AÇIK İHALE USULÜNE GÖRE MAL VE HİZMET ALIMLARI (4734 SAYILI KANUN 19. MADDE)

İstekte bulunan birim

İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

ihtiyacın veya talebin özelliğine göre yol izlenir.
Mal alımı mı ? Hizmet alımı mı?

Stoktan
karşılanabiliyor mu?

Mal alımı

Harcama yetkilisinin
onayı ile ürünler
teslim edilir ve çıkış
işlemleri yapılır.

Evet

Hizmet alımı
Hayır

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi-İstekte bulunan birim

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi

Teknik Şartname alımı yapılacak mal Ve hizmetin her türlü
özelliklerinin tereddüte, yanlış anlaşılmaya imkan vermeyecek
şekilde açık ve kesin olarak ifade edilmesi gerekir.)Teknik
şartnameler en az 3(üç), mümkünse daha fazla üretici firmanın
ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını yaratacak
şekilde hazırlanmalıdır. Tedarik Edilecek her türlü mal veya
hizmetin tedariğine esas olacak teknik şartnameler, ihtiyaç
makamları tarafından hazırlanır ve imzalanır. Mecburî ulusal
standart Varsa bu standart esas alınarak ve içeriğine atıfta
bulunarak, gerektiğinde İdare yararına ilave teknik hususlar
eklenerek hazırlanmalıdır.Teknik şartname konu ile ilgili en az
3(üç) uzman tarafından hazırlanarak imzalanmalıdır.
(Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği 16.Madde)
(Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği 14.Madde)

Satın alma yoluna gidililir.İlgili birimden her detayın ayrı ayrı belirtildiği
teknik şartname istenir.

Yaklaşık maliyet tespit çalışmaları yapılır.

Harcama yetkilisinin onayı ile yaklaşık maliyet tespit çalışmalarına
başlanır.

1

1

Satın Alma ve Tahakkuk Birimi

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi ve SGDB

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi
yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak
katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve
dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık
maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere
veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere
açıklanmaz.( 4734 sayılı K.İ.K Madde 9)

Her türlü piyasa fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyet
belirlenir

Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli Oluşturulur.

Yaklaşık maliyet belirlenmesi sürecinde Mal alımı ihaleleri
uygulama yönetmeliği 7. ve 8. maddeleri, Hizmet alımı uygulama
yönetmeliğinin 7. 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda belirlenir.

Bütçe Kontrolleri yapılır.

İlgili bütçe kalemine ödenek eklenmesi talep edilir

Hayır

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi ve SGDB

İlgili harcama kalemlerinde ödenek
Yeterli mi?

Ödenek eklendi
mi?

Evet

Evet
Hayır
Satın alma işlemi
iptal edilir.
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Harcama Yetkilisi
Rektör

Ertesi yıla geçen yüklemeleme mi?

Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği
bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde
öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını
geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst
yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:
Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.
Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek
hizmetleri. (5018 sayılı KMYKK 26-27 VE 28. MADDE)

Evet

Hayır

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi-Harcama Yetkilisi

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi-K.i.K

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi

İhale onayı alınır.
Bu aşamada İhale usulünün tespiti (Açık İhale Usulü) yapılır, Avans verilip
verilmeyeceği, Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, İhale dokümanı satış bedeli,
İlanın şekli ve adedi v.b hususların belirlenmesi

Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası Alınır
(İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt
Numarası alınmalıdır.İhale Kayıt Numarası, Elektronik Kamu Alımları
Platformu kullanılarak alınır.)

İhale dokümanı hazırlanır.
(Tip şartname ve sözleşmeler esas alınır.)• İdari şartname,• İhtiyaç listesi
(mal alım ihalelerinde) • Teknik şartname/Genel teknik şartname /Özel
teknik şartname ,• Sözleşme tasarısı,• Genel şartname (yapım ve hizmet alım
ihalelerinde),• Birim fiyat tarifleri (varsa),• İdarece verilecek malzeme
listesi,• Standart formlar,• Düzenlenirse zeyilnameler ve açıklamalar,• Diğer
belgeler
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Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi

Komisyon Başkanı

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi

İhale ilanı ve dokümanı hazırlanır.
• İhale tarih ve saati,• Yeterlik kriterleri,• Yabancı isteklilere açık olup
olmadığı,• Yabancı isteklilere açıksa yerli istekliler lehine fiyat avantajı olup
olmadığı,• İdarece malzeme verilip verilmeyeceği,• Teklif ve sözleşme türü,•
Alternatif teklif verilip verilemeyeceği (mal alımlarında),• Kısmi teklif verilip
verilemeyeceği (mal ve hizmet alımlarında),• Alt yükleniciler,• Teklif ve
ödemelerde geçerli para birimi,• Tekliflerin geçerlilik süresi,• Teklif fiyatına
dahil olan masraflar,• Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi,•
Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme
giderleri,gibi ilanda ve/veya şartnamede yer alması gereken ayrıntılar için
karar verilmesi.(4734 Sayılı K.i.K 27 Madde veMal Alımları ve Hizmet alımları
Uygulama Yönetmeliği 5. bölümleri)

İşin yaklaşık maliyetine göre ilanın süresi ve yayın yeri belirlenir.( 4734 Sayılı
K.İ.K. 13. Madde)

İhale komisyonu görevlendirilir.
En az 5 ve tek sayıda üye: İkisi uzman, biri maliye memuru/mali işlerden
sorumlu personel, diğerleri idari personel olabilir. İhale sürecinin tüm
aşamalarında aynı komisyon görev yapar.( 4734 Sayılı K.İ.K. 6. Madde)

İhale işlem dosyası hazırlanır
• İhale dokümanı (İhaleye girecek isteklilerce alınması zorunlu),• Yapım
işlerinde yatırım programı,• Yaklaşık Maliyet hesap tutanağı,• İlan
metinleri,• Onay belgesi,• İhale komisyonunun görevlendirme yazıları,•
İhale ile ilgili bütün yazışmalar,• Diğer belgeler
( 4734 Sayılı K.İ.K. 7. Madde)
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Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi

Evet

İhale işlem dosyasının bir yazı ekinde ihale komisyonuna verilir.(İlandan
sonra 3 gün içinde olmalıdır) ( 4734 Sayılı K.İ.K. 6. Madde)

Zeyilname var mı?

Hayır
Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi-İstekli firmalar

İhale dokümanının satışı yapılır.
İhale Dokümanı Dizi Pusulası Formu ve Alındı Belgesi'nin de düzenlenerek
dosya satın alanlara verilir veya Ekap üyeliği olanlar Ekap’ tan indirmesi
gerekir.

İsteklilerce verilen teklif zarfları teslim alınır
Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. Elden geç
teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İade edilen bu zarflar için
herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir. Postayla
gönderilen ve idareye geç ulaşan ihale tekliflerinin işleme konulmayarak
alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.
( 4734 Sayılı K.İ.K. 30. Madde)

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi

İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları, son başvuru (ihale)
saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

İhale Komisyonu

İHALE KOMİSYONU SÜRECİ
Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum) ile başlar.

İhale Komisyonu

İlân yapıldıktan sonra ihale
dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.
Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu
gerektiren sebep ve zorunluluklar bir
tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar
geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde
ilânolunur.

Yapılan bu değişikliklere ilişkin
ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan
zeyilname, son teklif verme gününden en az
on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını
temin
edecek
şekilde
İhale dokümanı alanların tamamına
gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler
nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi
bir defaya mahsus olmak üzere en fazla
yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir.
Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu
düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere
tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif
verme imkanı sağlanır.
(4734 Sayılı K.İ.K 29. madde)

İhale zarfları şekil yönünden incelenir.
İhale teklif zarfları, hazır olanların önünde incelenerek, usulüne uygun
olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca
buna ilişkin tutanak düzenlenir.(Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade
edilmez( 4734 Sayılı K.İ.K. 30. Madde)
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İhale Komisyonu

İhale Komisyonu

Teklif zarfları açılır ve kontrol edilir.
Zarflar istekliler huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan
bütün belgeler tutanağa bağlanır.( 4734 Sayılı K.İ.K. 36. Madde)
İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere,
istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale
dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti
ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.Tekliflerin
geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir.belirlenen tekliflerin
geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla,
geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. ( 4734 Sayılı K.İ.K. 33 ve
35. Madde)

Varsa uygun bulunmayan belgelerin tespiti yapılır.
Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan
istekliler tutanakla tespit edilir.

Evet

İhale Komisyonu

Teklif fiyatları açıklanır.
İstekliler ve teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Bu işlemlere
ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir
teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler
düzeltilemez ve tamamlanamaz.

Geçiçi teminat kanunda belitilen
kurallara uygun mu?

Hayır

Teklif değerlendirme dışı bırakılır
İhale Komisyonu

İhale Komisyonu

İhale Komisyonu

Komisyonca tekliflerin alınması ve açılmasından sonra Teklifler ihale
komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır
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Tekliflerin ve Belgelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
(Kapalı Oturum)

Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda KİK010.0/
numaralı standart form ile tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
Ancak isteklilerden belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlanması
yazılı olarak istenir. Net olmayan hususlarla ilgili olarak
isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir.
Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan
istekliler değerlendirme dışı bırakılır.( 4734 Sayılı K.İ.K. 36.ve 37.
Madde)

Belgelerin incelenmesi ve net olmayan hususlarla ilgili açıklama talebi

Tekliflerin ayrıntılı değerlendirmesi yapılır

İhale Komisyonu

Aritmetik inceleme yapılır.
İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup
olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat
teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı
bırakılır.( 4734 Sayılı K.İ.K. 37. Madde)

İhale Komisyonu

Aşırı düşük teklifler için ayrıntı (varsa)
İhale komisyonu teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri
reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte
önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
( 4734 Sayılı K.İ.K. 38.Madde)

İhale Komisyonu

Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla,
sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece
belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak
stenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin
giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare
tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir
tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri
tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve
geçici teminatları gelir kaydedilir.( 4734 Sayılı K.İ.K. 37. Madde)

Avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
En avantajlı teklifin seçimi:
a. Fiyat yönünden en düşük teklif,
b. Fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak tespit edilen en
avantajlı teklif

Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en Avantajlı Teklif
fiyatlarının incelenmesi ve ihale komisyonunun kararını verir.( 4734 Sayılı
K.İ.K. 40. Madde)
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İhale Kararının Onaylanması ve Sonucun Bildirilmesi

İhale kararı onaylanır veya iptal edilir.
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale
kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal
eder.( 4734 Sayılı K.İ.K. 40. Madde)

İhale Komisyonu

İhale Komisyonu-Satın
alma ve tahakkuk birimi

İhale Komisyonu-Satın
Alma ve Tahakkuk BirimiKomisyon Başkanı

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi

İsteklinin yasaklılık sorgulaması yapılır.
İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde
kalan isteklinin 58'inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan
maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek
zorundadır.Ayrıca ihale üzerinde kalan istekliden, dosyasındaki iş deneyim
belgesi noter onaylı suret ise, belgenin aslını ibraz etmesi istenir.

İhale kararı onaya sunulur.
İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına
sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen
bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı,
ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

Kesinleşen ihale kararı bildirilir.

İhale ön mali kontrole tabii mi?

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi-Yüklenici Firma

İhale sonucu, onay tarihini takip eden 3 gün içinde, ihaleye teklif
veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine
postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip
eden 7. gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. İhaleye katılan
isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun
görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte
bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı
ile gerekçeleri bildirmek zorundadır.İhale kararlarının ihale yetkilisi
tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde
bildirim yapılır. .( 4734 Sayılı K.İ.K. 41.-54.-55.-56. Maddeleri)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Ön mali kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı ile bunlara
ilişkin tüm bilgi ve belgelerden oluşturulan bir asıl, bir onaylı suret
olmak üzere iki nüsha işlem dosyası dizi pusulası düzenlenerek Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğüne
gönderilir. İşlem dosyası Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünce en geç
on işgünü içinde kontrol edilir.
(4734 K.İ.K 42. Madde)

Evet

Hayır

Evet
Sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması

Uygun görüş verildi mi?

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi

Hayır
Uygun görülmeme nedenlerini belirten görüş yazısı
yazılarak işlem dosyası ile birlikte harcama yetkilisine
gönderilir.
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4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin
bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu
kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün
içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir.
Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal
yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması
hususu bildirilir.( 4734 Sayılı K.İ.K. 41. Madde)

İhale üzerine kalan İstekli sözleşme imzalamak üzere davet edilir
( 4734 Sayılı K.İ.K. 42. Madde)
Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi-Yüklenici Firma

Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden
ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin
teminat alınır.( 4734 Sayılı K.İ.K. 43. Madde)

Kesin teminat alınır.( 4734 Sayılı K.İ.K. 43. Madde)

Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi-Yüklenici Firma

İstekli firma sözleşme öncesi sorumluluklarını yerine getirdi mi?
Hayır
Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi-Yüklenici Firma

Evet

Sözleşme imzalandı mı?
Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi-Yüklenici Firma

Evet

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatlar iade edilir..
Satın Alma ve Tahakkuk
Birimi-Yüklenici Firma
Sonuç İlanı
İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde
yayımlanır ve ihale süreci tamamlanır.

Hayır

Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu
durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının
ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli
ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme
imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede
belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci
maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması
durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir
kaydedilerek ihale iptal edilir. .Ayrıca kanunun 18 maddesine göre
yasaklama kararı verilir
( 4734 Sayılı K.İ.K. 44. ve 18. Maddeleri)

İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ise geçici teminatı
gelir kaydedilerek, uygun görülen ikinci istekli sözleşmeye davet
edilir. Bunun usulü, birinci isteklinin sözleşmeyi imzalamaya
davet edilmesi usulünün aynısıdır.Ayrıca kanunun 18
maddesine göre yasaklama kararı verilir. ( 4734 Sayılı K.İ.K. 18.
Madde)

