
1 
 

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ VE 
EKLERİNİN HAZIRLANMASI İLE BİR YIL SÜRE İLE DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALMA 

ŞARTLARI 
 
 

 
I- ALIM KONUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 
 

1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz İhale 
Yönetmeliği ve eklerinin hazırlanması ile bir yıl süre ile danışmanlık hizmeti alımı, işin konusunu 
oluşturmaktadır. 

 
2. İhale Yönetmeliğinin hazırlanmasında dikkate edilecek hususlar; 

• İhale yönetmeliğinin “Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine” uygun 
hazırlanması, 

• Yönetmelik içeriğinde üniversitemizin teşkilatlanması ve faaliyetlerinin dikkate alınması, 
• Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan destekleri kapsaması, 
• Bilimsel araştırmalar kapsamında yapılacak olan alımları kapsaması, 
• İhale mevzuatlarına uygun olarak alternatif alım şekillerine yer verilmesi, 
Gerekmektedir. 
 

3. Üniversitemiz İhale Yönetmeliği eklerinin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar; 
• Satın almalar sırasında kullanılacak idari şartname örnekleri, 
• Satın alma sırasında kullanılacak olan sözleşme örnekleri, 
• Tahmini bedel tespitinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek olan sürede 

kullanılacak formlar ve yapılacak yazışmalara ilişkin örnekler, 
• Muayene ve kabul işlemlerinde kullanılacak olan yönergelerin, 
Hazırlanması gerekmektedir. 
 

4. Hazırlanacak ihale yönetmeliği ve eklerine ilişkin üniversitemiz çalışanlarına idarenin 
uygun göreceği sürelerde eğitim verilmesi gerekmektedir. 

 
5. Bir yıl süre ile alınacak danışmanlık hizmetinin yerine getirilmesine ilişkin 

hususlar; 
 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler de dikkate alınarak 
Üniversitemiz tarafından ihale usulüyle yapılacak alımlara ilişkin olarak aşağıda yer alan hususlarda 
idaremizce uygun görülen periyotlarda yerinde destek hizmeti yüklenici tarafından verilecektir. 

 
Teknik şartname hazırlamada dikkat edilecek konular 
Tahmini bedel tespitinde dikkat edilecek konularda destek 
Tahmini bedel tespiti (Satış – Kiralama işlemlerinde) dikkat edilecek konularda destek 
İhale usullerinin uygulanmasında dikkat edilecek konularda destek 
Sözleşme yapılmasında dikkat edilecek konularda destek 
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasında dikkat edilecek konularda destek 
Periyodik eğitim çalışmaları yapmak kurum çalışanlarını bilgilendirmek  

 
• Üniversitemiz tarafından ihale usullerine tabi olmadan yapılacak alımlarda; alımlara 

ilişkin olarak aşağıda yer alan hususlarda idaremizce uygun görülen periyotlarda yerinde destek hizmeti 
yüklenici tarafından verilecektir. 

 
Teknik şartname hazırlamada dikkat edilecek konular 
Doğrudan temin yöntemi ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 42 inci maddesi 
gereğince İstisna kapsamında yapılacak alımlarda mevzuat desteği verilmesi 
Piyasa fiyat araştırmasında dikkat edilecek konularda destek 
Sözleşme yapılması gereken durumlarda dikkat edilecek konularda destek 
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Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasında dikkat edilecek konularda destek 
Periyodik eğitim çalışmaları yapmak kurum çalışanlarını bilgilendirmek  

 
 

 
II- TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

 
1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz İhale 

Yönetmeliği ve eklerinin hazırlanması ile bir yıl süre ile danışmanlık hizmeti alımı, işi için teklifler ayrı 
ayrı verilecektir. 

2. Üniversitemizce Tekliflerin değerlendirilmesi her iki hizmeti de kapsayacak şekilde 
toplam bedel dikkate alınarak yapılacaktır. İstekliler alternatif teklif verebilecektir. 

 
 

III- HİZMETİN SÜRESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 
 

1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz İhale 
Yönetmeliği ve eklerinin hazırlanmasına ilişkin verilecek süre 30 günden daha fazla olmayacaktır. 

2. Bir yıl süre ile danışmanlık hizmeti alımı, işi Doğrudan Temin Hizmet Alım 
Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 365 gün olacaktır. 

 
 

IV- HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 
 

1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz İhale 
Yönetmeliği ve eklerinin hazırlanarak idaremize sunulmasını müteakip kabul işlemi süreci 
başlatılacaktır. 

2. Birinci gurup için kabul işleminden sonra bu gruba ilişkin ödeme üniversitemiz tarafından 
hizmet sunucusuna yapılacaktır.  

3. Bir yıl süre ile danışmanlık hizmeti alımı işine ilişkin ödemeler, sözleşmenin 
imzalanmasını müteakip aylık hakkediş raporları dikkate alınmak koşulu ile her ayın ilk haftası 
üniversitemiz tarafından hizmet sunucusuna yapılacaktır.  

 
 

V- HİZMET SUNUMUNDA SORUMLULUĞA İLİŞKİN HUSUSLAR 
 

1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz İhale 
Yönetmeliği ve eklerinin hazırlanarak idaremize sunulmasında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
durumunda, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 12 inci maddesine göre ihalelerden 
yasaklama yönünde karar verilerek bu kapsamda diğer müeyyideler uygulanacaktır. 
 
 
Teklif verme süresi : Tekliflerin En geç 15 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki adreste 
bulunan TC İstanbul Kültür Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerisinde ulaştırılması 
gerekmektedir. 
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