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EKAP” i le,  kamuya yılda 5 milyarlık tasarruf

“Kamu Yararına Teknoloji Günü II”, Fujitsu’nun ev sahipliğinde, Intel ve 

Microsoft’un destekleriyle 8 Mart 2011’de Rixos Grand Hotel Ankara’da 

yapıldı. Etkinlikte kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımı üzerinde 

duruldu ve Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP) projesiyle ilgili güncel 

gelişmeler paylaşıldı. Toplantıda bilişimin bugününe ve 

geleceğine damgasını vuran bulut bilişim ve dinamik BT 

altyapıları gibi gelişmelerden de söz edildi. 

Kamunun yılda yaklaşık 5 milyar, uygulamayı kullanan şirketlerin 
ise 200 milyonluk tasarruf edeceği EKAP kapsamında Fujitsu, 
Hacettepe Teknokent’te 60 uzmanın çalışacağı bir ofis kuracak.

Toplantının en önemli bir konusu EKAP 
Projesi oldu. 10 Eylül 2010’da devreye alınan 
ve çalışmaları devam eden EKAP projesinin 
tüm sürümleri tamamlandığında Türkiye’deki 
ihalelerin bütünü elektronik ortamda, 
yüksek standartlarda ve şeffaf bir şekilde 
yapılabilecek. Kamu İhale Kurumu (KİK) ile 
imzalanan sözleşme gereği Fujitsu Türkiye, 
Ankara Hacettepe Teknokent’te kurulacak 
ofiste 60 kişilik uzman kadrosu ile projeyi 
yürütecek. Projede Fujitsu Türkiye ile birlikte 
Microsoft Türkiye de rol alıyor.
Bu yıl ikincisi gerçekleşen Kamu Yararına 
Teknoloji Günü etkinliğinin açılış panelinde, 
Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halit Zaim, Intel 
Genel Müdürü Çiğdem Ertem ve Microsoft 
Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cemal 
Akyel konuştular. Intel Genel Müdürü Ertem, 
İnternet kullanımının yaygınlaşmasının 
e-dönüşümün en önemli unsurlarından birisi 
olduğuna değinirken,  Microsoft Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Akyel, e-dönüşümdeki fırsat 

ve tehditlere dikkat çekti. Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Zaim ise, EKAP projesi kapsamında 
Ağustos’ta Ankara Hacettepe Teknokent’te 60 kişilik proje ofisi kurulacağını bildirdi. 
Açılış konuşmalarının ardından Fujitsu Hizmet Operasyonları ve Bölge Destek Grubu Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Benno Zollner “Kamuda Bilişim” başlıklı bir sunum yaptı. 
Zollner’in ardından KİK Başkanı Dr. Hasan Gül, EKAP projesini anlattı. Gül, sunumunda EKAP’ın 
sağlayacağı getiriler üzerinde durdu. Bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasının 
kurumlara daha verimli çalışma ve maliyetlerini daha etkin kontrol etme olanağı sunacağına 
işaret eden Gül, sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye, bilgi toplumuna dönüşüm süreci kapsamında e - devlet uygulamalarında önemli bir 
mesafe kat etmiştir; rakamlar bize bunu teyit etmektedir. Öte yandan proje, gerek özel, gerekse 
kamu sektörünün üretim ve hizmet süreçlerine gelişmiş teknolojilerin entegre edilmesi suretiyle 
daha fazla katma değer yaratılmasının önünü açmıştır. Bu açıdan çok önemli bir örnek teşkil 
etmektedir. ” 
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Rakamlarla EKAP Projesi
EKAP’ın ilk sürümü 1.0 sürümü 1 Eylül 2010’da, 1.1 sürümü 1 Aralık 2010’da, 1.2 
sürümü ise 1 Mart 2011’de devreye alındı. EKAP’ın devreye alındığı günden 28 Şubat 
2011’e kadar 6 ay içinde kayıtlı idare sayısı 21.000’i, kayıtlı istekli sayısı 12.000’i, 
kayıtlı kullanıcı sayısı ise 200 bini aştı.  
Bu süre zarfında 115 bin ihale kaydı yapıldı, 100 bin ilan yayımlandı, 156 bin teyit alındı 
ve 60 bin sözleşme bildirildi. EKAP web sitesini günde ortalama 60 bin kişi ziyaret 
etti. Bugüne kadar toplam ziyaretçi sayısı 6,5 milyonu geçti. Ayrıca Türkiye’nin her 
yerinden alan kodu çevrilmeden ulaşılabilecek EKAP Çağrı Merkezi 444 0 545 (KIK)  
oluşturuldu ve hizmet vermeye başladı. 
Projenin hayata geçmesiyle birlikte artan rekabet ve fiyat düşüşleri, ihale işlemlerinin 
daha kısa zamanda tamamlanması, ihale dokümanı basım maliyetlerinin azalması, 
tebligatların elektronik ortamda yapılması nedeniyle kamunun yılda yaklaşık 
olarak 4.7 milyar TL’yi aşkın tasarruf sağlayacakları tahmin ediliyor. EKAP projesi 
kapsamında ihaleye katılmak isteyen firmalar da ciddi tasarruf sağlayacak. Firmalar, 
teklif hazırlama işlemlerini daha kısa zamanda tamamlarken, imza beyannamesi 
ve sirküler sunma zorunluluğu da ortadan kalkacak. İhale dokümanı satın alma, 
oda kayıt belgesi sunma maliyetinin ortadan kalkması ile idareye gidip gelme 
maliyetinden yılda yaklaşık 200 milyon TL tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor. 
Uygulamayı kullanan kurumların tüm ihale dokümanlarını tek bir yerden on-line 
olarak kontrol edilebildikleri projenin elektronik teklif hazırlama, teklif gönderme, 
değerlendirme ve ihale sonuçlandırma uygulamalarının hayata geçmesiyle birlikte 
memnuniyetin de artacağı bekleniyor.

e-İhale Yönetmeliği yayımlandı
1 Eylül 2010’dan beri kullanılan Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun (EKAP) nihayet 
yönetmeliği yayınlandı.  Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Elektronik İhale Uygulama 
Yönetmeliği, 25 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, açık 
ihaleyle yapılan mal alımlarında elektronik teklif verilebilecek. Bu nedenle mal alımı ihalelerine 
katılacak şirketlerin EKAP’a üye olma zorunluluğu getirildi. EKAP üzerinden kısmen yürütülen 
e-ihale süreci, 32 maddelik bu yönetmelikle birlikte pilot idare olarak belirlenen idareler tarafından 
tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı ihalelerinde elektronik teklif uygulaması gerçekleştirilecek. 
KİK tarafından belirlenen pilot idareler dışındaki ihale teklifleri ise henüz elektronik ortamda 
alınmayacak.
e-İhale sürecinde KİK, kamu kurum ve kuruluşları, ihalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel 
kişileri bir protokol ile EKAP’a kaydedecek. EKAP üzerinden yapılan ihalelerde idarece hazırlanan 
yaklaşık maliyet EKAP’a kaydedilecek ve yaklaşık maliyetin açıklanması aşamasına kadar 
şifreli olarak tutulacak. İhaleye çıkmak isteyen idareler, ihale ve ön yeterlilik dokümanlarının 
hazırlanmasından önce EKAP üzerinden ihale kaydını gerçekleştirecek ve ihale kayıt numarası 
alacak. Daha sonraki süreçte ise idareler gerekli dokümanları EKAP üzerinde hazırlayarak kayıt 
altına alacak. İdari şartname, ön yeterlilik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma 
tasarısı gibi dokümanların hazırlanması süreçlerinde KİK mevzuatı dikkate alınacak. İhale 
komisyonu kâğıt ortamda gerçekleştirilen ihale süreçlerinde olduğu gibi tekrar kurulacak ve 
EKAP üzerinde tanımlanarak belgelere erişim konusunda yetkilendirilecek.
e-Teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak 
ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek. EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi 
kuruma göndermeden önce şifreleme işlemini yapacak. Şifreleme sonucunda EKAP tarafından 
oluşturulan e-anahtar, istekli tarafından kaydedilecek ve kurum tarafından belirlenecek 
şifreleme ve saklama yöntemiyle ihale bitiş süresine kadar saklanacak. e-Teklif ve e-anahtar 
alınma zamanları zaman damgası ile kayıt altında olacak.
İhale komisyonu teklifleri EKAP üzerinde açacak. Virüs gibi tehditler durumunda ihale süreciyle 
ilgili tutanak tutulacak. Tekliflere ilişkin itirazlar ve eksik belgeler bu süreçten sonra kabul 
edilmeyecek. Komisyon bundan sonraki süreçte ihaleye ilişkin gerçekleştireceği tüm oturumları 
EKAP üzerinde yapacak ve bu oturumlar EKAP üzerinde kayıt altına alınacak.
e-İhale iptali, ihaleyi kazanan isteklinin duyurulması ve sözleşme süreci de elektronik ortamda 
paylaşılacak.
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