
İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER
İŞ AKIŞI ADI Mal ve Hizmet Alımı İhale İşlemleri İş Akış Süreci
SÜREÇ ADI Açık İhale Usulü İle Satın Alma Detay Süreci

İşlem Adı Risk Sayısı Kontrol Sayısı Dosya Sayısı
İhale komisyonunun kararı ihale yetkilisine sunulur 1 1 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü

R.5.4.9-13 Mal ve hizmet ihalesine katılan birinci ve ikinci firmaların, yasaklı olup olmadığı ile ilgili sorgulamalardaki
eksiklikler Stratejik

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.5.4.9-13 Alım işi uhdesinde kalabilecek birinci ve ikinci firmanın yasaklı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Önleyici, Her işlemde,
Manuel

İhale üzerinde kalan istekli
sözleşmeye davet edilir.
İdareye ihale kararı itirazı için 10 gün süre vardır. Bu süre zarfında itiraz yapılırsa
komisyon tarafından değerlendirilir. İtiraz haklı bulunursa düzeltilir. Eğer haksız
bulunursa reddedilir. Eğer itiraz yapılmaz ise 10. Günden sonraki iş gününde üzerine
ihale bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir.

2 2 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü
R.5.4.9-14 İhale uhtesinde kalan firmanın yasaklı olup olmadığı ile ilgili sorgulamalardaki eksiklikler Stratejik
R.5.4.9-17 Mal ve hizmeti teslim etmekle yükümlü firmanın, idareye yanıltıcı bilgi ve belge sunması. Yasal

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.5.4.9-14 İhale uhtesinde kalan firmanın yasaklı olup olmadığı teyit edilmelidir. Önleyici, Her işlemde,
Manuel

K.5.4.9-17 İdareye sunulan bilgi ve belgeler dikkatli incelenmeli, sunulan belgeler ilgili sitelere yüklenerek (ekap v.b)
kontrolleri yapılmalıdır.

Önleyici, Her işlemde,
Manuel

Belirlenen teknik şartnameye göre piyasa 
araştırması yapılır. 5 4 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü
R.5.4.9-1 Teknik şartnamenin objektif olmaması (Rekabeti engelleyici şartname hazırlanması) Yasal
R.5.4.9-2 İşin uzmanı olmayan personel tarafından hazırlanan teknik şartnameden kaynaklı, kamu zararına uğratılma Yasal
R.5.4.9-7 Mal alımı işi uhtesinde kalan firmanın, malzeme teslimi ile ilgili yaşattığı aksaklıklar. Operasyonel

R.5.4.9-9 Mal veya hizmeti teslim eden firmanın garanti, bakım-onarım ve güncelleme ile ilgili taahhütlerini yerine getirmede
aksaklık yaşatması Operasyonel

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.5.4.9-1 Teknik şartname hükümleri hazırlanırken belirli bir marka ve modeli işaret eden özelliklerden kaçınılmalı. Önleyici, Sürekli,
Manuel

K.5.4.9-2
Teknik şartname konunun uzmanı tarafından hazırlanmalı, kurumda o işin uzmanı personel yoksa işin uzmanlığına
dair danışmanlık hizmeti alınmalı böylece istenilen malzeme, istenilen özellikleri barındıran teknik şartname ile
alıma çıkılarak kamu zararının önüne geçilmeli.

Önleyici, Sürekli,
Manuel

K.5.4.9-7 İdare tarafından hazırlanan şartnameler ve sözleşmede malzemenin geç veya eksik teslim edilmesi ile ilgili idareyi
koruyucu maddeler eklenmeli.

Yönlendirici, Sürekli,
Manuel

K.5.4.9-9
Alıma konu olan mal ve hizmetin garanti, bakım-onarım ve güncellemelerinin zamanında yapılmaması veya eksik
yerine getirilmesi durumunu asgari seviyeye çekmek için, hazırlanan şartnameler ve sözleşmelere idareyi koruyucu,
firmayı caydırıcı cezai maddeler eklenmelidir.

Önleyici, Her işlemde,
Manuel

İhale onayı alınır. 1 1 0
Risk No Risk Tanımı Risk Türü
R.5.4.9-6 Alımı yapılacak olan mal ve hizmetin, ilgili kalem dışında başka bir harcama kaleminden alınması Operasyonel

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.5.4.9-6 Alımı yapılacak olan mal ve hizmetin, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yayımladığı ilgili cetvelde, hangi
harcama kalemine girdiği araştırılıp, buna uygun harcama kaleminden satın alımı gerçekleşmeli.

Yönlendirici, Sürekli,
Manuel

Teklifler değerlendirilir
Komisyon tüm dosyaları inceler. 1. ve 2. Teklif dosyaları ; istenmişse iş deneyim
belgeleri incelenir. Yasaklılık sorguları yapıldıktan sonra komisyon kararını verir.

1 1 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü
R.5.4.9-16 İhaleye katılan firmanın, idareye yanıltıcı bilgi ve belge sunması. Stratejik

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.5.4.9-16 İdareye sunulan bilgi ve belgeler dikkatli incelenmeli, sunulan belgeler ilgili sitelere yüklenerek (ekap v.b)
kontrolleri yapılmalıdır.

Önleyici, Her işlemde,
Manuel

Yaklaşık maliyet hesap cetveli hazırlanır.
Belirlenen şartnameye uygun olarak yaklaşık maliyet komisyonu tarafından piyasa
araştırması yapılır. Fiyatlar doğru belirlenmezse ihale sağlıklı bir şekilde
sonuçlandırılamaz. Ya itiraz olur ya da iptal olur. Fiyatlar KDV’siz olarak
hesaplanmalıdır.

1 1 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü

R.5.4.9-3 Rayiç isteği ile ilgili yapılan çalışmanın verimli yapılmamasından kaynaklı, yaklaşık maliyetin piyasanın üstünde
oluşturulması

Finansal Kayıp ve
Raporlama

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.5.4.9-3 Piyasa araştırması yapacak olan yetkili personel, mümkün olduğunca işin alımı ile ilgili firmalardan fiyat istemeli,
hem nitelik hem nicelik olarak maksimum piyasa araştırmasını yapmalı.

Önleyici, Sürekli,
Manuel

İhale komisyonu ihale tarih ve saatinde 
eksiksiz olarak toplanır 1 1 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü
R.5.4.9-12 Mal ve hizmet ihalesine katılan firmaların, yasaklı olup olmadığı ile ilgili sorgulamalardaki eksiklikler Stratejik



Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.5.4.9-12 İhaleye katılan firmanın, yasaklı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Önleyici, Her işlemde,
Manuel

İhale dokümanı hazırlanır. 2 2 0
Risk No Risk Tanımı Risk Türü
R.5.4.9-8 Mal alımı işi uhtesinde kalan firmanın, malzeme teslimi ile ilgili yaşattığı aksaklıklar Operasyonel

R.5.4.9-10 Mal veya hizmeti teslim eden firmanın garanti, bakım-onarım ve güncelleme ile ilgili taahhütlerini yerine getirmede
aksaklık yaşatması. Operasyonel

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.5.4.9-8 İdare tarafından hazırlanan şartnameler ve sözleşmede malzemenin geç veya eksik teslim edilmesi ile ilgili idareyi
koruyucu maddeler eklenmeli.

Yönlendirici, Sürekli,
Manuel

K.5.4.9-10
Alıma konu olan mal ve hizmetin garanti, bakım-onarım ve güncellemelerinin zamanında yapılmaması veya eksik
yerine getirilmesi durumunu asgari seviyeye çekmek için, hazırlanan şartnameler ve sözleşmelere idareyi koruyucu,
firmayı caydırıcı cezai maddeler eklenmelidir.

Önleyici, Her işlemde,
Manuel

Yeterli 
ödenek 
var mı?

2 2 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü
R.5.4.9-4 Ödeneği olmayan işin, satın alma sürecinin başlatılması. Operasyonel
R.5.4.9-5 Alınacak malzeme veya hizmeti, ilgili kapsam dışında, başka bir usul ile satın alma işlemi yapılması Yasal

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.5.4.9-4 Harcama yetkilisi, mal ve hizmet alımına başlamadan önce, ödenek durumunu kontrol etmeli, ödeneği olmayan
hiçbir işin satın alımına onay vermemeli.

Önleyici, Sürekli,
Manuel

K.5.4.9-5 Alınacak olan mal ve hizmet, eşik değerlere uygun, mevzuatın ön gördüğü ilgili maddesince satın alma sürecinin
başlatılması

Yönlendirici, Sürekli,
Manuel

ÖEB düzenlenerek gerçekleştirme görevlisi ve
harcama yetkilisi tarafından imzalanır ve
SGDB'na gönderilir.

2 2 0

Risk No Risk Tanımı Risk Türü

R.5.4.9-15 Mal ve hizmet alımı işi üzerinde kalan firmanın, yasaklı olup olmadığı, vergi borcunun bulunup bulunmadığı ile ilgili
sorgulamalardaki eksiklikler

Finansal Kayıp ve
Raporlama

R.5.4.9-18 Firmanın hazırlamış olduğu harcama ile ilgili, fatura veya kanıtlayıcı diğer belgelerde yapılan eksiklik veya hatalar. Finansal Kayıp ve
Raporlama

Kontrol No Kontrol Tanımı Kontrol Türü

K.5.4.9-15 Alım işi uhdesinde kalan firmanın, yasaklı olup olmadığı ve vergi borcunun bulunup bulunmadığı sorgulanmalıdır. Düzeltici, Sürekli,
Manuel

K.5.4.9-18
Alım işi uhdesinde kalan firmanın idareye sunduğu fatura veya kanıtlayıcı diğer belgelerin, idare tarafından
kontrolünün yapılarak, hatalı veya eksik belgeleri, işleme koymadan firmaya geri gönderip düzeltici işlem talebinde
bulunulmalıdır.

Düzeltici, Her işlemde,
Manuel


