
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ NOTU 

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16.03.2019 Tarihli Resmi Gazetede 

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler yayımlanmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-03-16


Yapılan Düzenleme Önceki Düzenleme 

1 MADDE 1 – 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Ön yeterlik dokümanının veya ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza 

kullanılarak indirilebilmesi için adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak 

doküman indirilecek tüzelkişiler ile gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması 

zorunludur.” 

5. MADDENİN 3. FIKRASININ DEĞİŞMİŞ HALİ: 3) (Ek fıkra: 

07/06/2014–29023 R.G./1.md., Yürürlük: 1/1/2015) Ön yeterlik 

dokümanının veya ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak 

indirilebilmesi için adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak doküman 

indirilecek tüzelkişiler ile gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. 

Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş 

tüzelkişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının 

bu koşulu sağlaması gerekir. 

Başvuru ehliyeti 

MADDE 5 – 

(3) (Ek fıkra: 07/06/2014–29023 R.G./1.md., Yürürlük: 1/1/2015) Ön 

yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına 

doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş 

tüzelkişiler     ile    Türkiye     Cumhuriyeti     vatandaşı     gerçek kişilerin 

EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzelkişi ve Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir. 

2 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde yer alan “satın alındığı” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza 
kullanılarak indirildiği” olarak değiştirilmiştir. 

 7. MADDENİN 1. FIKRASININ (b) BENDİNİN DEĞİŞMİŞ HALİ: 

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için 

dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, belli 

istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı 

ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik 

başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi, 

Sürelerle ilgili genel esaslar 

MADDE 7 – (1) Süreler; 

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için 

dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 

danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı 

tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi, 



 

3 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 

alan “satın alındığı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 

danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanının teslim alındığı” 

ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği” olarak 

değiştirilmiştir. 

 8. MADDENİN 3. FIKRASININ DEĞİŞMİŞ HALİ: 

(3) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun 

farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya 

ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, 

dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarih, başvuruya 

konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. 

Başvuruların şekil unsurları 

MADDE 8 – 

(3) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun 

farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale 

dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, 

dokümanın satın alındığı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 

danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanının teslim alındığı 

tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih 

olarak belirtilir. 

4 MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Başlamış olan ihaleler 

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı 

veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun 

yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre 

sonuçlandırılır.” 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı 

yürütür. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME: İhale dokümanının basılı olarak idarelerden satın alınması uygulaması 01.06.2019 tarihinden itibaren kaldırılmış, 

dokümanların EKAP üzerinden e-imza ile indirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu değişiklik doğrultusunda, “doküman satın alınması” ibaresinin bulunduğu, 

EKAP’a kayıt olma zorunluluğuna, şikayet başvurusunda bulunma haklarına ve zeyilname taleplerine ilişkin maddelerde bu ibare “EKAP üzerinden e-imza 

 kullanılarak indirilmesi” olarak değiştirilmiştir. 

 
 

 

 


