6- ELEKTRONĠK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) ÜZERĠNDEN ĠHALE KAYDI YAPILIR.
İhale dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformu (Ekap)
üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası verilir ve bu aşamadan
sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.
İdareler;
a) İhtiyaç raporunun hazırlanması,
b) İhale dokümanının hazırlanması,
c) İhale kaydının yapılması,
ç) İhale kayıt numarasının alınması,
d) İlanların yayımlanması,
e) İhale komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı,
f) Dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması,
g) Başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi ihale sürecine ilişkin
işlemler
ğ) İhale sonuç işlemlerinden kurumca belirlenenleri, ilgili ikincil mevzuattaki düzenlemeleri esas alarak
Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) gerçekleştirir.
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EK MADDE 1- (Ek: 30/7/2003-4964/41 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/26 md.)
Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ilan,
ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin
hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale
kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler
kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden
gerçekleştirilebilir.
Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların
kullanımına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.
Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak bütün ilanlar aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları
Platformunda da yayımlanır.
Bu Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine ilişkin olarak Elektronik Kamu
Alımları Platformu üzerinden sistemler kurulabilir. Bu sistemlerin kurulması, kurdurulması, denetlenmesi,
yetkilendirilen kuruluşların yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında
Kurum yetkilidir.
KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ
Madde 29- Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
29.1. İdarelerce ön ilan, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan, ilan yapılmaksızın yapılan ihalelerde
ise davet yazısı gönderilmeden önce Kurumdan İhale Kayıt Numarası (İKN) alınması zorunludur. İstisna
kapsamında yapılan ihaleler için de İKN alınacaktır. Ayrıca çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak her bir
münferit alım için de münferit sözleşme onay belgesi hazırlanmadan önce İKN alınacaktır.
29.2. Her bir ihale işlem dosyası için İhale Kayıt Formu doldurularak Kurumdan alınan İKN, ait olduğu ihale ile
ilgili tüm işlemlerde ve Kurumla internet üzerinden veya yazılı olarak yapılacak yazışmalarda kullanılacaktır.
29.3. İhale Kayıt Numarası ihale onayı ile bağlantılı olup, ihale onayı değiştirildiğinde ve/veya iptal edildiğinde
idarece İhale Kayıt Numarası da iptal edilecektir. Aynı işle ilgili olarak yeni bir ihale onayı alındığında ise,
idarece yeni bir İhale Kayıt Numarası alınacaktır.
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Bu madde başlığı 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin hükmüdür.

