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Birimlerin talep yazılarının teknik
şartname ile birlikte satın alma birimine
gelmesi.

ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin temini için satın almaya gerek
olup olmadığı incelenir. K.İ.K. Parasal sınırları aşıp aşmadığı kontrol
edilir aşıyorsa açık ihale usulü ile alım yapılır aşmıyorsa doğrudan
temin 22/d maddesine göre alım yapılmak üzere;

Evet

Hayır
Mal depoda var. Hizmet eldeki
personelle karşılanabilir.

İhtiyaç duyulan mal ya da hizmet
alımı yapılmak üzere ön izin için birim
amirinin onayına sunulur

Alımı gerçekleştirmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi
web sitesi ihale bölümünden alım ilanı yayınlanır.

İlan süresinini bitiminden sonra piyasadan alınan teklifler
doğrultusunda Yaklaşık Maliyet Cetveli hazırlanıp Onay
Belgesi düzenlenir. Düzenlenen onay belgesi Gerçekleştirme
Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır.

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenir. Teklifler arasından
teknik şartnameye uyan en avantajlı fiyat veren firma/kişiden
alım yapılır

Sözleşme gerekiyorsa sözleşme
imzalanır ve sözleşmede belirtilen
süreye göre alım yapılır.

HAZIRLAYAN
Alaattin DEMİR

Sözleşme gerekmeyen durumlarda ise
malın/hizmetin teslimi için uygun süre
verilir ve teslim için beklenir.

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

GÜL EMİNE ŞENER

DEKAN
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL

DÖKÜMAN DURUMU
 KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL ......./......./.........
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Malın /hizmetin yükleniciden teslimi için
muayene ve kabul komisyonu oluşturulur ilgili
personele bildirilir.

Muayene kabul komisyonu üyeleri malın/hizmetin
teslim edilip edilmediğini takip eder.

Teslim verilen sürede yapılmadıysa alım
iptal edilir.

Teslim verilen sürede yapıldıysa
muayene kabul aşamasına geçilir.

Teslim alınan malın/hizmetin
muayene ve kabulü yapılır.

Muayenesi yapılan işin teslim alınması
uygun görülmezse alım iptal edilir

Muayenesi yapılan işin teslim alınması
uygun görülürse tesli alınan mal ya da
hizmetin yüklenici tarafından faturasını
keser.

Taşınır işlem fişi düzenlenir, ödeme emri
belgesi hazırlanır, ödeme emri belgesi
gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi
tarafından imzalanır.

Ödeme emri belgesi, ödeme evrakları ile birlikte
ödeme yapılmak üzere Döner Sermaye
Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilir.

HAZIRLAYAN
Alaattin DEMİR

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

GÜL EMİNE ŞENER

DEKAN
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
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