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1.AMAÇ 

 

Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesi’nde 

yürütülen kütüphanecilik faaliyetleri sırasında ortaya çıkan mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanunlara 

uygun şekilde temin edilerek karşılanmasını sağlamak için sistem oluşturmaktır. 

 

2.KAPSAM 

 

Satınalma Talebi Süreci, Satınalma Süreci, Muayene ve Kabul Süreci ve faaliyetlerini kapsar. 

 

3.SORUMLULAR 

 

Bu prosedürün uygulanmasından Satınalma ve Bütçe İşlemleri Sorumlusu sorumludur; diğer 

sorumluluklar uygulama metni içersinde belirtilmiştir. 

 

4.TANIMLAR 

 

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu - İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların 

bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından 

yönetilen elektronik ortam. 

Mal : Satınalınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve haklar. 

Yaklaşık Maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması 

yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte 

bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedeli. 

Doğrudan Temin : Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen 

isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul. 

KBS: Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi 

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa 

araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, 

toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve 

güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz 

mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetler. 

İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar. 

İhale yetkilisi : İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları 

ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevliler. 

Sözleşme : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan 

yazılı  anlaşma. 

Tedarikçi : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları 

ortak girişimler. 
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Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların 

oluşturdukları ortak girişimler. 

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak 

girişimler. 

Ortak girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları 

anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlar. 

İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet 

sunucusu veya yapım müteahhidi. 

İstekli olabilecek : İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın 

almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi. 

Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 

göre kurulmuş tüzel kişilikleri. 

Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli. 

İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları 

da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme 

tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler. 

İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler 

arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip 

sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler. 

Teklif : Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile 

değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler. 

Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usul. 

Pazarlık usulü : Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak 

gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve 

belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usul. 

5.UYGULAMA

5.1. Satınalma Talebi 

Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde ihtiyaçların talebi 

“Demirbaş İstek Formu (İÜ/KDDB/FR/002)”, “Hizmet İstek Formu (İÜ/KDDB/FR/003)”, 

“Malzeme İstek Formu (İÜ/KDDB/FR/004)” ile satın almaya bildirilir. 

5.2. Satınalma İşlemleri 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesinde (Doğrudan Temin) belirlenen şartları 

taşıyan alımlar; Kamu İhale Kurumunun her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere 
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güncellenen parasal sınırlar dahilinde (KDV hariç), bütçemizin ayrıntılı harcama programına, 

serbest bırakma oranlarına uygun değerlendirerek yapılır. 

Satınalma ve Bütçe İşlemleri Sorumlusu ödeneklere göre talebi inceler, Harcama Yetkilisi 

tarafından uygun görülen talebin alım sürecini başlatır.  

Satın alınması uygun görülen  talep için Satınalma ve Bütçe İşlemleri Personeli işin uzmanı ya da 

kullanıcısı tarafından alımı yapılacak iş ile ilgili teknik şartanmenin hazırlanmasını ister. 

Hazırlanan teknik şartnameye uygun ürünle ilgili Piyasa Araştırma Komisyonu tarafından piyasa 

araştırması yapılarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (İhaleli 

işler için yaklaşık maliyet komisyonu tarafından yaklaşık maliyet hazırlanır.) 

Satınalma ve Bütçe İşlemleri Sorumlusu yönetiminde Satınalma ve Bütçe İşlemleri Personeli 

tarafından “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatları” na uygun olarak yürütülen 

işlemler sonucu satınalma işlemi gerçekleştirilir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil 

mevzuatlar ile Merkezi Yönetim Harcamaları Yönetmeliğinde belirtilen ilgili formlar  kullanılır. 

 

5.3. Muayene ve Kabul İşlemleri 

 

Sipariş ile birlikte temin edilen mal veya hizmet, muayene kabul işlemine tabi tutulur. Muayene 

işlemi, idarenin yetkili makamı tarafından “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatlara 

” na uygun olarak oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonları tarafından yapılır.Yapılan 

muayene işlemi sonunda Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı (Standart Form) düzenlenir. 

Yapılan muayene işlemi sonunda uygun görülen mal veya hizmet alımları kabul işlemi yapılarak 

satınalma işlemi sonuçlandırılır. Yapılan mal alımında herhangi bir uygunsuzluk söz konusu ise 

ilgili mal ve malzemeler muayene ve Kabul komisyonu tarafından kabul edilmeyerek iade edilir 

ve teknik şartnameye uygun  mal ile değiştirilmesi istenir. Hizmet alımında ise teknik şartnameye 

uygun hizmetin verilmesi istenir. Mal alımları  Maaş ve Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri Sorumlusu 

tarafından “Taşınır Mal Yönetmeliği ve Ekleri” ne uygun olarak “Taşınır Işlem Fişi (Standart 

Form)” düzenlenmek suretiyle KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ) TKYS 

modülünde kayıt altına alınır. Satınalma ile ilgili ödeme emri belgesi “Merkezi Yönetim Harcama 

Belgeleri Yönetmeliği”nde ödemenin çeşidine göre eklenmesi gereken standart belgeler 

düzenlenerek  İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilir. 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu  

 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

 Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik 

 Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği 
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 Kamu İhale Genel Tebliği

 Kamu İhale Tebliği (Parasal Limitler)

 Taşınır Mal Yönetmeliği

 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 EKAP (Elektronik Kamu Alımı Platformu)

 KBS Programı

 Demirbaş İstek Formu (İÜ/KDDB/FR-002)

 Hizmet İstek Formu (İÜ/KDDB/FR-003)

 Malzeme İstek Formu (İÜ/KDDB/FR-004)

7. REVİZYON TAKİP  DURUMU

REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 


