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Kaynağından Doğru ve Güvenilir Bilgi



Bölümün Amacı
Bu bölümü tamamladıktan sonra;

E-Eksiltme süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olacaksınız.



EKAP’a Giriş
E-Eksiltme

xxxxxxx



İhtiyaç Raporu İşlemleri (1/3)

Menüde “İhale Öncesi”
sekmesinden “İhtiyaç Raporu
İşlemleri” linki tıklanır. Açılan
ekranda “Yeni İhtiyaç Raporu
Kayıt” butonuna tıklanır.

İhtiyaç raporu oluşturmak için

gerekli bilgiler sisteme girilir.

Kısmi teklife kapalı olan

ihalelerde “Elektronik Eksiltme

yapılacak mı?” sorusu

görüntülenir. Kısmi teklife açık

olan ihalelerde ise “Kısımlardan

en az biri için Elektronik Eksiltme

yapılacak mı?” sorusu

görüntülenir ve her iki durumda
da “Evet” seçilir. “İlerle” butonuna

tıklanır.

E-Eksiltme



İhtiyaç Raporu İşlemleri (2/3)

İhalenin

kısımlarına/kalemlerine

ilişkin bilgiler girilir ve

“İleri” butonuna tıklanır.

E-Eksiltme



İhtiyaç Raporu İşlemleri (3/3)

Kısmi teklife açık ihalelerde “E-Eksiltme

Yapılacak Kısımlar” sekmesi görüntülenir.

Açılan ekranda “E-Eksiltme Yapılmayacak

Kısımlar” bölümünden seçilenler sağ ok

işaretiyle “E-Eksiltme Yapılacak Kısımlar”
bölümüne aktarılır.

Böylece elektronik eksiltme yapılacak
kısımlar belirlenmiş olur. “İleri” butonuna

tıklanır.

“İhtiyaç Raporu Özet Bilgiler” ekranında

elektronik eksiltmenin yapılmasına ilişkin

bilgiler ve elektronik eksiltme yapılacak
kısım bilgileri gösterilir. “Kaydet”
butonuyla İhtiyaç Raporu oluşturulur.
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İhale Kayıt İşlemleri

İhale bilgileri girilir. Kısmi teklife

kapalı olan ihalelerde “Elektronik

Eksiltme yapılacak mı?” sorusu

görüntülenir. Kısmi teklife açık olan

ihalelerde ise “Kısımlardan en az

biri için Elektronik Eksiltme

yapılacak mı?” sorusu görüntülenir

ve her iki durumda da “Evet”

seçilir.

“İlerle” butonuna tıklanır. Özet ve

kayıt ekranı görüntülenir. İhale

özet bilgileri ekranında elektronik

eksiltme bilgisi “Evet” olarak

gösterilir. İhale bilgileri onaylanır

ve “Kaydet” butonuna tıklanır.

İhalenin başarıyla kaydedildiğine

dair bilgi notu görüntülenir.
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İhale Dokümanı Hazırlama İşlemleri (1/2)

İlgili ihale için İhale Kayıt Numarası alınır ve

“İhtiyaç Raporu Seç“ butonuna tıklanır.

İhtiyaç raporu bağlama ekranında elektronik

eksiltme yapılması öngörülen ihtiyaç raporları

listelenir. “İhaleye Bağla“ butonu ile ilgili

ihtiyaç raporu bağlanır.

İhtiyaç raporu bağlanan ihalenin “Teknik

Şartname ve Diğer Belge İşlemleri”

ekranından teknik şartname ile ilgili işlemleri

gerçekleştirilir.
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İhale Dokümanı Hazırlama İşlemleri (2/2)

Teknik şartnamenin yüklenmesi ve

onaylanmasının ardından idari şartname

oluşturma işlemlerine başlanır.

İhale kayıt sırasında elektronik eksiltme

sorusu «Evet» seçildiğinden, idari

şartname 21. maddedeki “Elektronik

Eksiltme öngörülüyor mu?” sorusu için

«Evet» seçeneği seçili gelir ve

değiştirilemez. Ayrıca aynı maddede yer

alan bildirim yöntemi de seçili

gösterilmekte ve değiştirilememektedir.

Elektronik eksiltme yapılması öngörülen

yapım işi ihalelerinde, yalnızca uygulama

projesi veya kesin proje seçilerek ihale

dokümanı oluşturulabilir.
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İhale İlanı Hazırlama İşlemleri

İhalenin onaylanmasından sonra

ilan hazırlama adımına geçilir ve

menüde “İhale Öncesi”

sekmesinden “İlan Hazırlama” linki

tıklanır. Açılan ekranda İlan Bedeli

girilerek “Hazırla” butonuna tıklanır.

İlanın «Diğer Hususlar»

maddesinde elektronik eksiltmenin

yapılacağına dair metin gösterilir

ve “Kaydet” butonuna tıklanır.
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Teklif Değerlendirme İşlemleri (1/3)

İhale tarih saatinin

gelmesiyle birlikte teklif

değerlendirme işlemlerine

başlanır. 1. oturum işlemleri

tamamlanır. Elektronik

eksiltmesiz ihalelerin mevcut

sürecinden farklı olarak

"Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin

Tutanak" birinci oturum

sonunda değil ikinci

oturumda gösterilir. Birinci

oturumun tamamlanmasının

ardından ikinci oturuma

geçilir.
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Teklif Değerlendirme İşlemleri (2/3)

İkinci oturumda tekliflerin
değerlendirilme durumları belirlenir.
Eksiltme olan kısımlar için
eksiltmenin durumuna ilişkin bilgi
mesajı verilir.
Bkz. "Bu kısımda elektronik eksiltme 
yapılması öngörülmüştür." 
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Teklif Değerlendirme İşlemleri (3/3)

(Kalem Teklif Giriş İşlemleri)

Elektronik eksiltme yapılması öngörülen

ihalede/kısımda geçerli tekliflerin

değerlendirilme işlemleri tamamlandıktan

sonra geçerli tekliflerin kalem teklif

girişleri yapılır. Kalem teklif girişleri, tüm

istekliler için kalem fiyatlarının toplamı,

kısım fiyatı ile tutarlı olacak şekilde

yapılmalıdır. Daha sonra “Elektronik

Eksiltme İşlemleri” ekranından eksiltmeye

ilişkin bilgilerin kaydı yapılır.
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Eksiltme Kayıt İşlemleri (1/5)

Teklif İşlemleri menüsünde yer alan “Elektronik Eksiltme İşlemleri” bağlantısına tıklanır. 

E-Eksiltme



Eksiltme Kayıt İşlemleri (2/5)

Açılan ekranda ihale arama kriterleri alanından ilgili ihaleye ilişkin bilgiler girilir ve seçim yapılır.
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Eksiltme Kayıt İşlemleri (3/5)

Seçilen ihaleye ilişkin açılan ekranda

İhale Adı, İKN ve İhale Tarihi bilgileri

gösterilir. Elektronik eksiltme kaydı

yapılacak ihale/kısım listelenir.

"Excel’e Aktar" butonu ile elektronik

eksiltmeye ilişkin bilgiler excel

dokümanı olarak indirilir.

Kısmi teklife açık bir ihalede

elektronik eksiltme öngörülen

kısımları aramak için E-Eksiltme

Durumu ve E-Eksiltme Tarih Aralığı

arama filtreleri kullanılarak "Ara"

butonuna tıklanır.

Eksiltme kaydı yapılacak kısım için

"Yeni Kayıt" butonuna tıklanır.
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Eksiltme Kayıt İşlemleri (4/5)

Açılan ekranda, eksiltme

bilgilerinin kaydedileceği

ihale/kısım adı ve bilgi girişi

alanları görüntülenir. Davetin

gönderildiği tarihten itibaren iki

iş günü geçmeden eksiltmeye

başlanamadığından E-

Eksiltmenin Başlayacağı

Tarih/Saat alanına en erken iki

(2) iş günü sonrası seçilecek

şekilde bilgi girişi yapılır. Tur

sayısı en fazla beş (5) seçilebilir.

Tur Süresi, eksiltme (tur sürelerinin toplamı) bir (1) iş günü ve mesai saatleri içerisinde tamamlanacak şekilde ayarlanmalıdır. Tur Süresi 

alanına Dakika olarak giriş yapılmalıdır. Elektronik eksiltme süresince isteklilerin bir sonraki turda da teklif verebilmeleri için tekliflerini 

en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmeleri gerekmektedir. Asgari Fark Aralığı alanına girilecek değer Türk Lirası cinsinden olmalıdır.

E-Eksiltme



Eksiltme Kayıt İşlemleri (5/5)

Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra E-Eksiltme Zaman

Çizelgesi Oluştur butonuna tıklanır.

Elektronik eksiltmenin tamamlanacağı tarih/saat

bilgisi sistem tarafından otomatik hesaplanarak

Elektronik Eksiltme Zaman Çizelgesi görüntülenir.

«Kaydet ve Tebligat Düzenle» butonuyla Eksiltme

Kayıt İşlemleri tamamlanmış olur.

E-Eksiltme



Eksiltme Güncelleme İşlemleri

Eksiltme kayıt işlemi

tamamlanmış, ancak eksiltmeye

davet tebligatı yapılmamış

ihale/kısım için güncelleme

işlemleri yapılabilir.

E-Eksiltme



Eksiltmeye Davet (1/2)

«Kaydet ve Tebligat Düzenle» butonuna

tıklandığında sistem «Tebligat Kayıt» ekranına

yönlendirme yapar. Ancak Kullanıcılar «Tebligat

Kayıt» ekranına menü aracılığıyla da erişim

sağlayabilir.

Tebligat Kayıt ekranında tebligat türü Elektronik

Eksiltmeye Davet – KİK022.B/EKAP-M seçilir ve

İlerle butonuna tıklanır.
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Açılan Tebligat Kayıt ekranında

tebligata ilişkin bilgiler girilir.

Kısmi teklife açık ihalelerde,

elektronik eksiltme öngörülen

kısımlara ilişkin ayrı ayrı tebligat

gönderilmektedir. «Kaydet ve

Gönder» butonuyla tebligat

gönderme işlemi tamamlanır.

Eksiltmeye Davet (2/2)

E-Eksiltme



Eksiltme İmza Yetkilisi İşlemleri (1/3)

İdare, eksiltme başlamadan önce elektronik eksiltmeye katılmak isteyen isteklilerin tanımladıkları e-

eksiltme imza yetkililerini onaylama işlemlerini tamamlamalıdır. Teklif İşlemleri menüsünde 

“Elektronik Eksiltme İmza Yetkilisi İşlemleri” bağlantısına tıklanır. 

E-Eksiltme



İlgili ihale seçildikten sonra

Elektronik Eksiltme İmza Yetkilisi

İşlemleri ekranı görüntülenir. E-

eksiltme imza yetkilisi

tanımlanacak ihale bilgileri

görüntülenir ve istekli tarafından

eklenen imza yetkilileri listelenir.

Seçilen ihalenin elektronik

eksiltmesinde teklif verecek olan

e-eksiltme imza yetkilisini

onaylamak için mavi ikon ile

gösterilen Onay butonuna

tıklanır.

Onaylanan e-eksiltme imza

yetkililerinin elektronik

eksiltmede verdikleri teklifler

geçerli olacaktır.

Eksiltme İmza Yetkilisi İşlemleri (2/3)
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İmza yetkilisini reddetmek için 

kırmızı ikon ile gösterilen 

Reddet butonuna tıklanır. 

Reddetme sebebi seçilir ve 

Kaydet butonuna tıklanır.

Eksiltme İmza Yetkilisi İşlemleri (3/3)

E-Eksiltme



Eksiltmenin Ertelenmesi

Elektronik eksiltmeye davet

tebligatı yapılmış ihale/kısım için

elektronik eksiltme tarihi henüz

gelmediyse elektronik eksiltme

daha sonraki bir tarihe

ertelenebilir. Açılan ekranda “Yeni

Kayıt” ekranında olduğu gibi

elektronik eksiltme yapılacak

ihale/kısım için eksiltme bilgileri

girilir. “E-Eksiltme Zaman

Çizelgesi Oluştur” butonuna

tıklanır. Elektronik eksiltme zaman

çizelgesi sistem tarafından

oluşturulur. “Kaydet ve Tebligat

Düzenle” butonu ile tebligat

gönderme ekranına yönlendirilir.

E-Eksiltme



Eksiltmenin İzlenmesi (1/2)

Elektronik eksiltmesi devam eden

veya tamamlanmış ihale/kısımlarda,

elektronik eksiltmeye ilişkin

bilgilerin görüntülenebilmesi için

İzleme butonuna tıklanır.

E-Eksiltme



Eksiltmenin İzlenmesi (2/2)

Devam Eden Eksiltmeler

İhale/kısma ilişkin elektronik eksiltme devam

ediyorsa açılan ekranda, tamamlanan tur/turlar

için teklif veren istekli sayısı gösterilir.

E-Eksiltme



Tamamlanan Eksiltmenin Görüntülenmesi (1/2)

Elektronik eksiltme tamamlanmış ise

açılan ekranda Tur Detay butonu ile

teklif veren istekliler, sıralamaları ve

eksiltilmiş teklif tutarları görüntülenir.

E-Eksiltme



Tamamlanan Eksiltmenin Görüntülenmesi (2/2)

Kullanıcı tamamlanan

eksiltmelerde kalem detaylarını

da görebilmektedir.

E-Eksiltme



Eksiltmenin Yenilenmesi (1/4)

Teknik Aksaklık Sebebiyle

Elektronik eksiltmesi tamamlanmış olan

ihale/kısım için elektronik eksiltme

yenilenebilir. Ancak yenileme

yapılabilmesi için bunu gerektirecek

şartların oluşması gerekmektedir.

Yeni eksiltme, isteklilerin daha önceki

eksiltmede vermiş olduğu son teklif

tutarları üzerinden yapılır.

Elektronik eksiltme süresince teknik

sorunlarla karşılaşılması sebebiyle

elektronik eksiltme yenilenebilir. İşlem

için Yenileme butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Elektronik Eksiltmenin

Yenilenmesine İlişkin Gerekçe olarak

“Elektronik eksiltme süresince teknik

sorunlarla karşılaşılması sebebiyle”

seçilir.
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Teknik aksaklık tespiti için öncelikle etkileşim merkezinin aranarak Tur bilgisinin öğenilmesine ilişkin bilgi 

notu gösterilir. 

Eksiltmenin Yenilenmesi (2/4)

Teknik Aksaklık Sebebiyle
E-Eksiltme



Elektronik eksiltmenin, teknik aksaklık

yaşanan turdan başlaması için ilgili tur

bilgisi seçilir. E-Eksiltmenin

Başlayacağı Tarih/Saat, Tur Süresi ve

Asgari Fark Aralığı bilgileri girilir. «E-

Eksiltme Zaman Çizelgesi Oluştur»

butonuna tıklanır.

“Yeni Kayıt” ekranında olduğu gibi

elektronik eksiltme zaman çizelgesi

sistem tarafından oluşturulur. “Kaydet

ve Tebligat Düzenle” butonu ile

tebligat gönderme ekranına

yönlendirilir.

Eksiltmenin Yenilenmesi (3/4)

Teknik Aksaklık Sebebiyle
E-Eksiltme



Eksiltmenin Yenilenmesi (4/4)

Geçerli Tekliflerde Değişiklik Olması Sebebiyle

Elektronik eksiltme süresince geçerli

tekliflerde değişiklik olması sebebiyle

elektronik eksiltme yenilenebilir.

İşlem için Yenileme butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Elektronik Eksiltmenin

Yenilenmesine İlişkin Gerekçe olarak

“Geçerli tekliflerde değişiklik olması

sebebiyle” seçilir.

Elektronik eksiltmenin tur bilgisi

değiştirilemez. Elektronik eksiltme 1.

turdan başlamak üzere isteklilerin

önceki eksiltmede vermiş oldukları

son teklif tutarları üzerinden yapılır.

E-Eksiltme



Eksiltmenin Değerlendirme İşlemleri (1/3)

Elektronik eksiltme tamamlandıktan

sonra teklif değerlendirme

işlemlerine «Teklif Sonuç» ekranı ile

devam edilir.

E-Eksiltme



Eksiltmenin tamamlanması ile birlikte 2.

Oturum Teklif Sonuç ekranında ilgili kısım

tıklandığında «Bu kısımda eksiltme

tamamlanmıştır» bilgi mesajı

görüntülenir. Eksiltme sonrası teklif

tutarları Teklif Tutarı alanında gösterilir.

Eksiltme sonucunda isteklilerin teklif

fiyatına göre sıralaması ise Eksiltme

Sıralama kolonunda gösterilir. Teklif

Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak eksiltme

tamamlandığı için görüntülenebilir hale

gelmiştir.

Eksiltmenin Değerlendirme İşlemleri (2/3)
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En avantajlı tekliflerin belirlenmesi ile teklif

değerlendirme süreci sona erdirilir.

Komisyon Kararı Oluşturma işlemi ile

mevcut ihale süreçlerine devam edilir.

Eksiltmenin Değerlendirme İşlemleri (3/3)

E-Eksiltme



İletişim
EKAP Akademi

Telefon
0 312 233 60 00

Adres
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Kamu 

İhale Kurumu Binası, 1596. Cadde No:8 06800 

Bilkent / Çankaya /Ankara

E-posta
ekapakademi@kik.gov.tr
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