
 
 

   

SATIN ALMA PLANIMI NASIL HAZIRLAMALIYIM? 
 
 

Yapmak istediğiniz iş için satın alınması gereken ürünleri sıraladığınız listeye satın alma 

planı denilmektedir.  

 

İş planındaki faaliyetlerin bir an önce hayata geçirilmesinde, satın alma süreçlerinin 

sorunsuz ve hızla gerçekleşmesi önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle süreçte 

yaşanabilecek aksaklıkları minimuma indirmek adına satın alma planlarınızı hazırlarken bazı 

noktalara önem göstererek, satın alma ekiplerimize destek olabilir ve sürecinizin yavaş 

ilerlemesine engel olabilirsiniz.  

 

Dikkat etmeniz gereken hususlara geçmeden önce satın alma süreci hakkında bilgi sahibi 

olmanız süreci kavramanız açısından önemli olabilir. Satın alma süreçlerimiz genel hatlarıyla 

şu şekilde işlemektedir;   

 

1. Tüm yararlanıcılarımız bizlere satın alınmasını istedikleri ürünlerin bir listesini 

gönderir.  

2. Tüm bu listelerin gönderimi tamamlandıktan sonra satın alma ekibimiz ürünleri bir 

havuzda toplar ve ardından türlerine göre kategorilere ayırır. Örneğin elektronik 

ekipmanlar, yapı malzemeleri gibi. Bir kategori altında tüm danışanların o 

kategorideki ürünleri bulunur. Örneğin; Elektronik ekipmanlar kategorisinde A 

danışanın bilgisayar ürünü, B danışanın cep telefonu ürünü, C danışanın da yazıcı 

ürünü bulunabilir.  Böylece farklı kişilere ait aynı kategorideki ürünler aynı anda  

satın alınmış olur. 

3. Daha sonra bu kategoriler tamamlandığında satın alma ekiplerimiz ilgili kategori 

altındaki ürünlerin özelliklerinin detaylıca yazıldığı bazı teknik belgeler hazırlarlar. 

4. Ardından bu belgeleri ürünleri satın alacağımız yerler olan tedarikçi/satıcılara bize  

en uygun fiyatı vermeleri için gönderirler.  



 
 

   

5. En az üç farklı satıcıdan fiyat teklifi gelmesi beklenir daha sonra en uygun fiyatlı 

ürünler seçilerek satın alım sözleşmeleri imzalanır.  

6. Satın alımı tamamlanan ürünler MUDEM ofislerine gönderilir.  

7. Daha sonra 15 gün içinde MUDEM ofislerinde siz yararlanıcılarımızla buluşarak 

ürünlerin teslimini gerçekleştiririz.  

 

Bu yukarıdaki sürecin mümkün olduğunca hızlı ilerlemesi için siz yararlanıcılarımızdan 

aşağıdaki hususlarda destek beklemekteyiz;  

 

• Satın alınmasını istediğiniz ürünlerin hepsini bir listede toplayın.  

• Bu listede derlediğiniz her ürün için adet/miktar mutlaka belirtin.  

• Listenizdeki her ürün için mutlaka bir internet linki ekleyin. Bu, ürünün 

görselleştirilmesi ve internet sitelerinde özelliklerin detaylıca yazması nedeniyle 

gerekmektedir. (Bu, ürününüzün internet sitesinden alınacağı anlamına 

gelmemektedir.)  

• Ürününüz için satıcı/tedarikçi öneriniz varsa mutlaka fatura kesebilir olduğundan 

emin olun.  Fatura kesmeyen satıcılardan alışveriş yapmamaktayız.  

• Ürünlerinizi belirlerken marka değil ürün özelliklerine odaklanın. Aynı özelliklerde 

farklı markalardan ürünlerde fiyatı en uygun olan tercih edilecektir. Bu nedenle 

ihtiyacınıza yönelik özelliklere odaklanmanız gerekmektedir. 

• Satın alma planlarınızı hazırlayıp gönderdikten sonra lütfen değiştirmeyin. Bu 

yukarıda bahsetmiş olduğumuz 2. maddedeki süreci her defasına baştan başlatır ve 

siz dahil diğer yararlanıcıların da ürünlerinin gecikmesine neden olur.  

• Sizin tespit etmiş olduğunuz ürün fiyatları ile MUDEM’in tedarikçilerden alacağı fiyat 

teklifleri arasında farklar olabilir. Satın alma planlarınızı hazırlarken lütfen kabul 

almış olduğunuz hibe tutarını göz önünde bulundurun. Ortalama fiyatlar üzerinden 

listedeki ürünlerin fiyatlarını toplayarak çok yüksek tutarlarda hibe aşımı olmadığını 

kontrol ederek listenizi hazırlayın. Örneğin kabul aldığınız hibe 8.700,00₺ ise 

ürünlerinizin toplam fiyatı 10.000,00₺ olmamalıdır.  



 
 

   

• Ürünleriniz için alınan fiyat tekliflerinin hibenizi büyük oranda aşması durumunda 

sizlerle iletişime geçip ürünlerinizi önceliklendirmeniz istenebilir. Bu durumda işinizi 

yürütmeniz için en gerekli ürünleri belirleyerek tutup en az gerekli gördüğünüz 

ürünü çıkarmanız önerilir.  

• Fatura kesebilen bir satıcıdan olsa dahi ikinci el ürün kesinlikle alamamaktayız.  

Bu nedenle daha uygun fiyatlı olması açısından ikinci el ürünlere yönelmeyiniz.  

• Eğer istediğiniz ürün logo, internet sitesi gibi bir dijital tasarım ürünü ise bunun 

hakkında bilgi verin ve mümkünse bazı örnekler ekleyin. Örneğin istediğiniz logonun 

büyüklüğü, rengi, nerelerde kullanılacağı, nasıl bir mesaj vermek istediği gibi aklınıza 

gelen detayları lütfen belirtin. 


