
 

Bursa Teknik Üniversitesi 

Satın Alma Politika Belgesi 

 
• Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasındaki etken, hesap verilebilirlik ve mali 

saydamlıktır. 

 
• Belirtilen ilkeler, Uluslararası standartlara uygun bir kamu mali yönetimi oluşturulması amacıyla 

01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

temel amacı olması yönüyle önem arz etmektedir. 

 

Belirtilen amaca ulaşabilmek için; 
 

- Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması gerekir. 
 

- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, 

kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, 

kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için 

gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. 

- Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya 

sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen 

diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. 

- Kamu hizmetlerinin bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve 

amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. 

 
• 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. 

 
Söz konusu kanunda belirtilen Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak satın almalara ilişkin 

yöntemler ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile hüküm 

altına alınmıştır. 



4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; 
 

- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, 

gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve 

kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 

- Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım 

işleri bir arada ihale edilemez. 

- Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara 

bölünemez. 

- Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü 

temel usullerdir. 
 

- Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. 

 
• Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması 

ile ilgili esas ve usuller ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirlenmektedir. 
 

• Kurumumuzca yapılan işlemler yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. 
 

Ayrıca; 
 

• Harcama birimlerince gerçekleştirilecek olan her türlü harcama (Maaş, Ücret ve Sosyal Güvenlik 

Prim Ödemeleri vb. hariç) tek bir disiplin altında takip edilir. 

• Harcama birimleri yapacakları mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihtiyaçlarını Üniversitemizin 

“Harcama Yönetim Sistemi”nde (BTÜ_HYS) (www.hys.btu.edu.tr adresinde) “Harcamalar” 

sekmesi altındaki satın alma talep formunu düzenleyerek elektronik ortamda Rektörlük 

Makamına bildirmekte olup, talebin değerlendirilmesi sonucu verilen karara göre işlem yapılır. 

• Rektörlük onaylı form ödeme emri belgesine eklenmekte olup, eklenmemesi halinde ödeme 

işlemi gerçekleştirilmez. 

• Harcama Birimlerinin (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d ve 21/f maddeleri gereğince) 

doğrudan temin usulü ile yapacakları mal, hizmet alımı ve yapım işleri için talepleri ve 

değerlendirmeler de “Bursa Teknik Üniversitesi Harcama Yönetim Sistemi” (BTÜ_HYS) üzerinden 

gerçekleştirilir. 

• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca mali yılbaşında tüm harcama birimlerine yıl içerisinde mal 

ve hizmet tedarikinde dikkat edilmesi gerekli usul ve esaslar bildirilir. 

http://www.hys.btu.edu.tr/
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