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ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI

Satın alma istek ve teknik istek şartnamelerinin alınması

İstemin değerlendirilmesi
ve onayı

Onaylanmadı

Onaylandı

İlgili birime geri gönderilir.

Depo Kontrol

Depoda Yok

Depoda Var

Harcama yetkilisinin onayı ile istek karşılanır

Fiyat araştırması yaparak yaklaşık maliyet tespiti yapılır.

Yaklaşık maliyet hesap cetveli hazırlanır.Eşik değer tespit edilir.
Yaklaşık maliyet hesap 

Bütçe kontrolleri yapılır. Fazla süreli ihalelerde yükleme onayı alınır.İdari ve Teknik Şartname hazırlanır

Ödenek Var mI?

İşlem iptal edilir ve talepte bulunan birimlere 
bilgi verilir. 

Hayır

Evet

İlgili birime geri gönderilir/düzeltilir.

İhale onaya sunulur.

İhale yetkilisi onayı

İhale Usulu tespit edili.

Harcama Yetkilisi

Onaylanmadı

Onaylandı

İhale dökümanı hazırlanır. İhale dökümanı

İhale dökümanı onayı

Hayır

Evet

İhale İşlem dosyası oluşturulur.

İhale ilan metni ve ilan süresi tespiti

İhale Komisyonu tespit edilerek görevlendirilir.

İhale işlem dosyası

EKAP Sistemi

İlanın Basın İlan Kurumuna yazı ile bildirilmesi

Giden evrak süreci

Yerel gazete ilanı

EKAP'ta ilan yayınlanır.

İhale işlem dosyasının bir örneği ihale komisyonu
üyelerine gönderilir.

İstekli firmaların ihale dökümanını görmeleri ya da satın 
almaları sağlanır.

Zeyilname

Evet

İtiraz reddedilir

İhale ilanı ve dökümana 

İhale belirlenen tarih ve saatte 

Zeyiname döküman alanlara 
gönderilir

Zeyilname, döküman alanlara gönderilir.

Komisyon Teslim Tutanağı

İhale oturum tutanakları

İhale komisyon karar belgesi

Teklif Zarfları Teklif zarfları alındı belgesi

Fatura, muayene ve komisyon 
tutanağı taşınır işlem fişi

Teklif Zarfları

Komisyon Kararı

Hayır

Komisyon İncelemesi

İhale işlem dosyası ön mali kontrole gönderilir.

Evet

Kesinleşen ihale kararı tüm isteklilere bildirilir.

İhale yetkilisi onayı İhale iptal edilir.

İhale iptal edilir. İhaleye devam kararı alınır.

Karar itiraz var mı?

Evet

Hayır

sorumluluklarını yerine
getirerek sözleşmeye geldi mi?

İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik kapsamında gerekli 
işlemler yapılır.

İhale iptal edilir.

İhale ön mali kontrole
tabi mi?

İhale uhdesinde kalan istekli sözleşmeye davet edilir.

Hayır

Varsa 2. Firma sözleşmeye 
davet edilir.

Evet

Sözleşme yapılır.

Malzeme/hizmet sözleşmeye uygun mu?

Evet

Sözleşme süresi içinde sözleşme 
hükümleri yerine getirildi mi?

İhale iptal edilir

İşlem iptal edilir.

Hayır

Firma hakkında, 
sözleşme ve ilgili 

mevzuat gereği işlem 
yapılır.

Sözleşme süresi içinde muayene ve kabul işlemleri yapılır.

Hayır

Sözleşme hükümleri uygulanır.

Evet

Ödeme emri belgesi düzenlenir. Ödeme emri belgesi

Harcama yetkilisinin imzası

Ödeme birimine gönderilir.






