
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

SATINALMA TALEBİ NASIL YAPILIR?



İnternet tarayıcınızdan www.deu.edu.tr
adresine girip, açılan sayfada Bilişim 
Servisleri bölümüne tıklayınız. 

Eğer ki açılır pencere engelleyicisi aktif ise, 
deu.edu.tr siteleri için açılır pencere engelleyicisini 
kapatınız.

http://www.deu.edu.tr/


Karşınıza DEÜ Otomasyonlar sayfası 
açılacak. Bilimsel Araştırma Projeleri 
bölümünü seçerek, BAPSİS sistemine 
giriş yapınız.

http://bid.deu.edu.tr/deu-otomasyonlar/

http://bid.deu.edu.tr/deu-otomasyonlar/


Açılan pencerede DEBİS kullanıcı 
adınızı ve şifrenizi yazınız.



«BAPSİS (2016 sonrası Proje Talep ve 
İşlemleri)»  ve «BAPSİS Giriş» seçeneği 
ile giriş yapılır.



Akademisyen ana ekranında bulunan 
«Malzeme Alım İşlemleri» seçilir.



Satınalma Talep Ekranı 
üzerinden alım listelerinizi takip 
edebilir, yeni alım listesi 
oluşturabilir veya eğer işleme 
alınmadıysa oluşturduğunuz bir 
listeyi silebilirsiniz.

Yeni liste için «Alım listesi 
oluştur» seçilir. Ekran Üzerinde 
yeni alım liste numarası ve tarihi 
oluşur.



Oluşturduğunuz alım listesi 
içerisinde «Malzeme Seç» seçilir. 
Bu listeden talep edeceğiniz  
malzeme/hizmetleri seçebilirsiniz.

Bu ekranda sadece projeniz bütçesi 
kapsamında kabul edilen 
malzemeler karşınıza çıkacaktır. 



Projenizde kabul edilmiş malzeme 
listenizde eklemek, çıkarmak, adet 
veya yaklaşık birim fiyat üzerinde 
değişiklik yapmak, ek bütçe/ek süre 
talep etmek gibi tüm değişiklik 
işlemleri için öncelikle  
Akademisyen Ana Ekranı üzerinden 
«Proje Değişiklik Talebi» 
gerçekleştirilmelidir. Nasıl 
yapılabileceği konusunda web 
sayfamızdaki bilgileri incelemenizi 
tavsiye ederiz.
http://bap.deu.edu.tr/tr/sikca-
sorulan-sorular/

BAP Uygulama Esasları s.9-10 üzerinde detaylı 
bilgiye ulaşabilirsiniz. 
(http://bap.deu.edu.tr/tr/mevzuat/)

http://bap.deu.edu.tr/tr/sikca-sorulan-sorular/
http://bap.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/BAP-UYGULAMA-ESASLARI-SUBAT-2017.docx
http://bap.deu.edu.tr/tr/mevzuat/


Seçilen malzemeye ait birim 
fiyat otomatik seçilmiş olur ve 
liste üzerinde isteğe bağlı olarak 
miktarı azaltılabilir. Miktar 
kısmı değiştiğinde yaklaşık tutar 
bölümü de değişir.

Her malzeme/hizmet için ayrı 
ayrı ekranın sağ kısmında yer 
alan «teknik şartname (…..)» 
kısmından şartname girişi 
yapılmalıdır.



Malzemenin yanındaki «….» butonunu 
tıklandığınızda yandaki şekilde görüldüğü 
gibi bir şartname oluşturma ekranı 
göreceksiniz. Daha önce oluşturulmuş 
şartnameler veya boş ekran üzerinde 
istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Her 
madde tamamlandığında sol üst köşedeki 
kaydet butonuna basılmalıdır. Maddeleri 
düzenleme sırasında ilgili maddenin 
üzerine gelerek ekranın üst kısmında yer 
alan + (ekleme) veya x (silme) butonlarını 
kullanabilirsiniz. 

Teknik şartname hazırlanırken dikkat 
edilmesi gereken hususlar için  2017 Yılı 
BAP Uygulama Esasları’nı incelemenizi 
tavsiye ederiz. 
http://bap.deu.edu.tr/tr/mevzuat/

http://bap.deu.edu.tr/tr/mevzuat/


Oluşturulmuş Alım listesi içerisinde 
yanlışlıkla seçilen bir  malzemeyi 
silmek için malzeme ismi üzerine 
gelerek «malzeme sil» seçilir.

Malzemeleri Seçtikten sonra kaydetmek 
için «malzeme kaydet» veya sol üst 
köşesindeki kaydet butonuna tıklanır.



Alım listesi oluşturma işlemi 
tamamlandığında  ekranın sağ alt 
köşesindeki « Alım İsteği Yazdır» 
butonu tıklanarak yazdırma işlemi 
yapılmalıdır. 



PDF formatında olan Satınalma
Listesi ve devamında görünecek 
teknik şartnamelerin çıktısı 
alınıp her bir sayfasına Proje 
Yürütücüsünün ıslak imzası ile 
birimimize iletilmesi 
gerekmektedir. 

Not: Doküman halindeki liste 
üzerinde lütfen hiçbir değişiklik 
yapmayınız. Her türlü işlem 
otomasyon üzerinde 
yapılmalıdır. 



Satınalma Talep Ekranı üzerinde ilgili 
alım listesinin üzerine geldiğinizde 
malzemelerin alımı ile ilgili durumunu 
takip edebilirsiniz.  Liste içeriği 
kapsamındaki malzemelerin yanında 
bulunan «Durumu» bölümünde 

• piyasa fiyat araştırması sürecinde ise 
«……  Numaralı Teklif Mektubu 
Gönderildi»,

• firmaya sipariş iletilmiş ise 
«………LTD.ŞTİ.  Tedarikçisine 
Satınalma Siparişi Geçilmiştir»,

• Malzeme/hizmet teslimatı 
gerçekleşmiş ve faturası teslim 
alındıysa «Fatura girişi yapılmıştır. 
……….Ltd.Şti. Tedarikçisinden 
……..Numaralı Fatura gelmiştir» 

şeklinde bilgiler yer alacaktır.



Daha detaylı bilgi için şu sayfaları ziyaret etmenizi öneririz.

web sayfamız ( www. bap.deu.edu.tr )  

Satın alma talebi  ( http://bap.deu.edu.tr/tr/satin-alma-talebi/ )

sıkça sorulan sorular bölümü ( http://bap.deu.edu.tr/tr/sikca-sorulan-sorular/ )

2017 Yılı BAP Uygulama Esasları (http://bap.deu.edu.tr/tr/mevzuat/)
incelemenizi tavsiye ederiz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ – SATINALMA ,İŞLEMLERİ 
(Üniversitemiz Özgelirleri Destekli Projeler & Kalkınma Bakanlığı Projeleri & İzmir Kalkınma Ajansı Projeleri)

+90 232 412 13 71 Fırat AKINCI firat.akinci@deu.edu.tr
+90 232 412 13 72 Aşkın KÜÇÜKLER askin.kucukler@deu.edu.tr
+90 232 412 13 75 Barış AKKILINÇ baris.akkilinc@deu.edu.tr 
+90 232 412 13 77 Elvan ÖZYILMAZ elvan.ozyilmaz@deu.edu.tr
+90 232 412 13 74 Hacer ÖZKAN hacer.ozkan@deu.edu.tr
+90 232 412 13 73 Ulaş ÇAYBAŞ ulas.caybas@deu.edu.tr

http://bap.deu.edu.tr/tr/
http://bap.deu.edu.tr/tr/satin-alma-talebi/
http://bap.deu.edu.tr/tr/sikca-sorulan-sorular/
http://bap.deu.edu.tr/tr/mevzuat/
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