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Talep yazısı gereği Satınalma izin belgesi düzenlenir. 

Satınalma izin belgesi imzadan gelince Yaklaşık maliyetin tespiti için Piyasa 
fiyat Araştırması yapılır. 

Gelen fiyatlara istinaden Gerçekleştirme Görevlileri tarafından Yaklaşık 
Maliyet Cetveli düzenlenerek imza altına alınır. 

 

İhale onayından sonra Kamu İhale Kurumunun web sitesinde ilk olarak ihtiyaç 
raporu oluşturularak ihale Kayıt Numarası alınır ve ihale işlemleri başlatılır. 
Kamu İhale Kurumunun web sitesine teknik şartname, idari şartname ve 
sözleşme tasarısı yüklenerek standart formlar oluşturulur. 

İhale tarihi ve ilan tarihinin tespiti yapılarak ilan için gerekli yazışmalar yapılır.  

 

İhale günü firmaların yasaklı olup olmadıkları Kamu İhale Kurumunun web 
sitesinden sorgulanır. İhale Komisyon kararı İhale Harcama Yetkilisine 
sunulurken en avantajlı firmanın ve ikinci en avantajlı firmanın teyitleri Kamu 
İhale Kurumunun web sitesinden alınır. 

Sözleşmeye davet edilen firma ile sözleşme imzalanır. Sözleşme anında 
sözleşme imzalanan firmanın Kamu İhale Kurumunun web sitesinden yasaklı 
teyidi alınır. Sözleşme imzalandıktan sonra Kamu İhale Kurumun web sitesine 
ihale sonuç formu gönderilir. 

Firma sözleşmede belirtilen süreye göre malzemeyi ilgili birime teslim eder.  
Faturayla birlikte teslim edilen ürünün ilgili birimce uygunluğu kontrol edilerek 
taşınır kayıt kontrol ve muayene raporları düzenlenerek birimimize ulaştırılır.  İhale dokümanlarının çıktısı alınarak ihale komisyonu üyelerine ve isteklilere 

verilmek üzere çoğaltılarak dosyalanır. 

 

 

 

 

Daha sonra ihale dosyası Ön Mali Kontrole gönderilir. Dosya incelenip Ön 
Mali Kontrolden geldikten sonra İhale üstünde kalan istekli sözleşmeye davet 
edilir. 

Kesinleşen ihale kararı firmalara bildirilir. 

İstekliler ihale dosyasını aldıklarında Kamu İhale Kurumunun web sitesinden 
ihale dosyasının satın alındığına ilişkin form düzenlenir. 

 

 

İhalede isteklilerin huzurunda zarflar açılır ve belgeler kontrol edilir. Teklif 
edilen ürünün uygunluğu ve belgelerin uygun ve yeterli olduğu belirlenerek 
İhale Komisyon kararı düzenlenir. 

 

 

Taşınır kayıt kontrol ve muayene raporları, vergi borcu sorgulaması ve 
birimimizce hazırlanan diğer belgelerle birlikte ödeme emri belgesine 
bağlanarak ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir. 
Bilgisayar ortamındaki ödenek takip cetveline işlenir. 

İhale onay belgesi düzenlenerek yaklaşık maliyet cetveli eklenerek Harcama 
Yetkilisinin onayına sunulur. 

 



 


