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AMP İHALE OTOMASYONU 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 
 
 

 

KAPSAM 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuat ve 
yönetmelikler kapsamında açılacak ihaleler ile ilgili tüm süreçleri eksiksiz ve aşamalı olarak 
içeren AMP İhale Otomasyonu programı; 
 

 Yapım İşleri 

 Hizmet Alım İşleri 

 Mal Alım İşleri 

 Danışmanlık Hizmet Alımları 
 
Olmak üzere birbirinden bağımsız 4 modülden oluşmaktadır. AMP İhale Otomasyonu 
programı modüler yapısıyla sadece ihtiyacınız olan modülün alınmasına ve kullanılmasına 
imkân sağlamaktadır. 
 
4734 ve 4735 sayılı kanunlar kapsamında ihale açan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 
kullanabileceği AMP İhale Otomasyonu programı ile ihale süreçlerindeki belge, yazışma, 
sözleşme, şartname, rapor, form, tutanak ve hesaplamaları… KİK Standartlarına uygun, 
eksiksiz, kolay ve hızlı bir biçimde hazırlarsınız. 
 
Aşamalı bir yapıyla kullanıcıyı yönlendiren AMP İhale Otomasyonu programı kullanıcı 
hatalarını minimum seviyeye indirmekte ve ihale sürecinin eksiksiz bir biçimde 
tamamlanmasını sağlamaktadır. 
 
AMP İhale Otomasyonu programı “Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ve 
Pazarlık Usulü Md. 21/a-b-c-d-e-f” ihaleler ile ilgi tüm süreç ve belgeleri içermektedir. 

GENEL ÖZELLİKLER 
 Program Microsoft Windows 2000/XP/2003, Vista ve 7 işletim sistemlerinden herhangi 

birisinin üzerine yüklendiğinde kolaylıkla çalışır 

 Program kendisini bilgisayarda bulunan sabit disk üzerine yükleyerek kullanıma hazır 

duruma getirecek bir yükleme (setup) yöntemine sahiptir 
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 İhale süreci 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve İlgili mevzuata uygun modüler ve aşamalı 

bir biçimde düzenlenmiştir. Program bir süreç tamamlanmadan diğer bir sürece geçişe 

izin vermez 

 Anahtar Teslim Götürü Bedel ve Teklif Birim Fiyatlı “Yapım, Hizmet, Mal Alım ve 

Danışmanlık Hizmet Alım” ihale dosyalarını “Açık, Belli İstekliler Arasında ve Pazarlık 

Usulü” ihale usullerine göre KİK standartlarında ve eksiksiz olarak hazırlayabilme 

 Programda ihale sürecinden bağımsız olarak yapım, hizmet alım ve mal alım ihale türleri 

için belirli bir tarihe göre iş deneyimi, bilanço ve ciro güncellemesi hesabı yapabilme 

 Modern bir kullanıcı ara yüzüne sahip ve Windows işletim sistemi standartlarına uygun 

olup Windows teknolojisinin olanaklarını kullanıcıya kolay kullandırtabilmekte 

 Programda istenilen sayıda ihale tanımlayabilme ve ihale dosyası hazırlayabilme 

 Program yetki ve güvenlik sistemine sahiptir, programa girişler kullanıcı adı ve şifre ile 

kontrol edilir ve yetkisiz kişilerin programa girmeleri engellenir. 

 Programa girişte istenilen sayıda kullanıcı tanımlayabilme 

 Belirli iki tarih için (Baz Alınacak ve Güncellenecek) parasal tutar güncelleme hesaplaması 

yapabilme 

 Belirli iki tarih arasındaki takvim günü sayısını programda hesaplayabilme 

 Belirli bir tarihten önceki ve sonraki takvim günü sayısını programda hesaplayabilme 

 İhale süreci tamamlanmış bir bölümü üzerinde değişiklik yapılmasını önlemek için 

kilitleyerek kapatabilme 

 İhale süreci tamamlanarak kilitlenmiş bölümlerin kilitlerini sondan başa doğru sıralı bir 

biçimde açabilme ve açılan bölümler içerisinde değişiklikler yapılabilme 

 Kısmi Teklifli ihale dosyası açabilme ve ihale sürecini buna göre takip etme 

 Hizmet alım ihalelerinde ihale sürecinin seçilen hizmetin türüne göre otomatik oluşması 

 Programa tanımlı ihaleler arasında dosya numarası ve işin adına göre ihale araması 

yapabilme 

 Programda ihale süreçlerinden bağımsız teknik şartname veri bankası yer alır 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
 Ağ Ortamında, aynı anda, farklı ihale dosyaları üzerinde birden fazla kullanıcı ile 

çalışabilme 

 İhale dosyaları üzerinde kullanıcı yetkilendirmesi yapabilme, ihale dosyaları üzerinde 

yalnızca yönetici sınıfındaki kullanıcıların ve yetkisi olan standart kullanıcıların işlem 

yapabilmesi 

 Kuruma ait yıllık ödenek tutarlarını ihale türüne göre programa tanımlayabilme 
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 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Madde 21/f ve Madde 22/d bentlerine göre yapılan 

ihale ve satın alma işlemlerinde %10 harcama sınırını kontrol edebilme 

 İhale onay aşamasında belirtilen yaklaşık maliyet tutarını yıllık ödenek üzerinde bloke 

etme 

 Sözleşme aşamasında yaklaşık maliyet bölümünde bloke edilen tutarın blokesini 

kaldırarak sözleşme bedelini yıllık ödenek miktarından düşme 

 Sürüm güncellemelerini internet üzerinden otomatik ve manüel olarak gerçekleştirebilme 

 TEFE, ÜFE endeks katsayılarını ve eşik değer güncellemelerini internet üzerinden 

gerçekleştirebilme 

 Endeks ve eşik değer güncellemelerinin program her çalıştırıldığında internet üzerinden 

otomatik olarak kontrol edilip yüklenebilmesi 

 Bölümler arası tam otomasyonla tekrarlı veri girişini önleme ve girilen verilerin gerekli 

yerlere otomatik olarak aktarılması 

 Dâhili yedekleme sistemi ile program içerisinden  “İhale Bilgileri, Sabit Tanımlar ve 

Endeks Tabloları, Kurum ve Personel Bilgileri, Firma ve Malzeme Tanımları, Raporlar ve 

Kullanıcı Tanımları” nın ayrı ayrı yedeğini alabilme 

 Yedeklenmiş ihale dosyalarını yedekten açabilme 

 Yıllık resmi tatil günlerini programa otomatik olarak yükleme, ihale sürecinde iş günü 

olarak yapılan tarih hesaplamalarında resmi tatil günlerini de dikkate alma 

 İhale Komisyonu Toplantı Yeri, Tekliflerin Sunulacağı Yer, İhale Dokümanının Satın 

Alınabileceği Adres, Hakediş Ödeme Yeri, İhalenin Yapılacağı Adres ve İhale Dokümanının 

Görülebileceği Adres bilgilerini programa tanımlayabilme 

 Programa tanımlı adres bilgilerinin ihale sürecinde ilgili yerlere otomatik olarak gelmesi 

 İhale sürecinde görev alacak personellerin tamamını programa tanımlayabilme 

 Programa tanımlı her personel için ihale türüne göre (yapım, hizmet, mal alım, 

danışmanlık hizmet alım) ayrı ayrı görev tanımlaması yapabilme 

 Görev tanımlaması yapılmış personel bilgilerinin raporlarda ilgili yerlere otomatik olarak 

gelmesi 

 Yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihale türleri için ayrı ayrı İhale Komisyonu, Geçici 

Kabul Komisyonu ve Muayene Kabul Komisyonu tanımlayabilme 

 İhale türlerine bağlı olarak ayrı ayrı oluşturulan komisyon bilgilerinin ilgili raporlarda 

otomatik olarak oluşması 

 İhale sürecinde görev alacak personelleri programa tanımlı personeller arasından 

seçebilme 

 Programda malzeme veri tabanı oluşturabilme 
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 Yaklaşık maliyet çalışmasında ihtiyaç listesini oluştururken kullanacağınız iş kalemlerini 

malzeme veri tabanından seçebilme 

 Program malzeme veri tabanında tanımlı malzemelerin listesini Excel formatında 

bilgisayara aktarabilme 

 Excel’de oluşturulmuş ve program şablonlarına uygun malzeme listesini programa 

aktarabilme 

 Firmalara ait bilgilerin bulunduğu firma veri tabanı oluşturabilme 

 İhaleye katılacak ve/veya yaklaşık maliyet çalışması için fiyat alınacak firmaları firma veri 

tabanından seçebilme 

 Firmaların ihalelerden yasaklı bilgilerini (KİK’ten, İdareden) programa tanımlayabilme 

 Yasaklı firmaların ihale sürecinde seçilmesi durumunda kullanıcının program tarafından 

uyarılması 

 Program firma veri tabanında kayıtlı firmaların listesini Excel formatında bilgisayara 

aktarabilme 

 Excel’de oluşturulmuş ve program şablonlarına uygun firma bilgilerini programa 

aktarabilme 

 İdari Şartnamede ve Sözleşme Tasarısında yer alan “Teslim Alma/Etme Şekil ve Şartları, 

Yüklenicinin Teslim Programı, Muayene ve Kabul Şekli ve Şartları, Ödeme Koşulları ve 

Zamanı ile Fiyatların Eşit Olması, Eğitim Şartları, Fiyat Dışı Unsurlar, Alternatif Tekliflerin 

Verilmesine Dair Hususlar, Ödeme Zamanı ve Koşulları, Diğer Hususlar” vb alanlara 

yazılacak standart metinleri programa tanımlayabilme ve ihale sürecinde ilgili yerlerde 

otomatik olarak seçebilme 

 İhtiyaç listesi hazırlayabilme ve piyasa fiyatları ile yaklaşık maliyet hesaplaması yapabilme 

 Programda oluşturulan ihtiyaç listesini Excel formatında bilgisayara aktarabilme 

 Program şablonuna uygun Excel’de oluşturulmuş ihtiyaç listesini programa aktarabilme 

 Yaklaşık maliyeti ortalama birim fiyat esasına göre yada en düşük birim fiyat esasına göre 

hesaplayabilme 

 Yaklaşık maliyet hesaplamasında ihtiyaç listesinde yer alan iş kalemlerinin fiyatı için 

kurum görüşünü belirtebilme ve hesaplamalarda kurumun belirttiği fiyatın dikkate 

alınması 

 Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında herhangi bir iş kalemi için firmanın verdiği teklif 

tutarını hesaplama dışında tutabilme 

 Firmaların ihtiyaç listesindeki iş kalemleri için program şablonuna uygun biçimde Excel’de 

oluşturdukları teklif tutarlarını programa aktarabilme 

 Mal alım ihalelerinde programda oluşturulan ihtiyaç listesini “İhale Onay Belgesi, İdari 

Şartname ve İhale İlanı”na ekleyebilme 
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 Alternatif teklifli ihaleler hazırlayabilme 

 Firmaların alternatif tekliflerini programa tanımlayabilme 

 İhale ilan şekli ve sayısının yaklaşık maliyete göre otomatik oluşması 

 Yaklaşık maliyete bağlı olarak yabancı isteklilerin ihalelere katılıp katılamayacağının 

program tarafından otomatik olarak belirlenmesi 

 Eşik değerin üstünde olan ve yabancı isteklilerin katılabileceği ihalelerde yerli istekli 

lehine uygulanacak avantaj oranını programa tanımlayabilme 

 Yabancı isteklilere açık ihalelerde teklif verilebilecek para birimlerini belirleyebilme 

 İhalenin ilk ilan tarihi, yaklaşık maliyet ve ihale şekline bağlı olarak ihalenin yapılabileceği 

en yakın tarihin program tarafından belirtilmesi 

 İhale tarihinin hatalı girilmesi durumunda kullanıcıyı uyarma 

 Yaklaşık maliyete göre otomatik belge seçimi yapma, istenmesi mecburi belgelerin seçili 

işaretini kaldıramama ve yeni belge ekleyebilme 

 İstenen yeterlik belgelerine bağlı olarak, ilgili KİK standart formlarının otomatik olarak 

işaretlenmesi ve ihale dokümanının otomatik olarak oluşturulması 

 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ile mesleki teknik yeterliğe ilişkin belgelere 

bağlı olarak katılım belgelerinin otomatik olarak seçilmesi ve zorunlu hale getirilmesi 

 Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alım ihalelerinde, çalıştırılacak personelin yemek, 

yol ve giyecek giderlerinin nasıl karşılanacağını programa tanımlayabilme 

 İş deneyimi yeterliği hesaplamasında gösterilecek ve Kamu İhale Kurumu Tarafından 

belirlenmiş standart iş sınıflarını program da seçebilme 

 Fiyat Farkı Ağırlık Katsayılarını programa tanımlayabilme 

 Zeyilname ve Açıklama oluşturabilme 

 Zeyilname ve açıklamaların oluşturulabileceği tarih aralığının kullanıcıya belirtilmesi 

 Zeyilname ve açıklama düzenlenemeyecek durumlarda kullanıcıyı uyarma ve 

düzenlemeye izin vermeme 

 Postada geciken teklif zarflarını programa tanımlayabilme ve postada geciken teklif 

zarfları ile ilgili işlemler programda gerçekleştirebilme 

 Zarfların uygunluk kontrolünü yapabilme ve uygun olmayan zarflarla ilgili işlemler 

programda gerçekleştirebilme 

 İhale saatinden önce ihaleyi iptal edebilme ve gerekli işlemler programda 

gerçekleştirebilme 

 Firmalar tarafından verilen belgelerin “var, yok ve muaf” kontrolünü programda 

gerçekleştirebilme 

 İsteklilerce kısımlar/kalemlere teklif edilen fiyatları Excel’den programa aktarabilme 
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 İhaleye katılan firmaların her biri için ayrı ayrı belge denetimi ve yeterlik hesapları 

yapabilme 

 Ortak girişim olarak teklif veren firmaların belge denetimi ve yeterlik hesaplamalarını 

pilot ve ortak firmalar için ayrı ayrı gerçekleştirebilme 

 Firma belgelerinin uygunluk kontrolünü program da gerçekleştirebilme 

 Teklif dosyasındaki eksik belgeleri programa tanımlayabilme ve eksik belgelerin 

tamamlatılması ile ilgili süreç ve yazışmaları programda gerçekleştirebilme 

 Teklifte net olmayan hususları programa tanımlayabilme ve net olmayan hususlara ilişkin 

işlemleri programda gerçekleştirebilme 

 Aritmetik hata kontrolü yapabilme 

 İş deneyim belgelerinin güncel tutarını hesaplayabilme ve ihale için yeterli olup 

olmadığını belirleme 

 Ciro ve bilanço yeterliği hesaplamalarını otomatik olarak gerçekleştirme 

 İhale için gerekli asgari kredi mektubu ve geçici teminat tutarını otomatik olarak 

hesaplama 

 Firma kredi mektubu ve teminat tutarları yeterliklerini programda tanımlayabilme 

 Aşırı düşük teklif sorgulaması yapma 

 Aşırı düşük tekliflerin idare kararıyla değerlendirmeye dahil edilebilmesi 

 En avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsur katsayısını programa 

tanımlayabilme 

 Kısmi teklifli ihalelerde iş kalemi için en avantajlı teklifi veren birden fazla firma olması 

durumunda en avantalı birinci ve ikinci teklifi veren firmayı seçebilme 

 Kısmi teklifli ihalelerde kurum tarafından belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde teklif 

verilen iş kalemler/kısımları iptal edebilme 

 İhale süreci sonunda elenen firmaları ve elenme nedenlerini, kazanan firmayı, en 

avantajlı 2. teklifi veren firmayı belirten ihale komisyon kararını otomatik olarak 

oluşturabilme 

 Kısmi teklifli ihalelerde kalem/grup bazında en avantajlı 1. ve 2. istekliler oluşturabilme 

 İhaleye teklif veren istekli firmanın teklifinin değerlendirmeye alınmama ve uygun 

görülmeme gerekçesini programda otomatik olarak oluşturabilme 

 İhale kararı ile ilgili firmaların açıklama talebinde bulunabilecekleri tarihin kontrolünü 

yapma ve kullanıcıya bildirme 

 En avantajlı teklifin sözleşmeye gelmemesi durumunda ihale sürecine ikinci en avantajlı 

teklifi veren firma ile devam edebilme 
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 Kısmi teklifli ihalelerde en avantajlı teklif sahibinin sözleşmeye gelmemesi durumunda, 

sözleşmeye gelmeyen istekli üzerinde kalan kalemlerin en avantajlı 2. teklif veren 

isteklilere program tarafından otomatik olarak dağıtılması 

 Sözleşmeye davet tarihi ve bildirim şekline bağlı olarak sözleşmenin imzalanabileceği son 

tarihi belirleme ve bunun dışında bir tarihin girilmesine imkân vermeme 

 Kısmi teklifli ihaleleri tüm kalemlere, kalemlerden oluşan gruplara ve istenilen kalemlere 

ayrı ayrı teklif verilebilecek biçimde düzenleyebilme 

 Mal Alım ihalelerinde sözleşme tasarısında yer alacak “Yüklenicinin Yükümlülükleri, Yeni 

Model ve Dokümantasyon,  Ambalajlama, Reklam Yasağı, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, 

Sigorta ile İdarenin Yükümlülükleri” ile ilgili maddelerin seçimini programda 

gerçekleştirebilme 

DÖKÜMLER 
 Her bir ihale türü (Yapım, Hizmet, Mal Alım ve Danışmanlık Hizmet Alım) ve usulüne göre 

(Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usulü) Kamu İhale Kurumu tarafından 

standart olarak belirlenmiş belgeleri içeren belge şablonlarını görme ve bu belgeler 

üzerinde düzenlemeler yapabilme imkanı 

 Standart belge şablonlarından kuruma özgü belge şablonları oluşturabilme 

 İhale sürecinde raporların oluşturulmasında yönetici tarafından oluşturulan belge 

şablonlarına öncelik tanıyabilme 

 Programda raporların üst bölümünde yer alacak antet ve kaşeyi oluşturabilme 

 Programda oluşturulan antet ve kaşenin raporlarda otomatik olarak oluşması  

 İhale İlanı üst yazı içeriğinin program tarafından otomatik olarak oluşturulması 

 Yaklaşık maliyete göre ihale doküman kapsamında verilmesi zorunlu standart formların 

program tarafından otomatik olarak seçilmesi ve zorunlu formların seçim işareti 

kaldırılamaması 

 Standart formların tamamı tek tuşla oluşturabilme imkanı 

 İhale dokümanını oluşturan tüm belgeler tek tuşla CD’ye yazdırılmaya hazır halde bir 

klasör altında toplayabilme 

 Tüm belge ve raporları yazdırmadan önce ekranda görebilme ve üzerlerinde her türlü 

düzenlemeyi yapabilme 

 Firmalar ile yapılacak tüm KİK formatlı yazışmaları programda hazırlayabilme 

 Raporların yazdırılmasında herhangi bir yazıcı bağımlı bulunmama, çıktılar Windows 

altında çıktı alabilen her türlü yazıcıdan problemsiz olarak alabilme 

 Programda ve üretilen raporlarda istenilen fontları kullanabilme, Türkçe fontların 

kullanımında herhangi bir problemle karşılaşmama 
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TEKNİK DESTEK 
 Gerektiğinde mesai saatleri içinde telefon, internet ve e-posta ile uzaktan teknik destek 

hizmetini ücretsiz olarak verme (Programın satın alınmasından sonraki 1 yıl boyunca) 

 Programda yapılacak güncellemeler için satın alındıktan sonraki 1 yıl boyunca ücret talep 

etmeme 

 Gerektiğinde ücretli yerinde teknik destek hizmeti verme 

 Program içerisinde bulunan genel yardım menüsü ve aktif pencere yardımı ile kullanıcıyı 

bilgilendirme 

 Program içerisinde güncel ihale mevzuatına ulaşabilme 

 Program, programcılık hatalarına karşı ücretsiz olarak garantilidir ve bu garanti ancak 

yasal ve / veya teknolojik nedenlerle programın yürürlükten kaldırılması ile sona erer 
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