilmiştir.
2.4.3. Soru Önergeleri
2017 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları esnasında milletvekilleri tarafından
Kuruma ilişkin verilen toplam 31 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 sicillerini
tutmakla görevlidir.
İdareler, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına ve
hakkında kamu davası açılıp açılmadığına ilişkin taleplerini elektronik ortamda Kuruma iletmektedir.
Kurum, bu isteklere cevap verebilmek için gerekli bilgileri elektronik ortamda tutmakta ve
izlemektedir.
2.5.1.1. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Sicili
Bu bölümde, 31.12.2017 tarihi itibarıyla sistemde aktif olarak yasaklı bulunanlara ilişkin özet
istatistikler yer almaktadır. İhalelere katılmaktan yasaklananlar yanında, haklarında kamu davası
açılması nedeniyle ihaleye katılamayacak olanlara ilişkin verilere de bu başlık altında yer verilmiştir.
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Tablo 7. Yasaklama İstatistikleri Özet Bilgileri
Durum

Sayı

2017 Yılında Sicile İşlenen Toplam Yasaklı Sayısı

5.481

2017 Yılında Sicile İşlenip 31.12.2017 Tarihi İtibarıyla Aktif Listede Yer Alan Yasaklı Sayısı

4.539

2017 Yılında Yasaklama Listesinden Silinenlerin Sayısı

942

Tablo 7'de yer alan sonuçlara göre, 2017 yılında 5.481 yasaklama kaydının alındığı
görülmektedir. Bu kayıtlardan 4.539'u, 31.12.2017 tarihi itibarıyla aktif yasaklama listesinde yer
almaktadır. Geriye kalan 942 yasaklama kaydı çeşitli sebeplerle (süre bitimi, idare ya da yargı kararı
gibi nedenlerle) aktif yasaklama listesinden çıkarılmıştır. Sürekli olarak yeni yasaklama kayıtlarının
eklendiği ve mevcut bazı kayıtların çıkarıldığı aktif yasaklama listesinde 31.12.2017 tarihi itibarıyla
8.237 adet kayıt yer almaktadır.
Tablo 8. Dayanağına Göre Aktif Kayıtlar
Hakkında Kamu
Davası Açılanlar

Yasaklama

Toplam

%

2886 sayılı Kanun

20

1.310

1.330

16,15

4734 sayılı Kanun

3.042

1.069

4.111

49,91

4735 sayılı Kanun

-

2.465

2.465

29,93

Türk Ceza Kanunu

284

19

303

3,68

4

24

28

0,34

3.350

4.887

8.237

100

Dayanak

Diğer
Toplam

Tablo 8'de 31.12.2017 tarihi itibarıyla aktif kayıtlarda isimleri bulunan toplam 8.237 adet
gerçek/tüzel kişinin 3.350'si hakkında kamu davası açılmış bulunmaktadır. Aktif kayıtların %49,91'i
4734 sayılı Kanun'a göre, %29,93'ü 4735 sayılı Kanun'a göre, %3,68'i Türk Ceza Kanunu'na göre,
%16,15'i ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na dayanmaktadır.
2.5.1.2 İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara İlişkin Teyit Belgesi Verilmesi İşlemleri
İdareler, 4734 sayılı Kanun'un 40'ıncı maddesinin son fıkrası uyarınca, ekonomik açıdan en
avantajlı teklif sahibi ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin; anılan Kanun'un
42'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ise, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde
bırakılan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyidine ilişkin taleplerini EKAP
aracılığıyla elektronik ortamda Kuruma göndermektedir. Ayrıca, sözleşme kapsamında çalıştırılacak
alt yükleniciler ile sözleşme devredilecek gerçek/tüzel kişilerle ilgili de teyit alınmaktadır. Bunların
dışında istisna kapsamında yapılan alımlarda idareler ilgili mevzuat uyarınca teyit almaktadır.
Teyit belgesinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen açıklamalar,
Kamu İhale Genel Tebliği'nde belirtilmiş olup, teyitlere ilişkin yapılan işlemlerin bilgileri, ihale kontrol
sistemi veri tabanında tutulmaktadır.
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Bu bölümde, 1.1.2017–31.12.2017 tarihleri arasında yapılan teyit işlemlerine ilişkin bilgiler yer
almaktadır.
Tablo 9'da görüldüğü üzere ihale türlerine göre 2017 yılında ihale süreci devam etmekte olan
155.448 ihale için 1.930.195 adet teyit talebinde bulunulmuştur. Teyit taleplerinin %43,11'i mal alımı,
%27,25'i yapım işi, %28,43'i hizmet alımı ve %1,21'i danışmanlık hizmet alımı ihalelerine ilişkindir.
Mal alımı ihalelerinde ihale başına ortalama 11 adet, yapım işi ihalelerinde ihale başına ortalama 18
adet, hizmet alımı ihalelerinde ihale başına ortalama 11 adet, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde
ise ihale başına ortalama 38 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

832.076

43,11

75.896

11

Yapım İşi

526.000

27,25

29.297

18

Hizmet Alımı

548.693

28,43

49.645

11

Danışmanlık Hizmeti Alımı

23.426

1,21

610

38

1.930.195

100

155.448

12

Toplam

2017 yılında talep edilen 1.930.195 adet teyit işlemi sonucunda ilgililerin 1.927.745'inin
(%99,87) yasaklı olmadığı, 2.397'sinin (%0,12) yasaklı olduğu tespit edilerek idarelere bildirilmiştir.
53 adet teyit başvurusu ise iptal edilmiştir.
Tablo 10. Yasaklılık Durumuna Göre Teyit Sayısı ve Toplam Teyit İçindeki Payı
Yasaklılık Durumu
Yasaklı değil
Yasaklı
İptal edilenler
Toplam

Teyit Sayısı

%

1.927.745

99,87

2.397

0,12

53

0,003

1.930.195

100

2.5.2. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
Kurum, elektronik ihale projesinin hayata geçirilmesi hedefi doğrultusunda EKAP'ı 1.9.2010
tarihinde devreye almıştır. Bu tarihten itibaren ihale sürecinde yer alan ihtiyaç raporu, ihale dokümanı
ve ihale ilanı hazırlanması, ilanların yayımlanması, ihale ve ön yeterlik dokümanlarının e-imza/m-imza
kullanılarak indirilmesi, doküman satışlarının ve teklif zarflarının kaydedilmesi, teklif değerlendirme
kayıtlarının tutulması, katılım ve yeterlik koşullarına ilişkin sorgulamaların yapılması, yasaklılık
teyidi, ihale sonuçlarının idarelerce bildirimi ve ilan edilmesi aşamaları EKAP üzerinden yürütülmeye
başlanmıştır. Ayrıca doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin bilgiler de EKAP'ta kayıt altına
alınmaktadır.
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İhale sürecine ilişkin iş ve işlemlerin dışında sözleşmenin uygulanması sürecine ilişkin olarak,
sözleşme devir kaydı ve teyidi, iş artışı/iş eksilişi/fiyat farkı/hakediş ödemesi kayıt ve güncelleme,
sözleşme fesih kaydı, iş deneyim belgesi kayıt ve güncelleme ile bir bakışta sözleşme gibi uygulamalar
da EKAP üzerinden yürütülmektedir.
31.12.2017 itibarıyla EKAP'ta kayıtlı toplam 646.864 kullanıcı bulunmaktadır. Ayrıca EKAP'ın
ana sayfası günlük ortalama 110.057 defa ziyaret edilmektedir.
Tablo 11. Rakamlarla EKAP (01 Eylül 2010 – 31 Aralık 2017)
Konu

Adet

Kayıtlı İdare Sayısı

34.283

Kayıtlı İstekli Sayısı

154.785

Kayıtlı Kullanıcı Sayısı

646.864

Alınan İKN Sayısı

1.070.195

İlan Edilen İhale Sayısı

293.828

Zeyilname Sayısı

110.317

Yasaklılık Teyidi Sayısı

10.081.460

Bildirilen Sözleşme Sayısı

2.276.625

E-imza/m-imza ile Ön Yeterlik/İhale Dokümanı İndirme Sayısı

3.705.670

İdareden Satın Alınan İhale Dokümanı Sayısı

2.010.159

EKAP üzerinden sunulan hizmetler temel olarak idarelere yönelik uygulamalar, isteklilere
yönelik uygulamalar ve EKAP ana sayfası üzerinden tüm gerçek/tüzel kişilere açık olan uygulamalar
şeklinde sınıflandırılabilir.
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. Aksi halde ihale işlemlerinin sürdürülmesi mümkün değildir. 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.
İdare ve istekliler ile Kurum arasında yapılan protokol aracılığıyla EKAP'a kayıt işlemleri
yapılabilmektedir. Kuruma gönderilen protokoller şekil ve içerik yönünden incelenir. Protokoldeki
bilgiler ile protokol ekindeki belgelerin uyumlu olması halinde, Kurumdaki aktivasyon operatörleri
tarafından protokol ve ekleri (yetkilendirme türüne bağlı olarak imza sirküsü, imza beyannamesi,
vekâletname, oda kayıt belgesi ve tüzel kişiye ait en son ortaklık paylarını gösteren Ticaret Sicili
Gazetesi) EKAP'a yüklenir ve protokol onaylanır. Onaylanan protokol ile ilgili platform sorumlularına
hem protokol onay mesajı, hem de aktivasyon mesajı gönderilir. İlgili kişiler kendilerine gönderilen
"link" üzerinden şifre oluşturmak suretiyle EKAP'ta yetkileri dâhilinde işlem yapabilmektedir.
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Şekil 5/a. EKAP'a Kaydedilen İdare Protokol İşlemleri
1600

1.521
1.365

1400
1200
1000
800
600
400
200

156

0
İdare Onay

İdare Red

Toplam

2017 yılında idarelere ilişkin olmak üzere toplam 1.521 adet protokolün EKAP'a kayıt işlemi
yapılmış olup, 1.365 adet protokol onaylanmış, 156 adet protokol ise bilgi eksikliği nedeniyle
onaylanmamıştır (Şekil 5/a).
Şekil 5/b. EKAP'a Kaydedilen İstekli Protokol İşlemleri
45000
40000

37.233

35000
30000

25.860

25000
20000
15000
508
10000
5.162

6.211

İstekli Red

İstekli Askı

5000
0
İstekli Onay

İstekli İşlemleri
Toplamı

Aynı şekilde 2017 yılında 37.233 adet istekli protokol işlemi yapılmış olup, 25.860 adet
protokol onaylanmış, 11.373 adet protokol ise bilgi ve belge eksikliği nedeniyle onaylanmamıştır
(Şekil 5/b).
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Şekil 5/c. Aylar İtibarıyla EKAP'a Kaydedilen İdare ve İstekli Protokol İşlemleri
2.809

2.117

2.271

2.227

2.405
2.109

2.275
2.000

1.925

2.071

1.929

1.722

229

178

115

100

101

84

İstekli Onay

89

119

85

128

109

80

İdare Onay

2017 yılı içerisinde aktivasyon birimi tarafından yapılan idare ve istekli protokol işlemlerine
ilişkin aylık işlem hacmi Şekil 5/c'de yer almaktadır.
2.5.2.2. İdare Bileşeni
Bu bileşen ihalelere ilişkin ihtiyaç kaydından sözleşme imzalanmasına kadar idareler tarafından
gerçekleştirilen süreçlerin tamamı, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin kayıtlar ile
sözleşme uygulamasına yönelik uygulamaları kapsamaktadır. EKAP'ta idarelere yönelik sunulan
uygulamaların tam listesi Tablo 12'de verilmiştir.
1 Eylül 2010 tarihinden itibaren idareler, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihaleler, istisna
kapsamındaki alımlar ve 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki alımlarla ilgili işlemlerini EKAP
üzerinden yapabilmektedirler. İdareler Kanun kapsamında yapacakları ihalelerde ihtiyaçlarına ilişkin
ihtiyaç raporları hazırlamakta, ihalelerini kaydederek ihale kayıt numarası (İKN) almakta ve ön
yeterlik/ihale dokümanlarını mevzuata uyumluluk kontrolleri yapan bir sihirbaz aracılığıyla EKAP
üzerinden oluşturabilmektedir. EKAP ile mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri
ihaleleri için; ön yeterlik şartnamesi, idari şartname, sözleşme tasarısı, çerçeve anlaşma, münferit
sözleşme tasarısı dokümanları oluşturabilmektedirler. İdareler teknik şartnamelerini ve ilgili diğer
dokümanları da Kurum tarafından belirlenen dosya formatında olmak kaydıyla tamamını EKAP'a
yükleyebilmektedirler.
İdareler yapmak istedikleri ihaleler ile ilgili ilanlarını EKAP üzerinden ihale dokümanlarıyla
uyumlu bir şekilde hazırladıktan sonra Kuruma göndermektedirler. Daha sonra Kurumun ilanları EKAP
üzerinden onaylamasının ardından idarelerin ihale ilanları EKAP üzerinde ve Kamu İhale Bülteni'nde
yayımlanmaktadır.
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Bu özelliklere ek olarak idareler, yaklaşık maliyet hesaplama işlemlerini (sadece tıbbi cihaz ve
sarf malzemesi alımlarında), teklif kabul ve değerlendirme işlemlerini, yasaklılık teyidi işlemlerini
EKAP üzerinden yapabilmektedirler. Ayrıca teklif değerlendirme sürecinde kesinleşmiş vergi ve sosyal
güvenlik prim borcu sorgulamalarını, tıbbi cihaz alımlarında ürünle ilgili belge ve kayıt sorgulamalarını,
ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenilen ihalelerde gelir tablosu/bilanço sorgulamalarını hizmet
alımı ihalelerinde vergi matrahı/mali zarar sorgulamalarını ve eğer sunulan iş deneyim belgesi EKAP
üzerinden hazırlanmışsa bu belgeleri sorgulayabilmektedirler. İhale sonuçlandıktan sonra sonuç
formları EKAP üzerinden Kuruma gönderilmekte ve sonuç ilanları EKAP üzerinde (Bir Bakışta İhale) ve
Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanmaktadır.
EKAP'ın idarelerin güncel mevzuatı ihale dokümanlarına yansıtmalarında ve ihale sürecinde yer
alan diğer uygulamaları mevzuata uygun olarak EKAP üzerinden gerçekleştirmelerinde de büyük
katkısı olmuştur. Bu kapsamda 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı, 04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı,
29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı, 13.12.2017 tarihli ve 30269 sayılı, 30.12.2017 tarihli ve 30286
sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile, 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı,
04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı, 03.06.2017 tarihli ve 30085 sayılı, 29.06.2017 tarihli ve 30109
sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan tebliğ değişikliklerine ilişkin mevzuat uyarlamaları EKAP'a
aktarılmıştır. Bu şekilde EKAP ön yeterlik şartnamesi, idari şartname, sözleşme tasarısı, standart
formlar, ilan, yasaklılık teyidi alınması gibi mevzuat değişikliklerinden etkilenen uygulamalarda
idareleri yönlendirerek ihale sürecinin mevzuata uygun şekilde işlemesinde idarelere yol gösterici
olmuştur.
2.5.2.3. İstekli Bileşeni
İKN'si EKAP'tan alınan ihalelerin ilanlarını içeren Kamu İhale Bülteni 1 Eylül 2010 tarihinden
itibaren EKAP'ta düzenli olarak yayımlanmaktadır. EKAP'a kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler çeşitli
arama kıstasları kullanarak ilgilendikleri ihaleleri ve ilanları EKAP üzerinden görüntülemekte ve ön
yeterlik şartnamesi, idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartname ve standart formlar gibi gerekli
tüm parçaları içeren ön yeterlik/ihale dokümanlarını ücretsiz olarak indirilebilmektedirler.
EKAP'a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler mal alımları, yapım işleri, hizmet alımları ve danışmanlık
h izmet alımları bültenlerine ulaşa bil mekte ve is tedik leri bültenleri bilgisayarlarına
indirebilmektedirler. Ayrıca şartname havuzu uygulamasıyla daha önce ihalesi yapılmış işlerin ihale
dokümanlarına ulaşabilmektedirler.
İstekliler, İş Deneyim Belgeleri Kayıt ve Sorgulama Modülü ile ihalesi EKAP devreye alınmadan
önce ve sonra 4734 sayılı Kanun'a göre yapılanlar, istisna ve kapsam dışı ihaleler, doğrudan teminler
ve yapım işlerinde özel sektörde gerçekleştirdikleri işler için iş deneyim belgelerini alabilmektedirler.
Diğer taraftan ilgili iderelerden alınmış iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden yenilenmesi, böylece
kayıt altına alınması da sağlanmıştır.
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2.5.2.4. EKAP Ana Sayfası Üzerinden Sunulan Uygulamalar
EKAP'a kayıtlı olmayan kişiler de EKAP üzerinden pdf formatındaki günlük Kamu İhale Bültenini
ihale türü bazında indirebilmektedir. Basit, detaylı ve sektörel ihale arama seçenekleri kullanılarak
ihale araması yapılabilmekte ve "Bir Bakışta İhale" uygulaması üzerinden tek tıkla ihale ilanları, sonuç
ilanları ile ön yeterlik/ihale dokümanlarını görüntüleyebilmektedir. Bu yolla kanun kapsamında EKAP
üzerinden yürütülen ihalelerle ilgili en üst düzeyde şeffaflık sağlanmıştır.
EKAP ana sayfası üzerinde yardım videoları, yardım sayfaları ve Sıkça Sorulan Sorular ile
kullanıcıların merak ettiği birçok konuya açıklık getirilmektedir. "EKAP'ta Yenilikler" bölümü ile
EKAP'ta devreye alınan yeni uygulamalarla ilgili detaylı bilgilere ve kullanım kılavuzlarına
erişilebilmektedir.
Yasaklı sorgulaması ile Resmi Gazete'de yayımlanan ihale yasaklama kararları ile ihalelere
katılmaktan yasaklananlarla ilgili arama yapılabilmektedir. Ayrıca itirazen şikâyet başvurusu
sorgulama işlemleri, kurul kararı sorgulama işlemleri, mahkeme kararı sorgulama işlemleri, sözleşme
devirleri sorgulama işlemleri ve kurul karar tutanakları sorgulama işlemleri EKAP ana sayfasından
yapılabilmektedir.
EKAP ana sayfası üzerinden sunulan uygulamaların tam listesi Tablo 12'de verilmiştir.
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Tablo 12. EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Uygulamaları
1.Seviye Alt Menü

Kullanıcı Ana Menü

2.Seviye Alt Menü

İhale İşlemleri
İhtiyaç Raporu İşlemleri
İhale Kayıt
İhale Komisyonu İşlemleri
İhale Dokümanları Görüntüleme
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri
Teklif Kabul İşlemleri
Şartname Havuzu
Komisyon Üyesi İhaleleri
Yaklaşık Maliyet Hesaplama (Tıbbı Cihaz Alımları)
Münferit Sözleşme Kayıt
Münferit Sözleşme İşlemleri

İhale
Öncesi

Çerçeve Anlaşma Fesih İşlemleri
Çevre Anlaşma İşlemleri
Çerçeve Anlaşma Kısım İptal
Çerçeve Anlaşma Yeterlilik Değerlendirme İşlemleri
Geçersiz Teklif Bildirimi

İdare

İlan Hazırlama
Diğer İhale İlanları
İlan İşlemleri
İlan Sevk İşlem Formu
İlan Durum İzleme
İhale / Ön Yeterlik Doküman Satış
Döküman Satış İşlemleri

İhale / Ön Yeterlik Doküman Alanların Listelenmesi
EKAP'a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişi Sorgulama

E-Teklif Değerlendirme
Komisyon Kararı Oluşturma
Teklif Değerlendirme

Teklif
İşlemleri

Belge Sorgulama
Tüzel/Gerçek Kişi Sorgulama
e-GTM İşlemleri
İhale Yetkilisi Onayı
Teklif Değerlendirme Sonrası
Süreci Geri Alma ve Düzeltme İşlemleri
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1.Seviye Alt Menü

Kullanıcı Ana Menü

2.Seviye Alt Menü

Kalem Bazında OKAS Giriş İşlemleri
Sözleşme İmzalanacak İstekli/Teklif Giriş İşlemleri
Taraf İdare İhale İşlemleri
Ortak Alım İşlemleri
Sözleşmeye ait İhtiyaç Listesi İşlemleri
Teyit Formu Doldurma
Teyit İşlemleri

Sözleşme
Öncesi

Teyit Sorgulama
Yasaklı Sorgulama
Çevrim İçi Tahsilat Sorgulama
Onbindebeş Tahsilatı Giriş

EKAP İhalesi Tahsilat İşlemleri
İlan Tahsilatı Giriş
İstisna Kapsamdışı / Ortak Alım Onbindebeş Tahsilatı Giriş
Çevrim İçi Tahsilat Sorgulama
KSP İhalesi Tahsilat İşlemleri
Onbindebeş Tahsilatı Giriş
Doğrudan Temin İşlemleri

Doğrudan Temin
Doğrudan Temin Kalemleri

İdare

Sonuç Formu Gönderme

Sonuç
İşlemleri
İhale Sonuç Formları

Çerçeve Sonuç Formu Gönderme
Tıbbi Cihaz Teklif Dosyası/SGK İş Yeri Sicil No Güncelleme
Sonuç Formu Sorgulama
Doğrudan Temin Kayıt

Sürece Dayalı Doğrudan Temin Bilgi Girişi

Doğrudan
Temin

Doğrudan Temin İşlemleri
Sonuca Dayalı Doğrudan Temin Bilgi Girişi
Doğrudan Temin Kümülatif Bilgileri
Mesajlaşma İşlemleri
Kullanıcılar
Rol Atama

Platform
İşlemleri

Kullanıcı Ekleme
Ajanda
İdare Bilgileri
Güvenlik Ayarları
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2.Seviye Alt Menü

1.Seviye Alt Menü

Kullanıcı Ana Menü

İhale Bilgi Görüntüleme
Üst İdareye Bağlı İdarelerin İhaleleri
Düzeltme / İlan İade İsteği Gönderme
Düzeltme / İlan İade İsteği
Düzeltme / İlan İade İstekleri Görüntüleme

Platform
İşlemleri

KSP'den Devam Eden İhale ve Münferit Szl. İşl.
KSP İhale İşlemleri

EKAP'ta Oluşturulmuş Münferit Sözleşme İşlemleri
KSP İhalesi Teyit Formu Sorgulama

Anket

Anketlerim

Sözleşme Fesih/Tasﬁye İşlemleri
Sözleşme Fesih ve Tasﬁye Görüntüleme
Bir Bakışta Sözleşme

İdare

Hizmet İhalesi Personel Veri Girişi (SGK)
Sözleşme Devir Bildirimi

Sözleşme
Uygulamaları

Sözleşme Devir İşlemleri
Sözleşme Devir Listesi
Düzenlenen İş Deneyim Belgeleri
İş Deneyim Belgeleri

İş Deneyim Belgesi Kayıt
İş Deneyim Belgesi Onaylama İşlemleri

İş Artış/Eksilişi, Fiyat Farkı (+/-) ve Hakediş
İşlemleri

İş Artış/Eksilişi, Fiyat Farkı (+/-) ve Hakediş Kayıt
İş Artış/Eksilişi, Fiyat Farkı (+/-) ve Hakediş Sorgulama

Kurul Karar Tebligatlarım

Tebligat
İşlemleri

Tebligat Gönderme
Gönderilen / Kaydedilen Tebligatlar
İhale Arama
İhale Dokümanı/Münferit Sözleşme Tasarısı İndirme
E-imza/M-imza ile Doküman İndirme Tutanak
Çıktısı

İstekli

İhale
İşlemleri

İhale Bilgilendirme Servisi
İş Deneyim Belgelerim
KSP İhale Arama
KSP Sonuç İlanı Arama
Çerçeve Anlaşma Bilgileri
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2.Seviye Alt Menü

1.Seviye Alt Menü

Kullanıcı Ana Menü

Ön İlan Arama
İhale İlanı Arama
Düzeltme İlanı Arama

İlan
İşlemleri

İlan Arama İşlemleri

İptal İlanı Arama
Sonuç İlanı Arama
Kapsam Dışı İhale İlanları
Günlük Yayımlanan İlanlar

E-Teklif Hazırlama/Gönderme
E-Teklif Hazırlama/Gönderme Testi (Java)
E-Teklif Hazırlama/Gönderme Testi (.Net)

Teklif
İşlemleri

E-Tekliﬂerim
İhale Bilgilerim
Geçici Teminat Mektubu Sorgulama
Durum İzleme Ekranı

İstekli

Sözleşme
Öncesi

Sanal POS Tahsilat İşlemleri

Sanal POS Ödeme Yapma

EKAP İhalesi Tahsilat İşlemleri

Çevrim İçi Tahsilat Sorgulama

KSP İhalesi Tahsilat İşlemleri

Çevrim İçi Tahsilat Sorgulama

Kullanıcılar
Rol Atama
İmza Yetkilisi Evrak Takibi
Gerçek / Tüzel Kişi Bilgileri Güncelleme
İmza Yetkilisi Ekleme / Güncelleme

Platform
İşlemleri

Kullanıcı Ekleme
İmza Yetkilileri Listesi
Ajanda
EKAP'a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişilerin Detaylı
Bilgi Girişi
Anket
İtirazen Şikayet Başvurusu Sorgulama

Sorgulama
İşlemleri Kurul Kararları(Uyuşmazlık/Düzenleyici/Mahkeme)
Kamu İhale Bülteni Arşivi (PDF) / İndirme
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1.Seviye Alt Menü

Kullanıcı Ana Menü

2.Seviye Alt Menü

Kurul Karar Tutanakları
Sözleşme Devri Sorgulama (Firma)

İstekli

Sorgulama
İşlemleri Protokol Numarası Hatırlatma
İlan Arama
İşlemleri
E-imza
Geçerlik
Kontrolü
E-imza Geçerlik Kontrolü (.Net)
Tebligat
İşlemleri

Tebligatlarım
İhale Arama

İhale
İşlemleri

KSP İhale Arama
KSP Sonuç İlanı Arama
İdare Kaydı
İdare Protokol Durum İzleme

Kayıt
İşlemleri

Gerçek veya Tüzel Kişi Kaydı
Gerçek veya Tüzel Kişi Protokol Durum İzleme
Talep Formu
İtirazen Şikâyet Başvurusu Sorgulama

Vatandaş

Yasaklı Sorgulama
Kurul Kararları(Uyuşmazlık/Düzenleyici/Mahkeme)

Sorgulama
İşlemleri Kamu İhale Bülteni Arşivi (PDF) / İndirme
Kurul Karar Tutanakları
Sözleşme Devri Sorgulama (Firma)
Protokol Numarası Hatırlatma
Belge Güncelle

İhale
Araçları

İşçilik Hesaplama
Sınır Değer Hesaplama
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2.5.2.5. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Veri Paylaşımı Çalışmaları
EKAP kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlar ile entegrasyonlar yapılmıştır:
• 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
sermayeli idarelerin kurumsal kod ve saymanlık bilgileri alınmaktadır.
• MERNİS aracılığı ile EKAP kullanıcılarının ve gerçek kişi isteklilerin bilgileri alınabilmektedir.
• Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca yönetilen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankası'ndan tıbbi cihazların 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
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçları sorgulanabilmekte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na
doğrudan temin yoluyla yapılmış tıbbi malzeme alımlarında kalem bazında doğrudan temin
bilgileri, sözleşmesi 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 Yi-ÜFE değerleri alınmaktadır.
• E-Devlet Kapısı üzerinden ihalelerle ilgili sorgulamalar ve aramalar yapılabilmektedir.
• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) ile yapılan veri paylaşımı ile TKHK'nın kendisine
bağlı sağlık kurumlarının yaptığı alımlarla ilgili analiz, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
kolaylaştırılmasına katkıda bulunulmuştur.
• ÖSYM Entegrasyonu yayımlanan sınav sonuçlarının alınması ve kurumsal amaçlarda
kullanılması sağlanmıştır.
• Banka Entegrasyonları ( 23 Banka – 4 Katılım Bankası) ile geçici teminat ve banka referans
mektubu bilgileri elektronik ortamda teklif alınan ihalelerde alınabilecektir.
• Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan entegrasyon kapsamında personel çalıştırmaya dayalı
hizmet alım ihalelerinde, ilgili sözleşmelerin iş yeri sicil no bilgilerinin alınması ve idarelerin
EKAP üzerinden personel detay bilgilerini SGK sistemine girebilmeleri sağlanmıştır.
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Veri paylaşımı kapsamında kurumsal çalışmaların gereği olarak UYAP, MERSİS, TSE, TÜRKAK,
KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.
2.5.2.6. EKAP İdare ve İstekli Kaydı ile Etkileşim Merkezi Bileşeni
Aktivasyon merkezi tarafından protokol kayıtlarının yapılmaya başlandığı 23.2.2010 tarihinden
2017 yılı sonuna kadar, 34.283 idare ile 154.785 istekli (gerçek/tüzel kişi) kaydı yapılmıştır. Ortalama
etkileşim merkezi aylık çağrı sayısı 18.700 - 20.000 bandında yer almaktadır. 2017 yılında etkileşim
merkezine gelen ve kayıt altına alınan çağrı sayısı 223.977'dir. Aktivasyon ve yönlendirme yapan
personel dışında kalan 20 personel Seviye-1 (S-1) olarak tanımlanmaktadır. Gelen çağrıların %98'i ilk
seviye (ilk kontak) olan S-1 tarafından karşılanmaktadır. S-1 tarafından çözüme kavuşturulamayan bu
çağrılar sistem üzerinden açılan bir kayıt ile aktivasyon birimi, S-2 ve S-3 sorumlularına aktarılarak
ilgisine göre bu sorumluluk seviyeleri tarafından çözülmektedir.
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.
2017 yılında ölçülen müşteri memnuniyet endeksi % 94 seviyesinde gerçekleşmiştir.
2.5.2.7. Kalite ve Süreç Yönetimi
EKAP Kalite Yönetim Sistemi (KYS); Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), İş Sürekliliği
Yönetim Sistemi (İSYS), Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) ve bu sistemlere alt yapıyı oluşturan temel
süreçler ile bu süreçlere ait dokümanlardan oluşmaktadır.
• KYS kurma ve belgelendirme çalışmalarına 2011 yılı son çeyreğinde başlanmış olup, 2012 yılı
ve 2013 yılı boyunca ilgili süreçlerin tanımlanması ve dokümantasyonu yürütülmüştür. 2013 yılı
üçüncü çeyreğinde BGYS ve HYS kapsamındaki çalışmalar tamamlanmış ve bu iki yönetim
sisteminin TSE tarafından sırası ile TS ISO/IEC 27001 ve TS ISO/IEC 20000 standartlarına
uygunluğu belgelendirilmiştir.
• Hazırlıkları 2013 yılı son çeyreğinde tamamlanan İSYS ise 2014 yılı ilk çeyreğinde yine TSE
tarafından TS ISO/IEC 22301 standardına uygun olarak belgelendirilmiştir.
• 2013 ve 2014 yıllarında bu çalışmalar 2017 yılında TSE tarafından, ISO 27001-2013 ve ISO
20000 gözetim tetkikleri başarı ile geçilmiş olup, ISO 22301 için gözetim tetkiki 2018 yılı içinde
yapılmak üzere planlanmıştır.
2017 yılı boyunca KYS'ye ait halihazırda belgelendirilmiş olan üç yönetim sistemi kapsamında
mevcut süreçler yürütülmüş, metrikler toplanmış, analiz edilmiş ve süreçler iyileştirmeye
çalışılmıştır.
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2.5.2.8. İstatistikler
Kamu kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin hazırlanan 6 aylık
dönemlere ilişkin istatistikler yılda iki defa olmak üzere Kurumun internet sayfasında
yayımlanmaktadır.
2.5.3. İlan Yönetim Sistemi ve Kamu İhale Bülteni'ne İlişkin Faaliyetler
2.5.3.1. İlan Yönetim Sistemi ve Kamu İhale Bülteni'ne İlişkin Faaliyetlerin İşleyişi
4734 sayılı Kanun'da 4964 sayılı Kanun'la yapılan değişiklik ile ihale ilanlarının 01.01.2004
tarihinden itibaren Kurum tarafından çıkarılan Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanması hüküm altına
alınmıştır.
4734 sayılı Kanun'daki hükümler dikkate alınarak Kamu İhale Bülteni'ne ilişkin esaslara Kamu
İhale Genel Tebliği'nin 30'uncu maddesinde yer verilmiştir.
İhale sürecinin ilk ve önemli adımını oluşturan ihale ilanlarının yayımlanması hizmeti ile
idarelerce mevzuatın doğru uygulanmasını temin etmek, böylece idarelere ve/veya Kuruma ilanlarla
ilgili gelebilecek şikâyetleri azaltmak, ihale sürecini doğru başlatmak, 4734 sayılı Kanun'un temel
ilkelerini oluşturan saydamlığı, rekabeti, kamu kaynaklarının etkin kullanımını ve ihtiyaçların
zamanında karşılanmasını sağlamak misyonu ortaya konulmuştur. Bu çerçevede, ilanların şekil ve
esas yönünden ön kontrol ve kabul işlemleri ile başlayan, kontrol ve destek hizmetleri ile devam eden
ve günlük Kamu İhale Bülteni'nin yayımlanması ile tamamlanan bir ilan yönetim sistemi süreci
işletilmektedir.
Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanmak üzere, elektronik ortamda hazırlanan, internet üzerinden
Kuruma gönderilen ve ilan yönetim sistemine gelmiş olan ilan metinlerinin ön kontrol ve kabul
işlemleri Kurum tarafından yapılmaktadır. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen hususlar, gerekçesi
ile birlikte internet üzerinden idarelere gönderilmek suretiyle, ilanların ve ihale dokümanlarının tekrar
gözden geçirilmesi sağlanmaktadır. İlanın iadesi yapıldığında ise idare çok kısa bir sürede ilanlar
üzerinde istediği değişikliği yaparak yeniden Kuruma gönderebilmektedir.
Böylece, bir yandan idarelerin yapılacak hatalı bir işlem sonucu ihale konusu ihtiyacı zamanında
karşılayamamaları önlenmekte ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması sağlanmakta,
diğer yandan Kurumun asli görevleri arasında yer alan ihale mevzuatı hakkında eğitim verilmesi işi bir
nevi bu şekilde de gerçekleştirilmiş olmaktadır.
İlanın söz konusu tespitler dikkate alınmadan aynen veya bir kısmı düzeltilerek tekrar Kuruma
gönderilmesi halinde ise ilan yayım için kabul edilmektedir.
4734 sayılı Kanun'un 13/(b)/1 maddesi kapsamındaki ilanlar hariç tutulduğunda, 2017 yılında
ilan yönetim sistemi içerisinde ön kontrol işlemine tabi olan ilanlardan, mevzuata esastan uygun
olmayan hususların tespit edilmesine bağlı olarak 63.491 adet ihale ilanının 27.866'sı (%43,9), 1.301
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adet düzeltme ilanının 530'u (%40,7), 2.054 adet iptal ilanının ise 17'si (%0,8) ilgili idarelere internet
üzerinden iade işlemi yapılmıştır.
Diğer bir anlatımla, ön kontrol ve kabul işlemleri sonucunda ön kontrole tabi olup Kamu İhale
Bülteni'nde yayımlanan ihale ilanlarının %43,9'u esastan aykırılık içerdiği için en az bir defa iade
işlemine konu edilmiştir.
Tablo 13. İlan Yönetim Sistemi - İlan Ön Kontrol ve Kabul İşlemi Sonucunda Yıllık İade Edilen İlan
Sayıları
İhale İlanı

Düzeltme İlanı

İptal İlanı

Gelen İlan Sayısı

60.694

1.063

2.170

İade Edilen İlan Sayısı

28.258

797

297

İhale İlanı

Düzeltme İlanı

İptal İlanı

Gelen İlan Sayısı

60.509

1.245

1.777

İade Edilen İlan Sayısı

25.343

558

38

İhale İlanı

Düzeltme İlanı

İptal İlanı

Gelen İlan Sayısı

63.491

1.301

2.054

İade Edilen İlan Sayısı

27.866

530

17

2015

2016

2017

Not: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin 4734 sayılı Kanun'un 13/(a), 13/(b)/2, 13/(b)/3 maddesine göre
hazırladıkları ihalelere ait ön ilanlar, ihale ilanları, düzeltme ilanları, iptal ilanlarının ön kontrol ve kabul işlemleri
yapılmaktadır. Anılan Kanun'un 13/(b)/1 maddesi kapsamındaki ilanların ön kontrol ve kabul işlemleri ise
yapılmamaktadır. Yukarıdaki bilgiler ön kontrol ve kabul işlemleri yapılan ilanlara göre çıkarılmıştır.
Gelen İlan Sayısı: Ön kontrol/kabul işlemi yapılan-yayımlanan ilan sayısını ifade etmektedir.
İade Edilen İlan Sayısı: Gelen ilanlar üzerinde ön kontrol aşamasında yapılmış iade işlem sayısını ifade etmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 13/(b)/1 maddesi kapsamındaki ihale ilanları ile kapsam dışındaki ve
istisna kapsamındaki alımların ilanları üzerinde ön kontrol ve kabul işlemleri yapılmamaktadır.
Sistemin bu şekilde işletilmesi sonucunda ilanların yüksek oranda doğru yayımlanması
sağlanmakta, buna paralel olarak ihale dokümanlarında da düzeltme yapılmasına katkı sağlanarak
ihale süreci doğru başlatılmakta, böylece ihale süreci başlangıcında dokümanın ve ilanın hatalı olması
nedeniyle ihale sürecinin aksaması büyük oranda önlenmektedir.
Kurum, ilan üzerinde idarelere yol göstermek amacıyla ön kontrol yaptığından, bu aşamada
tespit edilip idarece düzeltilmeyen hususlar ile tespit edilemeyen diğer mevzuata aykırı hususlarda
sorumluluk idareye ait olmak üzere kabul edilen ilanlar, İlan İşlemleri Yönetim Sistemi aracılığıyla
günlük yayım planının oluşturulabilmesi için Kamu İhale Bülteni'nin hazırlanması işlemleri adımına
aktarılmakta ve en geç 2 iş günü içerisinde yayımlanmaktadır.
Günlük yayım programına alınmış tüm ilanlar için (günlük ortalama 1.200 adet), öncelikli olarak
Bülten İşlemleri/Bülten Hazırlama ekranından ihale türü ve Bülten yayım tarihi seçilerek, ilanlar
"Word" ortamına ayrı ayrı aktarılarak sayfa düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu aşamada Bülten içindeki
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tüm ilanlar Bülten formatına uygun tek tek düzenlenmektedir. İlanların yazı karakteri, büyüklüğü ve
paragraf aralıkları düzenlenerek ilan içeriğindeki gereksiz tüm boşluklar kaldırılmakta, büyük küçük
harf kontrolleri yapılmakta, bozuk tablolar düzeltilmekte, bold (koyu) ve italik yazılar formata uygun
şekilde düzenlenmekte, içindekiler ve indeks sayfaları da hazırlanarak günlük Kamu İhale Bülteni "pdf"
formatında oluşturulmaktadır.
Bir sonraki iş gününe ait hazırlanan Bülten gün içerisinde Elektronik Kamu Alımları
Platformu'nun ilgili kısmına yüklenmekte, yüklenen bu Bülten saat 00.00'da otomatik olarak
kullanıcıların erişimine açılmaktadır.
2.5.3.2. Kamu İhale Bülteni'nde İlanların Yayımlanması Faaliyeti
Kamu İhale Bülteni'nde, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin gerçekleştirdikleri ihalelere
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 kanuna 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.
2004-2017 yılları arasında Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanan diğer ihale ilanlarının sayıları
incelendiğinde ciddi oranda bir artış olduğu görülmektedir. Bu husus, Kurumun, kapsam dışı ve/veya
istisna niteliğindeki alımları yapan idarelerin ilanlarının da (anılan idarelerin tercihine bağlı olmakla
birlikte) Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanmasını sağlamak suretiyle bu alımlarda da saydamlığın ve
rekabetin temin edilmesine yönelik önemli bir katkı sağladığını göstermektedir.
Şekil 6. Kamu İhale Bülteni'nde Yayımlanan Kapsam Dışı ve İstisna Niteliğindeki Alım İlanlarının
Sayısı (Adet)
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Tablo 14'te ise, ilan çeşitlerine göre 2017 yılında Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanan ilan sayıları
toplu olarak gösterilmiştir.
Tablo 14. İlan Çeşitlerine Göre Kamu İhale Bülteni'nde Yayımlanan İlanlar
İlanlar

4734 Kapsamındaki
İlanlar1

Diğer İlanlar2

Toplam

Ön İlan

2

-

2

84.774

1.997

86.771

Düzeltme İlanı

1.387

76

1.463

İptal İlanı

2.496

16

2.512

Sonuç İlanı

148.522

31.202

179.724

Toplam

237.181

33.291

270.472

İhale İlanı

14734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin hazırladıkları ve Kamu İhale Bülteni'nde yayımlatmak zorunda oldukları

ihalelere ait ilanlar.
2İdarelerin 4734 sayılı Kanun'a tabi olmadan (istisnalar çerçevesinde) gerçekleştirdikleri ihalelere ait ilanlar.
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Şekil 7. Kamu İhale Bülteni'nde Yayımlanan Yıllık İlan Sayıları
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Kamu İhale Bülteni sadece elektronik ortamda yayımlanmakta olup, Bülten'e www.kik.gov.tr
sayfasından tüm kullanıcılar (vatandaşlar, istekliler ve idareler) ücretsiz olarak erişebilmektedir.
Bütün işlemleri tamamlanmış veya tamamlanma aşamasında olan ilanlar için idare ilanın
iadesini isteyebilir. Bunun için gerekli resmi yazışma işlemi ortadan kalkmış olup, elektronik ortam
üzerinde hazırlanan ilgili platform işlemleri kapsamındaki "İlan İade İstekleri Menüsü"nden ilan iade
isteğinde bulunulmaktadır. Yine aynı ortam üzerinden sürekli ekran izlemesi ile ilanla ilgili işlemler
eşzamanlı yapılmaktadır. İlanın iadesi yapıldığında idare ilanının üzerinde istediği değişikliği yaparak
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yeniden Kuruma gönderebilir. Diğer bir anlatımla, ilan süreçleri ile ilgili olarak hiçbir yazışmaya gerek
olmaksızın tüm işlemler elektronik ortamda yapılmaktadır. İlan iade taleplerinin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi uygulaması Ağustos 2011'de başlatılmıştır.
Ocak 2017-Aralık 2017 tarihleri arasında idarelerin bu işlemlerle ilgili Kurumla posta yolu ile
yapacağı toplam 3.400 adet resmi yazışma işlemi elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup, böylece
idarelerin ve Kurumun önemli bir evrak işlem yükü ortadan kaldırılarak ihale sürecinin de kısaltılması
sağlanmıştır. Elektronik ortam üzerinden yazışma ile bu ekranı sürekli takip eden personel aracılığıyla
istek konusu işlemler incelenerek kısa zamanda yerine getirilmekte ve yine elektronik ortam
üzerinden cevaben bilgi yazısı yazılarak ilgili idareye gönderilmektedir. Bu suretle, istek konusu
işlemlerle ilgili gelecek olan evrak posta süresi, evrak kayıt işlemi, evrakın ilgili personele havalesi
işlemi ve benzeri durumlardan kaynaklanan gecikmeler ortadan kaldırılarak, çok kısa zamanda
işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün kılınmakta ve ihale süreci ile ilgili önemli zaman tasarrufu
sağlanmaktadır.
2.5.3.3. 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 kurulmuştur ve doğrudan telefonla aranan bir
yardım masası niteliğindedir. Bu mekanizmayla idarelerin ilanlarıyla ilgili yapılan işlemler hakkında
doğrudan bilgilendirme ve gerektiğinde ilgili birimine yönlendirme yapılmaktadır.
Böylece bir yandan idarelerin yapılacak hatalı bir işlem nedeniyle ihale konusu ihtiyacı
zamanında karşılayamamaları önlenmekte ve kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılması
sağlanmakta, diğer yandan da Kurumun asli görevleri arasında yer alan güncel ihale mevzuatı
hakkında eğitim verilmesi işi bir nevi bu şekilde de gerçekleştirilmiş olmaktadır.
Özellikle mevzuatın değiştiği geçiş dönemlerinde anılan husus daha da önem kazanmakta olup
güncel mevzuat hakkında bilgilendirme İKN bazında idarelere yapılmaktadır.
İdarelerden 2017 yılı içinde İlan Destek Masası'na gelen arama sayısı toplamı 3.756 adettir. Bu
aramaların 1.463 adedinin (%39) hizmet alımlarına, 1.205 adedinin (%32,1) yapım işlerine, 1.008
adedinin (%26,8) mal alımlarına, 43 adedinin (%1,1) danışmanlık hizmet alımlarına, 37 adedinin (%1)
ise diğer konulara ait olduğu tespit edilmiştir.
Arama konusuna göre analiz yapıldığında, aramaların %55,17'sinin ilanların ön kontrol ve kabul
işlemleri sonucunda iade edilme sebebi hakkında, %10,84'ünün ilanların durumu hakkında (ilanın
sistemdeki aşamaları), %7,61'inin idarelerin İlan Yönetim Sistemi'ne göndermiş oldukları ve yayım
için bütün işlemleri tamamlanmış veya tamamlanma aşamasında olan ilanların iadesi hakkında,
%7,22'sinin ilan ücretleri hakkında (yatırılmış ilan ücretlerinin sistemde görülememesi,

56

Faaliyet Raporu 2017

yayımlanmadan iadesi yapılan ilanlara ait yatırılmış ilan ücretinin durumu, ilan hazırlama aşamasında
hangi ilan ücretinin seçileceği, damga vergisi kesintisi ile ilgili ilan ücretinin değişmesi, idareye
faturaların ulaşmaması vb. konularında), %6,42'si ilan ön kontrol ve kabul işlemleri hakkında,
%4,31'inin ilan oluşturma, gönderme ve değişiklik yapma hakkında, %1,54'ünün ilan başlığı
düzenlemesi hakkında, %0,56'sı genel mevzuat hakkında, %0,21'inin zeyilname düzenlenmesi
hakkında, %6,12'si 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 (%55,17) ilanların iade edilme sebebi hususunda olduğu dikkate alındığında, idarelere
anılan konuda telefonla da yoğun bilgi aktarımı yapıldığı görülmektedir.
2.5.4. 4734 Sayılı Kanun'un 62'nci Maddesinin (ı) Bendi Uyarınca Yürütülen Faaliyetler ile
4735 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmenin Devrine İlişkin Bilgileri Tutma ve İzleme Faaliyetleri
2.5.4.1. 4734 Sayılı Kanun'un 62'nci Maddesinin (ı) Bendi Uyarınca Yürütülen Faaliyetler
4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin (ı) bendinde "Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki
parasal limitler dahlinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine 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 kapsamında
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
maddenin (ı) bendi uygulaması ile ilgili temel esaslar belirlenmiş, bu amaçla Kuruma yapılacak
başvuruların usulü konusunda özellikle Tebliğ’in 21'inci maddesinde gereken açıklamalar yapılmış ve
standart bir başvuru formu oluşturulmuştur.
Bu çerçevede yıl içerisinde Tebliğdeki açıklamalara uyan talepler Kurumun ilgili birimleri
tarafından Kamu İhale Kurulu'nca değerlendirilmek üzere gündem teklifi yapılmakta, gerek uygun
bulunan gerekse uygun bulunmayan talepler ilgili idareye bir yazıyla iletilmektedir. 2017 yılında 4734
sayılı Kanun'un 62 (ı) maddesi uyarınca idareler tarafından Kuruma 128 adet başvuru yapılmıştır.
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2.5.4.2. 4735 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmenin Devrine İlişkin Bilgileri Tutma ve
İzleme 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 maddesinde
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 devredilemeyeceği veya devir
alınamayacağı hususları belirtilmiş bulunmaktadır. Anılan Tebliğ'de belirtildiği üzere, izinsiz
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, devreden ve devralanlar hakkında 4735 sayılı Kanun'un sözleşmenin idareler tarafından
feshine ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri uygulanır.
Nitekim izinsiz devretme veya devir alma ile üç yıllık süre içinde başka bir sözleşmenin
devredilmesi veya devri alınması hallerinin tespit edilerek idarelere bu konuda gerektiğinde bilgi
verilebilmesi amacıyla, sözleşmenin devrine ilişkin belgenin (Sözleşme Devri Bildirimi Belgesi)
idarelerce elektronik ortamda (EKAP bünyesinde) doldurularak Kuruma gönderilmesi zorunluluğu
getirilmiştir. Bu çerçevede, 2017 yılında sözleşme devir sayısı 135 olarak gerçekleşmiştir.
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
Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri çerçevesinde, Türkiye İlerleme Raporu'nun
yayınlanmasının öncesinde kamu alımları alanında rapora katkı sağlayabileceği düşünülen gelişmeler
ve AB mevzuatına uyum hususunda mevcut durumu yansıtan çalışmalar hazırlanarak Avrupa Birliği
Bakanlığına iletilmiştir.
11-12 Ekim 2017 tarihlerinde Avrupa Birliği Bakanlığında düzenlenen "Gümrükler,
Vergilendirme, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kara Paranın Aklanması" konulu 8 No'lu Alt Komite Hazırlık
Toplantısına katılım sağlanmıştır.
"Avrupa Birliğine Katılım İçin Ulusal Eylem Planı" kapsamında Kamu Alımları Faslına ilişkin
kaydedilen gelişmeler, ayrıntılı değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen Avrupa Birliği
Bakanlığına iletilmiştir.
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2.6.1.2. OECD - SIGMA ile Gerçekleştirilen Çalışmalar
Avrupa Birliği Komisyonu, her yıl düzenli olarak yayınlanan Türkiye İlerleme Raporuna katkı
sağlamak amacıyla, OECD-Sigma'dan ülkemiz kamu alımları sistemi hakkında bir değerlendirme
hazırlamasını istemektedir. Bu çerçevede 13 Mart 2017 tarihinde OECD-Sigma yetkililerinden oluşan
heyetle bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
24 Ağustos 2017 tarihinde Kamu Yönetimi Gözden Geçirme Çalışması kapsamında OECDSigma yetkilileri tarafından hazırlanan kamu alımları taslak izleme raporuna ilişkin görüş ve
değerlendirmeler iletilmiştir.
8-9 Kasım 2017 tarihlerinde OECD-Sigma yetkililerinden oluşan heyet tarafından, AB Kamu
Alımları Direktifinde ve AB Üye Ülkelerinde aşırı düşük teklif, yeterlik sistemi ve sözleşme
uygulamaları konusunda eğitim verilmiştir. Söz konusu eğitime Kurum meslek personelinin yanı sıra,
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri de katılım sağlamıştır. Bahsi geçen eğitimleri başarı ile
tamamlayan katılımcılara sertifika verilmiştir.
2.6.1.3. Avrupa Birliği Komisyonu Nezdinde Takip Edilen Çalışmalar
Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Çalışmaları
Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin olarak Avrupa Komisyonu ile yürütülen teknik
müzakereler kapsamında "kamu alımları" başlığının müzakerelerde nasıl ele alınacağı hususunda
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalara devam edilmiştir. Bu çerçevede Gümrük
Birliği ile ilgili 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının kamu alımlarını da kapsayan yeni alanlara
genişletilerek derinleştirilmesi süreci Kurum tarafından takip edilmiş olup, bu kapsamda 27 Ocak
2017 tarihli toplantıya katılım sağlanmıştır.
KOSGEB ile Yürütülen Çalışmalar
KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliği – COSME Programı 2014-2020 kapsamında, KOSGEB
tarafından düzenlenen "COSME Programına Katılım ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst
Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Arttırılması" başlıklı toplantıya 5 Ekim 2017
tarihinde katılım sağlamıştır.
2.6.2. Uluslararası İlişkiler
2.6.2.1. OECD
Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2017
tarihinde düzenlenen "OECD ile İrtibatlı Kurumlar 15. Eşgüdüm Toplantısı"na katılım sağlanmıştır.
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2.6.2.2. Dünya Bankası
Dünya Bankası'nın koordinasyonunda 20 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen "Yaptırımlar ve
Yasaklama Sistemi-Dünya Bankası ve Türkiye Örnekleri" başlıklı toplantıya katılım sağlanarak "Türk
Kamu İhale Mevzuatında Yasaklama Sistemi" konulu sunum yapılmıştır.
Dünya Bankası koordinasyonunda 23-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Ukrayna'nın Kiev şehrinde
düzenlenmiş olan 13'üncü Kamu Alımı, Dürüstlük, Yönetim ve Açıklık (PRIMO) Forumu'na katılım
sağlanmış ve kamu ihale sistemimize ilişkin sunum yapılmıştır.
2.6.2.3. İslam İşbirliği Teşkilatı
İslam Ülkeleri, İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Eğitim Merkezi (SESRIC) ile İslam
İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olma, üye ülkelerinin idari
kapasitelerini geliştirme ve tecrübe paylaşımlarında bulunma amacına yönelik çalışmalar
başlatılmıştır.
2.6.2.4 Dünya Ticaret Örgütü
20-24 Kasım 20 17 tarihleri arasında Dünya Ticaret Örgütü nezdind e Cenevre'd e
gerçekleştirilmiş olan "İleri Düzey Küresel Kamu Alımları Çalıştayı"na katılım sağlanmıştır.
Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Gürcistan Devlet İhale Kurumu
işbirliği ile ticaret ve ihale politika belirleyicilerinin ve uzmanların, ikili, bölgesel ve çok taraflı bilgi
alışverişinde bulunmalarına imkân sağlayan ve 19-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Tiflis'te
düzenlenmiş olan "Kamu Alımları ve Uluslararası Ticaret Disiplinleri: Kapsamlı Ekonomik Büyüme,
Bölgesel Kalkınma ile Geçiş ve Gelişmekte olan Ekonomiler için Politik Hususlar Üzerindeki Etkileri"
başlıklı Çalıştay'a katılım sağlanmıştır.
2.6.2.5. Serbest Ticaret Anlaşmaları
Türkiye – Singapur Serbest Ticaret Anlaşması
Müzakerelerine 4-5 Haziran 2014 tarihinde başlanılan ve 14.11.2015 tarihinde taraflarca
imzalanan Türkiye - Singapur Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) uygun bulunduğuna dair 6775 sayılı
Kanun 08.03.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 11'nci bölümü kamu alımlarını konu
edinen Anlaşman taraflar arasında yapılan nota teatisi sonucu 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiştir.
EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) ile Yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması Revizyon
Süreci
Ülkemiz ile EFTA arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının revizyonu sürecinde, V. Tur
müzakerelerine hazırlık kapsamında ticaretin kolaylaştırılması, menşe kuralları, kamu alımları ve fikri
mülkiyet hakları konularına ilişkin 21 Temmuz 2017 tarihli toplantıya katılım sağlanmıştır.
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Bosna Hersek ile Yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri
1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Türkiye – Bosna Hersek Serbest Ticaret
Anlaşmasının güncellenmesine ve kapsamının hizmetler, yatırımlar ve kamu alımlarını da içerecek
şekilde genişletilmesine yönelik müzakereler takip edilmiştir.
Gürcistan ile Yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri
Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin müzakerelerin kamu
alımları alanındaki gelişmeleri takip edilmiştir.
Japonya ile Yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri
2014 yılı Ocak ayında ülkemiz ile Japonya arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine
başlanmasına karar verilmesini takiben Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ülkemiz ile Japonya
arasında kamu alımları konusunun dâhil edildiği "Ekonomik Ortaklık Anlaşması" adı altında kapsamlı
bir Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine yönelik olarak yürütülen müzakerelere 2017 yılı
içerisinde de devam edilmiştir.
2.6.2.6. Diğer Uluslararası Faaliyetler
Ekonomi Bakanlığı tarafından 24 Ağustos 2017 ve 12 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen Ticaret
ve Yatırım Çerçeve Anlaşmasının (TIFA) 10. Dönemine ilişkin toplantılara katılım sağlanmıştır.
2.6.2.7. Kuruma Yapılan Yabancı Heyet Ziyaretleri
Bangladeş Heyeti
Bangladeş Merkezi İhale Teknik Birimi, muhtelif kamu kurumları ve Bangladeş Dünya Bankası
Ofisi temsilcilerinden oluşan 12 kişilik bir heyet, ülkemizdeki elektronik ihale sistemi hakkında bilgi ve
deneyimlerimizden yararlanmak üzere 16-18 Ocak 2017 tarihleri arasında bir çalışma ziyareti
gerçekleştirmişlerdir.
Kosova ve Karadağ Heyeti
Karadağ Kamu İhale Kurumu ve Kosova Kamu İhale Düzenleme Kurumu temsilcilerinden oluşan
heyet, ülkemizdeki kamu ihale sistemi hakkında bilgi almak, elektronik ihale sistemi hakkındaki
tecrübelerimizden faydalanmak ve kamu alımları alanında gelecekte oluşabilecek işbirliğini görüşmek
üzere 5-6 Temmuz 2017 tarihlerinde bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur.
Tacikistan Heyeti
Tacikistan Mal, Yapım ve Hizmet Alımı İhaleleri Kurumu temsilcilerinden oluşan heyet, kamu
ihale sistemi ve elektronik ihale uygulamaları hakkında bilgi almak ve tecrübe paylaşımında bulunmak
üzere 21-22 Ağustos 2017 tarihlerinde Kuruma çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.
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2.6.3. Çeviri Faaliyetleri
Kamu Alımlarına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 26.2.2014 tarihli ve 2014/24/AB
sayılı Direktifi, Su, Enerji, Ulaşım ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
Tarafından Gerçekleştirilen Alımlara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 26.2.2014 tarihli ve
2014/25/AB sayılı Direktifi'nin çevirileri tamamlanmış, kamu mal alımları ve yapım işi ihalelerinde
inceleme usullerinin uygulanması hakkındaki kanun, yönetmelik ve idari hükümlerin koordinasyonuna
ilişkin 21.12.1989 tarih ve 89/665/AET sayılı Konsey Direktifinin Türkçe çevirisi yapılmıştır. Yine,
gerek diğer kurum ve kuruluşlardan gelen talepler çerçevesinde, gerekse de Kurum faaliyetlerine
yönelik bilgi ve belgelerin çevirileri ile uluslarası katılımcıların bulunduğu toplantılarda çeviriler
yapılmıştır.
2.7. EĞİTİM FAALİYETLERİ
Kurumun eğitim politikası sadece kendi çalışanları ile sınırlı kalmamakta, kamu kaynağı
kullanan her idare paydaş olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda kamu kurumlarının ihale birimi
çalışanlarına da mevzuat eğitimleri nitelikli olarak verilmektedir. Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde
yürütülen bu çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
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 şikayet ve itirazen şikayet 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 mevzuat eğitimlerinin bir diğer amacıdır.
Bu kapsamda, 2017 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik uzman personelimiz
tarafından farklı tarihlerde Ankara başta olmak üzere, 8 farklı ilde 45 kamu kurum ve kuruluşunda
görevli toplam 4.685 kişiye kamu ihale mevzuatı konusunda eğitim verilmiştir.
2.7.2. Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programları
Kurum ile Üniversitelerin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri arasında imzalanan
eğitim işbirliği protokolü doğrultusunda sertifikalı kamu ihale mevzuatı eğitim programları
gerçekleştirilmektedir.
Bu çerçevede; daha önce Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), Atatürk Üniversitesi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) ve Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (ANKÜSEM) ile eğitim işbirliği protokolü imzalanan potokoller kapsamında;
Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) işbirliğinde 2017
yılı içerisinde Erzurum başta olmak üzere, farklı tarihlerde İzmir, Bodrum, Bursa, Erzurum ve

62

Faaliyet Raporu 2017

Antalya'da 6 adet sertifikalı kamu ihale mevzuatı eğitim programı gerçekleştirilmiş olup, eğitimlere
katılan toplam 300 kişiye sertifikaları verilmiştir.
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) işbirliğinde 2017 yılı içerisinde
Ankara'da 1 adet sertifikalı kamu ihale mevzuatı eğitim programı gerçekleştirilmiş olup, eğitime
katılan toplam 33 kişiye sertifikaları verilmiştir.
2.7.3. Kamu İhale Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Kamu İhale Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 20 ve 21'inci maddeleri uyarınca 10'uncu
grup kamu ihale uzman yardımcılarının yetki sınavı, 10 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
7-9'uncu grup kamu ihale uzman yardımcılarının yeterlik sınavı, tezin sözlü savunulması ve sözlü
sınav olmak üzere iki aşamalı olarak, 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
11'inci grup kamu ihale uzman yardımcılarının 2 Mayıs 2017 – 3 Kasım 2017 tarihlerini kapsayan
ikinci refakat programı tamamlanarak 1 Aralık 2017 tarihinde yetki sınavları gerçekleştirilmiştir.
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 hizmet içi eğitim
programları düzenlenmiştir.
Bu kapsamda;
5 – 6 Mayıs 2017 tarihlerinde Afyon Güral Otelde 174 personelimizin katılımıyla 12'nci Kişisel ve
Kurumsal Gelişim Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir.
13 – 14 Kasım 2017 tarihlerinde Venezia Palace Deluxe Resort Hotel Antalya'da 185
personelimizin katılımıyla 13'üncü Kişisel ve Kurumsal Gelişim Hizmet İçi Eğitim Programı
gerçekleştirilmiştir.
OECD-SIGMA tarafından Kurum personeline yönelik 26-28 Eylül 2017 tarihleri arasında AB
Kamu Alımları Direktifleri konusunda eğitim programı düzenlenmiştir.
2.8. BİLGİ EDİNME MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
Kanun çerçevesinde 1.1.2017-13.3.2017 tarihleri arasında Kurumun internet sayfası üzerinden gelen
toplam soru sayısı 405 adet olmuştur.
Bilgi edinme başvurularının güvenli bir şekilde alınması, takibi, cevaplanması, arşivlenmesi,
istatistik kayıtlarının tutulması ve raporlanmasına esas teşkil edecek standart usul ve uygulamaya
dayalı merkezi bir sistem üzerinden yürütülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının kendi
oluşturduğu başvuru kanallarıyla yürüttüğü bilgi edinme hizmetlerinin BİMER Sistemi üzerinden
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yürütülebilmesi için mevcut altyapı 2017 yılı itibariyla uygun hale getirilmiştir. Bu kapsamda,
uygulamada bütünlüğün sağlanması amacıyla Kurumun kendi internet sitesinde yer alan Bilgi Edinme
Başvuru Sayfasının Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Sistemine entegre edilmesi çalışması
13.3.2017 tarihi itibariyla tamamlanarak devreye alınmıştır.
2017 yılı içerisinde Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) sistemi üzerinden Kuruma intikal eden
1.480 adet soru ilgili birimlerce değerlendirilmiştir.
Ayrıca, 2017 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e yapılan ve Maliye
Bakanlığı aracılığı ile Kuruma gelen 70 adet soru ilgili birimlerce değerlendirilmiştir.
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3. MALİ BİLGİLER
Kurumun gelirleri ve giderleri bütçesini oluşturmaktadır. Kurumun gelirlerinin, giderlerini
karşılaması esastır. Kurumun gelir fazlası 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun
78'inci maddesi hükmüne göre üçer aylık dönemler itibari ile genel bütçeye aktarılmaktadır. Kurumun
gelirlerinin nelerden oluştuğu 4734 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesinin (j) bendinde sayılmıştır.
3.1. MALİ DENETİM
Kurum, 5018 sayılı Kanunun 2'inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan maddelerine tabidir.
Bu çerçevede 5018 sayılı Kanunun 68'inci maddesi uyarınca, Kurumun dış denetimi Sayıştay
tarafından yapılmaktadır.
Kurumun hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak mali tabloların güvenirliği ve
doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile Kurumun gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından
değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
3.2. 2017 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Kurumun 2017 yılı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 24.12.2016 tarihli ve
29928 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
3.2.1. Gelir Bütçesi
2017 yılı bütçe gelirleri 140.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, 191.959.530,72 TL net
gelir elde edilmiştir. Böylece gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 137 olmuştur.
Kurumun gelirleri, 4734 sayılı Kanun'da sayıldığı üzere aşağıda yer alan kalemlerden
oluşmaktadır:
• 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 şikayet
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
Platformunun işletilmesinden elde edilecek gelirler,
• Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar,
• Diğer gelirler.
3.2.2. Gider Bütçesi
Kurumun 2017 yılı gider bütçesi, 140.000.000,00 TL olarak öngörülmüş 5018 sayılı Kanun'un
78'inci maddesine istinaden "Genel Bütçeye Verilen Paylar" koduna, gelir fazlası karşılığı olarak
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47.480.000,00 TL ödenek eklenerek toplam gider bütçesi 187.480.000,00 TL olmuştur. Toplam
bütçe ödeneğinin 181.925.624,76 TL'si harcanmış ve harcanmayan 5.554.375,24 TL ödenek ise
yılsonunda iptal edilmiştir. Böylece gider bütçesi gerçekleşme oranı % 97 olmuştur. 2017 yılı
içerisinde gelir fazlası olarak genel bütçeye toplam 116.025.597,01 TL aktarılmış olup, bu rakam
Kurumun toplam giderlerinin %64'üne tekabül etmektedir.
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3.2.3. Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosu
Kurumun 2017 yılı ayrıntılı bilançosu ve faaliyet sonuçları tablosu aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.
Tablo 15. Ayrıntılı Bilanço
T.C. KAMU İHALE KURUMU
2017 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU
AKTİF (VARLIKLAR)
I -DÖNEN V ARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
102-Bankalar
B -MENKUL KITMETLER
C-TİCARİ ALACAKLAR
D-DİĞER ALACAKLAR
135-Personelden Alacaklar
136-Diğer Çeşitli Alacaklar
E -STOKLAR
150-İlk Madde ve Malzeme
F -YILLARA YA YGIN İNŞAAT VE ONARIM
MALİYET
G-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR
TAHAKKUKLARI
180-Gelecek Aylara Ait Giderler
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
196-Personel Avansları

II - DURAN V ARLIKLAR
A-TİCARİ ALACAKLAR
226-Verilen Depozito ve Teminatlar
B -DİĞER ALACAKLAR
C-MALİ DURAN VARLIKLAR
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR
250-Arazi ve Arsalar
252-Binalar
253-Tesisi Makine ve Cihazlar
254-Taşıtlar
255-Demirbaşlar
257-Birikmiş Amortismanlar (-)

PASİF (KAYNAKLAR)
I - KISA V ADELİ YABANCI
42.777.098,00
KAYNAKLAR
40.363.909,52
40.363.909,52
0,00
0,00
35.820,34
29.684,65
6.135,69

A-MALİ BORÇLAR
B -TİCARİ BORÇLAR
326-Alınan Depozito ve Teminatlar
C-DİĞER BORÇLAR
336-Diğer Çeşitli Borçlar
D-ALINAN AV ANSLAR
349-Alınan Diğer Avanslar
E -YILLARA YA YGIN İNŞAAT VE ONARIM
428.466,83 HAKEDİŞLERİ BEDELLERİ
428.466,83 F -ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
0,00 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar

516.098,94 G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
516.098,94 Karşılıkları
371-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
1.432.802,37 Yükümlülükler(-)
H-GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER
1.432.802,37 TAHAKKUKLARI
I -DİĞER KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR

II -UZUN V ADELİ YABANCI
93.632.783,30
KAYNAKLAR
18.567,79
18.567,79
0,00
0,00
93.604.520,98
69.184.000,00

A-MALİ BORÇLAR
B -TİCARİ BORÇLAR
C-DİĞER BORÇLAR
D-ALINAN AV ANSLAR
E -BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
472-Kıdem Tazminatı Karşılığı
F -GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER
9.124.838,25 TAHAKKUKLARI
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI
546.198,35 KAYNAKLAR
328.939,87

22.896.922,51 III -ÖZKAYNAKLAR
-23.986.378,00 A-ÖDENMİŞ SERMAYE

19.525.165,66
0,00
21.233,59
21.233,59
1.896.855,27
1.896.855,27
14.112.008,76
14.112.008,76
0,00
1.392.434,43
1.392.434,43
2.102.633,61
4.244.567,52
-2.141.933,91
0,00
0,00

2.262.886,48
0,00
0,00
0,00
0,00
2.262.886,48
2.262.886,48
0,00
0,00

114.621.829,16
36.700.568,89

259-Verilen Avanslar

15.510.000,00 500-Sermaye

36.700.568,89

E -MADDİ OLMAY AN DURAN VARLIKLAR
260-Haklar
268-Birikmiş Amortismanlar (-)
F -ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
G-GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR
TAHAKKUKLARI
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR
294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran
Varlıklar
299-Birikmiş Amortismanlar (-)

9.694,53
4.464.860,40 B -SERMAYE YEDEKLERİ
-4.455.165,87 C-KAR YEDEKLERİ
0,00 D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

0,00
0,00
70.324.173,77

AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR
910.-Teminat Mektupları Hesabı
920- Gider Taahhütleri Hesabı

GENEL TOPLAM

0,00 570-Geçmiş Yıllar Karları
0,00 E -GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

70.324.173,77
0,00

0,00 580-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
0,00 F -DÖNEM NET KARI (ZARARI)
590-Dönem Net Karı

0,00
7.597.086,50
7.597.086,50

136.409.881,30

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI

5.632.861,58 NAZIM HESAPLAR
4.790.361,00 911 -Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
Hesabı
842.500,58 921- Gider Taahhütleri Karşılığı

142.042.742,88 GENEL TOPLAM

136.409.881,30
5.632.861,58
4.790.361,00
842.500,58

142.042.742,88
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Tablo 16. Faaliyet Sonuçları Tablosu
KAMU İHALE KURUMU 2017 YILI F AALİYET SONUÇLARI T ABLOSU
Hesap
Kodu

Yardımcı Hesap

632

01

Personel Giderleri

632

02

Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid.

632

03

632

GİDERİN TÜRÜ

Kod.1

2016

2017

TL

TL

TL

26.080.789,43 30.458.519,92

3.924.353,85

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

24.103.749,72 23.188.403,20

22.696.451,64

05

Cari Transferler

43.029.393,73

632

06

Sermaye Giderleri

632

12

Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler

632

13

Amortisman Giderleri

632

14

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

632

99

Diğer Giderler

Yardımcı Hesap

600

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

642

05

Diğer Gelirler

649

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

649

04

Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

649

05

Diğer Gelirler

649

06

Sermaye Gelirleri

GELİRİN TÜRÜ

Kod.1

FAALİYET SONUCU [A-B (+ / -)]

88.170.665,43 117.882.686,75

446.678,13

518.139,24

125.764,71

0,00

0,00

111.521,70

2.993.486,48

6.403.444,50

2.733.926,02

475.997,81

386.803,90

474.620,69

0,08

0,00

0,00

100.127.946,15 152.700.016,57 180.232.626,01

Hesap
Kodu

GELİRLER TOPLAMI (B)

2.997.850,77

32.283.300,65

3.574.040,38

GİDERLER TOPLAMI (A)
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2015

2015

2016

2017

TL

TL

TL

50.123.317,16

49.779.716,00

51.868.417,08

924.762,81

937.672,41

1.361.385,15

36.390.252,14
0,00
57.973.829,39
0,00

34.839.387,69 30.386.500,70
1.900,00

0,00

71.994.312,92 107.456.865,29
0,00

1.001.111,81

145.412.161,50 157.552.989,02 192.074.280,03

45.284.215,35

4.852.972,45

11.841.654,02

Kurumsal Kapasitenin
Değerlendirilmesi

Faaliyet
Raporu

2017

Faaliyet Raporu 2017

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 yanlar ile geliştirmeye açık olduğu yanların yanı sıra, karşılaşabileceği
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,
 Nitelikli ve yetkin insan gücü,
 İhale işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebildiği Elektronik Kamu Alımları Platformu.
4.2. GELİŞTİRMEYE AÇIK YANLAR
 Kurum faaliyetlerinin oluşturduğu etkilerin ölçülmesi,
 Meslek personelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi,
 Çok sayıda ve farklı yapıdaki paydaşlarla iletişimin artırılması.
4.3. FIRSATLAR
 Kamu alımlarının ekonomik ve sosyal bir politika aracı olarak önem kazanması,
 Kamunun hizmet sunumunda elektronik araçların kullanımının yaygınlaşması.
4.4. TEHDİTLER
 Dış paydaşların bilgi paylaşımı ve işbirliği yapmadaki isteksizliği,
 İhale kavramına yönelik kamuoyundaki olumsuz algı,
 Fiziksel yapının yetersizliği.
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Tedbirler ve Öneriler

Faaliyet
Raporu

2017

Faaliyet Raporu 2017

5. TEDBİRLER VE ÖNERİLER
2017 yılında yaklaşık 233 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşan kamu alımlarının iktisadi büyüklüğü;
milli gelirin yaklaşık yüzde 7'si, toplam kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 22'sini oluşturarak etkisi
her geçen gün daha da önem kazanan bir alan olarak öne çıkmaktadır.
Bu durum, ulusal politikalara da yansımakta ve ihale mevzuatında yerli ve milli üretimin
desteklenmesi konusunda kamu alımlarının kaldıraç etkisinden faydalanılmasını amaçlayan önemli
düzenlemeler yapılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da yerli teknolojinin gelişimi ve yenilikçiliğin
teşvikinde kamu alımlarının bu potansiyelinden yararlanılacağı öngörülmektedir.
Kamu alımlarının ekonomik ve sosyal bir politika aracı olarak daha etkin kullanımının, kamu
ihale sisteminde de yeni yaklaşımları beraberinde getirmesi beklenmektedir. Bu noktada Kurum,
gerek kamu ihale mevzuatında gerekse işlettiği Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yenilikçi
yaklaşımları öne çıkaran adımları atma hedefiyle hareket edecektir. E-ihalenin yaygınlaştırılmasının
yanı sıra, dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi ve elektronik eksiltme gibi günün gereklerine uygun ve
idarelerin ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde temin etmelerine imkan verecek elektronik alım
yöntemlerinin devreye alınması çalışmaları süratle tamamlanacaktır.
Kuruluşundan bu yana ihale sisteminde verimliliği artırarak, işlem maliyetlerinde önemli oranda
tasarruf sağlayan Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun işlevinin artırılması Kurumun asli hedefleri
arasında yer almaktadır. Platformun sadece elektronik ihale uygulamalarında değil, geleneksel
yöntemlerle gerçekleştirilen ihalelerde de ilan ve dokümana erişim, tekliflerin değerlendirilmesi ve
her türlü bildirim ve tebligatlar gibi ihale sürecine ilişkin işlemlerin doğru ve sağlıklı yapılması ile
bürokratik işlemlerin azaltılmasına sağladığı katkının artırılması planlanmaktadır.
İhalelere yönelik itirazen şikayet başvuruları ve Kurumun kararlarına karşı açılan davalarda
alınan kararlar göz önüne alındığında, Kurumun itirazen şikayet başvurularını inceleme görevini etkin
ve verimli bir şekilde yerine getirdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, bu sürecin daha şeffaf ve sağlıklı
işlemesini teminen idareye ve Kuruma yapılacak başvuruların EKAP üzerinden yapılması ve
izlenebilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Kamu ihale sürecini yürüten uygulayıcıların kapasitelerinin artırılması, ihale sisteminin
gelişmesinde önemli bir müdahale alanı olarak görülmektedir. Bu bakımdan başarıyla yürütülen
eğitim faaliyetlerinin daha da etkili hale getirilerek, e-öğrenme modelleri ile desteklenmesi ve tüm
paydaşların faydalanabileceği bir eğitim altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir.
Kurum 16 yıllık tecrübesini ve yürüttüğü iyi uygulama örneklerini ulusal alanda olduğu kadar
uluslararası alanda da sürekli olarak paylaşmaktadır. Önümüzdeki süreçte bu birikimin, yabancı
ülkelere kurumsal kapasite artırımı konusunda destek verilmesi yönünde kullanılmasına ve
işbirliklerinin artırılmasına devam edilecektir.
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Sonuç olarak; kamu alımları alanda, düzenleyici ve denetleyici bir bağımsız otorite olarak
faaliyet gösteren Kamu İhale Kurumu, 4734 sayılı Kanun'da belirtilen ilkeler doğrultusunda, 2017
yılında da faaliyetlerini özverili bir şekilde yürütmüştür. Kurum önümüzdeki süreçte de, kamu
kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacına yönelik olarak kamu alımları sisteminin
geliştirilmesine katkı sunacak çalışmaları sürdürecektir.
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