Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması :

Proje Grubunun
Yaptığı veya
Denetlediği
Mimari Projenin
Statik olarak
denetlenmesi

İnşaat grubu olarak yapılan
değişikliklerin Mimaride
revize edilmesi için mimari
gruba gönderilmesi

Statik
Projelerin
Onayı

Onaylanan Projenin
Metrajlarının
Çıkarılması

Yaklaşık Maliyet Hesabı
için Birim Fiyat ve Piyasa
Fiyatı araştırmasının
yapılması

Yaklaşık Maliyetin
Hesaplanması

Yaklaşık Maliyetin
İcmalinin Hesaplanması

Tesisat Grubunun
(Makine ve Elektrik)
Yaklaşık Maliyetinin
dahil edilmesi

İhale
Türünün
Belirlenmesi

Harcama
Yetkilisi
tarafından İhale
Onayının
Alınması

İhale Dosyasının
Hazırlanması
İhalenin
İptali

İhalenin
Yapılması

İhalenin
Sonuçlan
dırılması

Ekonomik açıdan birinci en
avantajlı teklif sahibi ile
Sözleşme İmzalanması

İşyeri Teslimi ve
Yüklenicinin işe
Başlaması

Ekonomik açıdan birinci en
avantajlı teklif sahibi ile
Sözleşme İmzalanamaması
Sonucunda ekonomik açıdan
ikinci avantajlı teklif sahibi
ile sözleşme imzalanması

Ekonomik açıdan
ikinci avantajlı teklif
sahibi ile sözleşme
imzalanamaması

İş yapım esnasında Yapı
Denetim Elemanları
tarafınca sevk ve idare
edilmesi

Yapı Denetim Elemanları
tarafınca projeye uygun
malzeme seçimi ve
uygulanması

Denetimi yapılan inşaatın
aylık gelişim hacmine
uygun olarak hakediş
tanzim edilmesi

Denetimi yapılan inşaatın
sözleşmede belirtilmiş olan
yapım takvimine uygun
zamanda tamamlanmasını
sağlamak

Yüklenicinin süresi
içerisinde tamamladığı işin
geçici kabulünün yapılması
için dilekçe verilmesi

Yapı Denetim Elemanlarının
iş yerine giderek işin
tamamlanmış olduğunu
tetkik etmeleri

Geçici Kabul
Komisyonunun teşkil
edilmesi

Geçici Kabul
Komisyonunun iş yerine
giderek işin bitirilmiş
olduğunu tespit etmeleri

Yapı Denetim Elemanları
tarafınca varsa eksik
görülen imalatların
tamamlatılması

Geçici kabulde tespit
edilen eksik ve kusurlu
işlerin tamamlanması
için yükleniciye ek
süre verilmesi

Verilen ek süre sonunda iş
yerinin kontrol edilerek işin
eksiksiz olarak
tamamlandığını tespit etmek

Tamamlanan işin
kullanıcı birime
teslimi

Yükleniciye geçici kabul
kesintilerinin kesin hesap
yapılarak ödenmesi.

Yüklenicinin işin kesin
kabulünün yapılması için
başvurusu

Yapı denetim
elemanlarının iş yerine
giderek kesin kabule
engel olacak işlerin olup
olmadığının tespiti

Kesin Kabul
Komisyonunun
teşkil edilmesi

Kesin Kabul
Komisyonunun iş
yerine giderek işin
bitirilmiş olduğunu
tespit etmeleri

Kesin kabulde tespit
edilen eksik ve kusurlu
işlerin tamamlanması için
yükleniciye süre
verilmesi

Yapı denetim elemanlarınca
kesin kabule engel olacak
işlerin yükleniciye
tamamlattırılması

Verilen süre sonunda
iş yerinin kontrol
edilerek işin eksiksiz
olarak tamamlandığını
tespit etmek

Yüklenicicin bu işle
ilgili kesin teminatını
iade etmek

Birimlerden ve
birim içinden gelen
evraklar zimmetle
teslim alınır.

Birimlerden gelen
evraklar gelen evrak
defterine kaydedilir.

Kayda alınan evrak
Daire Başkanlığına
gönderilir ve görüş
alınır.

Cevaplı yazıda evrağın
konusuna göre
yazısının hazırlanması

Daire
Başkanının
yazıyı
onaylaması

Yazıdaki konuya göre
Daire Başkanının ilgili
şubeye yazının sevkini
yapması

Yazının sevkinin yapıldığı
şubedeki görevliye yazının
zimmet defterine kaydı
yapılarak imza karşılığında
teslim edilmesi

Yüklenici tahakkuk
evrakının
hazırlanması

Hazırlanan tahakkuk
evrağının ilgili birime
gönderilmesi
İmzadan çıkan
evrağa kayıt
numarası verilmesi
ve çıkan evrak
defterine kayıt
yapılması

İlgili birime veya
kuruluşa gönderilmek
üzere görevli personele
teslim edilmesi

