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KİK: e-imza ile 
doküman 
indirilecek

1 Aralık’tan itibaren ihale dokümanı e-imza 

kullanılarak indirilebilecek, 1 Mart 2011’te 

ise tıbbi cihaz alımlarında bütün ihale 

işlemleri kâğıtsız olarak e-ortamda yapılacak. 

Daha sonra e-teklif,  tüm sektörlerde 

yaygınlaştırılacak.

İhale dokümanının elektronik ortamda hazırlanmasını içeren elektronik ihale (e-ihale) 
sürecinin ilk adımını hayata geçiren Kamu İhale Kurumu (KİK), ikinci adımı 1 Aralık 2010’da 
atacak. KİK Başkanı Hasan Gül, 1 Aralık 2010’dan itibaren ihale dokümanının elektronik 

imza (e-imza) kullanılarak indirilebileceğini, 1 Mart 2011’de ise pilot sektör olarak belirlenen tıbbi 
cihaz alımlarında bütün ihale işlemlerinin kâğıtsız olarak e-ortamda yapılmaya başlanacağını 
bildirdi. 

Kurum bütçesi ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na 26 Kasım 2010’da bir sunum yapan 
Gül, yapılan araştırmaların, e-ihaleye geçilmesiyle alıma taraf olan kamu kurumları ile isteklilerin 
yıllık kamu alımları tutarının yüzde 20’sine varan oranda tasarruf sağlandığını gösterdiğine dikkat 
çekti. 

2008’de 5812 sayılı yasa ile Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun (EKAP) kurulması görevinin 
KİK’e verildiğini anımsatan Gül, EKAP’ın 1 Eylül 2010’da devreye alındığını, 1 Eylül itibarıyla en 
uzun ihale süresinin 40 günden 28 güne indirildiğini anlattı.

EKAP’ın 1 Aralık 2010’da devreye alınacak ikinci aşamasında, istekliler ihale dokümanını 
e-imza kullanarak indirebilecekler. Ayrıca, idareler, isteklilerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi 
üzerinden vergi borcu, bilanço ve gelir tablosu bilgileri, SGK sistemi üzerinden ise prim borcu 
bilgisi sorgulayabileceği için isteklilerden belge talep edilmeyecek.

1 Mart 2011’de başlayacak üçüncü aşamasında ise pilot sektör olarak belirlenen tıbbi cihaz alımları 
için e-teklif ve e-teklif değerlendirme aşamaları da dahil olmak üzere bütün ihale işlemleri 
kâğıtsız ortamda yapılacak. E-ihalenin “tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinde” başlatılmasının 
nedeni, bu alandaki mal alımları için kodların İlaç ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTTUB) 
bulunması. 

Sonraki aşamalarda ise e-teklif tüm sektörlere yaygınlaştırılacak. Tüm satın alma kalemleri 
sayısallaştırılacak, e- katalog kullanılacak, şikâyet başvuruları ve sözleşme yönetimi e-ortamda 
yapılacak, e-eksiltme uygulanacak, dinamik satın alma sistemi kurulacak ve akreditasyon-
sertifikasyon sistemi oluşturulacak.

Gül, EKAP’ın kullanımında yaşanabilecek sorunların çözümüne yönelik olarak Türkiye’nin her 
yerinden ulaşılabilecek EKAP çağrı merkezi 444 0 545 (KİK) oluşturulduğunu, EKAP’ın kullanımına 
ilişkin yardım videoları hazırlandığını da söyledi.
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