
Standart Form ― KİK001.0/H
İhale Onay Belgesi

EK-1
İHALE ONAY BELGESİ

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI
BELGE TARİH VE SAYISI

[ihale yetkilisinin unvanı] MAKAMINA
İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER1 [Ön İlan Aşaması] İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER2

İşin Adı, Tanımı ve Niteliği İşin Adı, Tanımı ve Niteliği
İşin Tahmini Miktarı İşin Miktarı
Yaklaşık Maliyet Yaklaşık Maliyet
Kullanılabilir Ödenek Tutarı Kullanılabilir Ödenek Tutarı
Yatırım Proje Numarası(varsa) Yatırım Proje Numarası (varsa)
Bütçe Tertibi (varsa) Bütçe Tertibi (varsa)

Avans Verilecekse Şartlarıİhale Usulü ve İhale İlanının 
Yılın Hangi Çeyreğinde 
Yayımlanacağı

İhale Usulü3

ONAY İlanın Şekli ve Adedi
Doküman Satış Bedeli5

Fiyat Farkı Ödenecekse 
Dayanağı 
Bakanlar Kurulu Kararı

İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR6

ONAY

Yukarıda belirtilen hizmetin 
alınması için ön ilana çıkılması 

hususunu onaylarınıza arz 
ederim.

..../..../....
Adı SOYADI

Unvanı
İmzası

Uygundur
..../..../....

İhale Yetkilisi4

Adı SOYADI
Unvanı
İmzası

Yukarıda belirtilen hizmetin alınması için 
ihaleye çıkılması hususunu onaylarınıza arz 

ederim.
..../..../....
Adı SOYADI

Unvanı
İmzası

Uygundur
..../..../....

İhale Yetkilisi7

Adı SOYADI
Unvanı
İmzası

EK: İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli

                                                
1 Ön ilan yapılmayacaksa bu bölüm boş bırakılacaktır.
2 Ön ilan yapılmayan hallerde yalnızca bu kısım doldurulacak, ön ilan yapılan hallerde ise bu kısım ön ilandan sonraki aşamada yapılacak ihale ilanından önce doldurulacaktır.
3 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilenlerin listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır.  Pazarlık usulü 
ile yapılan ihalelerde bu usulün kullanılmasının gerekçesi açık olarak burada belirtilerek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgeler onayın ekine konulacaktır. 

                        
4 İhale yetkilisinin kurul olması halinde, üyelerin adı, soyadı ve unvanları yazılarak imzalanacaktır.
5 Dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, posta veya kargo masrafları dahil edilerek belirlenen doküman bedeli ayrıca yazılacaktır. 

6 Bu kısımda diğer açıklamaların yanında yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olan ihalelerin, sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı; yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve üzerindeki 
ihalelerde, yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususu ile avantaj uygulanacaksa bu oran belirtilecektir.
7 İhale yetkilisinin kurul olması halinde, üyelerin adı, soyadı ve unvanları yazılarak imzalanacaktır.
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İmzası
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EK: İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli


� Ön ilan yapılmayacaksa bu bölüm boş bırakılacaktır.


� Ön ilan yapılmayan hallerde yalnızca bu kısım doldurulacak, ön ilan yapılan hallerde ise bu kısım ön ilandan sonraki aşamada yapılacak ihale ilanından önce doldurulacaktır.


� 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaması durumunda davet edilenlerin listesi bu belgenin ekinde yer alacaktır.  Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde bu usulün kullanılmasının gerekçesi açık olarak burada belirtilerek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgeler onayın ekine konulacaktır. 								                        


� İhale yetkilisinin kurul olması halinde, üyelerin adı, soyadı ve unvanları yazılarak imzalanacaktır.


� Dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, posta veya kargo masrafları dahil edilerek belirlenen doküman bedeli ayrıca yazılacaktır. 


� Bu kısımda diğer açıklamaların yanında yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olan ihalelerin, sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı; yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve üzerindeki ihalelerde, yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususu ile avantaj uygulanacaksa bu oran belirtilecektir.


� İhale yetkilisinin kurul olması halinde, üyelerin adı, soyadı ve unvanları yazılarak imzalanacaktır.
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