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Kamu ihale Kurumu tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazlda, Elektronik
Kamu Alımlan Platformu (EKAP) üzerinde yürütülen e-ilan, e-doküman, e-ihale, e-eksiltme ve

etebligat uygulamalarının yanl slra ihale uygulamalarına İlişkin doğru ve güvenilir bilgiy_e

ücretsiz er§mi sağlayacjk olan EKAp Akademi uygulamasınIn da faaliyete geçtiği

bildirilmektedir.

interaktif eğitimler, görsel Ve yazılı eğitim materyallerinin yanI slra, yetkinlik ölçmeye
yönelik çevrimiçi sıiavların da yer aldığı uygulamada paydaşların bilgi düzeyinin artınlarak,

inale uyğulamaianndaki yeniliklere zamanında ulaşmalarına imkan sağlanacağı ve böyle1ikle

koai'ı,j|."i,,l ve yerli üreticilerin kamu alımlarına daha kolay, daha hızlı Ve daha güVenilir bir

şekilde erişimine kaİkı sunmaSlnln hedeflendiği ifade edilmektedir.

katlllmcılarln uzaktan canll eğitim alabildiği ve bu eğitimlere ilişkin dokümanlara da

ücretsiz olarak ulaşabildikleri EKAp Akademide; kurum faaIiyetleri, önemIi Kurul Kararları,

etkinlik takvimi Ve gancel duyurulartn da paylaşllacağI belirtilmektedir,

Aylca,,'ekapakademi'kik.gov.tı''internetadresiüzeIindenerişimsağlanabilenEKAP
Akademi iL peisoneive/veya bağliodalarınız üyelerine yönelik konu bazlı uzaktan canlı eğitlm

talebinde bulunulabileceği bildirilmiştir.

BiIgilerinizi rica ederiz.
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