SÜREÇ KODU: 2.4.1

İhtiyaç oluşur

Birimden İhtiyaç
listesinin ve
teknik
şartnamenin
gelmesi

Teknik
şartnamenin
kontrol edilmesi

Hayır

Uygun mu?

Evet
Piyasa araştırma
komisyonun
kurulması

Piyasa araştırma
belgesinin
hazırlanması

Özel ve Kamu
Kuruluşlarına
gönderilmesi

Tedarikçilere
gönderilmesi

Piyasa araştırma
belgelerinin
gelmesi

1

SÜREÇ KODU: 2.4.2

1

Son alım
fiyatlarının
belirlenmesi

MKYS
fiyatlarının
belirlenmesi

Yaklaşık maliyet
hesap cetvelinin
hazırlanması
Kanunun 3 ncü maddesi
istisna kapsamında
Kanunun 20 nci maddesi
Belli İstekliler Arasında
İhale Usulü

Alım
yöntemine
karar
verilmesi

Bütçe biriminden ödenek
onayının alınması

İhale onay belgesinin
hazırlanması

Teklif mektubunun
hazırlanması

İsteklilere teklif
mektubunun gönderilmesi

2

Kanunun 21 ncu maddesi
Pazarlık İhale Usulü
Kanunun 19 ncu maddesi
Açık İhale Usulü
Kanunun 22 nci maddesi
Doğrudan Temin Usulü

SÜREÇ KODU: 2.4.3

2
Yüklenicinin
yasaklılık
sorgusunun
yapılması

Teklif fiyatlara yönelik
hesap cetvelinin
hazırlanması

Tekliflerin
gelmesi

Yüklecinin
sözleşmeye
davet edilmesi

Sözleşmenin
hazırlanması

Doğrudan temin
bilgilerinin
EKAP a
yüklenmesi

Doğrudan temin
bilgilerinin
Bütçe Sistemine
işlenmesi

Yüklenicinin
damga vergisini
yatırması

İhale yetkilisinin
sözleşmeyi
imzalamsı

Yüklenicinin
sözleşmeyi
imzalaması

Yüklenicinin
SGK ve Vergi
borcu
belgelerini
vermesi

İhale işlem
dosyasının
hazırlanması

Dosya ilgili birimlere gönderilir

3

SÜREÇ KODU: 2.4.4

İhtiyaç oluşur
Birimden İhtiyaç
listesinin ve
teknik
şartnamenin
gelmesi

Teknik
şartnamenin
kontrol edilmesi

Hayır

Uygun mu?

Evet
Piyasa araştırma
komisyonun
kurulması

Piyasa araştırma
belgesinin
hazırlanması

Özel ve Kamu
Kuruluşlarına
gönderilmesi

Tedarikçilere
gönderilmesi

Piyasa araştırma
belgelerinin
gelmesi

1

1

Son alım fiyatlarının
belirlenmesi

MKYS fiyatlarının
belirlenmesi

Yaklaşık maliyet hesap
cetvelinin hazırlanması

Kanunun 3 ncü maddesi
istisna kapsamında
Kanunun 20 nci maddesi
Belli İstekliler Arasında
İhale Usulü

Alım
yöntemine
karar
verilmesi

Kanunun 21 ncu maddesi
Pazarlık İhale Usulü
Kanunun 22 nci maddesi
Doğrudan Temin Usulü
Kanunun 19 ncu maddesi
Açık İhale Usulü

İhale
dokümanları
hazırlama
komisyonun
kurulması

EKAP sisteminde ihtiyaç
raporunun oluşturulması

İhtiyaç raporu
bilgilerinin
girilmesi

İşe ilişkin
bilgilerin
girilmesi

2

İhale özet
bilgilerin
girilmesi

2
OKAS branş
kodların
seçilmesi
EBYS sisteminde ihale
kaydının
gerçekleştirilmesi
İhale
kapsamının
girilmesi

İhale tür ve
usulünün
girilmesi

Yaklaşık
maliyetin
girilmesi

İhale bilgilerinin
girilmesi

İhale özet ve
kayıt işleminin
girilmesi

Sevk işlem
formunu
gönderilmesi

KİK tarafından
ilanın
yayınlanması

İhale kaydının
onaylanması ve
kaydedilmesi
İhtiyaç raporu
ile ihale
kaydının
bağlanması

İhale kayıt
numarasının
alınması

Ön ilan yapılacak mı?
Evet
Ön ilan
bilgilerinin
girilmesi

İlanın kaydedilip
KİK e
gönderilmesi

KİK tarafından
ilanın
onaylanması

Teknik şartnamenin
EKAP a yüklenmesi

3

Hayır

3

Teknik
Şartname 40
MB nin
üzerinde mi?

Evet

Hayır

Teknik şartname
sisteme yüklenmez

Teknik Şartnamenin
yüklenmesi
Teknik şartnamenin
onaylanması

Teknik şartnamenin
idareden temin edilmesi
Ön yeterlilik
aşaması var
mı?

Ön yeterlilik
şartnamesi

Evet

Hayır
İdari şartnamenin
hazırlanması ve

hazırlanması ve
onaylanması

onaylanması
Sözleşme tasarısının
hazırlanması ve
onaylanması

Dokümanların
kontrol edilmesi
ve onaylanması

İhale onay
belgesinin
hazırlanması ve
imzaya
sunulması

4

4

İhale ilanının
hazırlanması

İlanın kaydedilip KİK e
gönderilmesi

İlan KİK
tarafından
kabul edildi
mi?
Evet
İlan bedeli için ödeme
pusulasının tahakkuk
birimine gönderilmesi
İlanın Basın İlan
Kurumuna gönderilmesi
İlan sevk işlem
formunun KİK e
gönderilmesi
İlanın Kamu İhale
Bülteninde ve yerel
gazetede yayınlanması
İlanın Bilgi işlem
Birimine gönderilmesi ve
Müdürlüğümüz internet
sitesinde yayınlanması

5

Hayır

5
İhale komisyonun kurulması ve ihale
yetkilisince onaylanması
İtirazların ve idarece
belirlenen eksikliklerin
değerlendirilmesi

Evet

Evet

Evet

İlanda
değişiklik
gerektiriyor
mu?

KİK tarafından
ilanın yayınlanması

Hayır

İhale dokümanına yönelik zeyilname
hazırlanması

İlanın KİK e
gönderilmesi

Sevk işlem
formunun
gönderilmesi

Zeyilname ile
düzeltilebilec
ek bir eksiklik
mi?

Evet

Dokümanda
değişiklik
gerektiriyor
mu?

İhale iptal edilir

Düzeltme ilanının
hazırlanması

KİK tarafından
ilanın onaylanması

İtiraz var mı?

Evet

Hayır

İhale yetkilisi tarafından zeyilnamenin
onaylanması
EKAP sisteminde ihale dokümanlarının
düzeltilmesi ve zeyilnamenin yüklenmesi
Hayır
İhale dokümanı edinen tüm isteklilere
zeyilnamenin gönderilmesi

İhale teklif
zarflarının kabul
edilmesi

6

Hayır

6

İhale dokümanı satın
alanların listelenmesi

İsteklilerin EKAP
kaydının yapılması

Hayır

Teklif zarfları
mevzuata uygun
mu?

Teklif değerlendirme dışı bırakılır
Evet
Teklif zarfların açılması ve geçici teminat
ve teklif mektupların kontrol edilmesi

Uygunsuzlukların
tutanak altına
alınması

Hayır

Uygun mu?

Evet

İstenen belgelerin
dosyadaki incelemesi

Tekliflerin
okunması

EBYS

Tekliflerin
sisteme
işlenmesi
1.Oturumun
kapatılması

7

7
İsteklilerin EKAP
üzerinden
yasaklılıklarının
sorgulanması

EBYS

İhale komisyonu
2.Oturumun başlatılması

Tutanakların
incelenmesin
de eksiklik
var mı?
Evet
İstekli/ Teklif
kaldı mı?

Evet

İhale komisyon
kararının
alınması

İhale iptal edilir

Hayır
İhale iptal edilir

1. ve 2.nci
ekonomik
açıdan en
avantajlı
isteklilerin
belirlenmesi

Tekliflerin
değerlendirme
dışı bırakılması

Hayır

Hayır

Komisyon
kararı
onaylandı
mı?
Evet
Kesinleşen ihale
kararının
hazırlanması

8

8
Kesinleşen ihale
kararının tüm
isteklilere
gönderilmesi

Kesinleşen
ihale kararına
itiraz var mı?
Evet

Komisyon
kararı
değişecek
mi?
Hayır

İtirazın
değerlendirilmesi

Uygun

Evet

Uygun değil

İtirazın
reddedilmesi

Düzeltici işlem
tesis edilmesi

İstekliye cevap
verilmesi

Kararın tüm
isteklilere
bildirilmesi

KİK tarafından ihale
işlem dosyasının
istenmesi
KİK
tarafından
itirazın
değerlendiril
mesi

İhale iptal edilir

İtiraz
evraklarının
kontrol
edilmesi

Evet

İtirazın reddedilmesi

İstekliye cevap
verilmesi

Kamu İhale
Kurumuna itiraz
var mı?
Hayır
Düzeltici işlem
belirlenmesi

Kararın tüm
isteklilere
bildirilmesi

İtirazın
reddedilmesi
Ekonomik açıdan en
avantajlı 1.nci isteklinin
yasaklılık teyidinin alınması

9

Hayır

9
Yüklenicinin
sözleşmeye
davet edilmesi
Yüklenicinin SGK
ve Vergi borcunun
sorgulanması

Tahsilat
bilgilerinin
EKAP a girilmesi

Evet

sözleşme
bedeli limiti
aşıyor mu?
Hayır

Sözleşme
bedelinin
onbindebeşinin
KİK hesaplarına
yatırılması

Sözleşmenin
hazırlanması

Yüklenicinin
sözleşme için
idareye gelmesi

Yüklenicinin
yükümlülüğünde olan
belgelerin İdareye
verilmesi

Kesin teminatın
alınması

Kesin teminatın
teyit edilmesi

10

10

Geçici teminatın
iade edilmesi

Sözleşmenin
imzalanması
Sözleşmenin
ihale yetkilisine
imzalattırılması
Sözleşmeye ait
kesin teminatın
Saymanlığa
gönderilmesi
Sözleşmenin
SGK ya
bildirilmesi (Mal
Alımı hariç)
EKAP ihale
sonuç
formunun
gönderilmesi

İhale işlem dosyası hazırlanır ve ilgili birimlere gönderilir

SÜREÇ KODU: 2.4.5

İhale işlem dosyası kontrol edilir
İhale ilanı ve dokümana
yönelik itiraz var mı?
Evet
İtirazların ve idarece
belirlenen eksikliklerin
değerlendirilmesi
Evet
İlanda

Evet

Zeyilname ile
düzeltilebilecek bir eksiklik
mi?
Hayır

değişiklik
gerektiriyor
mu?

İhale dokümanına yönelik zeyilname
hazırlanması

İlanın KİK e
gönderilmesi

Sevk işlem
formunun
gönderilmesi
KİK tarafından
ilanın yayınlanması

Dokümanda
değişiklik
gerektiriyor
mu?

İhale iptal edilir

Düzeltme ilanının
hazırlanması

KİK tarafından
ilanın onaylanması

Evet

Evet

Hayır

İhale yetkilisi tarafından zeyilnamenin
onaylanması

Hayır

EKAP sisteminde ihale dokümanlarının
düzeltilmesi ve zeyilnamenin yüklenmesi
İhale dokümanı edinen tüm isteklilere
zeyilnamenin gönderilmesi

İhale teklif
zarflarının kabul
edilmesi

İhale gerçekleştirilir

Hayır

SÜREÇ KODU: 2.4.6

DMO kodlu ihtiyaç talep yazısı gelir
Teknik
şartnamenin
gelmesi

Teknik
şartnamenin
kontrol edilmesi

Hayır

Uygun mu?

Evet
Piyasa araştırma
komisyonun
kurulması

Piyasa araştırma
belgesinin
hazırlanması

Özel ve Kamu
Kuruluşlarına
gönderilmesi

Tedarikçilere
gönderilmesi

Piyasa araştırma
belgelerinin
gelmesi

1

1

DMO fiyat
listesinin
araştırılması

Yaklaşık maliyet
hesap cetvelinin
hazırlanması

Alım yöntemine
karar verilmesi

Bütçe
biriminden
ödeneğin
ayrılması
Hayır
Kanunun 3 ncü
maddesi istisna
kapsamında harcama
onay belgesinin
hazırlanması

Onaylandı
mı?

DMO ya talep
yazısının
gönderilmesi
DMO tarafından
faturanın
gönderilmesi

2

2
Faturanın
tahakkuk
birimine
gönderilmesi
Ödemenin DMO
hesaplarına
geçmesi

Malların
İdaremize
gelmesi

Muayene ve
Kabul
Komisyonun
kurulması

Muayene
işleminin
yapılması

Muayene Kabul
Tutanağının
hazırlanması

Hayır

Mallar uygun
mu?
Evet
Taşınır İşlem
Fişinin kesilmesi

Mallar ilgili birime teslim edilir

SÜREÇ KODU: 2.4.7

Alım konusu ilaç ihtiyaç listesi stok biriminden gelir
Piyasa araştırma
komisyonun kurulması

İlaçların depocu satış
fiyatlarının belirlenmesi

MMKYS fiyatlarının
belirlenmesi

Son alım fiyatlarının
belirlenmesi

Firmalardan teklif alınması

Referans Fiyat En Düşük Uygun Fiyat ve
Referans Fiyat En Yüksek Uygun Fiyat alt
ve üst sınır aralıklarını aşmayacak şekilde
ortalama fiyat alınması

Elde edilen verilen yaklaşık
maliyet cetveline
işlenmesi

Yaklaşık maliyet hesap
cetvelinin imzalanması ve
gizliliğin korunması

Hesap cetveli ihale işlem dosyasına konulur

SÜREÇ KODU: 2.4.8

Yaklaşık maliyet hesap cetveli hazırlanır
Teknik şartname, sözleşme
tasarısı ve idari şartnamenin
imzalı olduğunun kontrol edilmesi

Bütçe Biriminden alım konusu işe
ait ödeneğin olup olmadığının
kontrol edilmesi

Bütçesi var
mı?

KİK001.0/M Standart Form
kullanılarak ihale onay belgesinin
hazırlanmaya başlanması

İşin adı, tanımı ve niteliğinin
düzenlenmesi

İşin miktarının düzenlenmesi

Yaklaşık maliyetin yazılması

Kullanılabilir ödenek tutarının
yazılması

Harcama kalemine ait bütçe kod
ve tertip numaralarının yazılması

1

2
Avans verilip verilemeyeceği
ile ilgili şartların yazılması

İhale usulünün yazılması

İlanın şekli ve adedinin
yazılması
İhale doküman satış
bedelinin yazılması
Fiyat farkı ödenmesi ile ilgili
hükümlerin yazılması
Onay belgesi ekine yaklaşık
maliyet hesap cetveli,
sözleşme tasarısı ile idari
şartnamenin eklenmesi

Onay belgesinin imza-onay
bölümlerinin yazılması
İhale onay belgesinin
açıklamalar kısmının
doldurulması

İhale yetkilisine imzaya sunulur

4.
SÜREÇ KODU: 2.4.9

EKAP sistemine girilir

EKAP

Kullanıcı adı ve şifre ile
sisteme girilmesi

Onay için bekleyen ihalenin
seçilmesi

İhale işlem dosyasının
alınması

İhtiyaç listesinin kontrol
edilmesi

Teknik şartnamenin kontrol
edilmesi

Yaklaşık maliyetin kontrol
edilmesi
Hayır

İhale onay belgesinin kontrol
edilmesi

Uygun mu?

Evet

Teknik ve idari şartname ile
sözleşme tasarısının
onaylanması

İhale ilanı hazırlanır

SÜREÇ KODU: 2.4.10

İhtiyaç oluşur
Birimden İhtiyaç
listesinin ve
teknik
şartnamenin
gelmesi

Teknik
şartnamenin
kontrol edilmesi

Hayır

Uygun mu?

Evet
Piyasa araştırma
komisyonun
kurulması

Piyasa araştırma
belgesinin
hazırlanması

Özel ve Kamu
Kuruluşlarına
gönderilmesi

Tedarikçilere
gönderilmesi

Piyasa araştırma
belgelerinin
gelmesi

1

1

Son alım
fiyatlarının
belirlenmesi

MKYS
fiyatlarının
belirlenmesi

Yaklaşık maliyet
hesap cetvelinin
hazırlanması
Kanunun 3 ncü maddesi
istisna kapsamında
Kanunun 20 nci maddesi
Belli İstekliler Arasında
İhale Usulü

Alım
yöntemine
karar
verilmesi

Kanunun 21 ncu maddesi
Pazarlık İhale Usulü
Kanunun 22 nci maddesi
Doğrudan Temin Usulü
Kanunun 19 ncu maddesi
Açık İhale Usulü

İhale dokümanları
hazırlama komisyonun
kurulması
İhale onayının alınması

EKAP sisteminde ihtiyaç
raporunun oluşturulması

İhtiyaç raporu
bilgilerinin
girilmesi

İşe ilişkin
bilgilerin
girilmesi

2

İhale özet
bilgilerin
girilmesi

2
OKAS branş
kodların
seçilmesi
EBYS sisteminde ihale
kaydının
gerçekleştirilmesi
İhale
kapsamının
girilmesi

İhale tür ve
usulünün
girilmesi

Yaklaşık
maliyetin
girilmesi

İhale bilgilerinin
girilmesi

İhale özet ve
kayıt işleminin
girilmesi

Sevk işlem
formunu
gönderilmesi

KİK tarafından
ilanın
yayınlanması

İhale kaydının
onaylanması ve
kaydedilmesi
İhtiyaç raporu
ile ihale
kaydının
bağlanması

İhale kayıt
numarasının
alınması

Ön ilan yapılacak mı?
Evet
Ön ilan
bilgilerinin
girilmesi

İlanın kaydedilip
KİK e
gönderilmesi

KİK tarafından
ilanın
onaylanması

Teknik şartnamenin
EKAP a yüklenmesi

3

Hayır

3

Evet

Teknik
Şartname 40
MB nin
üzerinde mi?

Hayır

Teknik şartname
sisteme yüklenmez

Teknik Şartnamenin
yüklenmesi
Teknik şartnamenin
onaylanması

Teknik şartnamenin idareden temin edilmesi
Ön yeterlilik
aşaması var
mı?

Ön yeterlilik
şartnamesi

Evet

Hayır
İdari şartnamenin
hazırlanması ve

hazırlanması ve
onaylanması

onaylanması
Sözleşme tasarısının
hazırlanması ve
onaylanması

Dokümanların
kontrol edilmesi
ve onaylanması

İhale onay
belgesinin
hazırlanması ve
imzaya
sunulması

4

4
İlan hazırlanacak mı?
Evet
İhale ilanının
hazırlanması

İlanın kaydedilip KİK e
gönderilmesi

İlan KİK tarafından kabul
edildi mi?
Evet
İlan bedeli için ödeme
pusulasının tahakkuk
birimine gönderilmesi
İlanın Basın İlan
Kurumuna gönderilmesi
İlan sevk işlem
formunun KİK e
gönderilmesi
İlanın Kamu İhale
Bülteninde ve yerel
gazetede yayınlanması

İlanın Bilgi işlem
Birimine gönderilmesi ve
Müdürlüğümüz internet
sitesinde yayınlanması

İhale teklif zarfları beklenir

Hayır

SÜREÇ KODU: 2.4.11

Basın ilan kurumundan fatura gelir
Fatura ve eki gazetelerin incelenmesi

İlanın ve faturanın kontrol edilmesi
Hayır

Fatura ve gazete
uygun mu?

Evet
İhale işlem dosyasından ilanların
yayınlandığına dair tutanağın alınması

Faturanın, tutanağın, ihale onay belgesinin
ve ilanın tahakkuk birimine gönderilmesi

Tahakkuk biriminden ödeme emri
belgesinin gelmesi

Ödeme emri belgesi ihale işlem dosyasına kaldırılır

SÜREÇ KODU: 2.4.12

EKAP sistemine girilir
Onaylanan ihale dokümanları üzerinden ilan
hazırlama alanına girilmesi
İlanın sistem üzerinden otomatik
hazırlanması
İlanın kaydedilip KİK e gönderilmesi

İlanın süresi 7
günden kısa mı?

Evet

Hayır

KİK tarafından Hayır
ilanın
onaylanması

KİK onayı
olmadan ilanın
kabul edilmesi

İlan
onaylandı
mı?
EVET

KİK e ilan bedelinin
ödenmesi için tahakkuk
hazırlanması
BAYBURT Basın İlan Kurumu için
ilan hazırlanması
İlan bedelinin bankaya
yatırılması
Sevk işlem formunu
gönderilmesi
KİK tarafından ilanın
yayınlanması

1

2

İlanın basın ilan kurumuna gönderilmesi
için üst yazı hazırlanması

Hayır

Yazı
onaylandı
mı?

Basın kurumuna ait WEB sistemi
üzerinden ilan bilgilerinin girilmesi

İlanın Müdürlük WEB sitesinde
yayınlatılması için ilanın Bilgi İşlem
Birimine gönderilmesi

İlanın Müdürlük WEB sitesinde, yerel
gazetede ve KİK te yayınlanması

İlanın yayınladığına dair tutanak hazırlanır

WEB Sitesi

SÜREÇ KODU: 2.4.13

İhale ilanı yayımlanır
İşin niteliğine göre en az
işin uzmanı iki kişi
belirlenmesi
Komisyon başkanı, bir mali
üye ve bir idari üye
belirlenmesi
Komisyonda
görevlendirilecek
toplamda tek sayı olacak
şekilde en az 5 kişinin
belirlenmesi
Aynı sayıda ve nitelikte
yedek üyelerin
belirlenmesi

EBYS

İhale ilanının yayım
tarihini izleyen 3 gün
içinde komisyonun
kurulması ve ihale
yetkilisine imzalattırılması
Hayır

Komisyon
onaylandı
mı?
Evet

Komisyon üyelerine
görevlendirme yazısı
yazılması
İhale komisyon oluru ile
ihale işlem dosyasının
görevlendirme ekinde tüm
üyelere gönderilmesi

Komisyon EKAP sistemine kaydedilir

SÜREÇ KODU: 2.4.14

Dokümana yönelik itiraz dilekçesi gelir
Dilekçe ekinde yer alan
belgelerin incelenmesi

Hayır

Belgeler
uygun mu?

İtiraz reddedilir

Evet

İtirazın değerlendirilmesi

Hayır

İtiraz uygun
mu?

Evet

İtiraz reddedilir

Hayır
İhale iptal edilir

Zeyilname ile
düzeltilebilec
ek bir eksiklik
mi?
Evet
İhale dokümanına yönelik zeyilname
hazırlanması

İhale yetkilisi tarafından zeyilnamenin
onaylanması

EKAP sisteminde ihale dokümanlarının
düzeltilmesi ve zeyilnamenin yüklenmesi

İhale dokümanı edinen tüm isteklilere zeyilnamenin gönderilmesi

SÜREÇ KODU: 2.4.15

Teklif zarfı gelir
Teklif zarfın
kabul edilmesi

Teklif zarftaki
ihale kayıt
numarasına
bakılması

EKAP sisteminin
açılması ve
zarfın kayıt
edilmesi

İsteklinin ticaret
ünvanın
girilmesi

Teklif zarfın
alındığı tarih ve
saatin girilmesi

Zarfı kabul
edenin isim ve
unvanın
girilmesi

Zarf alındı sıra
numarasının
verilmesi

Zarf alındı
belgesinin
çıktısının
alınması

Posta/Kargo
teslim
belgesinin
imzalanması

Zarf elden mi
postayla mı
ulaştı?

Zarfın postadan
teslim alındığına
dair tutanağın
düzenlenmesi
Alındı tutanağı ihale işlem dosyasında saklanır

Zarf alındı
belgesinin
istekliye
imzalattırılması

SÜREÇ KODU: 2.4.16

İhale komisyonunca teklifler değerlendirilir
İhale numuneleri ihtiyaç listesi sıra
numaraları doğrultusunda
numune odasında ayrılması

Evet
Numuneler iade edilir

Teklifi uygun
olmayan
istekli var mı?
Hayır
Teklif fiyatların sisteme girilmesi
EKAP

En düşük fiyatlar ile en yüksek
fiyatların küçükten büyüğe doğru
sıralanması
Yerli malı olduğu beyan edilen
ürünler için yerli malı fiyat avantajı
uygulanması
Teklifleri uygun olan isteklilerin
numunelerinin en avantajlı fiyat
teklifinden başlamak üzere ayrı ayrı
değerlendirilmesi

Numuneleri değerlendirecek ihale
komisyonunda görevli işin
uzmanları için görevlendirme yazısı
hazırlanmasGörevlendirme yazısının
personellere ve bağlı idarelerine t
1

2

İhale Komisyonunda görevli işin
uzmanları tarafından, teknik şartnameye
göre numunelerin ayrı ayrı
değerlendirilmesi

Hayır

Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde
ihtiyaç listesinde talebi olan
Hastanelerimizde ilgili ürünün
denenmesi için bazı numunelerin teknik
şartnameleri ile birlikte ilgili birimlere
gönderilmesi

Numune uygun
mu?

Evet
Değerlendirme sonuçlarının tutanak
altına alınıp komisyon üyelerince
imzalanması

Tutanaklar ihale işlem dosyasında saklanır

SÜREÇ KODU: 2.4.17

İhale gerçekleştirilir ve ikinci oturum kapatılır
Teklif
mektubu
uygun mu?

Hayır

Teklif değerlendirme dışı bırakılır

Evet

Geçici
teminat
uygun mu?
uygun mu?

Hayır

Teklif değerlendirme dışı bırakılır

Evet

mı?

Belge
eksikliği var Evet

Belirlenen sürede
eksikliğin
giderilmesi

Evet

Hayır

Hayır

Eksiklik
giderildi mi?

Teklif değerlendirme dışı bırakılır,
geçici teminat gelir kaydedilir
Tekliflerin
ayrıntılı
incelenmesine
geçilmesi

Teklif
E
Teklif değerlendirme dışı bırakılır

vet

cetvelinde
aritmetik
hata var mı?

Hayır
Yeterlik kriterlerine ve tekliflerin
ihale
dokümanında
belirtilen şartlara uygun olup
olmadığına bakılması

Ü

1

Evet

1

Hayır

Uygun mu?

Teklif değerlendirme dışı bırakılır
Evet
Yaklaşık maliyete göre
sınır değer tespit
edilmesi

Evet
Teklif değerlendirme dışı bırakılır

Teklif sınır
değerin
altında mı?
Hayır
İdari şartnameye göre
teklifin kabul edilmesi

Eşit fiyat
teklifi var mı?

Evet

Hayır
Ekonomik açıdan en
avantajlı teklifler
belirlenerek, fiyat
sıralaması yapılması

İhale komisyon kararanın
yazılması

İhale üzerinde kalan istekli ile
varsa ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi
isteklinin ihalelere katılmaktan
yasaklı olup olmadığını teyit
edilmesi
2

Fiyat dışı unsurlar
değerlendirilerek, en
avantajlı teklifin
belirlenmesi

2

İhale yetkilisinin, karar
tarihini izleyen en geç
beş iş günü içinde ihale
kararını onaylaması

Hayır
İhale iptal edilir

Karar
onaylandı
mı?
Evet
Yasaklılık sorgulaması
yapan isteklilerin yasaklı
sorgularının incelenmesi

Evet

Yasaklı mı?

İhale iptal edilir
Hayır

Kesinleşen ihale kararı isteklilere gönderilir

3

SÜREÇ KODU: 2.4.18

İhale kararı ihale yetkilisinden gelir
İhale kararının
incelenmesi

Hayır

İhale iptal edilir

Karar
onaylandı
mı?

Evet

Kesinleşen İhale
kararının
yazılması

Onay tarihini izleyen
günden itibaren 3 gün
içinde ihale kararının tüm
isteklilere gönderilmesi

Yazı ihale işlem dosyasında saklanır

EKAP

SÜREÇ KODU: 2.4.19

Kanunun 41 nci maddesindeki süre biter
Kesinleşen ihale kararının tüm isteklilere
gönderildiğinin kontrol edilmesi
İhaleye teklif veren bütün
isteklilere tebliğ tarihini izleyen
günden itibaren 10 gün
geçtiğinin kontrol edilmesi
Hayır

10 gün
geçmiş mi?
Evet
Sözleşmeye davet
yazısının hazırlanması

EKAP

Yüklenicinin SGK
ve Vergi borcunun
sorgulanması
Tahsilat
bilgilerinin
EKAP a girilmesi

Evet

Sözleşme
bedeli limiti
aşıyor mu?
Hayır

Yazıda 4734 sayılı kanunun 10'uncu maddesinin
4'üncü fıkrasının a,b,c,d,e ve g bentlerinden
belirtilen durumlarda olmadığına dair evrakların
sözleşme yapma süresi içerisinde hazırlanması
gerektiğinin belirtilmesi
İsteklinin yatırması gereken kesin teminat
bedelinin, damga vergisi ve karar pulu
bedellerinin istekli tarafından hazırlanması
gerektiğinin belirtilmesi
İsteklinin yasaklılık
sorgusunun yapılması

Hayır
sahibi için karar alınır

Yasaklı mı?

Evet

2
Sözleşmeyi imzalayan gerçek
kişinin vekalet ve imza
sirkülerinin alınması

Sözleşmenin her sayfasının
kaşelenerek imzalanması

Sözleşmenin imza için ihale
yetkilisine sunulması

Hayır

Sözleşme
imzalandı
mı?

Sözleşme ve ihale geçersiz olur
Evet
Sözleşme sonuç formunun
EKAP üzerinden hazırlanması
ve Kamu ihale Kurumuna
gönderilmesi

Sözleşme onaylandığı tarihte yürürlüğe girer

SÜREÇ KODU: 2.4.20

Kesin teminat gelir
Teminatın TL

Teminatın devlet iç
borçlanma seneti
olarak verilmesi

banka teminatı
olarak verilmesi

olarak verilmesi

Hayır

Hayır

Teminatın

Dekont üzerinde yazılı
tutarın belirlenen
teminat tutarından az
olmaması

Teminat
süresine ve
tutarına
bakılması

Dekont üzerinde
yazılı tutarın
belirlenen teminat
tutarından az
olmaması

Hayır

Analitik bütçe
programı
üzerinden teyit
işlemi yapılması

Uygun mu?

Evet

Uygun mu?
Evet

Saymanlık ya da
defterdarlığa
gönderilmek
üzere üst yazı
hazırlanması
Teminatın
gönderilmesi ve
menkul kıymetlerin
hazırlanması

Menkul kıymetler alındısının ilgili
ihale dosyasında saklanması

Menkul
kıymetler
alındısının
gelmesi

Evet

Uygun mu?

SÜREÇ KODU: 2.4.21

Sözleşme onaylanır

EKAP

EKAP sistemine
kullanıcı adı ve
şifre ile giriş
yapılması

İlgili ihale
dosyasının
açılması

Hayır

Sözleşme
tutarının
yazılması

Sözleşmenin
başlangıç ve
bitiş tarihlerinin
yazılması

Sözleşme
tarihinin
yazılması

Uygun mu?

Evet
Sözleşme
bilgilerinin
kaydedilmesi

Sözleşme
bilgilerinin
EKAP da
yayımlanması

Sözleşme bilgileri tüm birimlere duyurulur

Sözleşmenin
onaylanması

SÜREÇ KODU: 2.4.22

Teminat iade talep başvurusu gelir
İhale dosyasının arşivden
çıkartılması
Menkul kıymetler alındısının
veya teminatın bulunması

Yüklenicinin ihale konusu iş
dolayısıyla borcunun olup
olmadığının sorgulanması

Evet

Borcu var mı?

Teminat iade edilmez

Hayır
Teminatın geçerlilik süresinin
kontrol edilmesi

Süre yeterli
mi?

Hayır

Yükleniciye süre uzatım talebi
gönderilmesi

Evet

Kabul mü?

Teminat iade
yazısının
yazılması

Hayır

Evet

Teminat dekontunun arkasının
iadesinde sakınca yoktur yazılması ve

imzalanması
Teminat nakde çevrilir
1

2

Teminatın ilgili Müdürlüğe
gönderilmesi

Nakit mi?

Yüklenicinin hesabına havale edilmesi

Yüklenicinin teminatı elden alması

SÜREÇ KODU: 2.4.22

İşin tamamlandığına dair yüklenici dilekçesi gelir
Dilekçenin kontrol
teşkilatına
gönderilmesi

Kontrol teşkilatının
geçici kabul teklif
belgesini düzenlemesi

Geçici kabul
komisyonun kurulması

Hayır

Onaylandı
mı?
Evet
Geçici kabul
komisyonunun
bilgilendirilmesi

Yükleniciye geçici kabul
inceleme tarihinin
bildirilmesi

Yüklenicinin ve geçici
kabul komisyonunun
işyerine gitmesi

Geçici kabul komisyon
raporunun hazırlanması

2

Uygun mu?

Hayır
Geçici kabul
eksikliklerinin
yazılarak tutanağın
imzalanması

Evet
Geçici kabul
tutanağının
imzalanması
Geçici kabul tamamlanmış olur

Tutanağın satın
alma birimine
gönderilmesi

En az 10 gün
süreli ihtarname
hazırlanması

İhtarnamenin
yükleniciye
gönderilmesi

Süre sonunda
Komisyonun mahalde
inceleme yapması

Uygun mu?

Hayır
Yasaklama işlemlerine geçilir

Evet

Geçici kabul tamamlanmış olur

SÜREÇ KODU: 2.4.23

İşin tamamlandığına dair yüklenici dilekçesi gelir
Dilekçenin kontrol
teşkilatına
gönderilmesi

Kontrol teşkilatının
kesin kabul teklif
belgesini düzenlemesi

Kesin kabul
komisyonun kurulması

Hayır

Onaylandı
mı?
Evet
Kesin kabul
komisyonunun
bilgilendirilmesi

Yükleniciye Kesin kabul
inceleme tarihinin
bildirilmesi

Yüklenicinin ve kesin
kabul komisyonunun
işyerine gitmesi

Kesin kabul komisyon
raporunun
hazırlanması

2

Uygun mu?

Hayır
Kesin kabul
eksikliklerinin
yazılarak tutanağın
imzalanması

Evet
Kesin kabul
tutanağının
imzalanması
Kesin kabul tamamlanmış olur

Tutanağın satın
alma birimine
gönderilmesi

En az 10 gün
süreli ihtarname
hazırlanması

İhtarnamenin
yükleniciye
gönderilmesi

Süre sonunda
Komisyonun mahalde
inceleme yapması

Uygun mu?

Hayır
Yasaklama işlemlerine geçilir

Evet

Kesin kabul tamamlanmış olur

SÜREÇ KODU: 2.4.24

Sözleşme imzalanır
İş yeri teslim komisyon
üyelerinin kurulması
Hayır
Uygun mu?
Evet
İş yeri teslim komisyonunun
bilgilendirilmesi
Yükleniciye iş yeri teslim
tarihinin bildirilmesi
Yüklenicinin ve iş yeri teslim
komisyonunun işyerine
gitmesi
İş yerinin yükleniciye teslim
edilmesi
Yüklenici tarafından iş
programının hazırlanması

İş programının ve iş yeri teslim
tutanağının satın alma
birimine gönderilmesi

İhale işlem dosyasının
hazırlanması

İlgili birimlere dosyanın gönderilmesi

SÜREÇ KODU: 2.4.25

Ticari alan kiralama talebi gelir
Birimden ticari alan bilgisinin ve
teknik şartnamenin gelmesi
Piyasa araştırma
komisyonunun kurulması
Kıymet taktir formuna esas
piyasa araştırmasının yapılması
Bir önceki
kira bedelinin ÜFE
ile güncellemesi
Rayiç bedelin belirlenerek
piyasa araştırma belgesi
düzenlenmesi
Kıymet takdir formunun
hazırlanması
Kira sözleşmesinin
hazırlanması
Kira genel şartnamesinin
hazırlanması
İhale onay
belgesinin hazırlanması
Onaylandı
mı?

İlanın resmi internet İhalenin yapılacağı yerde çıkan
sitemizde yayınlatılması
İlanın Bayburt Basın İlan
için bilgi işlem birimine
aralıkla yayınlanmak suretiyle iki
gönderilmesi
defa duyurulması
satılması

1

Evet İlanın hazırlanması

günlük gazetelerde en az birgün
Kurumuna gönderilmesi

2

İhale komisyonun kurulması ve ihale
yetkilisince onaylanması

İhale teklif zarflarının
kabul edilmesi

Tekliflerin açılması

Teklifler
yeterli mi?

Hayır
Teklif değerlendirme
dışı bırakılır

Evet
İsteklilerden 10 tur
üzerinden açık arttırma ile
sözlü teklif alınması

Sonuçlandı
mı?

Hayır

Yazılı olarak 11 nci teklifin
alınması

Evet

En yüksek teklifi veren
istekliye ihale bırakılması

En yüksek teklifi veren
istekliye ihale bırakılması

İhale komisyon kararının
alınması

2

3

Komisyon
kararı
onaylandı
mı?

Hayır

İhale iptal edilir

Evet

İhale üzerinde kalan
isteklinin sözleşmeye
çağrılması

Sözleşmenin
hazırlanması

Hayır

İsteklinin geçici teminatı gelir
kaydedilir ve ihale iptal edilir

Yüklenici
sözleşmeye
geldi mi?
Evet

Yüklenicinin
sözleşme imzalamaya
gelmesi
Kesin teminat
dekontunu
vermesi

Damga
vergisi
dekontunu
vermesi

15 günlük süre
içerisinde
tamamlamasının
beklenmesi

Hayır

Kara pulu
bedeli
dekontunu
vermesi

Belgeler
uygun mu?
Evet

Sözleşmenin
yükleniciye
imzalatılması

3

3 aylık kira
bedeli
dekontunu
vermesi

Vergi ve prim
borcu
dekontunu
vermesi

4

Sözleşmenin
ihale yetkilisine
imzalattırılması

Geçici teminatın
iade edilmesi

Sözleşmeye ait
kesin teminatın
Saymanlığa
gönderilmesi
İhale işlem
dosyasının
hazırlanması

İhalenin Milli Emlak
Müdürlüğüne
bildirilmesi

İhalenin Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilmesi

İhalenin sözleşme tarafı
ilgili birime bildirilmesi

SÜREÇ KODU: 2.4.26

Sözleşmenin feshine dair yazı gelir
4735 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri
Kanununun 19.ncu, 20.nci ve 21.nci
maddelerine göre değerlendirme
yapılması

19 uncu maddeye göre yüklenicinin
fesih talebinin idarey e intikali
itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır

20 nci maddenin (a) bendine
göre ise, fesih talep yazısı
ekindeki belge kontrolünün
yapılması

İdarece tutulan tutanağın,
yükleniciye yapılan bildirim ve
tebligatlarının incelenmesi

Hayır

Belgeler
uygun mu?
Evet
4735 Kamu İhaleleri
Sözleşmeleri Kanununun 20/a
maddesi gereğince on (10)
günden az olmamak üzere
Yükleniciye verilecek ihtarın
süresinin belirlenmesi
Yükleniciye ihtar yazısının
hazırlanması
Yazının yükleniciye iadeli
taahhütlü posta yoluyla
gönderilmesi
İhtar süresinin bitmesine
rağmen aynı durumun devam
etmesi halinde, sürenin
bitmesini izleyen yedi gün
içinde fesih kararı alınması
1

20

nci maddenin (b) bendi ile 21 inci
maddeye göre ise tespit tarihi
itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır

1

Fesih kararının Müdürlük Makamına sunulması

Hayır

Onaylandı
mı?
Evet

4735 sayılı Kanunun 22. Maddesi gereği kesin teminat
ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir
kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce
yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre
güncellenmesi.
Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatların tutarı arasındaki farkın yükleniciden tahsil
edilmesi

Kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatın gelir
kaydedilmesi için Saymanlık Birimine bilgi verilmesi

Kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların
güncellenen tutarları arasındaki farkın tahsil edilmesi
için Saymanlık Birimine yazı yazılması

Kamu İhale Genel Tebliğ i ekinde yer alan İhalelere
katılmaktan Yasaklama formunun doldurulması

İhale işlem dosyasından, ticaret sicil gazetesinin, ticaret
ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesinin,
ihale komisyon kararının, idari şartnamenin, yüklenici ile
imzalanan sözleşmenin, teminatın gelir kaydedilmesi
için ilgili saymanlığa yazılan yazıların, ihtarname ve
tutanaklar ile tebligatın yapıldığını gösterir bilgi ve
belgelerin, Müdürlük makamından alınan fesih
olurunun hazırlanması.

2

2

4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereği, fesih
işlemleri ve yasaklamaya dair bilgi ve belgelerin onbeş
gün içerisinde bağlı olduğumuz Sağlık Bakanlığına
bildirilmesi

Yasaklamaya ilişkin Resmi Gazetenin İdaremize gelmesi

Resmi Gazete ücretinin ödenmesi için faturanın
tahakkuk birimine gönderilmesi

Yapılan işlemlere ait tüm belgelerin satın alma servisine gönderilir

3

