
TA$TNMAZ KIRALAMA iHALBsi ig lrrg siinnci

ev zvvflay lao kii rn a n I a r

i Sayrh Devlet ihale
nu

Jra Komisyonu Onay
lgesi

2/15 sayrh Bagbakanhlr
llE;es i

)12115 sayrh Baqbakanhh
nelp;esi

llayrh Devlet ihale
tu

Onay Belgesi

Akrq Siireci Sorumlusu M

Birimlerden gelen talep veya resen tagnmaz
(kantin, fotokopi-krrtasiye vb.) yeri

kiralarunasm a kar ar v erilir.

I(iralanacak tagrnmaza iliqkin rnuharnmen bedel tespit komisyonu
gdrevlendirme belgeleri olugturulur ve onaya sunulur.

*iist Yiinetici
*2886

Kanu

*Ust Yiinetici *Kira
Belser

leden vazgegilir. Ve
ya gerekli diizenlemeler
yaprlarak telcar onaya

sunulur.

I(iralanacak T aSnmazllara ait muhammen bedelbelirlendil<ten
sonra Ihaleye gil<rlmak iizere Ust Ydneticiden izinaltnr.

Ust Yonetici
ihaleye onay
verildi mi?

manr (tiaftname ve ekleri,

st Ycinetici onayrndan sonra

dokiiman bedelini, ihale komisyon iiyelerini belirleurek ve ihaleye
grkmah tizere Ita Amiri'ne Onay'a sunulut,

*Cumhurbagkanlr

[t (2018/8)

*201"

Gene

*Cumhurbagkanh

[r (2018/8)

*20121

Genelp

* Satrn Alma
$ube Mtidiirlii[ii
Personeli

*$artnr

Siizlegr
*DiIer

*Ust Yiinetici *2886 
I

Kanun
*ihale



Ihaleden vazgegilir'. Ve
ya gerekli diizenlemeler
yaprlarak tekrar onaya

sunulur.

Ihale tarihi belirlenerek $arlnameye uygun olarak ihale

ilaruna qilolr.

Ilan edilen ihalenin dokiimanrnm isteklilel tarafindan
gdriilmesi ve dosyantn satrn ahnmasr sa[lanarak dosyarunbir

6rne[i de komisyon iiyelerine gdnderilir.

Ihale kararr
onaylandr mr?

Ihale I(omisyonunun
kararr Ihale

Yetkilisinin onayna
sunulur.

Ihale tarih ve saatinde

ihaleye baglanr,
i stekli lere ail leklif zar flar r

teslim ahnn'.

Ihale komisyonu tarafindan teklifler ayrrntrh olarak
incelenerek ihale iglem tutanak ve belgeleri diizenlenir.

Ihale

komisyonunun

kararr olumlu mu?

ihale yetkilisinin
kararr olumlu mu?

I(esinlegen ihale kararr istekliye
duyurulur.

*Ust Yiinetici
*2886

Kanur

*Daire Bagkanr
*$ube Miidiirii
* Satrn Allma

$ube Miidiirliifii
Personeli

*2996

Kanur
*Ihale

* Satrn Alma
$ube Miidiirliifii
Personeli

*Ihale

* Satrn AlLma

$ube Miidiirliifiil
Personeli

*Ihale
Komisyonu

Kanur
*nhale

Dosya
Tutan
*Zarf
tutana
*Fival

*ihale

Komisyonu

*2996

Kanur
*Kom

*Ust Yiinetici
*2996

Kanur

Ust Yiinetici *Kom

*Ihaleyi Yapan
Birim

*2886

Kanur

i Sayrh Devlet ihale
ttu

i Sayrh Devlet ihale
rLu

r ilan Metni

IIU
: Komisyonuna Ihale
r.larrnt Teslim Etme
rlIr
'agma ve belge kontrol
agr

Arttrrma TutanaEr

i Sayrh Devlet ihale
rLu

risyon Karar Tutanaffr

i Sayrh Devlet Ihale
nu

isyon Karar Tutana[r

i Sayrh Devlet ihale
nu



* Ust YiineticiIhale iizerinde brakrlan istekli sOzlegmeye davet edilerek
s0zlegme imzalant.

* Satln Alma
$ube Miidiirliifti
Personeli

Onaylanan sdzlegmenin bulundufiu ihale

ilgili tiim belgelerin birer 0rnefii ilgiii
birimlere gcinderilir ve birer sureti standart

dosya diizenine gcire dosyalanr.

Dokiimanlarr


