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GİRİŞ 

Üniversitemizde döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretilirken ihtiyaç duyulan 

her türlü mal veya hizmet 4734 Sayılı Kanun, 4735 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanarak temin edilmektedir.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 2. maddesinin (a) bendinde belirtildiği üzere “Genel 

bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile 

bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet 

gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler”in kullanımında bulunan her türlü 

kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin anılan Kanun 

hükümlerine göre yürütüleceği belirtilmiştir. 

Anılan kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında 

ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde 

kullanılabilir. Bu sebeple Müdürlüğümüz öncelikle bu iki ihale yöntemi kullanarak alım 

işlerini gerçekleştirmek durumundadır.  

Bununla beraber üretilecek olan mal ve hizmetin üretim süreci itibariyle diğer alım 

metotlarının uygulanması gerekliliği bulunabilmekte, belli süreler içinde temin işlemi 

gerçekleşmediği taktirde üretilen mal ve hizmetlerde aksamalar yaşanabilmekte dolayısıyla 

gerek ekonomik açıdan gerekse Üniversitemizin itibari açısından sakıncalı durumlar ortaya 

çıkabilmektedir. Bununla beraber Üniversitemizde döner sermaye kapsamında faaliyette 

bulunan birimlerimizin yapmış oldukları faaliyetlerin özellikleri ve ihtiyaçları Döner Sermaye 

İşletme Müdürlüğü tarafından tam olarak bilinemediğinden alım işlemleri temel usuller 

üzerinden yürütülecek,  alım işlemleri uzun vadede gerçekleşecek olduğundan verilen 

hizmetlerde aksama yaşanabilecektir. Bu durumun yaşanması için ekte bulunan formlar 

hazırlanmış olup; ekte bulunan satın alma talep formunun tam olarak doldurulması ve 

Müdürlüğümüzün yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.  

SATIN ALMA TALEP FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR: 

a) İşin Adı: İşin mahiyeti hakkında bilgi verebilecek bir isim seçilir. (Örneğin: 13 

Kalem Temizlik Malzemesi Alımı)  
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b) İşin Türü: “Mal, Hizmet, Danışmanlık ve Yapım İşleri“ türlerinden alıma 

uygun olan seçilir. 

c) İşin Miktarı: İşin miktarı belirtilir. (Örneğin: 5 işçi, 17 kalem, 50 adet vb) 

d) İşin Açıklaması: İşle ilgili açıklama varsa buraya yazılacaktır. 

Temin Usulü ve Kanuni Dayanağı: Temin usulünü tespit ederken temel 

usuller açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüdür. Ancak bu 

sayılan usullerin uzun zaman alması ve maliyetli olması göz önünde 

bulundurularak kısa sürede tamamlanması gereken alım işleri ile ilgili olarak 

4734 sayılı kanunun izin verdiği diğer usullerden birisi seçilebilir. Bu kısım 

boş bırakılırsa Müdürlüğümüz açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale 

uygulamasına gidecek ve yapılacak alımın diğer birimlerden genel diğer alım 

talepleriyle konsolide edilmesi yönetimini tercih edecektir. Aşağıda alım 

usulleri ve ortalama tamamlama süreleri (sipariş teslim süresi hariç) verilmiş 

olup karar verirken bu bilgilerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

(Örneğin: Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin (d) bendi gereğince 

Doğrudan Temin Usulü)   

Doğrudan Temin Usulü : 1-2 Hafta (İlan vermek zorunlu değildir ancak 22 

(d) ‘ye göre yapılan alımlar da 2016 yılı için 17.744 TL tutarında KDV hariç 

üst limit bulunmaktadır.) 

Pazarlık Usulü : 1 Ay (21/ b-c-f ‘de ilan zorunlu değildir. 21 f  ‘ye göre 

yapılan alımlarda 2016 yılı için 177.556 TL KDV hariç üst limit 

bulunmaktadır).) 

Belli İstekliler Usulü: 2 Ay (Yaklaşık Maliyet eşik değerlerine göre süre ve 

ilan bedeli değişir. İlan zorunlu olup 3000-5000 TL arası ilan bedeli gerekir) 

Açık İhale Usulü: 1 – 2 Ay ( Yaklaşık Maliyet eşik değerlerine göre süre ve 

ilan bedeli değişir. İlan zorunlu olup 3000-5000 TL arası ilan bedeli gerekir.) 

Konsolide Edilmiş Açık İhale: İlan masraflarını ve iş yükünü rasyonelize 

etmek maksadıyla farklı birimlerden gelen talepler bekletilerek toplu alıma 

çıkılacak olunduğundan alım süresi belirsizdir. 

e) Bütçe Tertibi: Alım yapılacak mal ve hizmete uygun olarak analitik bütçe 

gösterimine uygun şekilde 2. Ekonomik detayda yazılacaktır. (Örneğin: 

38.92.76.01-09.4-03.2 “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları”)  

f) Kullanılabilir Ödenek Miktarı: Birim için veya proje için ayrılan bütçenin 

yukarıda belirtilen bütçe tertibinde bulunan ödenek yazılacaktır. 
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g) Teslim Yeri: Mal veya malzemenin teslim edileceği yerler veya hizmetin ifa 

edileceği yerler 

h) En Son Teslim Tarihi: Faaliyetlerin aksamaması için mal veya hizmetin 

teslimi için son tarih yazılacaktır. Ancak yukarıdaki gösterilen temin 

usullerinin ortalama sürelere sipariş teslim süresi eklenerek bulunan 

Müdürlümüz tarafından normal şartlarda gerçekleştirilebilecek teslim süresini 

göz önünde bulundurarak uygun ve gerçekçi bir tarih yazmak gerekmektedir. 

i) Sözleşme Düzenlenip / Düzenlenmeyeceği: Teslimi veya ifası bir kerede 

tamamlanan, belli bir süreyi içermeyen doğrudan temin usulü ile temin 

edilecek mal ve hizmet alımlarında sözleşme düzenleme şartı 

bulunmamaktadır. Bu sayılanlar haricinde kalan bütün alımlarda sözleşme 

düzenlenir. ”Sözleşme Düzenlenecektir” veya “Sözleşme 

Düzenlenmeyecektir” şeklinde bir ibare yazılacaktır. 

j) Fiyat Farkı Verilecekse Şartları: Mevzuat uyarınca fiyat farkı ödenebilecek 

işler için kanuni dayanağıyla beraber uygulanacak fiyat farkı şartları 

yazılacaktır. (Örneğin : Mal Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak 

Esaslar’ın ….. maddesine istinaden) 

k) Doküman Hazırlanıp Hazırlanmayacağı: Temin edilecek mal ve hizmetlerin 

özelliklerini gösteren teknik şartname, satın alma sürecini belirten idari 

şartname ve sözleşmenin düzenlenip düzenlemeyeceği hakkında bilgi 

verilecektir. Doğrudan teminde doküman düzenleme zorunluluğu olmamakla 

beraber teknik şartnamelerin düzenlenmesi hatalı alımların önüne geçmek için 

çok önemlidir. 

l) Satın Alma ve/veya Piyasa Araştırma Görevlileri: İhalelerde yaklaşık 

maliyeti hazırlayacak personele ait bilgiler veya doğrudan teminde piyasa 

araştırması yaparak Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağını hazırlayacak görevli / 

görevlilerin ad soyad ve unvanları yazılacaktır. Ancak Müdürlüğümüzün iş 

yükü göz önünde bulundurularak anılan personelin alım sürecinin başından 

sonuna kadar bütün iş ve işlemlerini yapmak üzere görevlendirilmesi 

mümkündür.  

m) Muayene ve Kabul Görevlileri: Temin süreci sonunda teslim alınacak ve 

kabulü yapılacak mal ve hizmetlerin şartnamelerinde istenilen özelliklere sahip 

olup olmadığı tespit etmek üzere biri başkan en az üç kişi ve bunların 
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yedeklerinden oluşan bir muayene ve kabul komisyonu oluşturmak 

gerekmektedir.  

n) Kontrol Teşkilatı (varsa): Belli süreyi kapsayan  hizmet alımlarında Hizmet 

İşleri Genel Şartnamesine uygun olarak en az bir kişiden (yedeğiyle beraber) 

oluşan bir kontrol teşkilatı kurmak gerekmektedir.  

o) Talep formu ekinde teknik şartnameler bulunacaktır. 

p) Alım taleplerinde Satın Alma Talep Formu doldurulmadan yapılan talepler 

işleme alınmayacaktır. 

 

EK-1 SATIN ALMA TALEP FORMU 

………………………… BİRİMİ 

………………………… PROJESİ  

SATIN ALMA TALEP FORMU 

İş Bilgileri 

 

İşin Adı  

İşin Türü  

İşin Miktarı  

İşin Açıklaması  

Temin Usulü  ve 

Kanuni Dayanağı 
 

Bütçe Tertibi  

Kullanılabilir 

Ödenek Miktarı 
 

Teslim Yeri  

En Son Teslim 

Tarihi 
 

Sözleşme 

Düzenlenip / 

Düzenlenmeyeceği 

 

Fiyat Farkı 

Verilecekse Şartları 
 

Doküman 

Hazırlanıp 

Hazırlanmayacağı 

 

Görevli Personele 

Ait Bilgiler 

Satın Alma ve/veya 

Piyasa Araştırma 

Görevlileri 

Ad Soyad / Unvan  

(en az 1 görevli) 

Muayene ve Kabul 

Görevlileri  

 

ASİL 

Başkan.: Ad Soyad / Unvan 

Üye: Ad Soyad / Unvan 

Üye: Ad Soyad / Unvan 

YEDEK 

Başkan.: Ad Soyad / Unvan 

Üye: Ad Soyad / Unvan 

Üye: Ad Soyad / Unvan 

Kontrol Teşkilatı 

(varsa) 

ASİL 

Ad Soyad / Unvan 

YEDEK 

Ad Soyad / Unvan 

  

EKLER Teknik Şartnameler …. Sayfa 

 


