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1. AMAÇ
Bu prosedürün amacı Akyaşam merkez ve iş yerlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mal/hizmet tedarik 
taleplerinin satınalma ve/veya kiralama yoluyla maliyet ve fayda olarak Şirket için en uygun tedarikçilerden 
temininin sağlanması amacıyla uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.
Akyaşam faaliyetlerinde genel olarak sürdürülebilirliği sağlamak, bu sayede:
 • Çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Atıkların azaltılması, 
 • Doğal kaynak tüketiminin azaltılması,
 • ISO, BREEAM standartlarına uygun şartları yerine getirmektir.

2. KAPSAM
Bu prosedür, Akyaşam merkez ve iş yerlerinde mal (malzeme,ürün v.b. adlarla anılan menkul mallar) 
ve hizmet tedarikine ilişkin siparişin verilmesinden satın alınacak ve/veya kiralanacak malın teslim 
alınmasına ve hizmetin tamamlanmasına kadar olan süreçte takip edilmesi gereken usul ve esaslar ile 
uygulanacak kural ve yöntemleri kapsar.

3. TANIMLAR
Forest Stewardship Council (FSC):  Dünya ormanlarının sorumlu şekilde yönetilmesini amaçlayan,  
bu şekilde ormanları ve çevre sağlığını korumayı amaçlayan dünya çapında örgüt. Orman ürünlerini 
belgelendirerek tüketici tercihlerini güvence altına almayı sağlar. 
Energy-Star: Enerji verimli tüketici ürünleri için uluslararası bir standarttır. Ürünlerin belirlenmiş 
standartlardan genellikle daha az enerji harcadığını gösterir. 
Green Label Plus: Halı, kilim ve halı altlığı türü tekstil ürünlerinin iç ortam havasına normalden daha 
az uçucu organik kimyasallar yaydığını ifade eden etikettir. Amerikan Halı ve Kilim Enstitüsü tarafından 
verilir.
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Green Seal: Daha sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin üretimi, tedarik edilmesi ve kullanımını 
sağlayarak insan sağlığını ve çevreyi korumayı amaçlayan bağımsız bir organizasyondur. Bu etiketi 
taşıyan ürünlerin insan sağlığı ve çevre açısından değerlendirilmiş ve ödüllendirilmiş olduğu 
anlamına gelir. 

  

SCAQMD: 
South Coast Air Quality Management District. Amerikan hava kalitesi yönetim ve kontrol kurumu. İnşaat 
ve binaların hava kalitesine minimum zarar vermesi için kullanılan yapı malzemelerini değerlendirmeye 
tabi tutar ve belli standartlar belirler.
Tekrar kullanım: Ürünü alt bileşenlerine çevirmeden aynı veya başka bir amaçla tekrar kullanmak.
EU Eco- label: Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ürün için hammadde seçiminden, imalata, dağıtımına,

4. SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından Satın alma sorumluları, Departman Yöneticileri ile Mali ve İdari İşler 
Müdürü sorumludur.

5. SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA PRENSİPLERİ
Akyaşam Yönetim Hizmetlerine bağlı tesislerinde, Türkiye pazar şartlarında tedarik sıkıntısı olmadığı 
takdirde aşağıda belirtilen sürdürülebilirlik şartlarına uyar. Türkiye pazarında istenen şartlara %100 uyan 
malzeme olmaması durumunda şartlara en yakın özellikte veya etiketlerin yerel alternatifini taşıyan 
ürünleri tercih eder.
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Bina Yönetimi tedarikçilerini aşağıda belirtilen sürdürülebilirlik konularını takip etmeye teşvik eder.
Satın alma yapacak personel satın alacağı ürünlerin aşağıdaki şartlara uygun olup olmadıklarını önceden 
araştırır. Sonuçlara göre alınıp alınmamasına karar verir. 

5.1.1 SÜREKLİ TÜKETİLEN (SARF) MALZEMELERİNİN SATIN ALINMASI
Akyaşam Yönetim Hizmetlerine bağlı tesislerinde kapsamında alınan ve sürekli kullanılan ucuz birim 
fiyatlı malzemelerin (kâğıt, defter, bloknot, zarflar, kartvizitler, ataşlar, kartuşlar, dosyalar, kalem, evrak 
sepeti, piller vb) satın alımında yıllık toplam maliyetin en az %60’ını karşılayacak şekilde aşağıdaki 
kriterlerden bir veya birkaçına sahip ürünler tercih edilir:

- En az %20 oranında geri dönüştürülmüş içeriğe sahip malzemeler
- En az %50 oranında yerel içeriğe sahip malzemeler (800 km içerisinde hammaddesi çıkarılmış  
  ve üretilmiş ürünler)
- En az %50 oranında Forest Stewardship Council (FSC) sertifikalı kâğıt kullanımı
- Geri dönüştürülebilir ürünler
- Şarj edilebilir piller
- Eco-label sertifikalı (ISO 14024 - ISO 14025) ürünler

• Bu ürünlerin istenen performans ve güvenlik şartlarını %100 sağladıklarına emin olunur.
• Akyaşam Yönetim Hizmetlerine bağlı tesislerinde, kendi tedarikçilerinin de mümkün olduğunda 
aynı şekilde tercihlerde bulunmasını bekler. Tedarikçilerinin sağladıkları ürünlerdeki geri 
dönüştürülmüş içerik hakkında bilgi vermesini ve daha az ambalaj kullanımı hakkındaki fırsatları veya 
yukarıdaki standartları sağlayan alternatif ürünler hakkındaki fırsatları paylaşmasını bekler.
• Tedarik Zinciri Yöneticisi tedarikçi seçiminde bu kriterleri tedarikçilerle paylaşarak onlardan bilgi 
talep eder, değerlendirir.

5.1.2 KALICI (DAYANIKLI) ÜRÜN SATIN ALMASI
• Bu politika kapsamında incelenecek elektrikli ve elektronik cihazlar ve diğer kalıcı ürünler:

- Bilgisayar, monitör, fotokopi cihazı, yazıcı, tarayıcı, faks vb iletişim ekipmanı (cep telefonu hariç)
- Buzdolabı, bulaşık makinesi, televizyon, görüntü ve ses ekipmanları,
- Elektrikli çim biçme makinesi, elektrikli temizlik ekipmanları

• Bu ürünlerin satın almasında aşağıda belirtilen sürdürülebilirlik kriterlerine dikkat edilecektir. 
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• Satın alınan ürünlerin yıllık maliyet olarak en az % 40’ı aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:
- Elektronik ürünler Energy-Star sertifikalı olmalıdır (www.energystar.gov)’dan teyit edilmelidir)
- Energy Star işareti kullanılmayan ama alternatif işaretleme (A++ vb) olan ürünlerde enerji    
  verimliliği yüksek ürünler tercih edilmelidir.
- Kullanılan bakım onarım cihazları elektrikli veya şarjlı pilli olmalı, mazotlu olmamalıdır. Pilli   
  cihazların pilleri çevre dostu jel tipi pilli olmalıdır.

5.1.3 İNŞAAT VE ONARIM / TADİLAT FAATLİYETLERİNE AİT MALZEMELER
• Bina kapsamında iç ve dış mekânlarda yapılacak bütün inşaat ve onarım/tadilat faaliyetlerinde   
 kullanılacak malzemelerin yıllık maliyet olarak en az %50’sinin aşağıdaki sürdürülebilirlik  
 kriterlerinin bir veya birkaçına sahip olmasına dikkat edilecektir: 

- Malzeme başına ağırlık olarak en az %20 oranında geri dönüştürülmüş içerik
- En az %50 oranında hammaddesi en fazla 800 km uzakta olan bir yerde çıkarılmış/üretilmiş  
  malzeme (yerel malzeme)
- Tüm ahşap ürünlerinde Forest Stewardship Council (FSC) ya da benzeri sertifikalı VE Yasal  
  olarak toplanmış / ticareti yapılmış ahşap
- Geri dönüştürülebilir ürünler
- En az %70 oranında tekrar kullanım amacıyla bina içinden toplanmış malzeme ve ekipman  
  kullanımı
- En az %70 oranında tekrar kullanım amaçlı bina dışından malzeme kullanımı
- Yapıştırıcı maddelerdeki uçucu organik bileşik (VOC) miktarının SCAQMD kurallarının izin  
  verdiği ölçüde olması
- Boya ve sıvaların Green Seal GS-11’e uygun uçucu organik bileşik (VOC) emisyon değerine   
  sahip olması
- Halı ve halı altlıkları Green Label Plus sertifikasına sahip olacaktır.
- Kompozit panel ve ahşap ürünlerin üre-formaldehit reçine içermemesi (E1 bile olmayacak).

5.1.4 LAMBALAR
• Satın alınacak lambaların en az %90’ında aşağıdaki kurala uyulacaktır:

- Lümen saat başına cıva miktarı 70 pikogramı aşmayacaktır.
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5.1.5 AMBALAJLAMA
• Atık üretimini en aza indirmek için gündelik operasyonlarda binaya gelen ürünlerin  
 ambalajlamasının en aza indirilmesi, gereksiz ve aşırı ambalaj malzemesi kullanımının önüne  
 geçilmesi hedeflenir.
• Ambalaj malzemelerinin doğal malzemeler olması halinde en az miktarda tüketilmesine dikkat  
 edilir.
• Ambalaj malzemelerinde doğada çözünmeyen malzemelerin kullanımı istenmez.
• Ambalajlama işlemlerinde doğaya zarar veren işlemlerle elde edilmiş sentetik malzemelerden  
 kaçınılır.

5.1.6 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ İÇERİK
• Akyaşam Yönetim Hizmetlerine bağlı tesislerinde fiyat ve kalite gibi diğer öncelikler saklı kalmak  
 kaydıyla, geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünlerin kullanımını hedefler. Bu kapsamda tedarikçil 
 erinin geri dönüştürülmüş içerik oranı yüksek ürünlere öncelik vermesini teşvik eder.

6. UYGULAMA

6.1 SİPARİŞ TALEBİ HAZIRLIK VE SİPARİŞ ONAYI

6.1.1 SİPARİŞ TALEBİ HAZIRLIK
Şirket dahilinde ihtiyaç duyulan mal/hizmet alım ve kiralama talepleri ile ilgili olarak aşağıdaki süreçler 
izlenecektir.
Şirketin genelinin ihtiyacı olan idari işlere ilişkin mal/hizmet alımları veya kiralamaları (kırtasiye, çay 
ocağı, ofis demirbaşları v.b.) Şirketin Satınalma ve/veya Mali ve İdari İşler Departmanı tarafından takip 
edilir.
Şirket çalışanlarının ve departmanların ihtiyaç duyduğu malzeme/hizmet alımları veya kiralamaları ilgili 
çalışan tarafından hazırlanan sipariş teyit formu (Ek-1) doldurularak/satınalma programına girilerek 
ilgili departman yöneticisine onaya sunulur. Onaya sunulan malzeme ve/veya hizmet ihtiyacına ilişkin 
formda bulunması asgari olarak aşağıdaki hususların değerlendirilmesi gerekmektedir.
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1. İhtiyaç duyulan malzeme veya hizmet tedariki çeşidi, türü, niteliği ve tanımlayıcı diğer bilgiler,
2. İhtiyaca ilişkin aciliyet ve öncelik durumu,
3. Varsa daha önce yapılmış benzer satın alımlara/kiralamalara ilişkin bilgiler (tedarikçi, mal/hizmet  

 fiyatı, tedarikçi memnuniyet durumu v.b.)
4. Mevcut siparişe ilişkin olarak en az 3 adet yakın tarihli alınmış teklif ve tekliflere ilişkin fiyat, kalite,  

 uygunluk karşılaştırmasına ilişkin bilgiler,
5. 3 adet teklif alınamayacak bir mal/hizmet tedariki için ise uygun teklif alınamamasının sebeplerinin  

 Sipariş Teyit Formu’ nda ilgili alanda açıklanması gerekmektedir.
6. Programda tanımlanmış olan Onaylı tedarikçi listesinde yer alan firmalardan alım yapılacak ise  

 güncel fiyat kontrol edilir. Bu durumda gerekmedikçe ilave teklif aranmaz. Bu tip satın almalarda  
 alınacak ürünlerin birim fiyatlarının 1.000 TL altı olması şartı olup; 1.000 TL ve üzeri birim fiyatı  
 olan ürünler için 3 tedarikçiden teklif alınması kuralı geçerlidir.

7. 10.000 TL’nin altındaki alımlarda GM onayı, 5.000 TL’nin altındaki alımlarda ise AVM Müdürü onayı  
 alınmadan siparişler işleme alınabilecektir.

8. Mal/hizmet tedarik ve ödeme şekli/süresi,

6.1.2 SİPARİŞ ONAYI
Şirket çalışanları tarafından hazırlanan/ satınalma programına girilen malzeme talep formu ve ekleri ilgili 
departman yöneticileri tarafından incelenerek şirket adına en uygun olan teklif belirlenir. İlgili departman 
yöneticisinin en uygun teklifi belirlerken tedarikçilerden gelen teklifleri aşağıdaki değerlendirmeleri 
yaparak ve sipariş teyit formunun onay bölümüne kabul sebeplerini ve varsa önemli hususları notları 
belirterek onaya sunması gerekmektedir.

1. Teklifi kabul edilen tedarikçiden daha öncesinde verilmiş siparişlerin uygunluğunun teyidi,
2. Tedarikçinin Akkök Holding ve Grup Şirketleri ile çalışmış olması ve/veya referansı olması,
3. Tedarikçinin mal/hizmet tedarik süresinin ihtiyaç dahilinde olması,
4. Alınan diğer tekliflere göre fiyat ve/veya vade açısından avantajlı olması,
5. Teknik ürün teminlerinde şartname ve yasal mevzuata uygunluk sağlaması,
6. Kurulum, işletim veya devreye alma ile yıllık bakım, lisans ve royalty gibi ek ödemelerin olmaması  

 veya belirtilen yıllık ödemelerde avantaj sağlaması,
7. Tedarikçinin avans ödemesine, işin aksamasına ve/veya yasal müeyyidelere uyulmaması  

 durumuna karşı teminat, güvence veya kefalet sağlaması,
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Departman yöneticisinin sipariş için tedarikçi seçimini yapması ve sipariş onayı sonrasında sipariş formu 
ve ekleri Satınalma Departmanına iletilecektir. Kendisine iletilen onaylı sipariş formu ve alınan teklifler 
ile değerlendirmeleri Satınalma Programı’na girecektir. Sipariş teyi formu sırasıyla Departman Müdürü, 
AVM Müdürü ve limitler dahilinde Genel Müdür tarafından onaylanacaktır.

6.1.3 SİPARİŞ TAKİBİ & SORUMLULUKLAR 
Sipariş onayı sonrasında sipariş takibi Satın alma departmanı tarafından yapılacaktır. Sipariş verilen 
malın uygun şekilde hazırlanması ve teslimi ile hizmetin ifa edilmesini takip ederken aşağıda hususların 
dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Sipariş verilen tedarikçiye ilişkin mali işlerde tanımlama yapılması ve cari kart açılması için asgari  
 ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin (vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, işyeri adresi ile  
 iletişim ve ödeme yapılacak banka bilgileri) tedariki,

2. Siparişe ilişkin tüm evrakların tam olarak temin edildiğinin kontrolü,
3. Siparişe esas malın tedarikçi tarafından üretimi, talebi, siparişi, ithalatı ile hizmetin başlangıcı,  

 yeterli sayıda ve bilgi, tecrübe, sertifika ve lisanslı kişilerce verildiğinin kontrolü,
4. Sipariş verilen mala/hizmete ilişkin ayrıca sözleşme düzenlenecek ise sözleşmenin hazırlanması,  

 hukuki danışmanın onayı ile imza süreçlerinin takibi,
5. Satın alınan veya kiralanan malın teslimi veya hizmetin tamamlanması ile ilgili faturanın zamanında  

 düzenlenmesi ve sipariş talebini yapan departman yöneticisinin onayı ile düzenlendiği ay içinde  
 Mali ve İdari İşler Departmanına sunulması,

6. Siparişe esas malın hazırlanması, temini, üretimi ile kurulumu, devreye ve işletmeye alınması  
 sürecinin takibinin yapılması ve tesliminin zamanında gerçekleşmeyeceği veya tedarikçiden  
 kaynaklı teslim edilememe durumu oluşması halinde öncelikle siparişi talep eden Departman  
 Yöneticisi’ne ve sonrasında Mali ve İdari İşler Departmanı’na bilgi verilmesi,

7. Siparişin teslim edileceği kişi (vekil, müşavir, danışman, taşeron v.b.) ve lokasyon (İşyeri, Şantiye,  
 AVM ve Yönetim Ofisi) siparişi oluşturan kişi ve/veya farklı bir lokasyon olması durumunda teslimatı  
 alacak kişilerin önceden bilgilendirilmesi,

Mali ve İdari İşler departmanı sipariş formları ile varsa sözleşmelerde belirtilen ödemelerin ve Teminat 
Mektubunun tesliminin zamanında yapılmasından, siparişe ilişkin faturaların kayıtlara alınmasından ve 
varsa düzenlenmiş olan sözleşmelere ilişkin damga vergilerinin beyan edilmesi veya taraflarca beyan 
edildiğinin teyidinden sorumludur.
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6.2 SİPARİŞİN TESLİM ALINMASI & KAPATILMASI

6.2.1 MAL, MALZEME VE ÜRÜNLERİN TESLİM ALINMASI
Siparişi verilen mal, malzemenin ürünün veya parçanın fiziki teslimi esnasında siparişi veren veya 
belirlenen alıcı tarafından sipariş teyit formu ve/veya sözleşmeye uygun olarak hazırlandığını belirlenen 
kıstaslara göre kontrol edecektir.

1. Siparişi verilen mal, malzeme, ürün veya parçanın onaylı sipariş teyit formunda belirtilen adet,  
 boyut, renk, marka ve model olarak uygun olması,

2. Yukarıda belirtilen fiziki kontroller dışında alınan malzeme ve ürünlerin varsa son kullanma  
 tarihlerinin geçmemiş ve tüketim sürelerinde geçmeyecek şekilde olması,

3. Ambalajlı olarak teslim alınacak malzeme ve ürünlerde ambalajlarda hasar, kesik, yanık, kopma  
 gibi hususların kontrolünün yapılması,

4. Siparişi verilen mal, malzeme, ürün ve parçanın yanında teslim edilmesi gereken garanti belgesi,  
 sevk irsaliyesi, fatura ve bunun gibi diğer belgelerin tamamının teslim edildiğinin teyit edilmesi,

6.2.2 HİZMETİN TAMAMLANMASI (Operasyon, Pazarlama, Teknik gibi ilgili Bölümler)
Siparişi verilen hizmetin tamamlandığı (gerçekleştirildiği) siparişi veren veya belirlenen alıcı tarafından 
sipariş teyit formu ve/veya sözleşmeye uygun olarak hazırlandığını belirlenen kıstaslara göre kontrol 
edecektir.

1. Siparişi verilen hizmete ilişkin çıktının, raporun, değerlendirmenin sipariş teyit formu ve/veya  
 sözleşmeye uygun şekilde sunulması,

2. Talep edilen hizmet bir program geliştirilmesi, özel bir yazılım, kurulum, işletmeye alma ve  
 otomasyon ile ilgili ise sistemin, programın, otomasyonun veya operasyonel faaliyete ilişkin  
 testlerin yapıldığının teyidi,

3. Alınan hizmete ilişkin fatura ve diğer belgelerin (eğitim ve yeterlilik sertifikaları, servis garantisi,  
 iş emirleri listesi v.b.) tamamının teslim edildiğinin teyit edilmesi,

Ürün veya hizmet teslim alınırken, fatura/irsaliye üzerine Satın alma/ilgili departman sorumlusu 
tarafından tarih, ad/soyad yazılarak imzalanır. Siparişle ilgili onaylı sipariş formu ve ekleriyle birlikte 
teslimde alınması gereken belgeler dosya halinde ve fatura ile mali belgeleri onaylı şekilde Mali ve 
İdari İşler Departmanı’na teslim edilecektir. Mali ve İdari İşler Departmanı’nca sipariş dosyasına varsa 
sözleşmesi de ilave edilerek arşivlenecektir.
Ayrıca söz konusu sipariş kabul formunun taranmış bir örneği sonraki siparişlerde tedarikçi 
değerlendirmesinde faydalanmak üzere Satınalma ve Depo Sorumlusu tarafından CRM programında 
arşivlenecektir.
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6.3 TEDARİK TÜRLERİ

6.3.1 SARF MALZEME
Şirketin veya şirket çalışanlarının ihtiyacı oluşması halinde, Satınalma Departmanı tarafından alımı 
yapılan sarf malzemeler aşağıda listelenmiş olup, tedariki yine Satınalma Departmanı tarafından işbu 
prosedürün 4.1.1 nolu bölümüne göre sağlanacaktır.
· Kırtasiye ve ofis sarf malzemeleri,
· Temizlik/ Hijyen sarf malzemeleri
· Teknik sarf malzemeleri
· Çay ocağında kullanılan sarf malzemeleri,
· Diğer sarf malzemeler,

Sürekli Tüketilen (Sarf) Malzemelerinin Satın Alması

Malzemeler/ 
Kriterler

Geri Dönüştürülmüş 
İçerik (%20)

Yerel İçeriğe Sahip  
Malzemeler (%50)

FSC Sertifikası (%50) Şarj edilebilir
Civa Miktarı >  

90 pikogram (%90)

Kağıt x X x    

Defter x X x    

Bloknot x X x    

Zarflar x X x    

Kartvizitler x X x    

Ataçlar x X      

Kartuşlar x X      

Dosyalar x X      

Kalem x X x    

Evrak Sepeti x X      

Piller       x  

Lambalar         x
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6.3.2 DEMİRBAŞ ALIMLARI
Şirketin veya şirket çalışanlarının ihtiyacı olan demirbaş alımlarını içermektedir. İhtiyacın oluşması 
durumunda siparişlerin teknik bilgi ve mevcut yapıya uyumunun değerlendirilmesi ilgili Departman 
Müdürü, AVM Müdürü ve Genel Müdür tarafından gerçekleştirilecektir.
İşbu prosedürün 4.1.1. nolu bölümünde belirtildiğinin aksine sipariş teyit formunun doldurulması, 
mal/hizmet tedarikine ilişkin tekliflerin toplanması ilgili Departman tarafından yapılacak olup, 
son değerlendirme yine ilgili Departman Müdürü, AVM Müdürü ve Genel Müdür tarafından 
gerçekleştirilecektir. Hazırlanan sipariş teyit formu onayları alındıktan sonra ilgili departman tarafından 
Satınalma’ya iletilecektir.

Kalıcı (Dayanıklı) Ürün Satın Alması

Malzemeler/Kriterler Energy-Star sertifikalı (%40) A++ (%40) Elektrikli veya Jel tipi pilli

Bilgisayar x    

Monitör x    

Fotokopi cihazı x    

Yazıcı x    

Tarayıcı x    

Faks x    

Buzdolabı x x  

Bulaşık Makinesi x x  

Televizyon x x  

Görüntü ve Ses Ekipmanları x x  

Elektrikli çim biçme makinesi x   x

Elektrikli temizlik ekipmanları x   x
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6.3.3 İNŞAAT-TAMİRAT İŞLERİ
Talep edilen sipariş/hizmet inşaat faaliyeti içeriyorsa, işbu prosedürün 4.1.1. nolu bölümünde belirtildiğinin 
aksine sipariş teyit formunun doldurulması, mal/hizmet tedarikine ilişkin tekliflerin toplanması Mimari 
Departman tarafından yapılacak olup, son değerlendirme Mimari Departman, AVM Müdürü ve Genel 
Müdür tarafından gerçekleştirilecektir. Hazırlanan sipariş teyit formunun onayları alındıktan sonra ilgili 
departman tarafından Satınalma’ya iletilecektir.

İnşaat ve Onarım/Tadilat Faaliyetlerine ait Malzemeler

Malzemeler/
Kriterler

Geri 
Dönüştürülmüş 

İçerik (%20)

Yerel İçeriğe 
Sahip 

Malzemeler 
(%50)

FSC Sertifikası 
(%100)

Bina İçinden 
Tekrar Kullanım 

(%70)

Bina Dışından 
Tekrar Kullanım 

(%70)

SCAQMD 
uygun VOC 

Oranları

Green Seal GS-
11

Green Label 
Plus

Üre-formaldehit 
Reçine İçermeyen

Yapı 
Malzemeleri

x x x x x        

Yapıştırıcı 
maddeler

x x       x      

Boya ve 
sıvalar

x x         x    

Halı ve halı 
altlıkları

x x           x  

Kompozit 
panel ve 
ahşap

x x x           x

6.3.4 BAKIM ONARIM HİZMETİNİN ALINMASI
AVM ve ofislerde bulunan makine, ekipman ve sistemlerin garanti kapsam süreçlerinin bozulmaması 
şartıyla teknik departman tarafından bakımı/onarımı karşılanamayan hallerde bakım ve servis 
hizmetlerinin satın alınması için bu ekipmanı veya hizmeti kullanan birim Sorumluları satıcı firmayla veya 
yetkili servisleri ile görüşür. İlk defa bakım ve servis hizmeti satın alınacak tedarikçi firmalar, Tedarikçi 
Değerlendirmesindeki kriterler göz önünde bulundurularak seçilir.
Teknik Müdür/Hizmeti Kullanan Birim Sorumluları, alınacak tedarikçi hizmetinin koşullarına karar 
verirler. Bu şartlara uygun olarak yetkili servisin matbu sözleşmesi var ise şartname hazırlanmadan 
doğrudan sözleşme yapılır. İhtiyaç halinde şartname hazırlanarak hukuk departmanı kontrolünde 
sözleşme şartları hazırlanır ve karşılıklı imzalanarak hizmet başlatılır. Bakım anlaşmalarının takibinden 
ilgili birim müdürleri sorumludur.
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6.3.5 ENERJİ TEDARİKLERİ
Bu alanda yenileme/düzenleme gerektiği durumlarda işbu prosedürün 4.1.1. nolu bölümünde 
belirtildiğinin aksine Teknik Müdür, piyasadan teklifler alarak veya pazarlıklar yaparak , üç teklif haline 
getirir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatına veya teklif fiyatının yanı sıra, işletme ve bakım 
maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler ve sözleşmesel şartlar dikkate alınarak belirlenir. Fiyat 
dışındaki unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin 
değerlendirmenin yapılabilmesi için teklif sahibi tarafından sunulacak belge veya değerlendirmenin 
ihale dokümanlarında açıkça ifade edilmesi gerekmektedir. Bu durumda uygulanacak kriterlerin rekabeti 
engellememesi ve bir şirketi veya bir ürünü tanımlamaması gerekmektedir. Bu noktada son teklifler 
AVM Müdürü tarafından Genel Müdür’ e sunularak onayı alınır ve sözleşme imzalanır.

6.3.6 TAŞERON ANLAŞMALARI (Operasyon, Pazarlama, Teknik gibi ilgili Bölümler)
Talep edilen sipariş/hizmet, işbu prosedürün 4.1.1. nolu bölümünde belirtildiğinin aksine talep 
formunun doldurulması, mal/hizmet tedarikine ilişkin tekliflerin toplanması ilgili Departman tarafından 
yapılacaktır.
Bu kapsamda işverenin hazırlamış olduğu keşif ve/veya proje tedarikçiye verilerek ya da tedarikçi 
firmalar tarafından yapılan keşif neticesinde ortaya çıkarılan projeye göre en az üç teklif alınır. Daha 
önceden hizmet alınan firma ise Tedarikçi Değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilir, bu firma 
ile devam edilecek ise sözleşmeye ek protokol yapılır. Yeni firmalar için ise bu kriterlere göre pazarlık 
yapılarak uygun bulunan tedarikçi seçilir. İlgili Departman Müdürü, AVM Müdürü ve Genel Müdür onayı 
ile birlikte sözleşme imzalanır.
Sözleşmeye uygun olarak proje çalışmasının (hizmet satın alınmasının) takibi, kontrolü ilgili Departman 
Sorumlusu tarafından yapılır. Tedarikçi değerlendirmesi ise Satınalma Yetkilisi/Departman Müdürü 
tarafından yapılır.

6.3.7 BİLGİ İŞLEM ÜRÜN/HİZMET TEDARİKLERİ
Şirketin veya şirket çalışanlarının ihtiyacı olan bilgi işlem malzemeleri (masaüstü veya dizüstü bilgisayar, 
ekran, klavye, yazıcı, cep telefonları v.b.) ve hizmetlerine ilişkin siparişlerin teknik bilgi ve mevcut altyapıya 
uyumunun değerlendirilmesi gerektiğinden Akiş Bilgi İşlem Yöneticisi tarafından gerçekleştirilecektir.
İşbu prosedürün 4.1.1. nolu bölümünde belirtildiğinin aksine çalışanlar tarafından sipariş teyitleri 
Bilgi İşlem Yönetici’sine aktarılacak sipariş teyit formunun doldurulması, mal/hizmet tedarikine ilişkin 
tekliflerin toplanması ve gerekli değerlendirmeler Akiş Bilgi İşlem Yöneticisi tarafından yapılacaktır. 
Hazırlanan sipariş teyit formunun onayı talebi oluşturan çalışanın bağlı olduğu departman yöneticisi 
tarafından gerçekleştirilecektir.
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Şirketin bilgi işlem malzemesi, ürününe ilişkin yapacağı alımlarda personele sağlanan yan fayda 
niteliğindeki alımlar Şirketin Personel Yan Fayda Uygulama Prosedürü’nde belirlendiği şekilde talep 
edilecek olup yan fayda niteliğindeki malzemelere ilişkin sipariş teyit formlarına ilişkin onay İnsan 
Kaynakları Departmanı Yöneticisi tarafından verilecektir.

• Şirket çalışanlarının kullanımına verilen dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, ekran, klavye ve   
  yazıcılar,
• Şirket çalışanlarına verilen cep telefonları ve şirket cep telefonu hatları,

6.3.8 HOLDİNG ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEDARİKLER:
Şirket aşağıda listelenen satınalma ve/veya kiralama siparişlerini Akkök Holding bünyesinde faaliyette 
olan Akhan Bakım Yönetim Servis Hizmetleri A.Ş. (“Akhan”) tarafından verilen toplu siparişler üzerinden 
gerçekleştirmektedir. Burada işbu prosedürün 4.1.1.nolu bölümünde belirtilen sipariş talebi hazırlık kısmı 
Akhan tarafından gerçekleştirildiğinden sipariş edilecek mal, malzeme ve ürünlerin bilgileri iletilecek, 
iletilen bilgilere göre Şirket tarafından sipariş edilecek mal/hizmet türü, cinsi ve adedi belirlenerek 
siparişi Akhan’ a iletilecektir.
· Şirket çalışanlarından iş kategorisi müdür ve üstü olan çalışanlar için Akkök Şirket Araçları Dağıtım 
ve Kullanım Prosedürü’ne göre sağlanacak araçlar ile Şirket işlerinin takibi için temin edilecek havuz 
araçlarının kiralama işlemleri,
· Şirket çalışanlarına Dini Bayramlarda verilecek olan bayram çikolataları,
· Diğer siparişler (Grup şirketleri özelinde verilen teklifler – eğitim, yazılım vb.),
Yukarıda belirtilen satınalma ve kiralama işlemlerine ilişkin sipariş onayları, İnsan Kaynakları Departmanı 
Yöneticisi tarafından takip edilecek şekilde gerçekleştirilecektir. Sipariş takibi ve teslim alma işlemleri 
Mali ve İdari İşler ve Satınalma Departmanı tarafından gerçekleştirilecektir. 
Bu prosedür, 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu prosedürün uygulamasından, 
gözden geçirilmesinden ve güncellenmesinden Satınalma, Birim Müdürleri ve Mali ve İdari İşler 
Departmanı sorumludur.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Satınalma Süreç Akışı
Sipariş Teyit Formu (Program) 
Teklif Değerlendirme Formu (Program)
Tedarikçi Değerlendirme Formu (Program)
Malzeme Talep Formu (Program)
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1. OBJECTIVE
The objective of this procedure is to establish the procedures and principles that will be followed to 
ensure that all goods/service supply requests for Akyaşam headquarters and workplaces are procured 
from the most cost-effective and beneficial suppliers for the company through purchasing and/or 
leasing.
To ensure overall sustainability in Akyaşam activities by:

- Protecting the environment and human health,
- Reducing waste,
- Reducing natural resource consumption,
- Meeting ISO and BREEAM standards.

2. SCOPE
The procedures and principles to be followed in the process from placing an order for the supply 
of goods (materials, products, etc.) and services in Akyaşam headquarters and workplaces until the 
delivery of the goods to be purchased and/or leased and the completion of the service, as well as the 
rules and regulations to be followed, are all included in this procedure.

3. DEFINITIONS
Forest Stewardship Council (FSC) is a global organization whose mission is to responsibly manage 
the world’s forests, thereby protecting forests and the environment. It ensures consumer preferences 
are protected by documenting forest products.
Energy-Star is an international standard for consumer products that are energy efficient. It indicates 
that products use less energy than specified standards in general. 
Green Label Plus: This label certifies that carpet, rug, and carpet padding textile products emit fewer 
volatile organic chemicals into the indoor air than standard carpet, rug, and carpet underlay textile 
products. Bestowed by American Carpet and Rug Institute.
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Green Seal is a non-profit organization whose mission is to protect human health and the 
environment by facilitating the development, distribution, and use of more environmentally friendly 
products and services. It denotes that products bearing this label have been assessed and rewarded 
in terms of human health and environmental protection.  

  

SCAQMD: 
South Coast Air Quality Management District. Air quality management and control agency in the 
United States.  It assesses the building materials used to ensure that the air quality of construction and 
buildings is not harmed, and it establishes certain standards.
Reuse refers to repurposing a product for the same or a different purpose without converting it to its 
constituent parts.
EU Eco- label: Including the selection of raw materials for the product in the countries of the European 
Union (EU) to its manufacture, distribution,

4. RESPONSIBLE PERSONS
Purchasing Officers, Department Managers and the Director of Financial and Administrative Affairs are 
responsible for the implementation of this procedure.
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5. PRINCIPLES OF SUSTAINABLE PURCHASING
If there is no supply problem in the Turkish market, the facilities affiliated with Akyaşam Management 
Services comply with the sustainability conditions listed below. If there is no material on the Turkish 
market that fully complies with the requirements, it prefers products that are closest to the conditions 
or have a local label alternative. 
Building Management encourages its suppliers to adhere to the following sustainability issues. 
The personnel who will make the purchase will conduct preliminary research to ensure that the products 
they will purchase meet the following criteria. S/he decides whether or not to purchase it based on the 
results.

5.1.1 PURCHASING OF CONSUMABLES
In order to meet at least 60% of the annual total cost in the purchase of inexpensive unit-priced materials 
(paper, notebooks, notepads, envelopes, business cards, paper clips, cartridges, files, pens, document 
baskets, batteries, and so on) purchased within the scope of Akyaşam Management Services and used 
continuously, products that meet one or more of the following criteria are preferred:

- Materials containing at least 20% recycled content
- Materials containing at least 50% local content (raw material obtained and manufactured  
  products within 800 km)
- Paper certified by the Forest Stewardship Council (FSC) at least 50% of the time 
- Recyclable products
- Batteries that can be recharged
- Eco-label certified products (ISO 14024 - ISO 14025)

• These products are guaranteed to meet or exceed all performance and safety requirements.
•  When it comes to its facilities affiliated with Management Services, Akyaşam expects its suppliers  
 to make the same decisions. They expect their suppliers to provide information on recycled  
 content in the products they provide, as well as opportunities to use less packaging or alternative  
 products that meet the above requirements.
• During supplier selection, the Supply Chain Manager shares these criteria with suppliers, requests  
 information from them, and evaluates them.
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5.1.2 PURCHASE OF A PERMANENT (DURABLE) PRODUCT
• Electrical and electronic equipment, as well as other permanent products, are subject to this  
 policy’s scope:

- Communication equipment such as a computer, monitor, copier, printer, scanner, and fax  
  (excluding mobile phone) 
- Refrigerator, dishwasher, television, video and audio equipment,
- Electric lawnmower, electric cleaning equipment

• When purchasing these products, the following sustainability criteria will be considered. 
• At least 40% of the annual cost of purchased products must satisfy the following criteria: 

- Energy-Star certified electronic products are required (confirmed on www.energystar.gov)
- Products with high energy efficiency should be preferred over products with alternative  
  markings (A++, etc.) that do not use the Energy Star mark.
- Instead of diesel fuel, electric or rechargeable batteries should be used for maintenance and  
  repair. Environmentally friendly gel type batteries must be used in battery powered devices. 

5.1.3 BUILDING MATERIALS AND REPAIR/RENOVATION ACTIVITIES
• At least 50% of the materials used in all construction and repair/renovation activities carried out  
 indoors and outdoors within the scope of the building must meet one or more of the following  
 sustainability criteria as a cost per year: 

- A minimum of 20% recycled content by weight per material
- A minimum of 50% raw material mined/produced within an 800-kilometer radius (local material)
- All wood products are certified by the Forest Stewardship Council (FSC) or a similar  
  organization AND are legally collected/traded wood.
- Recyclable products
- Reuse of at least 70% of the materials and equipment collected from the building
- At least 70% of the materials used outside the building are reusable
- The amount of volatile organic compound (VOC) in adhesives should be to the extent  
  permitted by the SCAQMD rules
- Paints and plasters must meet Green Seal GS-11 emission standards for volatile organic  
  compounds (VOCs)
- Green Label Plus certification will be given to carpets and carpet pads.
- Composite panel and wooden products should not contain urea-formaldehyde resin (it will not  
  even be E1).
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5.1.4 LAMPS
• At least 90% of the lamps to be purchased must meet the following criteria:

- The maximum amount of mercury per lumen hour is 70 picograms.

5.1.5 PACKAGING
• In order to reduce waste, it is aimed that the packaging of products arriving at the building  
 in daily operations will be reduced, as well as the use of unnecessary and excessive packaging  
 materials.
• If the packaging materials are natural, care is taken to consume as little of them as possible.
• Non-biodegradable materials should not be used in packaging.
• In packaging processes, synthetic materials obtained through environmentally harmful processes  
 are avoided.

5.1.6 RECYCLED CONTENT
• It aims to use recycled content products in its Akyaşam Management Services facilities, regard+ 
 less of other priorities such as price and quality. It encourages its suppliers to prioritize products  
 with high recycled content in this regard.

6. IMPLEMENTATION

6.1 ORDER REQUEST PREPARATION AND ORDER CONFIRMATION

6.1.1 ORDER REQUEST PREPARATION
Regarding the purchase and rental of goods/services required within the company, the following 
procedures will be followed.
The Company›s Purchasing and/or Financial and Administrative Affairs Departments keep track of 
goods/service purchases or rentals (stationery, tea shop, office fixtures, etc.) related to administrative 
work required by the company in general.
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By filling out the order confirmation form (Annex-1) prepared by the relevant employee/entering 
the purchasing program, material/service purchases or rentals required by company employees and 
departments are submitted to the relevant department manager for approval. The following points 
should be evaluated at a minimum, and should be included in the form for the material and/or service 
requirement submitted for approval.

1. The required material or service supply’s type, nature, and other identifying information,
2. The importance and urgency of the need,
3. Any previous similar purchases/rentals (supplier, price of goods/services, satisfaction with  

 supplier, etc.),
4. Information on at least 3 recently received offers regarding the current order and price, quality,  

 suitability comparison of offers,
5. The reasons for not receiving suitable offers should be explained in the relevant field on  

 the Order Confirmation Form for the supply of goods/services for which three offers were not  
 received.

6. The current price is checked if purchases are to be made from companies listed on the  
 program’s Approved supplier list. Additional offers are not sought in this case unless absolutely  
 necessary. The unit prices of the products to be purchased in this type of purchase must be less  
 than 1,000 TL; for products with a unit price of 1.000 TL or more, the rule of receiving offers  
 from three suppliers must be followed.

7. Orders under 10,000 TL can be processed without GM approval, and purchases under 5,000 TL  
 can be processed without the approval of the Shopping Mall Manager.

8. Delivery of goods/services and payment method/time

6.1.2 ORDER CONFIRMATION
The relevant department managers examine the material request form and its annexes prepared by 
company employees / entered in the purchasing program, and the most suitable offer for the company 
is determined. The manager of the relevant department should submit the offers from the suppliers 
for approval while determining the most suitable offer by performing the following evaluations and 
stating the reasons for acceptance and, if any, important issues in the approval section of the order 
confirmation form.

1. Confirmation of the suitability of previous orders placed with the supplier whose offer was  
 accepted,

2. Having worked with Akkök Holding and Group Companies and/or being referred by them,
3. The goods/services supplied by the supplier are within the required range.
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4. They are advantageous in terms of price and/or maturity when compared to other offers received,
5. Ensuring compliance with specifications and legal regulations in technical product supplies,
6. No additional payments such as installation, operation or commissioning, annual maintenance,  

 license and royalty, or advantage in the specified annual payments,
7. Providing a guarantee or surety against the supplier’s advance payment, disruption of work and/ 

 or non-compliance with legal sanctions,
The order form and its attachments will be sent to the Purchasing Department after the department 
manager selects and confirms the supplier for the order. The Purchasing Program will be updated 
with the approved order form, as well as the offers received and their evaluations.  The Department 
Manager, Shopping Mall Manager, and, within reason, the General Manager will each approve the 
order confirmation form.

6.1.3 ORDER TRACKING & RESPONSIBILITIES 
The Purchasing department will track orders after they have been confirmed.  While following the 
proper preparation and delivery of the ordered goods, as well as the performance of the service, the 
following points should be kept in mind.

1. Providing the minimum information and documents required for defining the financial affairs  
 of the ordered supplier and opening a current card (tax plate, activity certificate, signature circular,  
 workplace address, contact and bank information to be paid).

2. Verifying that all order-related documents are complete and accurate.
3. The control of production, demand, order, import of goods subject to the supplier’s order, and the  

 start of service, as well as the control of a sufficient number of information, experience, certificates,  
 and licensed persons,

4. If a separate agreement is to be drawn up for the ordered goods/services, the agreement’s  
 preparation, the agreement’s follow-up of the signature processes with the legal advisor’s  
 approval,

5. Issuing an invoice for the delivery of purchased or leased goods or the completion of a service  
 on time and submitting it to the Financial and Administrative Affairs Department within the  
 month in which it was issued, with the approval of the department manager who requested the  
 order.

6. Following up on the preparation, supply, production, installation, commissioning, and  
 commissioning of the goods subject to the order, and in the event of late delivery or non-delivery  
 from the supplier, informing first the Department Manager who requested the order, then the  
 Financial and Administrative Affairs Department,
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7. Notifying the person (attorney, consultant, consultant, subcontractor, etc.) and location  
 (Workplace, Construction Site, Shopping Mall, and Management Office) to whom the order will  
 be delivered, as well as the person who created the order and/or the people who will receive the  
 delivery if the order will be delivered to a different location,

The Financial and Administrative Affairs department is in charge of timely delivery of payments specified 
in order forms and contracts, if any, as well as the delivery of the Letter of Guarantee, as well as recording 
invoices related to the order and declaring or confirming that stamp taxes related to the contracts 
drawn up have been declared by the parties.

6.2 ORDER RECEIPT AND CLOSURE

6.2.1 ORDER RECEIPT AND CLOSURE
The ordered goods will be checked by the orderer or the designated buyer in accordance with the 
order confirmation form and/or the contract during the physical delivery of the material, product, or 
part, according to the criteria determined during the physical delivery of the material, product, or part.

1. In terms of quantity, size, color, brand, and model specified in the approved order confirmation  
 form, the ordered goods, materials, products, or parts are suitable.

2. Materials and products purchased outside of the physical controls mentioned above, if any, have  
 not expired and have not passed their expiration dates.

3. Checking the issues such as damage, cuts, burns, ruptures in the packages of the materials and  
 products to be delivered in the package,

4. Confirmation that all other documents required to be delivered with the ordered goods, materials,  
 products, and parts, such as warranty certificates, delivery notes, invoices, and other documents,  
 have been delivered.

6.2.2 COMPLETION OF THE SERVICE (Related Sections such as Operation, Marketing, Technical)
They will verify that the ordered service was completed (performed) in accordance with the criteria set 
forth in the order confirmation form and/or the contract signed by the buyer or designated buyer. 

1. In accordance with the order confirmation form and/or the agreement, submitting the output,  
 report, and evaluation for the ordered service,

2. If the requested service is related to program development, specific software, installation,  
 commissioning, and automation, confirmation of system, program, automation, or operational  
 activity testing,

3. Confirmation that all invoices and other documents related to the service received have been  
 delivered (training and qualification certificates, service guarantee, list of work orders, etc.),
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When the product or service is received, the Purchasing/related department officer signs the invoice/
waybill by writing the date, name, and surname. The approved order form and its annexes, as well as 
the documents to be received on delivery, will be delivered in the form of a file to the Financial and 
Administrative Affairs Department, with the invoice and financial documents approved. If there is an 
agreement, the Financial and Administrative Affairs Department will add it to the order file and archive 
it.
In addition, a scanned sample of this order acceptance form will be archived in the CRM program by 
the Purchasing and Warehouse Officer to benefit from supplier evaluation for subsequent orders.

6.3 TYPES OF PURCHASING

6.3.1 CONSUMABLES
The consumables purchased by the Purchasing Department are listed below and will be supplied by the 
Purchasing Department in accordance with section 4.1.1 of this procedure if the company or company 
employees require them.
· Stationery and office supplies,
· Cleaning / Hygiene consumables
· Technical consumables
· Consumables used in the tea house,
· Other consumables,
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Purchasing of Consumables

Materials/Criteria
Recycled Content 

(20%)
Materials with Local 

Content (50%)
FSC Certification 

(50%)
Rechargeable

Amount of Mercury > 
90 picograms (90%)

Paper x X x    

Notebook x X x    

Notepad x X x    

Envelopes x X x    

Business Cards x X x    

Paper Clips x X      

Cartridges x X      

Files x X      

Pencil x X x    

Letter tray x X      

Batteries       x  

Lamps         x

6.3.2 FIXTURE PURCHASING
It covers the purchase of fixtures required by the company or its employees. The relevant Department 
Manager, Shopping Mall Manager, and General Manager will gather technical information and evaluate 
the orders› compliance with the existing structure if necessary.
This procedure is in section 4.1.1. In contrast to what is stated in section no., the relevant Department 
will complete the order confirmation form and collect offers for the supply of goods/services, with 
the final evaluation being made by the relevant Department Manager, Shopping Mall Manager, and 
General Manager. The relevant department will forward the completed order confirmation form to 
Purchasing after it has been approved.
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Purchase of Permanent (Durable) Products

Materials/Criteria Energy-Star certified (40%) A++ (40%) With an Electric or Gel-type battery

Computer x    

Monitor x    

Photocopier x    

Printer x    

Scanner x    

Fax x    

Refrigerator x x  

Dishwasher x x  

Television x x  

Video and Audio Equipment x x  

Electric lawn mower x   x

Electrical cleaning equipment x   x

6.3.3 CONSTRUCTION AND REPAIR WORKS
If the requested order/service includes construction activity, contrary to what is stated in section 4.1.1 
of this procedure, filling in the order confirmation form and collecting the offers regarding the supply 
of goods/services will be done by the Architectural Department, and the final evaluation will be made 
by the Architectural Department, the Mall Manager and the General Manager. The prepared order 
confirmation form will be forwarded to Purchasing after the relevant department receives approvals.

Building Materials and Repair/Renovation Activities

Materials/
Criteria

Recycled 
Content (20%)

Materials with 
Local Content 

(50%)

FSC 
Certification 

(100%)

Reuse From 
Inside the 

Building (70%)

Reuse from 
Outside the 

Building (70%)

VOC Rates 
suitable to 
SCAQMD

Green Seal GS-
11

Green Label 
Plus

Urea-formaldehyde 
Resin-Free

Building 
Materials

x x x x x        

Adhesive 
materials

x x       x      

Paints and 
plasters

x x         x    

Carpets and 
carpet pads

x x           x  

Composite 
panel and 
wood

x x x           x
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6.3.4 RECEIPT OF MAINTENANCE AND REPAIR SERVICE
When the technical department cannot meet the maintenance/repair of machinery, equipment, and 
systems in shopping malls and offices, and the warranty coverage processes are not jeopardized, 
the Department Supervisors who use this equipment or service meet with the seller company or its 
authorized services to purchase maintenance and service services. For the first time, the Supplier 
Evaluation criteria are used to select the suppliers who will provide maintenance services.
The conditions of the supplier service to be received are determined by the Technical Manager / 
Department Supervisors using the Service. The agreement is made directly before the specification is 
prepared if there is a printed contract of the authorized service in accordance with these conditions. In 
the event that agreement conditions are required, the specification is prepared under the supervision of 
the legal department, and the service is initiated after the mutual signature. Maintenance agreements 
must be followed up on by relevant unit managers.

6.3.5 ENERGY SUPPLIES
In cases where renovation/editing is required in this area, contrary to what is stated in section no. 4.1.1 
of this procedure, the Technical Manager makes three offers by taking offers from the market or by 
negotiating. The most economically advantageous bid is determined by considering operating and 
maintenance costs, efficiency, quality, technical advantages, and contractual conditions, as well as the 
bid price. In order to make an evaluation regarding these elements, the monetary values or relative 
weights of the elements other than the price and the calculation method, as well as the document 
or evaluation to be submitted by the bidder, must be clearly stated in the tender documents. The 
criteria to be applied in this case should not prevent competition or define a company or a product. 
The Shopping Mall Manager presents the final proposals to the General Manager at this point, who 
approves them and signs the agreement.

6.3.6 AGREEMENTS WITH SUBCONTRACTORS (Related Departments such as Operations, 
Marketing, Technical)
Contrary to the section 4.1.1 of this procedure, if it is necessary for the requested order/service, filling 
in the request form and collection of offers regarding the supply of goods/services will be performed 
by the relevant Department.
At least three proposals are received in this context, based on the project that is revealed as a result of 
the discovery and/or the project prepared by the employer or the supplier companies. If a company 
that has previously received service is evaluated using the Supplier Evaluation criteria, an additional 
protocol is added to the agreement if the company is to be continued.  Bargaining according to these 
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criteria is used to find a suitable supplier for new businesses. The agreement is signed after the relevant 
Department Manager, Shopping Mall Manager, and General Manager have given their approval.
The relevant Department Officer is responsible for the follow-up and control of the project work 
(service procurement) in accordance with the agreement. The Purchasing Officer/Department Manager 
evaluates the suppliers.

6.3.7 INFORMATION PROCESSING PRODUCT/SERVICE PROCUREMENT
Since it is necessary to evaluate the compliance of the orders regarding the information processing 
materials (desktop or laptop computer, screen, keyboard, printer, mobile phones, etc.) and services 
needed by the company or company employees with the technical information and existing 
infrastructure, it will be carried out by Akiş IT Manager.
In contrast to what is stated in section no 4.1.1 of this procedure, order confirmations will be transferred 
to the IT Manager by the employees, and the Akiş IT Manager will fill out the order confirmation form, 
collect offers for the supply of goods/services, and make the necessary evaluations. The department 
manager of the employee who created the request will review and approve the prepared order 
confirmation form.
Purchases of the company›s information technology materials and products in the nature of side 
benefits provided to employees will be requested as determined in the Company›s Personnel Benefit 
Implementation Procedure, and the Human Resources Department Manager will approve the order 
confirmation forms for the materials with the characteristics of side benefits.

• Company employees received laptops and desktop computers, as well as screens, keyboards,  
  and printers;
• Company employees received mobile phones and company mobile phone lines;

6.3.8 SUPPLIES THROUGH THE HOLDING
Through bulk orders, the company fulfills the purchase and/or lease orders listed below to Akhan 
Bakım Yönetim Servis Hizmetleri A.Ş., which is part of Akkök Holding («Akhan»). Because the order 
request preparation part of this procedure is performed by Akhan, the information about the goods, 
materials, and products to be ordered will be transmitted, the type, and quantity of goods/services to 
be ordered by the Company will be determined based on the information transmitted, and the order 
will be sent to Akhan.

· Vehicles to be provided according to Akkök Company Vehicles Distribution and Usage Procedure 
for employees who are managers and above in job category among company employees, and 
rental transactions of pool vehicles to be provided for the follow-up of company works,
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· Chocolates to be given to company employees on Religious Holidays,
· Other orders (Offers made specifically for group companies – training, software, etc.),

The Human Resources Department Manager will follow up on order confirmations for the above-
mentioned purchasing and leasing transactions. The Financial and Administrative Affairs and Purchasing 
Department will be in charge of order tracking and receiving. 
This procedure will begin on August 1, 2020.  The implementation, review, and updating of this 
procedure is the responsibility of Purchasing, Unit Managers, and the Financial and Administrative 
Affairs Department.

7. RELATED DOCUMENTS
Purchasing Process Flow
Order Confirmation Form (Program) 
Proposal Evaluation Form (Program)
Supplier Evaluation Form (Program)
Material Request Form (Program)
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