
Süreç Sorumlusu

Sürecin Amacı

Kontrol Kriterleri

Performans Kriteri

Sürecin Girdisi

Sürecin Çıktısı

Gözden Geçirme 

Periyodu

Sürecin Dayanağı 

İlişkili İş Süreçleri

İhale emri geliş tarihi, sözleşme davet tarihi.

Yapım/Onarım İşleri İhale Öncesi ve Sözleşmenin Uygulanması Süreci,

İHALE

1. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen ihale talimatı ile süreç başlar. 

2. İhale Onay Belgesi düzenlenerek ihale ve harcama yetkilisinden onay alınır. Daha sonra Kamu İhale Kurumundan İhale Kayıt Numarası (İKN) alınarak, tespit edilen yaklaşık maliyet tutarına göre ilanın yayımlanma süresi tespit edilir. Hazırlanan ilan metninin Kamu İhale Kurumu’nun internet 

sayfasında ve yerel gazetede ilan bedeli ödenerek yayımlanması sağlanır. Hazırlanan yaklaşık maliyet, projeler, mahal listesi, yapılacak işler listesi, teknik şartnameler ve protokoller ile birlikte tip idari şartname ve tip sözleşme vs. den oluşan her sayfası onaylı belgelerden ihale dokümanları 

hazırlanır. 

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin incelemesi için de ayrıca bir suret ihale dokümanı hazırlanır. İlanın yayımlandığı günden itibaren 3 gün içinde ihale ve harcama yetkilisinden alınan Olur ile İhale Komisyonu görevlendirilmesi yapılarak, hazırlanan İhale İşlem Dosyası bir tutanak ile İhale 

Komisyonuna teslim edilir. İhale ilanında belirtilen ilgili Saymanlığa, ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ile birlikte müracaat eden istekliye biri idarede kalmak üzere iki suret “ihale dokümanının satın alındığına ilişkin form” düzenlenerek ihale dokümanı isteklilere teslim edilir. Daha 

sonra “ihale dokümanı alanlara ilişkin tutanak” düzenlenir.

4. İhale Komisyonu, ihale günü ve saatine kadar teslim edilen ihale teklif zarflarını sıra numaralı alındılar karşılığında teslim alarak “ihale zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığına dair tutanak” düzenlenir.

5. İhale Komisyonu tarafından son teklif saati ile birlikte zarf teslim sırasına göre uygun olan ihale teklif zarflarını açarak İdari Şartnamede istenilen belgelerin olup olmadığını isteklilerin huzurunda inceleyerek “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düzenlenir. Uygun olmayan zarflar bir tutanakla 

belirlenerek değerlendirilmeye alınmaz. Talep eden isteklilere Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı fotokopisi imza karşılığında verilir ve verildiğine dair tutanak (KİK017.0/Y) düzenlenir. Teklif zarfının incelenmesini müteakip isteklilerce verilen teklifler ile yapı yaklaşık maliyeti tutarı (pazarlık 

usulünde son tekliflerle birlikte açıklanır) ihale komisyonunca katılımcıların huzurunda açıklanır.

6. İhale komisyonu tarafından ihale teklif dosyaları içeriğinde incelemelerde bulunarak “uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak” düzenlenir.

7. İş Deneyim Belgelerinin güncellenmesi yapılarak teklif edilen bedeli karşılayıp karşılamadığına bakılır. Karşılamayanlar değerlendirme dışı bırakılır. Şartnamesinde Aşırı Düşük Sınır Değer Hesabı yapılması ön görülüyor ise, hesap sonucunda sınır değer altında kalan istekli olup olmadığına bakılır. 

Aşırı Düşük Sınır Değerin altında olan tüm isteklilerden 4734 Sayılı Kanun’un 38. maddesi uyarınca belirlenen süre sonuna kadar aşırı düşük teklifleri ile ilgili ayrıntılı açıklama istenir. İhale Komisyonu istekli/isteklilerden gelen aşırı düşük teklifle ilgili dosyaları inceler. Açıklamaları yeterli 

görülmeyenler ile idareye bu konuda açıklama vermeyenler değerlendirme dışı bırakılır. 

8. Açıklamaları yeterli görülmeyenler için ihale komisyonunca gerekçeli tutanak düzenlenir.

9. İhale Komisyonu Kararında üzerinde ihale kalan firma ile en avantajlı teklif sahibi ikinci firma için yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumu internet sayfasından “yasaklı teyit” belgesi alınır. Yasaklı teyit belgesi İhale Komisyonu Kararına eklenerek İhale ve Harcama Yetkilisi Oluruna 

sunulur.

10. İhale ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanarak kesinleşen ihale komisyon kararı ihaleye katılan firmalara tebliğ edilir. Tebligatta ihale üzerinde kalmayan isteklilere ise gerekçeleri ayrıca belirtilir. Tebligattan sonra itiraz için yasal süre beklenir. İtiraz yoksa belirtilen sürenin sonunda en 

avantajlı teklifi veren istekli sözleşmeye davet edilerek tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde belirtilen evraklar ile kesin teminatı, ihale karar pulu bedeli ve Kamu İhale Kurumu payını yatırması istenir. İdari şartnamede istenmiş ise noter tescili yapılır. 

Sözleşmenin yapılacağı gün yüklenicin yasaklı olup olmadığına dair yeniden yasaklı teyit belgesi alınır.

11. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici işe başlaması için yer teslimine davet edilir. İşe ait sözleşme dosyası sureti Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Ödeme Saymanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu İl Müdürlüğü ve Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne ve işin yapı denetimini yapacak olan Yapım 

Şube Müdürlüğü'ne iletilir. İhale ile ilgili Sonuç Formu Kamu İhale Kurumuna iletilir. İhale işlem dosyası ile ihale teklif dosyaları Müdürlüğümüz arşivinde saklanarak süreç tamamlanır.

İhale talimatı

İhale sonuç belgesi, Sözleşme dosyası

6 ay

4734/4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat.

Proje Şube Müdürlüğü

İhalenin uygulanması

 İhale iptal oranı,

YAPIM/ONARIM  İŞLERİ İHALE SÜRECİ
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YAPIM/ONARIM İŞLERİ İHALE SÜRECİ İŞ AKIŞI

 

İhale onay belgesi  (4 

nüsha) düzenlenir ve 

imzalanır.          (A)(6) 

evrak havalesi yapılır İnceleme Şb. Müdürü 

İhale talimatı 

gönderilir.  

İhale talimatı Proje  Şb. 

Müdürü'ne havale edilir. 

İhale talimatı 

Müdür 

Yardımcısı'na havale 

edilir. 

İhale talimatı ihale takip 

bürosuna havale edilir. 

İhale Kayıt Numarası 

(İKN) verilir. 

İhale teklif zarflarını sıra 

numaralı alındılar 

karşılığında teslim alınır.(L) 

İhale onay belgesi 

imzalanır ve İl Müdürüne 

sunulur. 

İhale onay belgesi 

imzalanır ve Md. Yrd.a 

gönderilir. 

İmzalanarak, ilan için 

gönderilir. 

İmzalanır ve Md. Yrd.na 

gönderilir. 

(SAYMANLIK) İhaleye 

katılacaklardan ihale 

dokümanı almak 

isteyenler ve geçici 

teminatı nakit yatırmak 

isteyenler için yazı 

gönderildi. 

İmzalanarak, 

Saymanlığa 

gönderilir. 

İmzalanır ve Md. Yrd. 

na gönderilir. 

(EMNİYET) İhale gün 

ve saatinde güvenlik 

tedbirleri alınması  için 

yazı gönderildi. 

İmzalanarak, 

Emniyete gönderilir. 

İmzalanır ve Md. 

Yrd.'na gönderilir. 

İmzalanır ve Müdüre 

gönderilir. 

İmzalanır ve Md. Yrd. 

na gönderilir. 

İhale komisyon üyelerinin 

belirlenmesi için İhale 

Komisyon Oluru hazırlanır 

ve imza için Şb. Md ne 

gönderilir.(G) 

 ihale dokümanları çoğaltılır 

ve ihaleye katılacaklardan 

saymanlığa yatırdığı  makbuz 

karşılığında ihale dosyası 

verilir. Bunun için 2 tutanak 

hazırlanır ve 1 tanesi firma 

yetkilisine verilir.(K) 

İhaleye katılanlardan 

yasaklı olup olmadığına 

dair teyit belgesi alınır 

ve komisyona 

gönderilir.(2) 

İhale teklif zarfları veriliş 

sırasına göre tek tek açılır. 

İhale usulüne göre, yaklaşık 

maliyet ve firmaların teklif 

bedelleri katılımcılar 

huzurunda açıklanır. Zarf 

açma ve belge kontrol 

tutanağı düzenlenir.(Ö) 

İhale dokümanları 

hazırlanır.(Ç)(4-5-6) 

(SAYMANLIK) İlan 

ücretini KİK banka hesap 

numarasına ve Basın İlan 

Kurumuna yatırır. 

KİK'de yayınlanır. 

3 gün içinde İhale işlem 

dosyası  bir tutanak ile 

komisyon üyelerine teslim 

edilir.(I) 

İlan yayınlanmak üzere 

KİK'e ve Basın İlan 

Kurumuna gönderilir.(2) 

(BASIN İLAN KURUMU) 

İhale ilanı Basın İlan 

Kurumunca Yerel 

Gezetede yayınlatılır. 

İhale 

komisyon 

oluru 

onaylanır. 

İhale yetkilisince 

onaylanır. 

İhale ilan metni  

hazırlanır.(C)(2-6-7-8-9) 

Saymanlığa İhale doküman 

bedeli veya geçici teminatı 

nakit yatırmak isteyenler 

için yazı yazılır.(E) 
E 

İhale gün ve saatinde 

güvenlik tedbirleri alınması  

için Emniyet müdürlüğüne 

yazı yazılır.(F) 

İhale komisyon üyelerine 

tebligat yapılır.(H) 

I 
İhale işlem 

dosyası 

komisyon  

üyelerince 

incelenir. 

UYGUN DEĞİLSE 

UYGUN İSE 

(SAYMANLIK) İhale 

dokümanı satın almak 

isteyenlerden ilanda 

belirtilen ücret tahsil 

edilerek makbuz 

KİK'dan ihale kayıt 

numarası (İKN) alınır. (B)(2-

3) 

KİK ve Basın İlan 

Kurumunda ilanın 

yayınlanabilmesi için ilan 

ücretinin yatırılmasına dair 

yazı yazılır. (D) 

UYGUN İSE 

UYGUN 

İhale iptal 

edilir.(İ) 

Zeyilname 

düzenlenir.(J) 

Firma yetkilisine ihale 

dokümanı verilir.İhale 

dokümanı satın 

alındığına dair form 

düzenlenir. 

UYGUN 
İSE 

UYGUN 
DEĞİLSE 

Tutanak 

düzenlenir. Zarf 

açılmaz.(O) 

Belgelerin esasının 

incelenmesine geçilir. 

Firma yetkilisi aldığı 

makbuz ile ihale 

dokümanını alır. 

Firma yetkilisine ihale 

ilanına veya dokümanına 

yönelik şikayette 

bulunabilir.  

İstekli/istekliler talep 

edenlere zarf açma ve 

belge kontrol tutanağı 

verilir ve verildiğine dair 

tutanak düzenlenir. (F) 

KİK'de yayınlanır. 

İhale ilanları 

Müdürlüğümüz ilan 

panosunda ilan edilir.  

Firma Yetkilisine 1 

nüshası verilir. 

Teklif zarflarının ihale 

komisyonunca teslim 

alındığına dair tutanakla, 

zarfları teslim  alır.(N) 

İhale komisyon üyelerine 

bildirilir. 

UYGUN 

UYGUN 
DEĞİLSE 

“İhale zarflarının 

teslim alındığına dair 

tutanak” düzenlenir ve 

komisyona 

gönderilir.(M) 

İ Ş L E MONAY(KARAR)SÜREÇTE KULLANILAN STANDART BELGE YA DA FORM

"Aslı Gibidir" işlemi 

yapılır.(AK)(10) 

UYGUN 
DEĞİLSE 
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Aşırı Düşük Sınır Değer 

Hesabı yapılarak sınır 

değer altında kalan 

istekli olup olmadığına 

bakılır. (U)(14) 

Gerekçeli tutanak 

düzenlenir.(V) 

İhale 

komisyon 

kararı 

onaylanır. 

gönderilir.(2) 

Elenenler var ise uygun 

sayılmama gerekçelerine 

ilişkin tutanak düzenlenir. 

           (Ş)(11-12-13) 

İhale iptal edilir. 

İhale üzerinde kalan 

firma ile en avantajlı 

teklif sahibi  ikinci 

firma için yasaklı olup  

olmadığına dair teyit 

belgesi alınır ve 

komisyona gönderilir. 

Aşırı düşük teklif 

veren firma/firmalar 

UYGUN 
DEĞİLSE 

UYGUN İSE 

İhale ile ilgili Sonuç 

Formu Kamu İhale 

Kurumuna internet 

ortamından ve Yapı İşleri 

Genel Müdürlüğü'ne faks 

ile bildirilir.(2) 

İhale ile ilgili Sonuç 

Formu Kamu İhale 

Kurumuna bildirilir. 

Sonuç belgesi 

faks ile bildirilir. 

İş Deneyim Belgelerinin 

güncellenmesi yapılarak 

teklif edilen bedeli 

karşılayıp karşılamadığına 

bakılır.(T)(14) 

N 

R 

İhale işlem 

dosyası ile 

ihale teklif 

dosyaları Müd. 

 arşivinde  

saklanır. 

Kesinleşen ihale komisyon 

kararı ihaleye katılan 

firmalara tebliğ 

edilir.(Z)(15-16) 

İstekli/istekliler 

istenen yazılar 

hazırlanabilir. 

KARŞILIYORSA 
KARŞILAMIYORSA 

Karşılamayanlar 

değerlendirme dışı 

bırakılır. 

İsteklilerden 

gelen aşırı 

düşük teklifle 

ilgili dosyaları 

inceler.(14)  

UYGUN DEĞİLSE UYGUN 
İSE 

İhale 

Komisyonu 

Kararı, 

üzerinde ihale 

kalan firma ile 

en avantajlı 

teklif sahibi 

ikinci firma 

“yasaklı teyit” 

belgeleri ile 

harcama 

yetkilisinin 

onayına 

sunulur. 

1. ve 2. avantajlı teklifler 

için teyit belgesi alınır. (AC) 

 AC 

Kesinleşen ihale komisyon 

kararı ihaleye katılan 

firmalara tebliğ edilir. 

Yasal şikayet süresi 

beklenir. 

Şikayet başvurusu  

yapılır ise (AA) 

Vize için Strateji Geliştirme 

Başkanlığına gönderilir. 

Sözleşme bedeli≥ 
2.000.000 TL olan 

ihaleler Strateji 

Başkanlığına vize için 

gelir. 

Sözleşmeye davet yapılır. 

(AB) 

İhale 

Komisyonu 

idari karar alır. 

İhale 

kararı 

onaylanır. 

İhale takip bürosuna 

gönderir. 

İdari karar tebliğ 

Bilgi eksililiği var ise yazı 

yazılır. (R) 

 Aşırı Düşük Sınır Değerin 

altında olan tüm isteklilerden 

4734 Sayılı Kanun’un 38. 

maddesi uyarınca belirlenen 

süre sonuna kadar aşırı düşük 

teklifleri ile ilgili ayrıntılı 

açıklama kurumun tercihine 

göre istenebilir.(Ü) 

İhale Komisyonuna havale 

edilir. 

İPTAL 

REDDEDİLME 

DÜZELTİCİ 
İŞLEM 
YAPILIR 

DÜZELTİCİ 
İŞLEM 

İPTAL 

Tamamlamaz ise 

değerlendirme dışı 

bırakılır. Teminatı irad 

kaydedilir. 

Cevap vermez ise 

değerlendirme dışı 

bırakılır. 

HER İKİSİDE YASAKLI İSE  

Yasaklı teyit belgesi 

alınır.(S) 

Kesinleşen ihale komisyon 

kararı ihaleye katılan 

firmalara tebliğ edilir.(15-

Y 



YAPI İŞLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI PROJE ŞUBE MÜDÜRÜ İHALE TAKİP BÜROSU KAMU İHALE KURUMU İHALE KOMİSYONU DİĞER KURUMLAR

evrak havalesi yapılır İnceleme Şb. Müdürü İ Ş L E MONAY(KARAR)SÜREÇTE KULLANILAN STANDART BELGE YA DA FORM

                                               

                                               

(İHALEYİ ALAN 

FİRMA) Sözleşme 

imzalamak için davet 

edilir. 

(İHALEYİ ALAN 

FİRMA) İlgili evraklar 

10 gün içerisinde  

tamamlar.Tamamlamaz

sa sözleşme yapılmaz. 

İhale ile ilgili Sonuç 

Formu Kamu İhale 

Kurumuna iletilir. 

En avantajlı teklifi veren 

2. firma sözleşmeye 

davet edilir. Evrakları 

tamamlatılır.(17) 

Sözleşme imzalanır ve noter 

tescili varsa noter tescili 

yapılır. 

TAMAMLAMAZ TAMAMLAR 

İhale iptal edilir. 

Gerekli 

evrakların 

tamamlanması 

için yasal süre 

TAMAMLAR 

TAMAMLAMAZ 

Sonuç belgesi 

ile Yapı İşleri 

Gen.Müd.e fax 

ile bildirilir. 

Yasaklı teyit belgesi alınır. 

(AH) 

İdari karar tebliğ 

edilir.(AD) Firmalara tebliğ edilir. 

İtirazen şikayet başvurusu 

için yasal süre beklenir. 

İtirazen şikayet yok ise 

Havale eder. 

İhale ile ilgili evraklar 

KİK'e gönderilir.(AE) 

İhale ile ilgili evrakları 

Müdürlükten  ister. (AF) 
İtirazen şikayet 

başvurusu yaptı.(AG) 

Cumhuriyet savcılığına 

Suç Duyurusunda 

bulunabilir. 
KİK nihai 

kararını verir 

İhale 

yetkilisi 

onaylar. 

Mahkeme konusu 

yapılabilir. 

İDARİ KARAR OLMAZ İSE 

İPTAL KARARI 

REDDEDİLME 

DÜZELTİCİ 
İŞLEM 

DÜZELTİCİ 
İŞLEM 

Onaylı ihale kararı gelir. 

DÜZELTİCİ 
İŞLEM 
KARARI 

RED KARARI 

1. firmanın teminatı 

irad kaydedilir, 

mevzuat dahilinde 

yasaklama yapılır. 

2. firmanın teminatı 

irad kaydedilir, 

mevzuat dahilinde 

yasaklama yapılır. 

Yasaklı teyit belgesi 

alınır.(AI) 

Sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip yüklenici işe 

başlaması için yer teslimine 

davet edilir.(Aİ) 

İşe ait sözleşme dosyası 

sureti Yapı İşleri Genel 

Müd.’ne, Ödeme 

Saymanlığına, Sosyal 

Sigortalar Kurumu İl Müd. 

ve Bölge Çalışma Müd.ne 

ve işin yapı denetimini 

yapacak olan Yapım Şube 

Müd.e gönderilir.(AJ) 

İhale ile ilgili Sonuç Formu 

Kamu İhale Kurumuna 

internet ortamından ve Yapı 

İşleri genel müdürlüğüne 

faks ile bildirilir. 

İhale işlem 

dosyası ile ihale 

teklif dosyaları 

Müd. arşivinde 

saklanarak süreç 

tamamlanır. 

Saymanlık, Bölge 

Çalışma Müd.SGK İl 

Müd. Sözleşme 

Yüklenici firma 

Sözleşmesi dosyası 

Noterde tescil ettirir. 

Yüklenici firma yer 

teslimi için tebligat 

yapıldı. 

İPTAL 
İSE 

DÜZELTİCİ İŞLEM REDDİNE 

DÜZELTİCİ İŞLEM 
YA DA 
REDDEİLME 

İPTAL 

Sözleşme dosyasının 

bir sureti Strateji 

Başkanlığına gönderilir. 

Sözleşme 

dosyasının bir 

sureti gönderilir. 

Referans Doküman Listesi 

A: ihale Onay Belgesi 

B:İhale Kayıt Numarası 

C:İhale Metni 

Ç:İhale Metni   

D:KİK ve Basın İlana Üst 

yazı 

E:Saymanlık Üst Yazısı 

F:Emniyet Üst Yazısı 

G:Komisyon Oluru 

H:İhale Komisyon Üyelerine 

Tebligat 

I:İhale İşlem Dosyasının 

Komisyona tebliği 

İ:İhale İptal Yazısı 

J:Zeyilname 

K:İhale Dokümanını Satın 

Alındığına Dair Form 

L:İhale Tekliflerinin teslim 

alındığına dair belge 

M:İhale Zarflarının Teslim 

Alındığına Dair Tutanak 

N:Teklif zarflarının ihale 

komisyonunca teslim 

alındığına dair tutanak 

O:Uygun Olmayan Zarf 

Ö:Zarf Açma ve Belge 

Kontrol Tutanağı 

P:İstekliler düzenlenen zarf 

açma kontrol tutanağı 

Belge eksikliği yazısı: 

S:Yasaklı Teyit Belgesi 

Ş:Elenenlere İlişkin Tutanak 

T:İş Deneyim Belgelerinin 

Güncellenmesi 

U:Aşırı Düşük Sınır Değer 

Hesabı 

Ü:Aşırı Düşük  

Açıklaması 

V:Gerekçeli Tutanak 

Y:Kesinleşen İhale Komisyon 

Kararı 

Z:Kesinleşen İhale Kararının 

Firmalara Tebliği 

AA: Şikayet Başvurusu 

AB:Sözleşmeye Davet 

AC:Yasaklı Teyit Belgesi 

AD:Karar Tebligatı 

AE:İhale Evraklarının KİK'e 

gönderilmesi 

AF:KİK'in Evrakları istemesi 

AG: İtirazen Şikayet 

Başvurusu 

AH:Yasaklı Teyit Belgesi 

AI: Yasaklı Teyit Belgesi 

Aİ: Yer Teslimine Davet 

AJ: 

AK: Aslı Gibidir İşlemi 

Kontrol Faaliyetleri Listesi 

1. İhale onay işlem formu 

ilgililerince 

imzalanmaktadır. 

2: Veri girişi yetki verilmiş 

kişilerce şifre ile 

yapılmaktadır. 

3: Müdürlüğümüzde bilgi 

işlem birimi kurulmuştur. 

4: Mevzuat ve 

yönetmeliklerdeki 

değişiklikler takip edilerek 

çalışanlar 

bilgilendirilmektedir.  

5: İşin niteliğine uygun 

görevlendirme 

yapılmaktadır. 

6: Birim içerisinde 

hazırlayan personel dışında 

ikinci bir personel 

tarafından incelenerek 

paraflanmaktadır. 

7: Mevzuat takip edilmekte 

ve KİK'in standart ilan 

metinleri kullanılmaktadır. 

8: İlan metinleri 

yayımlanmadan önce KİK 

tarafından 

incelenmektedir. 

9: Maliyet Ölçüsünde bir 

bedel belirlenmektedir. 

10: İdarece görevlendirilen 

ihale komisyonlarında görev 

almayan bir personel 

tarafından yapılmaktadır. 

11: İhale komisyonunda 

uzman personel 

görevlendirilmektedir. 

12: KİK'in yayımlamış 

olduğu standart formlar 

kullanılmaktadır. 

13: İhale komisyonu 

üyelerinin tamamı 

tarafından teklif dosyaları 

incelenmektedir. 

14: İhale komisyonunda 

mevzuatında belirtilen 

uzman personeller 

görevlendirilmektedir. 

15: İhale kararından 

gerekçeler kontrol edilir 

tebligatlara yazılır. 

16: İhale süreci ile ilgili 

süreleri içeren bir çizelge 

tutulmaktadır. 

17: Evraklar dosyasına 

koyulmadan önce hazırlayan 

dışında ikinci bir personel 

tarafından da incelenmekte 

ve sözleşme dosyası o 

personel tarafından  da 

paraflanmaktadır. 
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