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ELEKTRONİK EKSİLTME
(Tanım)

Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından

elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni
fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni
değerlerin

bir elektronik araç marifetiyle otomatik
değerlendirme metotları kullanılarak

yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması
şeklinde tekrar eden işlemlerdir.

2



AMAÇ

 Kamu alımlarında rekabetin
arttırılması,

 Kaynakların daha verimli
şekilde kullanılması,

 İsteklilere teklif
değerlendirme
aşamasından sonra tekrar
yarışma imkanı verilmesi

ELEKTRONİK EKSİLTME
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ELEKTRONİK EKSİLTME

Hangi ihale usulleri? (Uygulama

Yönetmeliklerine Göre)

- Açık İhale Usulü

- Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
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ELEKTRONİK EKSİLTME

Hangi ihale türleri?

- Mal Alımı İhaleleri (mad. 58/B)

- Hizmet Alımı İhaleleri (Danışmanlık

hizmet alımı niteliğinde olanlar hariç) (mad.
59/B)

- Yapım İşi İhaleleri (Ön projeyle
çıkılanlar hariç) (mad. 60/B)
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ELEKTRONİK EKSİLTME
(Genel)

• ADTA istenilmeksizin sonuçlandırılan
ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat
dışı unsurlar üzerinden,

• Diğer ihalelerde ise yalnızca fiyat dışı
unsurlar üzerinden elektronik eksiltme
yapılabilir.

• Kısmi teklife açık ihalelerde, kısımlar için
eksiltme yapılabilir.
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ELEKTRONİK EKSİLTME
(Genel)

Elektronik eksiltme tamamlanana kadar,

– istekliler,

– teklif fiyatları,

– eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri

– yaklaşık maliyet

Açıklanmaz.
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• E-eksiltme, hem fiziki ortamda yapılan ihalelerde
hem de e-ihalelerde yapılabilir.

• İlanda ve İdari şartnamede belirtilir.

• EKAP üzerinde tamamen elektronik olarak
gerçekleştirilir.

ELEKTRONİK EKSİLTME
(Genel)
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İDARE AÇISINDAN  E-EKSİLTME

E-eksiltme 
kayıt işlemleri

E-eksiltmeye 
davet

E-eksiltme 
izleme ve 

değerlendirme



(I-II) E-EKSİLTME KAYIT
İŞLEMLERİ

1) Teklif İşlemleri
menüsünden ‘Elektronik
Eksiltme İşlemleri’ seçilir.

2) Sonraki ekranda ilgili
ihale bilgileri girilir.



3) Eksiltme yapılacak kısım
için ‘Yeni Kayıt’ butonuna
tıklanır.

(III) E-EKSİLTME KAYIT
İŞLEMLERİ



E-EKSİLTMEDE ANAHTAR KAVRAMLAR

 Eksiltmenin başlayacağı tarih ve saat

 Tur sayısı

 Tur süresi

 Asgari fark aralığı



(IV) E-EKSİLTME KAYIT 
İŞLEMLERİ
4) Davetin gönderildiği
tarihten itibaren asgari 2 iş
günü sonrası seçilmek koşulu
ile E-Eksiltmenin Başlayacağı
Tarih/Saat alanına tarih ve saat
bilgisi,

En fazla 5 tur ile sınırlı olmak
koşulu ile tur sayısı bilgisi,



(IV) E-EKSİLTME KAYIT 
İŞLEMLERİ
4) E-eksiltmenin toplam
süresinin, her bir kısım/ihale
için bir iş günü mesai saatleri
içerisinde bitmesi koşulu ile
tur süresi bilgisi,

Her tur için eksiltilmiş yeni
tekliflerin asgari fark aralığı TL
cinsinden girilerek kaydedilir.



(V) E-EKSİLTME KAYIT 
İŞLEMLERİ
5) Elektronik eksiltmenin
tamamlanacağı tarih/saat
bilgisi sistem tarafından
otomatik hesaplanarak
Elektronik Eksiltme Zaman
Çizelgesi görüntülenir.

Elektronik eksiltme kayıt işlemi
tamamlanmış ancak elektronik
eksiltmeye davet tebligatı
yapılmamış ihale/kısım için
güncelleme işlemleri
yapılabilir.



(VI) TEBLİGAT İŞLEMLERİ

6) Daha sonra tebligat
işlemleri EKAP
yönlenlendirme ekranları
yardımı ile tamamlanır.

Elektronik eksiltmeye davet
tebligatı yapılmış ihale/kısım
için elektronik eksiltme tarihi
henüz gelmediyse elektronik
eksiltme daha sonraki bir
tarihe ertelenebilir.



(I) E-EKSİLTMENİN
İZLENMESİ
1) Eksiltme tarih ve saat
geldiği zaman EKAP
üzerinden yeni teklifler e-
teklif olarak verilir ancak
e-anahtar gönderilmez.

İhale/kısma ilişkin
elektronik eksiltme devam
ediyorsa açılan ekranda,
tamamlanan tur/turlar
için teklif veren istekli
sayısı gösterilir.



(II) E-EKSİLTMENİN
İZLENMESİ

2) Elektronik eksiltme
tamamlanmış ise açılan
ekranda Tur Detay butonu
ile teklif veren istekliler,
sıralamaları ve eksiltilmiş
teklif tutarları
görüntülenir.



(I)E-EKSİLTME 
YENİLEME 
İŞLEMLERİ
1) Elektronik eksiltmesi
tamamlanmış ve durumu
uygun olan ihale/kısım için
elektronik eksiltme
yenilenebilir. Yeni eksiltme
isteklilerin daha önceki
eksiltmede verilmiş olan son
teklif tutarları üzerinden yapılır.



(II)E-EKSİLTME 
YENİLEME 
İŞLEMLERİ
2) Açılan ekranda
Elektronik Eksiltmenin
Yenilenmesine ilişkin
olarak:
 Teknik Aksaklık veya
 Geçerli Tekliflerde

Değişiklik Olması
sebeplerinden uygun olan
seçilir.



ELEKTRONİK EKSİLTME
(Davet)
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• Yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden
aynı anda eksiltmeye davet edilirler.

• Davet edilmeyecek isteklilere ise davet
edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme
başlamadan önce bildirilir.

• Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.
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ELEKTRONİK EKSİLTME
(Davet)



Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat
dışı unsurlar ile

 eksiltmenin zamanı,

 süresi,

 tur sayısı ve

 asgari fark aralığı gibi

gerekli hususlar belirtilir.
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ELEKTRONİK EKSİLTME
(Davet)



Elektronik Eksiltmeye Davet Formu ekinde;

EKSİLTME ZAMAN ÇİZELGESİ yer almaktadır.
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ELEKTRONİK EKSİLTME
(Davet)



Eksiltmede sunulacak yeni tekliflerin, farklı bir kişi
tarafından imzalanabilmesi için;

– e-teklif alınan ihalelerde bu kişinin temsile
yetkili olduğunu gösteren belgelere ilişkin
bilgilerin YBT beyan edilmesi,

– Diğer ihalelerde ise bu belgelerin eksiltmeden
önce idareye sunulması gerekmektedir.
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E-EKSİLTME TEKLİF İŞLEMLERİ



E-EKSİLTME TEKLİF İŞLEMLERİ



• Eksiltilmiş teklifler eksiltme turlarında,

– Herhangi bir sıralama olmaksızın ve

– En az asgari fark aralığı kadar eksilterek

verilir.

• Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde
eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır.
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• Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde yeni
tekliflerin Ortak girişim ortaklarının tamamı
tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur.
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• Turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli,
sonraki turlarda da teklif veremez.

• Elektronik eksiltmenin her aşamasında,
isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde
bildirilir.
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• İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla,

– diğer isteklilerin sıralamaları ve

– istekli sayısı da

ayrıca bildirilebilir.

• Ancak, elektronik eksiltme süresince
isteklilerin kimlikleri açıklanmaz.
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Alım Konusu: 400 adet nebulizatör alımı

Tur sayısı : 3

Geçerli teklif: 3

İstekli A: 100.000 TL

İstekli B: 120.000 TL

İstekli C: 140.000 TL

Her tur için verilen teklif verme süresi: 30 dakika

Asgari Fark: 5.000 TL

ELEKTRONİK EKSİLTME
Örnek
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ELEKTRONİK 

EKSİLTME

İLK TEKLİFLER

İstekli A

100.000

1.Sıra 

İstekli B

120.000

2.Sıra

İstekli C

140.000

3.Sıra

ELEKTRONİK EKSİLTME
Örnek
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ELEKTRONİK 

EKSİLTME

• İstekli A: 90.000  (-10.000)

• İstekli B: 85.000 (-35.000)

• İstekli C: 110.000 (-30.000)

TUR

1

ELEKTRONİK EKSİLTME
Örnek
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İstekliler Kendi Ekranlarında Ne Görecek ?

(Bir isteklinin, diğer isteklilerin sıralarını ve toplam istekli
sayısını görebilmesi ihale dokümanında düzenleme gerektirir.)

İS
TE

K
Lİ

 A

1- İstekli B

***

2-(SİZ) İstekli A

90.000 TL

3-İstekli C

***

İS
TE

K
Lİ

 B
1- (SİZ) İstekli B

85.000 TL

2-İstekli A

***

3-İstekli C

***

İS
TE

K
Lİ

 C

1- İstekli B

***

2-İstekli A

***

3-İstekli C (SİZ)

110.000

ELEKTRONİK EKSİLTME
Örnek



• Eksiltme

– Davette belirtilen tarih ve saatin dolması,

– Tur sayısının tamamlanması,

– Bekleme süresinde asgari fark aralığına sahip
teklif alınmaması,

Hallerinde sona erer.

• Tekliflerin eşit olması halinde kura yöntemine
başvurulur.
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1

TEŞEKKÜRLER 

Murat YÜKSEK
Grup Başkanı


