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PROJE ÖZETİ 

Elektrik dağıtım şirketleri mal ve hizmet alımı konusunda sürekli ihaleler düzenlemektedir. Bu 

bakımdan hazırladıkları ihaleler yüksek iş yükü oluşturmakta, aynı zamanda ihalelerin 

hazırlanma tipleri bakımından farklılık göstermesi bu prosedürlerin karmaşık hale gelmesine 

yol açmaktadır. Zaten karmaşık olan bu süreçler insan eli ile yönetilmekte, bu da ihalelerde 

çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. 

Lisansı gereği şebeke işletme hakkına sahip olan elektrik dağıtım şirketleri, özel sektör 

konumunda bulunup kamu ihale mevzuatına tabi bulunmamaktadır. Bu bakımdan elektrik 

dağıtım şirketlerinin satın alma-satma ve ihale süreçlerini düzenlemek amacıyla 29722 sayılı 

25 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-

Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Bu 

yönetmelik dağıtım şirketlerine kendi satın alma, satma ve ihale prosedürlerini hazırlama 

yükümlülüğü getirmekte, aynı zamanda bu süreçlerde uygulanacak olan genel kuralları 

düzenlemektedir.  

Yukarıda bahsedilen yönetmelik, ihalelerin elektronik ortamda düzenlenmesine izin vermekte 

olup, belirli şartların sağlandığı yetkili kuruluşlarla onaylanan yazılımlar ile ihalelerin 

elektronik ortamda yapılmasına izin vermiş, bu şartları ilgili yönetmeliğin 9. Maddesinin 2. 

fıkrasında sıralamıştır. Daha sonrasında yönetmeliğin bu maddesi 31 Mayıs 2017 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile değiştirilmiş olup, ilgili madde “E-posta ile 

ihale teklifi alınamaz.” haline gelmiştir. Bu maddenin Dağıtım Şirketleri’nin yönetmeliğin ilk 

halindeki bir portal aracılığıyla ihale düzenlemesini kısıtlamadığı düşünülmekte olup, 

hazırlanan yazılımın yönetmeliğin ilk halindeki şartlara uyması gözetilmiştir.  

Bu şartlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

 Tekliflerin dağıtım şirketi tarafından ihale son teklif verme tarihine kadar 

görülememesi, 

 İhale son teklif verme tarihinden sonra isteklilerin tekliflerine müdahale edilememesi 

ve değiştirilememesi, 

 Açık ihalelerde tüm isteklilerin, davetiye usulü ihalede kısa listedeki tüm adayların 

ihalelere erişebilmesi, 

 Tüm bilgi güvenliği şartlarının sağlanması 

Bu şartlar -bilgi güvenliği şartı hariç- ihalelerin düzenlenmesinde genel olarak ortaya 

çıkabilecek önemli sorunlar olarak görülebilir. Bu bakımdan elektronik ortamda düzenlenecek 

ihalelerin bu sorunların önüne geçebileceği düşünülmektedir. Bunun ihalelerde güvenilirliği, 

şeffaflığı, eşit muameleyi artırması, isteklilerin sayısını artırması ve kaynakların daha verimli 

kullanılmasını sağlaması beklenmektedir. 

Farklı sektörlerde kullanılan ya da genel amaçlarla kullanılan e-ihale yazılımları bulunsa da 

elektrik dağıtım şirketlerinin kendi prosedürlerini belirlemelerinden dolayı ve kamu ihale 

mevzuatına tabi olmamalarına rağmen bir kamu kuruluşu olan EPDK tarafından 
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denetlenmeleri, elektrik dağıtım şirketlerinin kendi e-ihale yazılımlarını hazırlamaları 

durumunda daha fazla fayda elde edilebilmesi durumunu ortaya çıkarmıştır.  

Bu kapsamda, yapılan proje ile AKEDAŞ için ihale prosedürlerinin yansıtıldığı, düzenleyici 

kurum tarafından denetlemelerin daha kolay ve şeffaf bir biçimde yapılabileceği ve ihalelerin 

elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir e-ihale yazılımı gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, 

ilk önce yurtdışındaki e-ihale yazılımları incelenmiş, sonrasında AKEDAŞ’ın belirlediği ihale 

prosedürleri analiz edilmiş, daha sonrasında ihale genel mevzuatları incelenerek hazırlanması 

düşünülen yazılımın kavramsal tasarımı gerçekleştirilmiştir. Son olarak, kavramsal tasarımı 

yapılan yazılımın algoritmaları hazırlanmış, test edilmiş ve mevzuatta belirtilen şartları sağlayıp 

sağlamadığı denetlenmiştir.  

  



4 

 

İÇİNDEKİLER 

 

PROJE ÖZETİ ............................................................................................................................ 2 

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................... 4 

TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ ............................................................................................. 6 

GİRİŞ VE TEORİK ÇERÇEVE ................................................................................................ 7 

PROJENİN AMACI, KAPSAMI VE ÖNEMİ .......................................................................... 9 

PROJEYE İLİŞKİN SORULAR VE/VEYA HİPOTEZLER .................................................. 10 

LİTERATÜR TARAMASI ...................................................................................................... 11 

1. Kılavuz Doküman İncelemeleri .................................................................................... 11 

a. RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) Direktifi .......................................... 11 

b. Avrupa Birliği Direktifi ............................................................................................. 13 

2. Örnek E-ihale Uygulamaları İncelemeleri .................................................................... 15 

a. E-ihale Süreçleri ........................................................................................................ 16 

b. E-ihale Sistemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Önlemler .................................. 17 

c. E-ihale Sistemi Kullanımı ile Elde Edilen Faydalar .................................................. 18 

PROJEYE İLİŞKİN TASARIM METOTLAR VE PROSEDÜRLER .................................... 19 

1. Ana Veri Tasarımları ..................................................................................................... 19 

a. Tedarikçi verisi .......................................................................................................... 19 

b. İhale verileri ............................................................................................................... 20 

2. Süreç Tasarımları .......................................................................................................... 22 

a. Tedarikçilerin sistemde oluşturulması ....................................................................... 22 

b. İhalenin sistemde oluşturulması ................................................................................ 22 

c. Teklif değerlendirme ve ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi .................................. 23 

3. Ekran Tasarımları .......................................................................................................... 24 

KISITLAMA VE SINIRLAMALAR ...................................................................................... 25 

PROJE SÜRECİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER ........................................................... 27 

1. İş Takvimi ..................................................................................................................... 27 

2. Süreç .............................................................................................................................. 28 

BÜTÇE-MALİ KISIM ........................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

SONUÇ VE YORUMLAR ...................................................................................................... 29 

REFERANSLAR/KAYNAKLAR/ATIFLAR ......................................................................... 31 



5 

 

EKLER ..................................................................................................................................... 32 

A. Sistem Yöneticisi Ekranları ....................................................................................... 32 

1. Giriş ........................................................................................................................ 32 

2. Tedarikçi Kayıt ...................................................................................................... 32 

3. Şifre Değiştirme ..................................................................................................... 33 

4. Tüm Kayıtlı Tedarikçileri Görüntüleme ................................................................ 33 

5. Tedarikçi Kayıt Başvuruları Görüntüleme ............................................................. 34 

6. Tedarikçi Onay İşlemleri ....................................................................................... 34 

7. Kullanıcı Listesi ..................................................................................................... 35 

8. Sistem Yöneticisi Tanımlama ................................................................................ 35 

9. Ürün Grubu Listeleri Görüntüleme ........................................................................ 36 

10. Ürün Grubu Oluşturma .......................................................................................... 36 

11. Kayıtlı İhaleler ....................................................................................................... 37 

12. Yayındaki İhaleler .................................................................................................. 37 

13. Sonuçlanan İhaleler ................................................................................................ 38 

14. Kapatılan İhaleler ................................................................................................... 38 

15. İptal Edilen İhaleler ................................................................................................ 39 

16. Yeni İhale - İhale Ana Verileri .............................................................................. 39 

17. Yeni İhale - İhale Kontrolleri ................................................................................. 40 

18. Yeni İhale - İhale Kalemleri .................................................................................. 40 

19. İhale Özeti .............................................................................................................. 41 

20. Teklif Görüntüleme ................................................................................................ 41 

21. Teklif Değerlendirme ............................................................................................. 42 

22. Kazananı Belirleme ................................................................................................ 42 

23. Eksiltme İşlemleri .................................................................................................. 43 

B. Tedarikçi Ekranları .................................................................................................... 43 

1. Tedarikçi Bilgileri .................................................................................................. 43 

2. Tedarikçinin Katılabileceği İhaleler ...................................................................... 44 

3. Tedarikçi Teklif Verme .......................................................................................... 44 

4. Tedarikçinin Teklif Verdiği İhaleler ...................................................................... 45 

5. Tedarikçi Eksiltme İşlemleri .................................................................................. 45 

C. Paydaş Kuruluş Bilgileri ....................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

 



6 

 

TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1: Tedarikçilerin Sistemde Oluşturulması ....................................................................... 22 

Şekil 2: İhalenin Sistemde Oluşturulması ................................................................................ 23 

Şekil 3: İhale İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi .......................................................................... 24 

 

  

file:///C:/Users/aaydin/Desktop/Documents/03.%20Projeler/03.%20AKEDAŞ/00.%20E-İhale%20Yazılımı/07.%20Final%20Rapor/181123-AKEDAS_E-İhale%20Yazılımı_EPDK%20Sonuc%20Raporu_Taslak-v02.docx%23_Toc531091909
file:///C:/Users/aaydin/Desktop/Documents/03.%20Projeler/03.%20AKEDAŞ/00.%20E-İhale%20Yazılımı/07.%20Final%20Rapor/181123-AKEDAS_E-İhale%20Yazılımı_EPDK%20Sonuc%20Raporu_Taslak-v02.docx%23_Toc531091910
file:///C:/Users/aaydin/Desktop/Documents/03.%20Projeler/03.%20AKEDAŞ/00.%20E-İhale%20Yazılımı/07.%20Final%20Rapor/181123-AKEDAS_E-İhale%20Yazılımı_EPDK%20Sonuc%20Raporu_Taslak-v02.docx%23_Toc531091911


7 

 

GİRİŞ VE TEORİK ÇERÇEVE 

Elektrik dağıtım şirketleri dağıtım şebekesinin işletilmesi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 

genişletilebilmesi için sürekli satın almalar yapmaktadırlar. Dağıtım şirketlerinin tüm 

harcamaları maliyet tabanlı dağıtım tarifesi üzerinden EPDK aracılığıyla son kullanıcıya 

yansıtılmaktadır. EPDK dağıtım şirketlerinin giderlerinin optimize edilmesi için Satın alma 

süreçlerini, “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin 

Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği” ile düzenlemiştir. Özellikle mal ve hizmet satın 

almaları için düzenlenen ihale süreçlerinde şebekenin ihtiyacı olan kalitenin ve maliyet 

etkinliğinin sağlanabilmesi için uygulanacak prensipler detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.  

Dağıtım şirketleri bu yönetmelikteki prensip ve süreçlere uygun bir şekilde kendi satın alma ve 

ihale süreçlerini hazırlamaktan sorumludur. Bu sebeple genel olarak aynı şekilde olsa da 

dağıtım şirketleri özelinde farklı uygulamalar bulunabilmektedir.  

İhale süreçlerinin hazırlanmasında temel amaç satın almaların bir taraftan kalitenin gözetilirken 

diğer taraftan maliyet etkin bir şekilde kamu kaynaklarının kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu 

amaçla uygulanan ihalelerin maliyet-etkinliğinin yükseltilebilmesi için bazı yeni uygulamalar 

bulunmaktadır. İhale süreçlerinin elektronik ortama taşınması da bu amaçla yapılan 

uygulamalardan birisidir.  

İhale süreçlerinin elektronik ortama taşınması çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bunların başında, 

insan kaynaklı problemlerin en aza indirilmesi, eksiltmelere katılımın fiziksel olarak 

gerekliliğinin ortadan kaldırılması ve bu sayede ihalelere katılan firma sayılarının artırılması 

gelmektedir. İhaleye katılan firma sayısının artması da doğal olarak maliyetleri düşürecektir. 

Ayrıca, bu süreçler EPDK tarafından yoğunlukla denetlendiği ve doküman yoğun süreçler 

olduğu için, bu süreçlerin raporlamaların yapılabildiği ve ihaleler ile ilgili bilgilerin sistematik 

olarak görüntülenebildiği bir yazılım ortamına taşınması ile şeffaflığın artırılması da sağlanmış 

olacaktır.  

EPDK’nın yayınladığı “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale 

Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği” ‘nin ilk hali dağıtım şirketlerinin 

bu süreçlerin elektronik ortama aktarılması için gerekli şartları belirtmektedir. Sonraki 

versiyonlarda bu şartları belirten madde kaldırılmış olsa da yönetmeliğin bu yazılımın 

kullanılmasını kısıtlamadığı düşünülmektedir. Belirtilen şartlar şu şekildedir: 

 Tekliflerin dağıtım şirketi tarafından ihale son teklif verme tarihine kadar 

görülememesi, 

 İhale son teklif verme tarihinden sonra isteklilerin tekliflerine müdahale edilememesi 

ve değiştirilememesi, 

 Açık ihalelerde tüm isteklilerin, davetiye usulü ihalede kısa listedeki tüm adayların 

ihalelere erişebilmesi, 

 Tüm bilgi güvenliği şartlarının sağlanması 

Bu kapsamda yapılan proje ile AKEDAŞ’ın belirlediği ihale süreçlerinin elektronik ortama 

aktarılması için bir “E-ihale Yazılımı” hazırlanmıştır. Bu yazılımın gerçeklenmesi için ilk önce 

yurtdışındaki e-ihale yazılımları incelenmiş ve bu yazılımların uygun görülen özelliklerinin 

hazırlanan yazılımda da bulunması sağlanmıştır. Sonrasında AKEDAŞ satın alma biriminin 
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süreçleri incelenerek hazırlanan yazılımın kavramsal tasarımı ortaya çıkarılmış ve fonksiyonel 

gereksinimleri ortaya konmuştur. Sonrasında gerçekleştirilen yazılımın gerekli AKEDAŞ 

sistemleri ile entegrasyonları, birim ve entegrasyon testleri yapılmıştır. Hazırlanan bu rapor, 

proje süreci, çıktıları ve sonuçları hakkında bilgi vermektedir.  
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PROJENİN AMACI, KAPSAMI VE ÖNEMİ 

Projenin amacı; elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür 

yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerinde şeffaflığı, rekabeti, eşit 

muameleyi, isteklilerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat 

uyarınca ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve kaynakların verimli kullanılmasını 

sağlamak üzere uygulayacakları ihale prosedürlerini elektronik ortamda yürütebilecekleri bir 

yazılım geliştirilmesidir. 

Bu amaçla düzenlenen proje kapsamında; 

 Yurtdışında uygulanan örnek elektronik ihale sistemlerinin incelenmesi, 

 AKEDAŞ tarafından belirlenen ihale prosedürlerinin ve ihaleler hakkında belirlenen 

diğer prosedürlerin incelenmesi, 

 İhaleler hakkındaki mevzuatın incelenmesi, 

 Yazılım algoritmalarının gerçekleştirilmesi, 

 Yazılım iç sistemleri ile entegrasyonları, 

 Hazırlanan yazılımın test edilmesi ve kullanıma alınması, 

adımları gerçekleştirilmiştir. 

Elektrik dağıtım şirketlerinin “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale 

Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği” ile kendi satın alma-satma ve 

ihale prosedürlerinin hazırlanması yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yönetmelikte ihalelerin 

elektronik ortamda yapılmasına belirli şartlar dâhilinde izin verilmekte, bu şartlar 

belirtilmektedir. Belirtilen şartlarda ihale süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunlar ve ihalelerde 

uyulması gereken kurallar sıralanmıştır. Bu şartlar elektronik ortamda yapılmayan ihalelerde 

genel olarak karşılaşılabilecek sorunlar olarak varsayılabilir. Bunlar; tekliflerin ihale verme 

tarihinden sonra değiştirilebilmesi, tekliflerin son teklif verme tarihinden önce görülebilmesi, 

davetiye usulü yapılan ihalelerde kısa liste dışındaki kişilerin de ihaleye katılabilmesi şeklinde 

sayılabilir. 

Bu bağlamda gerçekleştirilecek proje ile dağıtım şirketleri bünyesinde gerçekleştirilecek ihale 

süreçleri için mevzuatlara ve AKEDAŞ’ın belirlediği prosedürlere uygun bir e-ihale yazılımı 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda EPDK tarafından ihale süreçlerinin daha şeffaf bir şekilde 

denetlenebilmesi sağlandığı, aynı zamanda yukarıda bahsedilen ihalelerde karşılaşılabilecek 

genel sorunların önüne geçilebileceği düşünülmektedir. 

Bu proje sayesinde; 

1. İhale süreçlerinde ortaya çıkabilecek insan kaynaklı problemlerin en aza indirileceği 

düşünülmektedir.  

2. İhale süreçlerinin elektronik ortama taşınması ile mali faydalar elde edilmesi 

beklenmektedir. 

3. İhalelere katılan kişi sayısı ve rekabetin daha da artırılması hedeflenmektedir. 
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PROJEYE İLİŞKİN SORULAR VE/VEYA HİPOTEZLER 

Proje genelinde dağıtım şirketlerinin satın alma/satma süreçlerinin elektronik ortama alınarak 

elde edilebilecek faydaların sağlanması amaçlanmıştır. Bu işlem gerçekleştirilirken süreçlerin 

sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi ve ihale şartlarının sağlanabilmesi de göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu amaçla ortaya konulan sorular ve hipotezler şu şekildedir:  

 Yurtdışında kullanılan e-ihale sistemleri nelerdir ve bu sistemler hangi temel prensiplere 

göre hazırlanmıştır?  

 Bu temel prensiplerin ortaya konulduğu dokümanlar nelerdir ve varsa bu dokümanların 

ortaya koyduğu e-ihale sistemi kurulumu aşamaları nelerdir? 

 Bu aşamalarda ortaya çıkabilecek farklı sistemler nelerdir ve hangileri ülkemiz dağıtım 

şirketleri için uygundur? 

 Yurtdışında karşılaşılan örnek e-ihale uygulamaları nelerdir, bu uygulamaların öne 

çıkan ve farklı özellikleri nelerdir? Bu özellikler geliştirilecek e-ihale uygulamasında 

kullanılabilir mi? 

 Dağıtım şirketleri tarafından kullanılan ihale prosedürlerinin ortak noktaları nelerdir? 

Bu prosedürler oluşturulacak e-ihale yazılımına nasıl uygulanabilir? 

 Yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerinde şeffaflığı, rekabeti, 

eşit muameleyi, isteklilerin ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve 

kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere oluşturulacak e-ihale yazılımının 

sahip olması gereken fonksiyonel gereksinimler nelerdir? 

Proje sürecinde bu sorular detaylandırılmış ve cevaplandırılmıştır. 
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LİTERATÜR TARAMASI 

Yapılan literatür taraması sonucu, e-ihale yazılımları için hazırlanan kılavuz dokümanların 

incelenmesi, yurtdışında bulunan e-ihale sistemlerinde uygulanan süreçler, karşılaşılan riskler 

ve bu risklerin üstesinden gelmek için bulunan çözümler ortaya konmuştur. 

1. Kılavuz Doküman İncelemeleri 

Araştırmalarda e-ihale sistemleri kurulumları hakkında iki kılavuz metin ön plana çıkmaktadır: 

Bunlardan birisi, İngiltere için kendi uygulamalarının standartlarını belirleyen RICS (Royal 

Institute of Chartered Surveyors) Direktifi (E-tendering Working Group, 2005), diğeri Avrupa 

Birliği ülkelerindeki uygulamaların genel standartlarını belirleyen Avrupa Birliği Komisyonu 

direktifidir (Avrupa Birliği, 2016). 

a. RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) 

Direktifi 

 İngiltere’de elektronik ihale süreçlerinin standardizasyonu için 

kaleme alınmıştır.  

 Doküman İngiltere mevzuatına göre yazılmıştır. Ancak diğer 

ülkelerin uygulamalarının inşa edilmesi için uyarlanabilir 

durumdadır.  

 RICS, e-ihale sürecini 10 aşamada açıklamıştır. Bunlar şu 

şekilde özetlenebilir: 

1. Doğru Yöntemi Seç 

İhale için doğru yöntem seçilir. Ekonomik olarak en uygun teklif ya da fiyat 

olarak en uygun teklif aranabilir. Sonrasında açık artırma/eksiltme yapılabilir. 

2. Doğru Platformu Seç 

İhale ve teklif dokümanları fiziksel (CD, DVD), e-mail, web tabanlı yollarla 

aktarılabilir. 

3. Sistemi Kontrol Et 

Kullanılacak sistem özelliklerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.(Sistem 

özelliklerinin detayları aşağıda verilmektedir.) 

4. Güvenliği Test Et 

Sistemde alışverişi yapılacak dokümanların, iletişim kanallarının ve ihale 

kayıtlarının güvenliği kontrol edilmelidir. 
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5. İhale Kontrol Listesi Oluştur 

İhale sürecinin nasıl yönetileceğine dair bir ihale kontrol listesi oluşturulması 

gerekmektedir. (İhale kontrol listesinin detayları aşağıda verilmektedir.) 

6. Ön Değerlendirme Yap 

İhaleye çıkmadan önce muhtemel isteklilerin değerlendirilmesi gerekmektedir 

7. Doküman Standartlarını Belirle 

İhale ve teklif dokümanların standartlarının belirlenmesi, verilen ve istenen 

doküman formatlarının şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Bu standartlar 

muhtemel istekliler ile anlaşılarak da belirlenebilir. 

8. Yasal Zorunlulukları Kontrol Et 

İhale sürecinde dikkate alınması gereken yasal zorunlulukların sağlanması 

gerekmektedir.  

9. Teklifleri Değerlendir 

İhale öncesinde ihale kapsamında sunulacak tekliflerin nasıl değerlendirileceğinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca ihale sonrası kullanıcılardan sistem hakkında 

geri bildirimler alınabilir.  

10. Uygula 

9 madde hazırlandıktan sonra ihale süreci başlatılabilir. 

Sistem Özellikleri 

Kullanılacak sistem özelliklerinin kontrolünde sorulması gereken sorular şu şekilde verilmiştir: 

 İstekli ekibi için ayrı giriş imkanları var mıdır? 

 İşveren ekibi için ayrı giriş imkanları var mıdır? 

 Sistem farklı ihaleler için farklı değerlendirmeler yapabilmekte midir? 

 İhale güvenliği lisansı bulunmakta mıdır? 

 İhale kriterleri belirlenebilmekte midir? (tarih, saat, açılış kuralları vb.) 

 Sisteme doküman yüklenebilmekte midir? 

 Fiyatlar sisteme işlenebilmekte midir? 

 Teklifleri otomatik puanlandırmak için yeterli sistem bulunmakta mıdır? 

 Sistemde standart dokümanlar kullanılabilmekte midir? 

 Teklifler sisteme direkt olarak gönderilebilmekte midir? Tekliflerin kayıtları tutulmakta 

mıdır? 

 Değişiklik durumlarında kullanıcılar e-mail ile uyarılmakta mıdır? 

 İstekliler için bir destek servisi bulunmakta mıdır? 
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 Teknik ve ticari zarfların ayrı açılabilmesi özelliği bulunmakta mıdır? 

 Tekliflerin açılabilmesi için bir kişi yeterli midir, yoksa daha fazla kişiye mi ihtiyaç 

duyulmaktadır? 

 Sistem denetim kaydı tutabilmekte midir? 

 Sistem sürecin her aşamasında raporlama yapabilmekte midir? 

İhale Kontrol Listesi 

İhale sürecinin nasıl işletileceğine dair örnek ihale kontrol listesi aşağıdaki gibi verilmiştir: 

 İsteklilerden ek bilgiler içerecek dokümanlar belirlendi mi? (Örn: Ücretlendirme 

programı) 

 İsteklilerden hiçbir cevap istenmeyen dokümanlar belirlendi mi? (Örn: teknik şartname) 

 Sadece istekliler tarafından oluşturulacak dokümanlar belirlendi mi? (Örn: Teklif, 

referanslar vb.) 

 Proje ekibi iletişim bilgileri tamamlandı mı? 

 Metin halindeki dokümanların formatı hakkında mutabakata varıldı mı? 

 Programları belirten dokümanların formatı hakkında mutabakata varıldı mı? 

 Bilgi alınacak dokümanların formatı hakkında mutabakata varıldı mı? 

 Sadece okumaya açık dokümanların formatı hakkında mutabakata varıldı mı? 

 Alınacak dokümanların kayıt sistemi hakkında mutabakata varıldı mı? 

 Revizyon protokolü hakkında proje ekibi ile anlaşmaya varıldı mı? 

b. Avrupa Birliği Direktifi 

Avrupa Birliği direktifi elektronik ihale kullanımı hakkında bağlayıcı 

olmayan tavsiye niteliğinde bir direktif yayınlamıştır. Bu direktif 8 

madde halinde özetlenebilir:  

1. Üye devletler e-ihale kullanabilir  

2. En uygun ekonomik koşulların ya da en uygun fiyatın arandığı ihaleler 

düzenlenebilir. 

3. İhalede en uygun ekonomik koşullar tanımlanmalıdır.(En uygun ekonomik koşullar 

aşağıda verilmiştir.) 

4. İstekliler ön değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 

5. Teklif değerlendirme algoritması belirtilmelidir. 

6. İstekliler ihale süresince sıralamalarından haberdar olmalıdır. 

7. İhaleler belirli şartlar sağlandığında sona erdirilebilir.(Bu şartlar aşağıda 

verilmiştir.) 

8. Elektronik ihale rekabeti kısıtlayıcı amaçlar için kullanılamaz. 
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En Uygun Ekonomik Koşullar 

Direktifte en uygun ekonomik koşulların nasıl tanımlanacağının ihale dokümanında belirtilmesi 

gerektiği ifade edilmiştir. Direktife göre bunlar tanımlanırken ihale dokümanında; 

a- Ekonomik açıdan en uygun teklifin sağlaması gereken özellikler, bu özelliklerin 

değerlendirme ağırlıkları (puan ya da yüzde olarak), 

b- Alınacak tekliflerdeki limit değerler (fiyat tavanı vb.), 

c- Elektronik ihale sürecinde isteklilere sunulacak bilgiler, uygun olanlar için bu bilgilerin 

ne zaman sunulacağı, 

d- Elektronik ihale süreci ile ilgili bilgi, 

e- Minimum artırma-eksiltme miktarları ve teklif verme şartları, 

f- Minimum sistem gereksinimleri ve bağlantı şartları, 

belirtilmelidir. 

İhale Sonlandırma Şartları 

İhaleler belirli şartlar sağlandığında kapatılabilir. Bu şartlar aşağıdakilerden biri ya da 

bir kaçının aynı anda sağlanması ile sağlanabilir: 

a- Açık artırma/eksiltmenin ihale dokümanında belirtilen son zamanına ulaşılması. 

b- Minimum artırma/eksiltme miktarından daha büyük değişiklikler içerecek tekliflerin 

sunulmadığı duruma ulaşılması. Bu durumda ihale düzenleyici kurumun ihaleyi kapatmadan 

önce tüm isteklilere son teklifi alacağına dair uyarı yapması gerekmektedir. 

c- Şartnamede belirtilen ihale aşamalarının tamamlanması. Bu durumda şartnamede ihale 

programının belirtilmesi gerekmektedir. 
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2. Örnek E-ihale Uygulamaları İncelemeleri 

Proje kapsamında değişik ülkelerin e-ihale sistemleri incelenmiş ve bu e-ihale sistemlerinin 

özellikleri, süreçleri, karşılaşabilecekleri riskler hakkında aldıkları önlemler ortaya konmuştur. 

İncelenen e-ihale sistemleri ve ilgili internet linkleri şu şekilde gösterilebilir: 

 

 http://www.merx.com/ - Kanada 

 https://www.delta-esourcing.com/ - İngiltere 

 https://www.tenders.vic.gov.au/tenders/home.do - Avustralya 

 https://www.bidx.com/ - Amerika 

 https://www.suffolk.gov.uk/business-jobs-and-careers/tenders-and-supplying-us/ - 

İngiltere 

 https://tenders.nsw.gov.au/dfs/?event=public.home – Avustralya 

  

https://tenders.nsw.gov.au/dfs/?event=public.home -
Avustralya

https://www.tenders.vic.gov.au/tenders/home.do - Avustralya

https://www.suffolk.gov.uk/business-jobs-and-
careers/tenders-and-supplying-us/ - İngiltere

https://www.delta-esourcing.com/ - İngiltere

https://www.bidx.com/ - Amerika

http://www.merx.com/ - Kanada

http://www.merx.com/
http://www.merx.com/
http://www.merx.com/
https://www.delta-esourcing.com/
https://www.delta-esourcing.com/
https://www.delta-esourcing.com/
https://www.tenders.vic.gov.au/tenders/home.do
https://www.tenders.vic.gov.au/tenders/home.do
https://www.tenders.vic.gov.au/tenders/home.do
https://www.bidx.com/
https://www.bidx.com/
https://www.bidx.com/
https://www.suffolk.gov.uk/business-jobs-and-careers/tenders-and-supplying-us/
https://www.suffolk.gov.uk/business-jobs-and-careers/tenders-and-supplying-us/
https://www.suffolk.gov.uk/business-jobs-and-careers/tenders-and-supplying-us/
https://tenders.nsw.gov.au/dfs/?event=public.home
https://tenders.nsw.gov.au/dfs/?event=public.home
https://tenders.nsw.gov.au/dfs/?event=public.home
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a. E-ihale Süreçleri 

İncelemeler sonucu değişik ülkelerde uygulanan genel elektronik ihale süreci ve değişik 

ülkelerin farklılıkları özetlenmiştir 

1. Ön Yeterlilik ve Kayıt 

İngiltere modelinde yeterlilik farklı otoritelerce onaylanmaktadır. 

Avustralya modelinde kademeli şekilde kimlik oluşturulmaktadır. 

2. Davet 

İngiltere’de ihalenin e-ihaleye uygunluğunu belirleyen bir otorite bulunmaktadır. 

Avustralya'daki bir modelde ihale herkese sınırlı olarak açılmakta, yeterli olanlar tümünü 

görebilmektedir. 

İngiltere’deki modelde ihaleye katılmak isteyenlere ve yeterli olanlara ihale mail olarak 

gönderilmektedir. 

3. Tekliflerin Verilmesi 

Avustralya’da başvuran yeterli isteklilerle ön yeterlilik sözleşmesi imzalanmaktadır. 

İngiltere’deki bir modelde hazırlanan belgeler mail, faks ya da posta ile gönderilmektedir. 

ABD’deki bir modelde teklifler sisteme yüklenmekte, ihale kapanmadan önce değişiklikler 

yapılabilmektedir. 

4. İhale Kapanışı 

Tüm ihale sistemlerinde belirtilen bir süre sonunda sistem kapatılmakta, yeni teklifler 

alınmamaktadır. 

5. Tekliflerin Değerlendirilmesi 

Şifrelenmiş sistemde bekletilen başvurular, ihale bittikten sonra açılmaktadır. 

Değerlendirme sonuçları başvuru yapan taraflara bildirilmektedir. 

İngiltere'de mail ile sonuçlar gönderilmektedir. 

Avustralya’da birçok kanal aracılığı ile sonuçların gönderildiği bir model bulunmaktadır. 

6. Arşivleme 

Avustralya ve İngiltere’deki sistemlerde, ihale sonuçlandıktan sonra ihaleler sistem üzerinde 

arşivlenmektedir. 
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b. E-ihale Sistemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Önlemler 

E-ihale sistemlerinde karşılaşılabilecek riskler ve önlemler 6 farklı öge altında toplanmıştır. 

1. Bütünlük ihlali 

Risk: İhale süreci sona ermeden teklifler açılabilir. 

Önlemler: Yetkililerce onaylanan kimlik ve şifreler oluşturulabilir. İhale sürecinin güncel 

durumu internet sitesinde belirtilebilir. Teklif süreç boyunca görüntülenebilir. 

2. Gizlilik ihlali 

Risk: Başvuruların içinde bulunan önemli bilgiler dışarıya servis edilerek başvuruyu yapan 

kişiye zarar verebilir 

Önlemler: Bilgiler güvenli bağlantılar ile gönderilebilir, şifrelenerek tutulabilir. İhale 

kapandıktan sonra başvuru görüntüleme özelliği konulabilir. 

3. Gizlenme ve başka kişiliği temsil etme 

Risk: Sürece müdahale etmeye çalışan kişi kendini yetkili olarak gösterebilir, yanlış bilgiler 

sağlayabilir ve ihale sürecini saptırabilir. 

Önlemler: Birkaç adımda onaylanabilen kimlik oluşturma yöntemi kullanılabilir. Bildirimler 

birden fazla sayıda kanaldan yapılabilir 

4. İnkâr etme, tanımama 

Risk: İhalede yapılması gereken işlemlerin, yapacak kurum tarafından inkar edilmesi sürecin 

uzamasına sebep olabilir. 

Önlemler: Dijital imza kullanılabilir. Kurumsal e-posta kullanılabilir. Kritik değerlerin birden 

fazla kez girilmesi sağlanabilir. İşlem kaydı tutulabilir. 

5. Zaman bütünlüğü ihlali 

Risk: İhale sisteminin saati herkes için aynı işlemelidir.  

Önlemler: Sistemin saati senkronize çalışmalı, istekliler bu saat üzerinden planlama 

yapılmalıdır. Yüklenilen belgeler için ‘zaman etiketi’ özelliği kullanılabilir.  

6. Servis dışı kalma 

Risk: Sistem tüm ihale süreci boyunca açık olmalıdır. Kesintiler veri kaybolmasına, bilgilerin 

vaktinde ulaşamamasına ve başvuruların yapılamamasına neden olur.  

Önlemler: Sistem kendini yedekleyebilecek bir altyapıya sahip olmalıdır. Müşteri 

mağduriyetini engelleyecek kararlar alınabilmelidir. (Sistem kapanma tarihinin ertelenmesi 

vb.)  
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c. E-ihale Sistemi Kullanımı ile Elde Edilen Faydalar 

E-ihale sisteminin kullanılması ile çeşitli faydalar sağlanmaktadır. Bunlar aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir: 

1. Standardizasyon 

 Ön yeterlilik şartının olması ihaleye katılabilecek kişilerin seçilmesini 

kolaylaştırmaktadır. 

 Sürecin işlemesi için tek bir prosedür olması, karışıklıkların çıkmasını 

engelleyecektir. 

 Sistemin kendi başına işleyen senkron bir saati olması, isteklilere eşit mesafede 

davranılmasını sağlayacaktır. 

 Başvuru şeklinin standart olması, belgelerin standart olması sürecin daha sağlıklı ve 

kontrollü ilerlemesini sağlayacaktır. 

2. Daha iyi fiyatlar 

 Daha çok istekliye ulaşılabilmesi alınabilecek teklif sayısını artıracaktır.  

 İstekliler idari işlerle eskisi kadar meşgul olmayacağı için, daha iyi teklifler ve 

fiyatlar üzerinde odaklanılabilir. 

3. Güvenlik 

 Şifrelenmiş dosyalar ile daha güvenli bilgi transferi sağlanmaktadır. 

 Kullanıcılar kendi bilgilerinin kontrolünü istediği zaman yapabilmektedir. 

 Sistem kendini yedekleyerek belge kaybını engellemektedir. 

4. Maliyet azaltımı 

 İhale sürecinde daha az iş yükü oluşmaktadır. 

 İhalenin tekrarı durumunda ikiye katlanan maliyet tehlikesi azalacaktır. 

 Sürecin kontrolü kolaylaşmakta, fırsatlara erişilebilirlik sağlamaktadır 

5. İşlem tasarrufu 

 Belgelere ulaşım daha hızlı hale gelmektedir. 

 Ekler ve değişiklikler aynı anda herkese ulaşacaktır. 

 Karşılıklı bilgi alışverişi ile tekrarların yaşanması engellenecektir. 

 Teklif sunmak daha hızlı hale gelecektir. 

 Sürecin kaydı kolaylaşmaktadır. 

6. Basit kullanım 

 Portal üzerinden diğer isteklilerle iletişim sağlanmış olacaktır. 

 Fazla miktarda internet bilgisi gerektirmez. 

 Süreci takip etmek kolaylaşmaktadır. 
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PROJEYE İLİŞKİN TASARIM METOTLAR VE 

PROSEDÜRLER 

E-ihale yazılımı oluşturma sürecinde yapılan tasarımlar, yazılımın kavramsal tasarımını 

oluşturmuştur. Sonrasında bu kavramsal tasarıma uygun bir şekilde yazılım gerçekleştirilmiştir. 

Yazılım kavramsal tasarımı 3 ana başlık altında incelenecektir. Bunlardan ilki yazılımın veri 

tabanı tasarımında kullanılan ana veri tasarımı kısmı, ikincisi kavramsal süreç testlerinin 

yapılmasını sağlayan ana süreçlerin tanımlanması ve son olarak da ekranların taslak olarak 

tasarlanmasıdır.  

1. Ana Veri Tasarımları 

Yazılım gerçekleştirilmeden önce hazırlanan kavramsal tasarım dokümanında yer alan ana veri 

tasarımı kısmı şu şekildedir: 

a. Tedarikçi verisi 

E-ihale portalında işlem yapmak isteyen malzeme ve hizmet tedarikçileri (ihale için istekliler) 

e-ihale portalına kayıt olmak zorundadır. Bu kapsamda tedarikçilerin gerekli bilgilerini girmek, 

gerekli belgelerini de sisteme kaydetmek gereklidir. Bu kısımda tedarikçilerin tüm ihaleler için 

geçerli olan bilgileri yer alacaktır.  

Tedarikçi verileri tedarikçilerin kendileri gireceği veriler ve AKEDAŞ Sistem Yöneticisinin 

gireceği bilgiler olarak ikiye ayrılmıştır. Veriler şu şekilde özetlenebilir: 

 Tedarikçinin Girmesi Gereken Bilgiler 

o Unvan 

o Açık Adres 

o Elektronik Posta Adresi(Kayıtlı elektronik posta adresi) 

o Sabit Telefon 

o Cep Telefonu 

o Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi  

o Vergi Numarası  

o Ticaret Odasına Kayıtlı Bulunduğu İl 

o Ticaret Odası Sicil Numarası 

o Ticaret Odası Sicil Kaydı  

o Ticaret Odası Sicil Belgesinin Yenilenme Tarihi 

o İmza Yetki Belgeleri  

 Sistem Yöneticisinin Gireceği Veriler 

o Tedarikçi Kodu 

 Tedarikçi Kodu sistemde tedarikçilere verilen tekil numerik kodu ifade 

etmektedir. Bu alan, AKEDAŞ SAP sisteminde tedarikçilerin sahip 
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olduğu Vergi Numarasına göre arama yapılarak otomatik olarak 

çekilmektedir. 

 Tedarikçi Durumu 

o Her ihale dâhilindeki tedarikçiler için, 4 farklı durum kodu bulunmaktadır. Bu 

durum kodlarının tedarikçilere otomatik olarak atanması düşünülmektedir. 

Sistem Yöneticisi için hazırlanan “Teklif Değerlendirme” ekranında Sistem 

Yöneticisinin isteğe bağlı bir şekilde belirli bir puandan aşağı alan adayları 

“Tedarikçiyi Ele” butonu ile elemesi beklenmektedir. Bu durumda ilgili 

tedarikçiler bu sütunda “Elendi” durum kodu ile yer alacaktır. Eksiltme 

işlemleri esnasında tedarikçiler isteklerine bağlı olarak “İhaleden Çekil” butonu 

ile ihaleden çekilebilirler. Bu durumda tedarikçiler “Çekildi” durum kodu yer 

alacaktır. Son olarak ihale sonuçlandığında, yani Sistem Yöneticisi “İhaleyi 

Sonuçlandır” butonu aracılığıyla kazananı belirlediğinde kazanan tedarikçi için 

“Kazandı”, diğer tedarikçilerden “Elendi” veya “Çekildi” kodu atanmamış tüm 

tedarikçiler için “Kaybetti” durum kodu yer alacaktır. Bu butonlar ile ilgili 

bilgiler ilerleyen bölümlerde yer almaktadır.  

b. İhale verileri 

Yazılımda gerçekleştirilecek her türlü ihale işlemi için ayrı ayrı ihaleler yaratılacaktır. İhale 

özelinde değişen veriler ve tedarikçilerin ihaleleri görebilmesi için gerekli ihale verileri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 İhaleler Özelinde Görülecek Bilgiler 

o İhale türü verisi, ihalenin tekliflerin değerlendirilme zamanı ve ihaleyi 

görebilecek tedarikçilerin belirlenmesi konusunda temel gösterge olacaktır.  

 Açık ihale: tüm tedarikçilerin görebileceği fakat Dağıtım Şirketi’nin 

belirlediği mali ve teknik yeterlilik kriterlerini karşılayabilenin 

girebileceği, son teklif verme tarihinden önce tekliflerin açılamayacağı 

ve ihaleye sunulan tekliflerin sadece son teklif verme tarihinden önce 

değiştirilebileceği ihale şeklidir. Genellikle tekliflerin son teklif verme 

tarihinden hemen sonra teknik kısmı açılarak değerlendirildiği, 

devamında ticari teklifler ile eksiltmenin gerçekleştirildiği, bu sırada 

tedarikçilerin diğer tedarikçilerin verdiği teklifleri görebildiği bir 

eksiltme süreci izlenir. Bu tip eksiltmeye açık eksiltme denir.  

 Davetiye usulü ihale tüm tedarikçilerin görebileceği ancak sadece kısa 

listede yer alan tedarikçilerin girebileceği, son teklif verme tarihinden 

önce tekliflerin açılamayacağı ve ihaleye sunulan tekliflerin sadece son 

teklif verme tarihinden önce değiştirilebileceği ihale şeklidir. Genellikle 

tekliflerin son teklif verme tarihinden hemen sonra teknik kısmı açılarak 

değerlendirildiği, devamında ticari teklifler ile eksiltmenin 

gerçekleştirildiği, bu sırada tedarikçilerin diğer tedarikçilerin verdiği 

teklifleri görebildiği bir eksiltme süreci izlenir. Bu tip eksiltmeye açık 

eksiltme denir.  

 Kapsam dışı: Prosedür kapsamında olmayan Dağıtım Şirketi’nin 

tedarikçilerini kendi belirlediği ve 100 Bin Türk Lirası limiti olan, 

ihaleye sunulan ticari ve teknik tekliflerin ihaleye çıkış tarihinden 
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itibaren görülebildiği ve tekliflerin ihale sonuçlanana kadar 

değiştirilebileceği alım türüdür. Genellikle tekliflerin tamamının 

açılarak öncelikle tedarikçi değerlendirmelerinin gerçekleştirildiği, 

gerekirse tedarikçilerden revize teklif dokümanlarının ve miktarlarının 

istendiği, bu süreç içerisinde tedarikçilerin diğer tedarikçilerin teklif 

miktarlarının göremediği bir eksiltme süreci izlenir. Bu tip eksiltmeye 

kapalı eksiltme denir. 

o Tüm ihale türlerine son teklif verme tarihine kadar tedarikçi/tedarikçiler 

eklenebilecektir. 

o Ürün Grubu: Genellikle ihalede alınan malzeme ya da hizmet alımları için 

kullanılan sınıflardır. (Örn; hizmet alımı ihalesi, malzeme alımı ihalesi vb.)  

 Ürün gruplarının yönetilmesi, yenilerinin açılması, isimlerinin 

değiştirilmesi, silinmesi gibi işlemler AKEDAŞ tarafından 

gerçekleştirilebilecektir. 

o İhale Numarası 

o İhale İsmi  

o İhale Tarihleri: Bir ihale için önemli 5 farklı tarih bulunmaktadır. Bunlar; 

 İhale Yayınlanma Tarihi: Manuel olarak Sistem Yöneticisinin 

“Yayınla” butonu aracılığıyla ihalenin “Yayındaki İhaleler” sayfasına 

getirildiği tarihtir. Sistem içerisinde önceden belirlenmemektedir, 

kullanıcının faaliyeti doğrultusunda gerçek zamanlı log kaydı olarak 

tutulmaktadır. 

 Son Teklif Verme Tarihi: Tüm ihale türleri için tekliflerin verilebilmesi 

için son tarihtir. Sistem içerisinde önceden belirlenmektedir.  

 Eksiltme Tarihi: Açık ya da kapalı eksiltme işlemlerinin uygulanacağı 

tarihtir. Sistem içerisinde önceden belirlenmemektedir, kullanıcının 

faaliyeti doğrultusunda gerçek zamanlı log kaydı olarak tutulmaktadır. 

 İhale Sonuç Tarihi: Sistem Yöneticisinin “Kazananı Belirle” butonu 

aracılığıyla ihalenin “Sonuçlanan İhaleler” sayfasına getirildiği tarihtir. 

Sistem içerisinde önceden belirlenmemektedir, kullanıcının faaliyeti 

doğrultusunda gerçek zamanlı log kaydı olarak tutulmaktadır  

 İhale Kapanış Tarihi: Sistem Yöneticisinin “İhaleyi Kapat” butonu 

aracılığıyla ihalenin “Kapatılan İhaleler” sayfasına getirildiği tarihtir. 

Sistem içerisinde önceden belirlenmemektedir, kullanıcının faaliyeti 

doğrultusunda gerçek zamanlı log kaydı olarak tutulmaktadır. 

 İhale Detayında Görülecek Bilgiler 

o İhale Dokümanları  

 Tedarikçilerin İhale Özelinde Sahip Olduğu Veriler 

o Tedarikçilerin Değerlendirme Puanları 

o Tedarikçi Teklif Dokümanları 

o İhale Fiyat Teklifleri 
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o İhale Fiyat Teklifleri Veriliş Zamanı  

2. Süreç Tasarımları 

Kavramsal tasarım dokümanında yer alan süreç tasarımları kısmı aşağıdaki şekildedir:  

E-ihale Süreçleri sistemin baştan sona işlemesini sağlayacak süreçlerden oluşmaktadır. Bu 

bakımdan tedarikçilerin yaratılmasından ihalenin başlatılması ve sonlandırılmasına uzanan bir 

işlemler silsilesi takip edilmektedir. Süreçler aşağıdaki şekilde isimlendirilebilir: 

 Tedarikçilerin sistemde oluşturulması 

 İhalenin sistemde oluşturulması 

 Teklif değerlendirme ve ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

a. Tedarikçilerin sistemde oluşturulması 

Tedarikçilerin sistemde oluşturulması süreç adımları aşağıdaki gibi listelenebilir:  

 Adım 1: Tedarikçi sistem üzerinde işlem yapabilmek için kendi verilerini (1.1 Tedarikçi 

Verisi - Tedarikçinin Girmesi Gereken Bilgiler kısmında verilmiştir) oluşturacak 

şekilde tedarikçi verilerini ve tedarikçi bilgi dokümanlarını sisteme girer. 

 Adım 2: Sisteme katılmak isteyen yeni bir tedarikçinin başvurusu sistem yöneticisine 

ekranında görüntülenir. 

 Adım 3: Sistem yöneticisi tedarikçinin gerçek bir tedarikçi olduğunu sistem dışı yollar 

ile kontrol eder. Sistem Yöneticisi, tedarikçinin eksik bir bilgi ya da belgesinin 

bulunması durumunda tedarikçi ile manuel olarak iletişime geçmekte, başvuru 

reddedilmektedir. Reddedilen tedarikçinin red nedeni sistem üzerinden girilmekte, 

tedarikçinin başvurusunu güncellemesi sağlanmaktadır.  

 Adım 4: Doğruluğundan emin olunan tedarikçinin sistem yöneticisi tarafından tedarikçi 

kodu girilir ve tedarikçi kaydı sistemde onaylanmış olur. 

 Adım 5: Sistemde onaylanan tedarikçiye otomatik olarak şifre SMS yoluyla gönderilir. 

 Adım 6: Tedarikçi sisteme giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirmeye başlayabilir. 

Kendisinin onaylı bir tedarikçi olduğunu kendi ekranı üzerinden görüntüleyebilir.  

Tedarikçilerin sistemde oluşturulması süreci iş akış şeması aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

 

b. İhalenin sistemde oluşturulması 

İhalenin sistemde oluşturulması süreci adımları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

 Adım 1: Sistem yöneticisi ihale ana verilerini oluşturur. 

Şekil 1: Tedarikçilerin Sistemde Oluşturulması 
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 Adım 2: Sistem yöneticisi ihale dokümanlarını sisteme yükler. 

 Adım 3: İhale özelinde yürütülecek kontroller sistem yöneticisi tarafından belirlenir. 

(Kontroller fonksiyonel gereksinimler kısmında ele alınacaktır) 

 Adım 4: Sistem yöneticisi teklif değerlendirme kriterlerini ve puanlamalarını sisteme 

girer. 

 Adım 5: En az bir kalem olacak şekilde ihalede teklif istenen kalemler sisteme yüklenir. 

 Adım 6: İhalenin doğruluğu tekrar kontrol edilir. 

 Adım 7: İhale yayınlanır.  

İhalenin sistemde oluşturulması iş akış şeması aşağıdaki şekilde verilmektedir. 

 

c. Teklif değerlendirme ve ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi genel olarak ihale türüne bağlı olarak farklı zamanlarda 

tekliflerin açılarak sistem yöneticisi tarafından değerlendirilmesi ve sonrasında eğer 

kullanılacaksa açık veya kapalı eksiltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi olarak özetlenebilir. 

İhale oluşturulurken ayarlanan kontroller bu süreç içerisinde herhangi bir zaman içerisinde 

değiştirilebilecek halde olacaktır. 

İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreci adımları açık ve davetiye usulü ihale türleri için 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

 Adım 1: Sistem yöneticisi tarafından teknik belgeleri içeren dosyalar açılarak her teklif 

için değerlendirmeler gerçekleştirilir. 

 Adım 2: Her tedarikçi için bir toplam not çıkarılarak ilk sıralama yapılır. 

 Adım 3: Uygulanacak ise eksiltme için belirlenen saat ve tarihte eksiltme işlemlerine 

sistem yöneticisi ve tedarikçiler çevrimiçi olarak katılır.  

 Adım 4: Eksiltme işlemleri kapsamında ticari teklifler açılır, tedarikçilerden yeni fiyat 

teklifleri alınır ve her teklif sonunda yeni sıralama belirlenir. 

 Adım 5: Fiyatlar azalarak son tedarikçi kalana kadar eksiltme işlemleri devam eder. 

 Adım 6: İhale özeti hazırlanarak tedarikçilere bilgilendirme yapılır. 

 Adım 7: Yasal süre sonunda itiraz gelmemesi halinde ihale kapatılır. 

İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreci adımları kapsam dışı ihale türü için aşağıdaki 

şekilde özetlenebilir:  

 Adım 1: Sistem yöneticisi tarafından teklifler açılarak her teklif için değerlendirmeler 

gerçekleştirilir. 

Şekil 2: İhalenin Sistemde Oluşturulması 
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 Adım 2: Her tedarikçi için bir toplam not çıkarılarak ilk sıralama yapılır. 

 Adım 3: Tedarikçilerden revize teklifler istenerek tedarikçilerin sistemde tekliflerini 

güncellemeleri sağlanır. 

 Adım 4: İstenen fiyata ulaşıldığında Sistem Yöneticisi tarafından kazanan tedarikçi 

belirlenir. 

 Adım 5: İhale özeti hazırlanarak tedarikçilere bilgilendirme yapılır. 

 Adım 6: Yasal süre sonunda itiraz gelmemesi halinde ihale kapatılır. 

İhale işlemlerinin gerçekleştirilmesi iş akışı şeması aşağıdaki şekilde verilmektedir.  

İhalenin yenilenmesi durumunda mevcut ihale kapatılarak yeni bir ihale oluşturulacaktır. 

3. Ekran Tasarımları 

E-ihale yazılımının son halindeki ekranlar ekler bölümünde verilmektedir.  

  

Şekil 3: İhale İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi 
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KISITLAMA VE SINIRLAMALAR 

E-ihale sistemindeki kısıtlama ve sınırlamalar, kavramsal tasarım dokümanının fonksiyonel 

gereksinimler bölümünde toplanmıştır. Sistemin sahip olduğu kısıtlama ve sınırlamalar şu 

şekildedir:  

 Tedarikçilerin sisteme kaydı esnasında, sistemden gönderilen SMS şifresi de istenerek 

doğru tedarikçinin girdiğinin kontrolü sağlanmaktadır. 

 Tedarikçilerin kayıtlı elektronik posta adreslerine; 

o Tüm açık ihalelerde, 

o Kendileri için tanımlanmış davetiye usulü ve kapsam dışı ihalelerde  

o Katıldıkları ihaleler sonuçlandığı zaman  

o Teklif sundukları ihalelerin iptalinde,  

o İhaleyi kazandıkları zaman, sistem tarafından elektronik posta 

gönderilmektedir. (E-mail şablonları ekte verilmiştir) 

 Tedarikçi kaydolduktan sonra ilk kez sisteme girdiğinde kendi şifresini belirlemektedir.  

 Tedarikçi verilerinin güncelliği sistem yöneticisi tarafından kontrol edilmektedir. 

(Örnek: Ticaret sicil belgesinin yenilenme tarihinin kontrolü). Bu verilerin güncelliği 

ihaleye katılım konusunda bir ön şart oluşturmamaktadır. 

 Tedarikçi bilgilerini değiştirdiğinde Sistem Yöneticisi tarafından ekstra bir onay süreci 

gerçekleştirilmemektedir. 

 İhale prosedürünü belirleyecek kontroller aşağıdaki gibidir. 

o İhaleye kısmi teklif verilmesi 

 İhalede istenen malzeme kalemlerine ayrı ayrı teklif verilebilmesi ya da 

verilememesi bu özellik sayesinde belirlenmektedir.  

o Eksiltmenin uygulanması 

 Eksiltme işlemlerinin uygulanıp, uygulanmayacağı bu kontrol aracılığı 

ile belirlenmektedir. Eksiltme işlemlerinin uygulanmadığı durumda, 

sistem işletmecisinin yapacağı değerlendirme sonucunda kazanan belli 

olurken, eksiltme uygulaması ile fiyatlar için yeni teklifler alınarak 

kazanan belirlenmektedir. Kısmi teklif uygulanan ihalelerde eksiltme 

işlemleri, ilgili kalemler için ayrı ayrı sadece ilgili kalem için teklif veren 

tedarikçilerin katılacağı bir eksiltme işlemi uygulanması şeklinde 

uygulanmaktadır. 

 Eksiltme sürecinin sonunda tedarikçilere, ihaleye katılan tüm 

tedarikçilerin ilk tekliflerini ve son tekliflerini içeren bir rapor 

gönderilmektedir.  

 Eksiltme sürecinin sonunda tedarikçilere, ihaleye katılan tüm 

tedarikçilerin eksiltme sürecinde verdikleri tüm teklifleri içeren bir rapor 

gönderilmektedir. 

 İhale süresince davetiye usulü ve kapsam dışı ihalelerde yeni tedarikçiler ihaleye davet 

edilebilmektedir.  

 İhale ve teklif dokümanları PDF, Word ve Excel formatlarındadır. 

 İhalede teklif verilme zamanları, eksiltme süreci dahil olmak üzere dakika ve saniye 

detayında tutulacak ve tüm sistem için Türkiye yerel saati (GMT +3) baz alınmaktadır.  
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 Döviz usulü ihale teklifleri alınabileceği durumlarda Euro ve Dolar kuru ihale 

oluşturulurken belirlenebilmektedir. 

 İndirim oranı üzerinden ihale teklifleri alınabileceği durumda Tenzilat şeklinde bir teklif 

birimi belirlenmektedir.  

 İhale itiraz süreçleri yazılı olarak gerçekleştirilmekte, itiraz bulunmayan ihaleler 

kapatılmaktadır. İtiraz süreci sonunda iptal edilen ihaleler sonucunda teklif alınan 

tedarikçilere ihalenin iptal olduğu bilgisi mail yoluyla iletilmektedir.  

 İhale iptalinde iptal sebebi sistem kullanıcısı tarafından manuel olarak yazıyla 

girilmektedir. 

 İhale özetinde ihale ve teklif bilgileri bulunmaktadır. 

 Teklif istenen kalemler, AKEDAŞ SAP sisteminde açılan Satın Alma Talepleri (SAT) 

E-İhale programından talep numarası ile sorgulanabilmektedir.  

 İhale süreci tamamlandıktan sonra ihalede teklif istenen kalemlerin yüklenicilerinin 

belirtildiği Satın Alma Siparişi (SAS) AKEDAŞ SAP sistemine E-İhale programından 

aktarılmaktadır. 
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PROJE SÜRECİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER 

1. İş Takvimi 

 

  

Ay 1 Ay 2 Ay 3 Ay 4 Ay 5 Ay 6Proje Adımları / Süre

Proje ve Değişim Yönetimi

E-ihale Yazılımı 
Geliştirme Projesi

İhtiyaç Analizi ve Örnek 

Uygulamaların İncelenmesi

3

Hafta

24 Hafta

E-ihale Yazılımının 
Algoritmasının Tasarlanması, 

Gereksinimlerinin Çıkarılması

Yazılımın Gerçekleştirilmesi

4 Hafta

6 Hafta

Entegrasyon İşlemlerinin 
Tamamlanması

8 Hafta

Test ve Uygulamaya Alma
3

Hafta
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2. Süreç 

 

  

Üst Seviye İhtiyaç 

Analizi Ve Örnek 

Uygulamaların 

İncelenmesi 

E-ihale Yazılımının 

Gereksinimlerinin 

Çıkarılması ve 

Tasarlanması

Yazılımın 

Gerçekleştirilmesi 

Entegrasyon 

İşlemlerinin 

Tamamlanması

İş Paketi 1:

• Şirket yetkilileriyle 
toplantılar 
gerçekleştirilerek 
yazılımdan beklenen 
ana fonksiyonlar 
çıkarılması

• Yurtiçi ve yurtdışında 
benzer uygulamaların 
incelenmesi

• İhtiyaç analizi ve örnek 
uygulamalar 
raporunun çıkarılması

İş Paketi 2:

• Şirket yetkilileri ile 
toplantılar 
gerçekleştirilerek 
kavramsal tasarım ve 
fonksiyonel 
gereksinimlerin 
detaylarının 
netleştirilmesi

• Yazılımın kurgulanması 
ve yazılım tasarımının 
çıkarılması

• Kavramsal tasarım 
raporunun çıkarılması

İş Paketi 3:

• Kavramsal tasarım 
doğrultusunda 
geliştirme listesinin 
çıkarılması

• Geliştirmelerinin 
yapılması ve yazılımın 
gerçeklenmesi

• Kullanıcı test 
senaryolarının 
çıkarılması

İş Paketi 4:

• Yazılım 
entegrasyonlarının 
belirlenmesi

• Yazılım 
entegrasyonlarının 
gerçekleştirilmesi

1 2 3 4

Test ve 

Uygulamaya Alma 

İş Paketi 4:

• Yazılım birim, 
entegrasyon ve 
kullanıcı testlerinin 
gerçekleştirilmesi

• Yazılımın canlıya alma 
aktivitelerinin 
belirlenmesi

• Yazılımın uygulamaya 
alınması

5
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SONUÇ VE YORUMLAR 

Hazırlanan e-ihale yazılımı ile AKEDAŞ bünyesinde gerçekleştirilen Açık İhale, Davetiye 

Usulü İhale ve Kapsam Dışı alım süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Bu 

süreçlerin elektronik ortama sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi için yapılan literatür taraması ile 

yurtdışındaki elektronik ihale sistemleri incelenmiş ve elektronik ihale süreçlerinde 

karşılaşılabilen riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler araştırılmıştır. Literatür 

araştırması sonucunda, sisteme katılan tedarikçilerin kimliğinin ilk kayıt esnasında SMS şifresi 

ile doğrulanması, sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre kullanılması, ihalelere davet 

edildiğinde otomatik e-mail atılması, tedarikçiler ve sistem yöneticisi için ortak bir sistem saati 

kullanılması gibi özellikler bu proje kapsamında hazırlanan sisteme dâhil edilmiştir.  

Dağıtım Şirketleri ihale süreçlerini “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale 

Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği” isimli yönetmeliğe göre 

hazırlamaktadırlar. Ar-Ge projemiz kapsamında kullanılan süreçler de AKEDAŞ’ın bu 

yönetmeliğe göre belirlediği kendi süreçlerine göre hazırlanmıştır. Ancak bu proje kapsamında 

özel olarak geliştirilen bir yazılım olduğu için diğer dağıtım şirketlerinin süreçlerinde de küçük 

değişikliklerle uygulanabileceği düşünülmektedir. 

E-ihale yazılımı kapsamında öncelikle ihalelere girmek isteyen tedarikçiler sisteme 

kaydolmakta ve bu tedarikçilerin kullanıcı onay süreçleri gerçekleştirilmektedir. Kullanıcıların 

doğruluğu sistem dışı yöntemlerle onaylanarak ihale süreçlerine katılımları sağlanmaktadır. 

Onaylanan kullanıcılar kendileri için tanımlanmış Davetiye Usulü ve Kapsam Dışı ihaleleri 

görüntüleyebilmekte ya da açılmış olan Açık İhaleleri görüntüleyebilmektedir.  

İlgili ihale süreçleri “Projeye İlişkin Tasarım Metotları” bölümünde açıklandığı şekilde 

yürütülmektedir. Sistem yöneticisi ihalelerin bilgilerini girerek ilgili ihaleyi oluşturabilmekte, 

gerekli olduğu takdirde bu ihaleleri görebilecek sisteme kayıtlı tedarikçileri seçebilmekte, teklif 

istenecek kalemleri AKEDAŞ SAP sisteminden çekebilmekte, teklif değerlendirme kriterlerini 

belirleyebilmektedir. 

İhale sürecinin önemli bir kısmı olan Açık Eksiltme/ Artırma süreci de buradan anlık olarak 

gerçekleştirilebilmekte, sisteme belirlenen tarih ve zamanda bağlı olan yükleniciler arasında 

şeffaf bir şekilde fiyat pazarlığı yapılabilmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen pazarlık sonucu 

bu sürecin raporları da yine bu sistemden alınabilmektedir.  

İhale süreci tamamlandıktan sonra itiraz süreçleri yazılı olarak sistem dışından 

gerçekleştirileceği düşünülmüş olup, itiraz süresi sonrasında bir sorunla karşılaşmayan projeler 

sistemde arşivlenmektedir. Bu sonrasında ilgili ihale ile ilgili dokümanların, verilen tekliflerin 

kolay bir şekilde görüntülenebilmesini, denetlenmesini sağlayacaktır.  

İhale sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerletilebilmesi için ihale sürecine gölge düşürmeyecek 

kontroller konulmuştur. Bu kontroller Sistem Yöneticisi için konulmuş olup, şu şekilde 

sıralanabilir:  

1. Tedarikçilerin şifresini Sistem Yöneticisi dahil görememektedir. Bu sayede sistem 

yöneticisi hiçbir tedarikçinin hesabına giremeyecektir.  

2. İhaleye son teklif verme saatinden önce Sistem Yöneticisi dahil kimse Teklifleri 

görüntüleyememekte, Sistem Yöneticisi sadece kimin teklif verdiğine dair bir bilgi 
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görüntüleyebilmektedir. Ancak fiyat bilgisi, teklif dokümanları vb. bilgilere bu tarihten 

önce ulaşamamaktadır.  

Hazırlanan bu kontroller ile ihale sürecinin elektronik ortamda güvenilir bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. Süreçlerle alakalı diğer kontroller “Kısıtlama ve 

Sınırlamalar” bölümünde verilmiştir.  

Tasarlanan uygulamanın kullanıcı dostu olmasına dikkat edilmiş, belirlenen terimler ve 

açıklamalar ihale sürecine katılacak olan tedarikçilerin ve bu işlemleri yürütecek olan Sistem 

Yöneticilerinin rahatlıkla anlayabileceği şekilde seçilmiş ve ekran tasarımları da bu düsturda 

gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan ekran tasarımları da ekte verilmektedir. 

Yapılan bu uygulama ile,  

1. İhale süreçlerinde standardizasyon ve şeffaflık,  

2. İhalelerin daha rahat denetlenebilmesinin ve yoğun dokümantasyon kullanımının 

azalmasının, 

3. İhalelerin isteğe bağlı raporlanabilmesinin, 

4. İhalelerin düzenlenmesi için oluşan maliyetlerde azalma, 

5. İhalelere katılan tedarikçi sayısında artış,  

6. Bu sayede ihalelerde elde edilen fiyatlarda gelişme 

sağlanması beklenmektedir.  
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5. Tedarikçi Kayıt Başvuruları Görüntüleme 
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9. Ürün Grubu Listeleri Görüntüleme 
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11. Kayıtlı İhaleler 

 

12. Yayındaki İhaleler 
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15. İptal Edilen İhaleler 

 

16. Yeni İhale - İhale Ana Verileri 

 

  



40 

 

17. Yeni İhale - İhale Kontrolleri 

 

18. Yeni İhale - İhale Kalemleri 
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19. İhale Özeti 

 

20. Teklif Görüntüleme 
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21. Teklif Değerlendirme 
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23. Eksiltme İşlemleri 

 

B. Tedarikçi Ekranları 

1. Tedarikçi Bilgileri 
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2. Tedarikçinin Katılabileceği İhaleler 

 

3. Tedarikçi Teklif Verme 
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4. Tedarikçinin Teklif Verdiği İhaleler 

 

5. Tedarikçi Eksiltme İşlemleri 
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C. Mail Şablonları 

1. Tedarikçi Onay Maili 

   

Sayın yetkili  
Şirketimizce E-ihale Sistemine yapmış olduğunuz “ ihalelere katılım-İstekli olma” başvurunuz onaylanmıştır. 

Saygılarımla; 

Satın Alma Müdürlüğü  

e-mail:  e-ihale@akedasdagitim.com.tr  

 

GİZLİLİK NOTU: Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye 

göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi 

bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen gönderini uyarıp, mesajı siliniz. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile 

ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.  
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and attachment are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this 

message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. If you are not the intended recipient please notify the sender 

immediately and destroy this e-mail. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. does not accept legal responsibility for the contents and the attachments of this message.  
 

 

  

mailto:e-ihale@akedasdagitim.com.tr?subject=E-İhale
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2. İhale Bilgilendirme 

Sayın yetkili;  
Şirketimizce ORTAK AYRI FİRMA alım ihalesi yapılacaktır. Son teklif kabulü 29.11.2018 17:00:00 tarihine 

yapılacak olan ihalemiz için katılımınızı bekliyoruz.  
Not: Teklifler E-İhale Portalinden kabul edilecektir.  
İlginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.  
Saygılarımla;  
Satın Alma Müdürlüğü  
e-mail: e-ihale@akedasdagitim.com.tr  

 

GİZLİLİK NOTU: Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye 

göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi 

bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen gönderini uyarıp, mesajı siliniz. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile 

ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.  
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and attachment are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this 

message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. If you are not the intended recipient please notify the sender 

immediately and destroy this e-mail. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. does not accept legal responsibility for the contents and the attachments of this message. 

  

mailto:e-ihale@akedasdagitim.com.tr?subject=E-İhale
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3. İhale Sonuç -Kaybeden 

Sayın yetkili;  
Şirketimizce 29.11.2018 16:10:00 tarihinde ihalesi yapılan ve teklif vermiş olduğunuz ORTAK AYRI FİRMA 

ihalesindeki kalemler/işin tamamı başka bir firmanın uhdesinde kalmıştır.  
İlginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.  
Saygılarımla;  
Satın Alma Müdürlüğü  
e-mail: e-ihale@akedasdagitim.com.tr  

 

GİZLİLİK NOTU: Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye 

göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi 

bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen gönderini uyarıp, mesajı siliniz. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile 

ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.  
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and attachment are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this 

message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. If you are not the intended recipient please notify the sender 

immediately and destroy this e-mail. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. does not accept legal responsibility for the contents and the attachments of this message 

  

mailto:e-ihale@akedasdagitim.com.tr?subject=E-İhale
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4. İhale Sonuç – Kazanan 

Sayın yetkili;  
Şirketimizce 29.11.2018 16:10:00 tarihinde ihalesi yapılan ve teklif vermiş olduğunuz ORTAK AYRI FİRMA 

alım ihalesinde aşağıda belirtilen kalemler/işin tamamı firmanız uhdesinde kalmıştır.  
Teklif Kalemi: 36KV 630A 16KA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜC Malzeme Kodu: 22.4.8.7.6         Birimi: ADT 

Adedi: 10 Son Teklif Tutarı: 25 USD  
İlginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.  
Saygılarımla;  
Satın Alma Müdürlüğü  
e-mail: e-ihale@akedasdagitim.com.tr  

 

GİZLİLİK NOTU: Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye 

göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi 

bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen gönderini uyarıp, mesajı siliniz. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile 

ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.  
GİZLİLİK NOTU: Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye 

göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi 

bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen gönderini uyarıp, mesajı siliniz. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile 

ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez. 

  

mailto:e-ihale@akedasdagitim.com.tr?subject=E-İhale
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5. Açık Eksiltme Başlangıç 

 Sayın yetkili;  

Şirketimizce 29.11.2018 14:20:00 tarihinde ihalesi yapılan ve teklif vermiş olduğunuz Test ihale alım 

ihalesinin 1 M AG TEKLİ POTANS (BETON DİREK) açık eksiltme/arttırma işlemleri başlamıştır.  
İlginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.  
Saygılarımla;  
Satın Alma Müdürlüğü  
e-mail: e-ihale@akedasdagitim.com.tr  

 

GİZLİLİK NOTU: Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye 

göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi 

bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen gönderini uyarıp, mesajı siliniz. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile 

ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.  
GİZLİLİK NOTU: Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye 

göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi 

bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen gönderini uyarıp, mesajı siliniz. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile 

ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.  
 

 

  

mailto:e-ihale@akedasdagitim.com.tr?subject=E-İhale
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6. Açık Eksiltme Tamamlanma 

Sayın yetkili;  
Şirketimizce 29.11.2018 14:20:00 tarihinde ihalesi yapılan ve teklif vermiş olduğunuz Test ihale alım 

ihalesinin açık eksiltme/arttırma işlemleri tamamlanmıştır.  
İlginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.  
Saygılarımla;  
Satın Alma Müdürlüğü  
e-mail: e-ihale@akedasdagitim.com.tr  

 

GİZLİLİK NOTU: Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye 

göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi 

bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen gönderini uyarıp, mesajı siliniz. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile 

ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.  
GİZLİLİK NOTU: Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye 

göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi 

bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen gönderini uyarıp, mesajı siliniz. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile 

ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez. 

  

mailto:e-ihale@akedasdagitim.com.tr?subject=E-İhale
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7. İhale İptali 

Sayın yetkili;  
Şirketimizce 29.11.2018 10:30:00 tarihinde ihalesi yapılan ve teklif vermiş olduğunuz 2 kalem malzeme alımı 

alım ihalesi iptal edilmiştir. İptal Nedeni: Yeterli Sayıda Teklif Sağlanamaması  
İlginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.  
Saygılarımla;  
Satın Alma Müdürlüğü  
e-mail: e-ihale@akedasdagitim.com.tr  

 

GİZLİLİK NOTU: Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye 

göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi 

bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen gönderini uyarıp, mesajı siliniz. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile 

ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.  
GİZLİLİK NOTU: Bu mesaj ve ekleri yalnızca gönderildiği kişi(lere) özeldir ve gizlidir. Mesaj sizin adınıza değilse, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye 

göndermeyiniz ya da kopyalamayınız. Bu mesajın herhangi bir şekilde açıklanması, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesaj içeriği ile ilgili olarak herhangi 

bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda lütfen gönderini uyarıp, mesajı siliniz. AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. bu mesajın içeriği ve ekleri ile 

ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez. 

  

mailto:e-ihale@akedasdagitim.com.tr?subject=E-İhale
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D. Tedarikçi Onay SMS Görüntüsü 

 


