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TEDARİKÇİNİM PORTAL KULLANIMI 

1- Üyelik Kaydı :  

           

Firma Unvanı girildikten sonra hangi sektörlere hizmet sağlamaktaysa kutucukları işaretleyerek firma yetkili 
kişi bilgilerini de doldurup, üyelik türü ‘’Tedarikçi’’ – ‘’ İhaleci’’ ya da ‘’Tedarikçi & İhaleci’’ belirlendikten sonra ödeme 
penceresinde aylık ya da yıllık ücretlendirme seçeneği seçilip kaydını tamamlamış olacaktır. 
Not: ‘’İhaleci’’ olarak tek modül üyelik türü seçilmiş ise ücretsiz kullanım sunulmaktadır.  
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2- Profil Anasayfası :  

 

 Kullanıcı anasayfasında genel istatistik tablosu karşılamaktadır. Bu ekranda açmış olduğu ihalelerin yada 

verdiği tekliflerin genel bilgilerine ulaşabilmektedir.  

3- İhale Açma :  

        

      ‘’İhaleci’’ ihtiyaç duyduğu ürün/hizmet için ürün adı girilerek miktar-birim-ürün grubu seçilerek kalem sayısı 

eklenerek listesini hazırlar. 

              

İhale için gerekli dökümanlar var ise ister tek dosya ister birkaç dosyayı ‘’zip’’ yardımı ile sisteme yükleyebilecek. 
Termin tarihleri-lokasyon ve ihtiyaç duyduğu teklif sayısı belirtilerek ihale duyurusuna mail ile sunulacaktır. 
 
‘’İhalelerim’’  açıkta beklenen ihalelerin listesi sunulacak 
 
‘’Eski İhalelerim’’  sonlandırılmış ihale arşivi sunulacak 
 
‘’İptal Ettiklerim’’ açılmış ve sonlandırılmamış iptal edilen ihaleler sunulacak 
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4- Tedarikçi Teklif Verme:  

 
 

 ‘’Tedarikçi’’ firmalar mail bildirimi ile eşleştikleri ihalelere teklif verebilmek için ‘teklif ver’ butonu ile ilerleyip 

              

 Ürün kalemlerine fiyat teklifi girilip (TL- Euro- Dolar) cinsi girilip, gerek duyulduğu taktirde termin ve açıklama 

bilgileri ek olarak sunulup ihaleye teklif verebilecektir. Teklif vermek için ‘’kaydet’’ butonu ile ihaleciye mail bildirimi 

geçilecek. 

Not: Tedarikçi firmalar proforma ekini de yükleyebilecekler. İhaleci firmalar sistemin kendi proforma dökümanını 

otomatik alabilirler.  

Tedarikçi sayfasındaki; 

‘’Tekliflerim’’ eski ihalelerinde vermiş olduğu tekliflerin arşivi tutulacak 

‘’İptaller’’ girmiş olduğu ihalelerde sonuçlandırılmamış iptal edilmiş ihaleler arşivlenecek 
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5- Gelen Teklifler :   

 

      

İhaleci kendi sayfasında ‘’İhalelerim’’ sekmesinde açmış olduğu ihaleyi ‘ihaleyi iptal  et’’ yada gelen teklifleri 

görüntüleyip fiyat karşılaştırmasından sonra kendisi için uygun olanı seçip ihaleyi sonlandıracaktır. 

Sonlanan ihaleyi hangi firma almışsa ona kazandığını bildiren mail alırken, ihaleye giren diğer firmalara kaybetti 

bildirim maili ile sonlanacak. 
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