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BİRLİK VE FEDERASYONLARA 20211140 SAYILI GENELGE

Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü satın Alma ve lkmal Daircsi

Başkanlığ ınca Konfederasyonumuza gönderilen yazıda 4734 sayıh Kamu İhale Kanun'unun 22(d)

maddesi kapsamında doğru dan temin usulüyle yapılacak o]an mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik

alımların, anılan Kanun'un 5' inci maddesinde belirtilen temel ilkelerle amaçlanan sonuca yöne lik bir

alım sürecinin tekemmülü bakımından ve ihtiyaçların uygun zaman ve şartlarda karşılanrnası ile

kaynakların etkin ve verimli surette kullanılabilm esini teminen söz konusu alımların teklif verme,

değerlendirme ve siparişe bağlama, ilana düştiiğü anda firmalara otomatik alım ve sonuç bilgisi

bildirimi, süreçleri de dahil olmak üzere elektron ik ortamda karşılanabilmesine dair "e-Doğrudan

Temin" yazılım modülünün aktif halc geldiği ve e-Doğrudan temin alımlan ilan sekmesine

ht lle hmi oV adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve bağh odalannız aracrlığlyla esnaf ve sanatkarlara dulıırulması hususunda

gereğini rica ederiz.
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