
Mal/Hizmet alımı ve yapım işi ihtiyacının
belirlenerek satın alma talebinde

bulunulması
Not..

66

Mal/Hizmet alımı ve yapım işi
ihtiyacıyla ilgili yaklaşık maliyetin

belirlenmesi

Yaklaşık Maliyet
Hesap Cetveli

Ödenek kontrolünün yapılması

1 1

Ödenek yeterli
Ödenek yetersiz

Alım usulünün
değerlendirlmesi Ödenek işlemleri

süreci

Açık ihale usulü

Onay belgesinin
hazırlanması

Kamu İhale
Kurumu

Onay belgesi
İhaleye çıkılması ve ihale

komisyonu için ihale
yetkilisinden onay alınması

Şartname

İhale
İlanı

Belli istekliler arasında veya
pazarlık usulüne göre ihaleye

çıkılmaması ve ihale komisyonu için
ihale yetkilisinden onay alınması

Hazırlanan şartnameye göre ve ilanın
zorunlu olmadığı ihalede komisyon

tarafından işin nitelik ve gereğine uygun
isteklilerin davet edilmesi

Şartname

Yazı

İhaleye katılacaklardan mevzuatta
belirtilen belgeler ve geçici teminatın

alınarak ihalenin yapılması sonucu ihale
komisyon kararının alınması

Onay belgesi

Kamu İhale
Kurumu

Diğer ihale usulleri

Onay belgesinin
ihale yetkilisi
tarafından

imzalanması

Piyasa fiyat
araştırması

tutanağının yapılması
Piy.arş.tut.

İlgili bel. ve
geç.tem.

Doğrudan temin
usulü

Şartname ve ihale ilanının
hazırlanarak mevzuatına göre

ilanının yapılması

İhale komisyon
kararı

İhale onayı alınarak süresi içinde sözleşme
yapılmak üzere ilgilinin bilgilendirilmesi Yazı

I

Kesin teminatın
alınması

Kesin
teminat

Mal/Hizmet ve yapım İhalesine Yapma İşlemleri

8 Finansal Kaynakların Yönetimi Ana Süreci
8.2 Ödeme İşlemleri Süreci
8.2.2 Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödemeleri Alt Süreci

Hazırlayan: Onaylayan: Sayfa
No: 1



EvetHayır

I

Sözleşmenin yapılıp yapılmayacağının
değerlendirilmesi

Sözleşme yapılacak
mı?

Sözleşme yapılmayacak Sözleşme yapılacak

Kontrolun yapılarak varsa
etkinliğin giderilmesi sonucu

teslim alınması

Taşınır varsa taşınır işlem fişinin
hazırlanarak taşınır kayıt ve kontrol

yetkilisi tarafından imzalanması

Firma/şahıstan gelen fatura
kaydının yapılması

Fatura

Fatura ......... TL nin
üzerinde

Fatura ......... TL nin
altında

Hazırlanan Ödeme emri belgesinin
harcama yetkilisi tarafından

imzalanması

Hazırlanan Ödeme emri belgesinin
harcama yetkilisi tarafından

imzalanması

Ödeme işlemleri süreci

Mal/hizmet alımı ve yapım işi
ihtiyacı karşılandı

Taşınır işlemleri süreci

Sözleşme hazırlanarak ilgili
firma/şahıstan sözleşme

(bedel varsa) damga
vergisinin ve karar pulunun

alınması

Alındı
belgesi

Sözleşmenin firma/şahıs ve ihale
yetkilisi tarafından imzalanması

Kabul tutanağı

Kamu Bilgi
Sistemi

Taşınır işlem
fişi
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8 Finansal Kaynakların Yönetimi Ana Süreci
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