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!}irun Ünivers itesinden:

BİRUNi ÜNİVERSİTESl İHALE YÖNETMELİĞi

BiRiNcİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amıç ve kap§ım
MADDE l -(l) Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesinin, l6ll l/20l8laıihli ve 3059? sayılı Resmi Gazete.de

YaYımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumlaıı İhale Yönetmeliğine uygun olara! mal ve hizmçt alım-satımları, yapım,
taŞınmaz allm-satım, kiralam4 kirayaverme, kamp4 slnırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri iIe kamu kurum ve
kuruluŞları ile uluslaİaIası kuruluşlarln an§tırma vt geliştirme projele.i için sağladıkları fonlü çerçevesinde yapılacak
mal/hianet alımlannda uygu|anacak usul vğ esaslaıı belinmğk amacıyla hazıılanmıştır.

Dıyınak
MADDE 2 - ( l ) Bu YönetmeIik, 4/I I/l98l tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile l6/l l/20]8 tarihlı

ve 30597 sayılı Resmi Gazete'de yayımtanan Vattf Yükseköğreİim Kurumlart Ihalc Yönelmeligine dayaıılarak
hazlrlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - (I) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Ön yeterlik iÇin baŞvurarı gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduklarl onak girişimle.i,
b) Hizmet: Balqm ve onarlr[ taşlm4 peyzaj ve çevre bakımı, terçüme, haberleşme, 

'igort4 
afaştırma ve

geIiŞtirme, muhasebe, piyasa araştlrmasü vğ anket, avukatllk, dantşmanllk. tanltlm, baslm ve yayım, temizlik, yemek
hazırlarrıa ve dağıtım, bannm4 toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekı eğitim, fotoğ.af, film,
fiki vÇ güzel sanat, bi|gisayar sistemlerine yönelik hizmetleı ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri.

c) İhalt; Bu Yönetmelikte yazılı usuI ve şaıtlarIa mal ve hizmet a|ım_satımlafı ile yapım, kiralam4 kiraya verme,
ıramp4 slnırlı ayni hak te§isi gibi işlerin istekliler amsından seçilecek birisi tızerine btrakıldığını gösteren ve ihaIe
yğtkilisinin onaylnl müteakip sözl9şmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Ç) ihale dokumanı: ihale konusuna iIişkin olaİak; istekIilere talimatları da içerçn idali şartnameler ilo yaptırılacak
işin projesini de kapsayan teknik şaİtnüneler, sözleşme tasartsı vt gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) ihale usulleri: Bu Yönetmetikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) ihale yetkilisi: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyğti veya Biruni Üniversiıesi l\4üle!el]i Heyetinin uygun

gördüğü Biruni Üniversitesi yönetiçisi veya görevlileri,
f) istekli: lhaıeye teklifveren gerçek ya da tilz€l kişilçr ile ortak giriŞimteri,
g) Kiralama: Biruni Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı taraflnl oIuşturmaslnı,
ğ) Kiraya verme: Biruni Üniversitesinin kira sözleşme5inin kiraya veren tamfinü oluşturmasını,
h) Mal: sahn aIman her $.llt ihtiyaç maddeleri iIe ıaşınIr ve taşünmaz mal ve haklalı,
ı) Mütevelli Htyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımlafl: Biruni Ünivçrsitesinin münhasıran tğitim öğretim faaliyetleriyle ilişkisi oImak üzere yun

içi/yurt dışı seyahat için ulaştm, konaklam4 temsil/ağırlama ve benzeri işlemleri,
j) Slnırll ayni hak tesisi 22ll ll200l taıihli ve 472l saytlı Türk Medeni Kanununda miılkiyet dışında kalan ayni

haklaın tesisini.
k) sözleşm€: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yaz ılı anlaşmayl,
l) Şartname: Yapılacak işlcrin genel, özel, teknik ve idaıi uşul ve esaslannı gösteren belgelçri,
m) Tahmini bedel: ihale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedçlini,
n) Taıifeli alümlal: Elektrilç su, doğalgaz, telefon, dat4 intemçt hianetleri gibi belirli bir ıarifeye göre

yapılabilen allmlarl,
o) Trampa: l l/li20l l talihIi ve 6098 sayılt Tüİk Borçlar Kajıununun trampa ile ilgili maddelerindt gösterilen

iş|emlçri,

ö.; Üniversite: Biruni Ünivçrsitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaaı işleri vc bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, naİliye, tamamlama onaIım.

restorasyon, çevre düz€nlemesi, sondaj, yıkm4 güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işIerini,
r) Yüklcnici: Üzerine ihale yapllan ve §özleşme imzal8Jıan istekliyi,
ifade eder.

Temcı ilkcıer

sayl ] 31 'l30



MADDE 4 - (l) Ünive.site, bu Yönetmelik ile yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekaberi, eşit muameleyi,
güvenirliği, gizliliği, kamuoyı dençtimini, ihtiyaçlann uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların
verimli kullanılmasınl sağlamakIa ytikümIüdtjr,

(2) 3lll2l2005 taihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlaİarı Valiıf Yükseköğ.etim Kurumları
Yönttmeliğinin 28 inçi maddesinğ aykııl nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri ha ç, aıalarında kabul edilebiIir doğaI bir bağlantı olmadığı sürece malalImı,
hianet alımı ve yaplm işleri bir aİada ihale edilemğz.

(4) Bu Yönetme!ikte belirlenıniş limitIerin alttnda kalmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler kısımlara
bölünemez.

ihaleye kıtlllmds yeterlik kurallarl
MADDE 5 -(l) Ünivenite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkcler doğrultusunda, ihaleye kaıılacak

istekliIerden, ekonomik ve mali ycterlilik ile mesleki vğ ıeknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulaİl
bi|gi ve belgele.i ister.

T8hmini bedcl
MADDE 6 - ( |) Bu Yön€tmeliğe göre yapülaçak ihale konusu işlere ilişkin olarak tahmini bedel, Üniversitççe

ıespit edilir veya ettirili.. işin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar
belediYe, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alım!, §atımı,
kiıalanmasl, kiraya verilmesi, trampası, slnıİlı ayni hak tesisi işlem|erinde tahmini bedelin tespiti için sğrmaye Piyasasl
Kurulundan (SPK) lisansh gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından sPK mevzuatına uygun olaIak ve hiçbir
sınlrlamaya bağIı olmakslzln hazırlanaçak değerleme raporlarlndaki değer tespiı|eri esas alınır. Tahmini bedel, bunun
dayaııaklaıının da eklendiği bir hesap tutanağlnda gösterilir ve ihale doklımanı alaslnda saklanlr. Bu bçdel gerekıiğind9
ihale komisYonlaıınca tahkik ettirilil. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler için ka1ıunlaIın
verdiği YetkiYe dayant laiak ilgili kamu kurumlaıınca tespit edilmiş birim fiyatlan varsa bunIar kullanılır. Tahmini bedele
ihale ve ön yğterlik ilanlaflnda yer vtriImez. lsteklilere vçya ihaIe süroci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere
açıklarımaz.

Komİ§yonlır
MADDE 7 - ( l) lhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanItğınd4 ihale konu5u işin uzmanı

olmak Şanıyla en az iki kişinin kaİlmasüyla kurulacak komisyonlarl görcvlendirir. ihale sürecindekj işlemlerin
gerÇeklÇŞtirilmesi amacıyla ihale komisyonunun; muayene ve kabul işlemleri için ise muayçne ve kabul komisyonunun
kurulması zorunludur.

(2) KomjsYonlaia Yardımcı olmak üzcre, ihale karaılanna katılmamak şanı ile gereği kadaı personel ve uzman
da görevlendi.iltbilir.

(3) Komisyonlal üye tam sayısıyla toplanlr. Komisyon kaIaılalı çoğunlukla alınır. oyların eşit oImasl halinde
baŞkanln bulunduğu talaf çoğunlukta kabul edilir. Kaıaılarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, kaışı oy
ge.ekÇesini kaiann altına yazarak imza|amak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri o), v9 kararla.ından sorumIudur.

(4) İhale komisyon ba§kanl; ihaleye ilişkin belgelerin hazırlanması, her bir ihale için ihale işlem dosyasının
tutulmasln! sağlamakla ve ihale yetkilisine ka§ı ihale işlemlerini yürütmekle görevlidir.

ihale işlem dosyısı
MADDE 8 - ( |) ihalesi yapılacak hü iş için bir işltm dosyası düzenIenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan

onay belgesi ve eki lahmini bedele ilişkin hesap cetvtli, ihale dokiimaııı, ilan metinleri, adaylal veya istekliler taüftndan
sunulan başvurular veya tçklifl9r ve diğe. bÇlgeler, ihale komisyonu tutanak ve karaİlalı gibi ihale süreci ile ilgili bütiin
belgeler bulunur.

onıy belgesi
MADDE 9 - ( l) İhal€si yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır, Onay b9lgesinde; ihale konusu olan işin

nevi, niteliği, milları, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kullanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şanları,
ihalede uygulanacak usul, ilanln metni ve geçici teminat miktall belirtilir, onay belgesindç ayrıc4 şannarne Ve eklerinin
b€dtlinin ne olacağl göste.ilir.

(2) ihale yetkilisi taIafindan ihale onay belgesinin onaylanma§lyla birlikte ihale sureci başlar; tafaflarca
sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

ilan
MADDE r0 - ( l ) Üniversite ihaltye çlkmadan önce ilan yapmak zorundadır. ilan ile ihale tarihi arasınd4 ihale

usuliine vo işin niteliğine gö.e büttln isteklilerin teklifl9rini hazürlayabilmelerine imkan sağlayacak maİul bir süro ihale
yetkilisi tüafından belirlenir. Bu süre 7 günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığü yerdc yayımlanan ycrel gazetelerdc ve Üniversitçnin
resmi intemet sitesinde, ihale ilanla.ı için belirlenen ayrt bir bölümde ilan edilir. inıemet sitesinde yayıntanan ilaılaı,
ihale saatine kadal siteden kaldınlmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandlğı alımlarda ilan yapllmasl
zorunIu değildir.

(3) İlanlaİda §agdaki hususlann belinilmesi zorunludur:



a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şannajne ve eklerinin nereden ve hangi şaltlarla alınacağı.
c) ihalenin nğrede, hangi tarih ve saahe ve hangi u§ulle yapılacağl,
ç) Geçici teminat miktaıı.
d) istekliIerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

, (4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilaılar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenm9dikçe ihale yapılamaz.
İlanlüln gççeısizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırs4 ihale veya sözleşme feshedilir.

(5) ihale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ildn yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan §onra ihale/ön yeterlik doktlmanında degişiklik yapılamaz.
(7) iha|e/ön yeterlik dokümanlnda belirtilmeyen hususlara ilanda ye, ,e.iıemer.
ihale/ön yeterlik dokomanl
MADDE lr - (l) lhde dokümarıında; isteklilere talimatlan da içeren idari şartnameler ile yaptlrılacak işin

projesini de kapsayan teknik Şaltnaneler, sözlgşme tasarlsı ve gerekli diğer belge ve bilgiler buıunr,. ön yereriik
dokümanında ise adaylarda aİanıları şanlal4 ön yeterlik krirerlçrine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir,

(2) ihale ve ön yetğrlik dokümant Üniversitede bedelsiz görüle;ilir. Ancak, ön yoterlik veya ihaleye kaıılmak
istcyen istekliIerin bu doktlmanI temin etmeleri zorunludur. Dokumanm bedeli basım maliyetini aşmayacakve rekabeti
engellemeyecek Şekilde Üniversite tarafındaı tespit ve ilan edilir. Dokiiman bedeli sadece ilanda belirtilen banka
hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adl vc vaısa numarası be|irtilğek vatınltr_

ihalcye krtllamayacık|ır
MADDE t2 -(l) AŞağıda belirti|en kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklçnici olarak kğndileri vtya

başkaları adın4 bu Yönetİnelik kapsamındaki ihalelere katı|amazlar:
a) Bu Yönetmelik kaPsamındaki iŞ ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle sörevli

olanlaI.

b) 4/112002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kaıunu ile bu Yönetmelik ve diğer kaııunlarda_ki hükümleı
gereğince geÇici veya sürekli olaıak vakıf yükseköğretim kurumla.rınca veya mahkeme karaııyla kamu ihalelerine
katılmallan yasaklanmış olanlar ile l2l4llggl tarihli ve 3?l3 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamlna giren
suÇIaıdan veya ö.giit|ü suÇlaİda. yahut kendi ülkesinde ya da yabancl bir ülkede kamu gorevlilerine ruşvet verme
suçundaı doIayl hOktlmlü bulunaİIar.

c) ilgili mertileIce hileli if]as ettiğine ka.ar Verilenler.
Ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre 5özleşme yapmak istemeyen]er. sözleşme

YaPıldıktan sonra taahhüdtlnden vazgeçü ve mücbir sebepler dışında laahhüılerini, sözleşme ve şartname hükümlerine
uy8un olalak yerine getirmediği tespit editenler.

(2) ihale konusu iŞin danışmanlık hizmeılerini yapan ytıkleniciler bu işin ihalesint katülamazlal. Aynü şekilde,
ihale konusu işin yüIklenicileri de o işin danlşmanlIk hizmeti ihalelerine kat|lamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkra|arda sayılan yasaklal bu kişilerin ortaklaıı, ortakltk pay! %lo,dan az olan anonim
Şirketler ile Üniversitenin l3ll/20l l tadhli ve 6102 sayıh Ttırk Ticaıet Kanunu uyannca haiim ortağı olduğu şirkerler
haIiÇ, onaklük ve Yönttim iliŞkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından lazlasına sahip olduklan
şirketleri için de 8eçer]idir.

(4) Bu maddede belinilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bıraliılır. ceçici teminatlart gelir
kaydedilir. Ayr|ca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlafdan biri
üzerine ihale yapılmış§4 teminatl gelir kaydedilerek ihale ipıal edili..

Şırtnameler
MADDE ı3 - ( l) İhalelerde, ihale konusu işin her türllı özelliğini belirtçn idari ve teknik şartnameler hazırlanır.

ihale konusu iŞin teknik kiterlere, ihale dokumanınm bir parçası olan tçknik şartnaınelerde yer verilir. BeIirIenecek
teknik kiterler, vğrimliIiği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engeIleyici hususlar içtrme!,ecek ve bütün
istekliler için fırsaı eşitliği §ağlayacak nitelikte oImaIıdlr.

Alt yükleniciler
MADDE l4 - ( l ) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görtlmesi halinde, ihale aşamasında isreklile.den

alt yuklenicil e yaptlrmayı doşOndükleri işleri beli.tmeleri, sözleşme imzalamadaıı önce de alt yükIenicilerin listesini
Üniversitenin onayına sunmalan istenebilir. Ancak bu durumd4 alt yüklenicilerin yaptık!arı işleıle ilgili sorumluluğu
yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

iKlNci BöLüM
Mıl ve Hizmet Alımlerü, sınlrlI Ayni Hak Kızınlmlrrl, Kiralama ve Yapım işleri

ıhale usulleri
MADDE l5 - (l) Üniversitece gerçekleştirilecek mal ve hizmeı alımları ile yapım işIerinin ihalelerinde açık

ıhale usulü, beIli istekliIer arasında ihale usuIü veya pazaİlık usullerinıien biri uygulanır.



(2) Mal ve hizmet alımlafl ile yaptm iş|erine ili§kin ihalelerde, açık ihale usuIünün uygulanması esastır.
(3) l8 inci maddçnin birinci fıkasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve l9 uncu maddenin birinci

fıkasının (Ç) bendinde düzenlencn doğrudaıı temin yoluyla yapılacak mal ve hizmet alımları iIe yapım işleri toplam|,
Üniversitenin ilgili ytl bütçe haİcaması toplamının %lo'undan fazla olamaz. söz konusu limit Mütevelli Heyetinin,
Üniversite lehine sonuç üreteçeğini göst€rir gerekçeli kaıarı ile % l5'e kadar arttınlabiIir,

Açlk ihale usulü
MADDE ı6 - (l) Açık ihale usulü bütiin isteklilerin teklifverebildiği usuldür.
Belli istekliler arasındı ihıle u§ulll
MADDE l? -(l) Belli istekliler arasında ihale usuIü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda

Üniversitece davet edilen istçklilerin teklif verebildiği usuldür. işin öZelliğinin uzmanllk ve/veya ilcri teknoloji
gerekıirmesi nedeniyle açık ihale usuliinün uygulanamadığı mal ve hizme! alımlaIı ile yaplm işlerinin ihalesi bu usule
göre yapılabilir.

(2) Adaylaİın mali vç teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön yeterlik kriterlgri ve şartlalı
son başvuru tarihinden en az yedi gün önce ve.ilecek ön yeterlik ilanlnda belinilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yderlikleri tespit edilenler arasında dokümanda
belirtilen hiterlere göre sıİalana$k li§teye alınan belli sayıda istekli veya yçterli bulunan isteklilorin tamamı teklif
vermğye davet edilebilir. Teklifvermeye dav€t edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeIeri yazılı olarak bildirilir_ ihaleye
davel ğdilecek istekli sayısının llçtcn az olmasl veya teklif veren istekli sayısınln ikiden az olmasl halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön y9tediğe kahlabilme şartl olarak istenilen bütün belgelçr 20 nci maddenin birinçi ve ikinci fikraIannda
belinilen usul ve esaslara uygun olarak Ünive.siteye sunulur.

przırhk u§ullı
MADDE ı8 - (l) Aşağlda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açtk ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapıIan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastal*lar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybl tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen

olaylar|n ortaya çlkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasınln zorunlu olmasl.
c) Üniversitenin tümini bedeli bir öncğki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl TÜFE oranına göre

güncellenecek 538.174 TL (beş),ilzotuzsckizbinyüzyğtmişdön Türk Lirasüye kaİşıltk gelen ıutafdaki bedeliaşmayacak
olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleıi.

Ç) Kullanışlannın özc|liği ve Üniversiteye sağlayacağı özğlyarar sebebiyle başka bir ihale usulüyle edinilmesi
mtımkün olmayan taşınır ve taşınmaz malla.rın satın alınması, kiralanması ve sınırIı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazaİllk usulünde ilan yaptlmasl zorunlu değildir. ilan yapllmayan ve birinci flk.anın (ç) bendinde beliniIen
hallçr haricinde cn az 0ç istekli davet edilerek bu istğklilerin yeterlik belgelerini ve yazılı fiyat teklifterini birlikte
vermçleri istenir. ihale komisyonu ayrıca her bir istekli ile göriışür, Görüşmeler sonuçunda. ihale komisyonu htr bir
isteklidçn ihale karanna esas olaçak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırı]ır. Pazarlığın ne suretle
yapıldığı, verilen tğklifıer ve tızerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kalarında gösterilir. Bu flkfa
kapsamında yapllan maI alımlaflnd4 sözleşme yapılmasü ve kesin tğminat alınması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkıanın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümantnda belirtilen değerlendirme
kiterlçrine göre yeterliği tespit çdilen isteklileı önce|ikle ihale konusu işin teknik detaylan ve gerçekleştirme
yöntemleri gibi hususlaJda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar, İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak
yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat ıeklif]erini alır. Bu görüşmtler
sonucunda ilk fiyat teklirlerini aşmamak üzere istekIiIçrden ihale kaİar!na esas olacak son yazlll fiyat (ğklif]eri alınaraİ
ihale sonuçlandınllr.

(4) Birinci fıkanın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mahkemeIerce takdir veya tespit
edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul edilir. Aksi halde, 6 nçı vo 7 nci maddelere göre tespit
olunatak tahmini bedcl 0zerinden pazaIlık görüşmeleri yuriltülür. Yapılan görtlşmelerde tahmini bedğl gizli tufulur.

Doğrudın temin
MADDE l9 - (l) Aşağıda belinilen hallerde ihtiyaçlaİın ilan yapılmaksızın ve teminat allnmakslzn doğrudan

temini usuliine başvurulabilir:
a) ihtiyactn sadece gerçek veya tüzel tek kişi taraflndan karşllanabileceğinin tespit edilmesi,
b) Mevcut mal, ekipman, tçknoloji vğya hizmetlğrle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu oIaıı

mal ve hizmetlerin, as!l sözleşmc bedelinin %20'sini geçmeyecek ve ona dayalı olarak düzenlenecek vt toplam sürtlori
üç ylIl geçmçyeçek sözleşmelerle ilk alım yapllan gerçek veya tiızel kişiden aIlnmasl.

t) Özelliğinden ve bclli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayl stoklanması ekonomik olmayan veya

acil durumlarda kullanılacak olao ilaç, aşı, serum, anti-s€rum, kan ve kan 0.ünleri ile orttz, protez gibi uygulama
esnaslnda hastaya 8öre belirlçnebilen ve hastaya özgü tıbbi saİf malzçmeleri, tcst ve tetkik sarfmalzemeIe.i allmları,



Ç) Üniversitenin ta}ımini bedeli bir öncçki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE oranına göre günçellenecek
269.08'l TL (ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi Türk Lirası)'ye karşılık gelen tutüdaki bçdeli aşmayacak oIan mal ve
hizmet allmlaİı, taİiftli allmlar ile seyahat alımlafl.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlaıd4 7 nci maddede belinilen komisyon]arı kurma ve 5 inci maddede
belinileı yeterlik koşullalını arama zorunluluğu bulunmalsızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiIer
tarafindan piyasada fiyat araştırması yapllarak bir tutanağa bağlanmak surçtiylç ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırl8nmısl ve suDuImasl
MADDE 20 - (l) Teklif mellubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye kaıılabilme şartı olafak

istenilen bütün belgeıçr bir zarfa konuluı. zarfn ozei,n"- isteklinin adı, soyadı veya ticarçt unvanı, tebligata esas açık
adiesi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapaı Üniversitenin adı ve açlk adıesi yazılır, Zarltn yapışttrılafı yeıi
istekli tarafından imzalanlr ve mühürlenir. Teklifmtktupları yazılı ve imzall oIarak sunulur, Teklif m9ktubunda ihale/ön
yeterlik dokümanlnln tamamen okunup kabul edildiğinin belinilmesi, ıeklif edilen bedelin rakam ve yaz ı ile birbirine
uygun olaıak aÇıkÇa yazılması, üzerinde kazüntı, silinti, düzel(me bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya
tiçareİ unvanl yazılmak suretiyle yetkili kişilerçç imzalanmlş olması zorunludur,

(2) Teklifler ihale/ön yettrlik dokümanında belinilcn ihale saatine kada, sıra numalalt alIndılal ka$ılığında
Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifle.kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifle. iadelitaahhütlü
olaİak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında bçlirtilen ihale saatin9 kadar
ulaŞttnlması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir futanakla tespit
ediliL

(3) Verilen tekliner, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin gğçerlilik sürç§i ihale/ön yeterlik dokumanında belinilir.
(5) PazaIlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlaıda ıeklif mekubu ve ihaleye kaılabilme şaıtı olarak

istenilen butün belgeler çlelııonik onam kullanllmak suretiyle temin edilebilir.
(6) Üniversitc; Mütevelli Heyetinin kaıanyl4 belirli koşullalı t§ıyan isteklilerin sisteme kabul edildiği ve

elekronik olaıak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturabilir veya bu sistemlere katılabilir.
G€çici teminrt
MADDE 2l - (l) İhalelerde teklifedilen bedelin %3'ünden az, 0/o6'sındarı fazla olmamak üzere isteklilerdğn

geçici teminat alınır_ İhale dokümanında belinmek şanıyla geçiçi tçminat alınması zorunlu değildir.
Teklifleİin değerlendirilmesi
MADDE 22 - ( l ) ihale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanlnda belinilen saatte, kaç üeklifverilmiş olduğu

bir futana.kla tespit edile.ek hazır bulunanlala duluıulur ve hemen ihalel,e başlanır. ihale komisyonu, teklif zarflarını
alınış sıraslna göre inceler. 20 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlçnerçk
dçğerlendirmeye alınmaz. Zarflü istcklilerle birlikte hazlr bulunanlal önünde almış sırasına göre açllır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklifmektubu ilğ geçici teminatlaIının usulüne uygun olup
olmadlğl kontrol edilir. Belgeleri eksik veya tçkIif mektubu ile geçici teminatl usulüne uygun olmayan istekliler
tutaıaklatespit edilir. Istekliler ile tekliffiyatlaıı ve tahmini bedeltutaıı açlklanı., Bu işlom|ere ilişkin hazlrlanan tutanak
ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karaı verilmez, teklifl oluşfura.rı

belgeler düztltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mellubu ile geçici ıeminatınün usulüne uygun olmadığı, birinci ve

ikinci fıkralarına göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerltndiİme dlşı bırakllmasına ilk oturumda önçelikle küar
verilir. Ançak teklifin esaslnı etkilemeyecek nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite
taıafından btlirlenğn sürede isteklilerdcn, bu ekik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olaıak istenir.
B9lirlenen sürede bilgi velveya belgeleri tamamlamayan isteklilel değerlendirme dışı blrakılır ve geçici teminatları gelir
kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve tçkiifmğktubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi
yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine v9 tekliflerin ihalc/ön yeterlik dokümanünda belirtilen şanla.a
uygun olup olmadığı inceleniı. Uygun olmadığl belirlenen isteklilğrin t§klifleri değğrlendirme düşı bıraklır.

(5) ihaie komisyonu. verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği
tahmini bedele göre teklif fiyatı aşlrı düşük olanıaİı ttspit eder. Bu teklifleri reddetmeden önçe bolirIediği Süre içinde
teklif süiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit eniği biIçşenlğr ile ilgili ayrınıları yazılı olarak ist9r, Bu
değerlendirme sonucunda. açıklamalan yeterIi görüImeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri
reddedilir.

İhılenin kaıarı bığlanms§ı ve onaylanma§ı
MADDE 23 -(l) 22 nci maddeye göre yapılan dtğcrlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan 9n avantajlı

teklifi veren isıeLlinin üzerinde btrakllır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajh tekliı sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım

maIiyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.



Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınaİak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön
yettrlik dok0mantnda bu unsurlann parasal değe.leri vçya nispi ağırlıklan bçlirlçnir,

(3) En düşük fiyatın ekonomik açldan en avantajh teklif olaİak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekIi
taıafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlaİln da ekonomik açldan en avantajl! teklif olduğu anlaşıldığı ta]idirde,
ikinci flkrada bglinilen fiyat dtşlndaki unsu.laİ dikkate alınmak suretiyle ekonomik açtdan en avanıaj lı teklifbelirlenerek
ihale sonuçlandırılır.

(4) ihale komisyonu gerekçcli kaıarınl belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. KaraIlarda isteklilerin adlan
veya ticüet unvanlaıı, teklifedilen bedeller, ihalenin taİihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldlğı. ihale
yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) ihale yetkilisi, kaIaı taİihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kaİarlnı onaylar veya gerekçesini açıkça
belirtmek sureıiyle iptal eder.

(6) ihale; kaİaİın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi haIinde ise hükümsüz saylllr.
(7) ihale sonucu, ihale kaıarının ihale yğtkilisi tarafından onaylandüğl günü izleyen en geç üç iş günü içindç,

ihale üzerinde brakılan dahil olmak uzere ihaleyç teklifvğren bütün isteklilere bildirilir. ihale sonuçunun bildiriminde,
tekliflerin değe.lendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer vcrilir. ihale karartnln ihale ),elkilisi
tarafından iptal ediImesi durumunda da i§teklilere geıekçeleri beIinilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaIen üç iş gtjnti gtçm9dikçe Sözleşme imzalanamaz.
(9) Sekizinci fıkrada belinilcn sürenin bitimini izleyen gunden itibaren üç iş gtınü içinde ihale uzerinde bırakllan

istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günil içinde kesin teminatı vğrmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu

biıdirilir.
ke§in teminst
MADDE 24 -(l) TaahhüdUn sözlcşme ve ihale/ön yeterlik dokümant hükümlerine uygun olarak yerine

g9tirilmesini sağlamak amaclyla' sözleşmğnin yapllmaslndan önce ihale üzçrinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden
hçŞaplanmak suretiyle en fazla o/o 6 oranında kesin teminat allnlr. ihale dokümanında belinmek şanıyla kesin teminat
alınması zorunlu değildir.

sözleşme yıpIlms§lnda tsrıİlarln görcv ve sorumluluğu
MADDE 25 -(l) ihalc lizğrinde kalan istekli keŞin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zo.undadır.

SöZleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklala u}ıılmadığı takdirde, pİot9sto

çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmakstzın ihale üzerinde kalan isıeklinin g9çici teminatı gelir kaydedilir. Bu
durumda Ünivenite, ihale yetkilisinçç uygun görtılmesi kaydtyla ekonomik açıdan en avantajIü ikinci teklifsahibi istekli
ilç de bu Yönetmelikte belirtilen htlkümlere göre sözleşme imzalayabilir, Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen on gunlük
sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açldan en avantajlı ikinci tğklif süibi istekli}e anılan ftkrada belirtilen

şekilde ıebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda
bu teklifsahibinin dğ geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme yapılması hususunda

kendisinc düşen görevleri yapmakla }tkümlüdür, Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli,
sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir notçr ihbamamesi ile bildirmek

şartlyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminaı vermek için yapığı
belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazaıır, Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir,

Muıyene vc kabul işlemlcri
MADDE 26 -(l) Teslim edilen mal, hizmet, yaplm veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ihale

yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu taıafindan yapılır, Muayene ve kabul komisyonu iha|e konusu mal

ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanlnda belinilen niteliklere uygun olup olmadlğını inceIer,

üçüNcü BöLüM
Mal ve Hizmct srtışlırı ile Tışınmızlırın satışl, Kirıyı verilmesi, Trampı§l vc

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

ihale usulleri
MADDE 27 - ( l) Üniversitenin mal ve hizmet satışlan ile taşınmazların satışı, kimya verilmesi, tmmpasl, sınırlı

alni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü, açlk teklif usuIü ve pazarllk usullerinden biri
uygulanır.

(2) ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayaJı kapall teklif usulü ile açlk teklif usulünün

uygulanmast esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 -(l) Kapalt teklif usulonde teklifler yazıll olaİak yapıltr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup

kapatıldıktan sonra zaİftn üzerine isteklinin adt, soyadı ve tebligata esas olaIak 8öste.eceği açık adresi yazlltr. Zaİin
yapıştırılan yeri istekli taraftndan imzalanır ve mühürlenir. Bu zarfgeçici teminata ait alındı ve isıenilen diğer belgelerle



birlikte ikinci bir zarfa konulaİak kapatlhr. D§ za..fin üzerine isteklinin adl ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe
ait olduğu yazllır,

(2) Teklif mektuplaıtnın istekli taıafından imzalanması ve bu mektuplarda şanname ve eklerinin tamamen
okunup kabul edildiğinin bğlinilmesi, teklifedilğn fiyatın rakam ve yazı ile açık olamk yazılması zorunludur. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya uzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunafak hiç
yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra num?ııalı alındılaI ka§ıhğında Üniversiteye verilir. Alındı
numaİası zarfın üzering yazllır, Teklifler iadeli taahhütlü olamk da gönd9rilebilir, Bu takdirdt dış zarfin üzerine ihaIe
komiŞyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isttklinin adı ve soyadı ile açık adresi
yazılır. Posta ile gönderilecek teklifle.in ilarıda belinilen saate kadaı Üniversitcye ulaşması şamır. Posladaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan teklif'lerin alınış zananı bir tutanakla ıespiı edilir. ihale komisyonuna verilen
teklifler herhangi bir sçbğplç geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklifverilrniş olduğu bir futanakla belinildikten sonra dış zarİlaı hazır
bulunan istekliler öntlnde alınış straslna göre açllaİak istenilen belgelerin ve geçici teminarın tam olarak verilmiş olup
olmadlğı aİaİıır. Dış zarfin üzerindcki alındl sl.a numarası iç zaıfın üztrine de yazılır. Belgeleıi ile tğminat! usulüne
uygun ve tam olmayan istekliıerin teklifmekfubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadarı, diğer
belgelerIe birlike kendilerine veya vekiIltrine iade olunur. Bunlaı ihaleye kal!lamazlal.

(5) Teklif mektuplaİlnı taşıyan iç zaıflar açılmadaı öncğ, ihaleye kaıılacaklardan başkası ihale odaslndan

çıkarılır, Bundaİ sonra zarflaİ numara slrası ile açılarak, teklifler komi§yon başkanl taIafından okunur veya okutulur ve
bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve iiytItri taıafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şanlar
taşıyan veya ikinci fıkra hükmüne uygun olmayan tcklif mekluplafı kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artrma ihalelerinde; geçerli en }tksek teklifin altında olmamak üzere,
oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlil veya yazılı son teklifalınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Açlk teklif usulü
MADDE 29 - (l) Açık teklif usultıne göre ihalele1 isteklilerin ihale komisyonuna yazllı ıekliflerini iletmeleri

suretiylt yapılır. tzleyen turlarda teklifler sözlu olalak allntl. Antak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar
Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nçi madde htıkümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tçkliflerini iadeli
taahhlltlü bir mekıupla da gönderebilirlcr. Teklif sahibi komisyonda haA r bulunmadığı lakdirde posta ile gönderilen
teklifson ve ke§in teklifolaıak kabuledilir.

(2) İlanda belirtilen ihaIe saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini vt gççici teminat verip
vermedikle.ini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bi|dirir. KatllamayaÇaklann belge ve teminatlarmın geri

verilmesi kalaIlaşh.llır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit çdilir. Tutanalon sonr4 ihaleye
girçmeyecekler ihale yerinden çlkafuhr. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha §onra sıra ile teklif'lerini
belirtmeye çağılır. Yapülacak teklifle. ihaleye aİ anırma ve eksiltme kağıdlna yazllır ve teklif salıipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk tekliner bu §uretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapülmış ıeklifler varsa okuıarak
bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağldına yazülmaslnı sağIziİ. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde
bulunmaya devam ederler. lhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağ!dına yazılır ve
imzalaıı alınır. iıgilinin imzadan çekinmcsi halinde durum aynca belirtilir. iha|eden çekilenler yeniden tekline
bulunamazlaı. Teklifler yapıldığü sırad4 yapllan indirim veya altlrımlaIın işi uzatacağı anlaşılürsa; isteklilerden
komisyon huzurunda son tekliflerini yaz!l! olalak bildirmeleri istenir, Düa önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda
ya2tl! teklif veremezle..

pızırlık u§ulil
MADDE 30 - ( l ) Aşağlda belinilen hallerde pazarlık usulu ile ihale yapılabilir:
a) Kapdı teklifusulü ya da açık teklifusulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çlkmaması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tchlikeli oIan, saklama giderleri dtğerine veya beklemeden doğacak yalaıına

oranla },tıksek bulunan mallann satımı.
(2) Pazarllk usulüylç yapılan ihalelerde, enaziki isteklidavet edilerek, yazılı olarak fiyat tekliflerinivermeleri

istenir. ihale komisyonu a}.rtca her bir istekli ile görüşür. GöİüşmeIer sonucund4 ihale komisyonu her bir istekliden
ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini vgrmçlçrini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretlğ yaplldlğı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı
tercih edildiği pazarlık kaİallnda göste.ilir.

(4) Taşınmaz mallaİın trampa işlem|9rinde strmaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisansll gayrimenkul d9ğerleme

şirkerleri wafindan sPK mevzuatına uygun olaİak ve hiçbir sınırlamaya bağll olmak§lzln hazırlanacak değerleme

raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu durumda trampaya konu taşınmaz dğğerleri arasında en fazla 7ol0'luk fark
olabilir,



Uygun bedelin tesPiti
MADDE 3l - (l) Mal ve hizrnet sahşları ile taşınm^zIarın sahşı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak

tesisigibi işlemlerine ilişkin ihalele.dğ, uygun bedeliteklifeden istekliyle sözleşme imzalaılr,
(2) Anıİmalalda uygun bedel, tahmini bedelden aşağl olmamak üzere teklifedilen bedellerin en yukseğidir.
(3) Eksiltmelerde uygun bede!, tahmini bedeli geçmtmek şaıtı ile teklif edilgn bedellerin tqçihe layık

görülenidir. Tercihin Üniversite lehine oIduğunu göstçren gerekçelçri kararda belirtilir.
(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmini bedelden aşağı

olmamak uzere tercihe layık görüIenidir. Tercih gerekçcleri kaIarlarda belinilir.
(5) Uygun bed€lin terçihinde kullanılaçak kıiterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miklar veya

oralıları; iŞin nitcliği, nevi ve miktarı, bi.im fiyatlarü, ödeme zamant ve i§teklinin buna benzer tekıik ve mali yelerliği
ile ilgili diğer hu§uslaI ihale dokllmanında tespit olunur.

Gtçiciteminıt
MADDE 32 -(l) isteklilerden, tahmini bedelin o/6'sını aşmamak üzere geçici teminat alınır_ ihale

dokümanlnda belinmek şaİtıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
lhılenin kırırı bağlsnmısl ve onıylanmıst
MADDE 33 - (l) ihale komisyonlaıınca alınan kaıaılaı, komisyon başkan ve üyelerinin adlaıı, soyadları ve

esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kaİaİlalda isteklilerin isimIeri, adresleri, teklif ettikleri bedeller. ihaIenin hangi
taJihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekççlğrle yapıldığı, ihale yaplImamış ise nedenleri belinilir,

(2) İhale yetkilisi, kanı taıihini izleyen en geç beş iş giinü içinde ihale karaıını onaylar veya gerekçesini açıkça
belidm9k suretiyle iptal eder,

(3) ihale; kafafln onaylanmasl halinde geçerli, iptaledilmesi halinde ise hükümsüz sayıllr.
(4) ihale sonucu, ihale karaının ihale yetkilisi ıafaflndan onayla!ıdığı gtinü izleyen en geç üç iş günü içinde,

ihale tlzerindç bıraktlan dahil olmak üz€re, ihaleye teklifveren bütun isteklilere bildirilir. lhalc sonucunun bildiriminde.
tekliflerin değerlendirmeye allnmama veya uygun bulunmama gerekçclerine d§ yer verilir, ihale kafallntn ihale yeıLilisi
taİafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belinilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonuçunun bütün isteklilğre bildiıiminden itibareni uç iş günü geçmedikçc sözleşme imzalanamaz.
(6) BeŞinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaIen üç iş günü içinde ihale üzerinde bırakIlan

istekliye, tebliğ taıihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu
bildirilir.

kesin teminat
MADDE 34 - (l) Taahhüdün sözIeşme ve şanname hükümlerine uygun olarai yerine getirilmesini sağlamak

amacıyl4 sözleŞme yapllmasından önce ihaleyi kazaıan istekliden iha]e bedelinin 0/6'sınI aşmamak üzgre kesin teminat
alınır. ihale dokiimanında beIirtilmesi kaydıyla kesin teminat altnması zorunlu dçğildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmey€ ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulu. ve geçici teminatl gt|ir kaydedilir,

sözleşme yıpllma§lnda tsraflarln 8örev ve §ofumluluğu
MADDE 35 -(t) İhale üzerinde kalan islekli kesin teminatı yatıralak sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

SözleŞme imzalandıktan hemen sonıa geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklan uyulmadığl takdirde, protesto

Çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmakslzın ihale üz9rinde kalan isıeklinin geçici teminat] gelir kaydedilir. Bu
dunımda bedtl tğklifinin ihale yğtkilisince uygun görülmesi kaydıyl4 en uygun ikinci bedel teklif saiibi isıekli ile de
bu Yönetmelikte belirtilen usulle.e göre sözleşme imzalanabilir. Ançak en uygun ikinçi bedel teklifinin sahibi islekIi il€
sözleŞme imzalanabilme§i için, 33 üncü maddenin altıncl fikrasında belirtilen on günlük sürçnin bitimini izleyen 0ç iş
güniı iÇinde en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi isrğkliye kesin teminaıı vermek sureüiyle sözleşmeyi imzalaması
hususu tebliğ edilir. En uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözIeşmeyi imzalamaması durumunda bu tekIifsahibinin
de geçiçi teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkada yazılı sü.eler içinde, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri
yapmali ve taŞınmaz malların satımtnd4 ferağa ail işlemleri tamamlamak. şannamede belinilen sınır ve evsafa göre
§atllan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim çtmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerinc getirmemesi
halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen gunden iıibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noıer ihbamamesi
ile bildiımek şaıtıyl4 taahhttdilnden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için
yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanlr, Bu zara. stbep olanlala tazmin eıtirilir.

(3) ihale bedeli, vergi, resim, harç v9 diğeı masrafları ödemiş olması şanlyla ihaleyi kazanan istekli, şafnamode
yaı |t sure içinde taşlnmaz malIüı namına tescil ettirmeye mecburdur. Al$i takdirde vukua gelecek hasar. zaıar. fuzuli
işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden bir talepte bulunulamaz.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitlive soo Hükümler

İh8lenin iPtsl edilmesi
MADDE 36 - (l) Ünivğrsite, gerekli görd0ğU veya ihale/ön yeterIik dokümanında yer alaı belgelerde ihatenin

yapılmasına engel olan ve duzeltilmesi mtımkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde,
gerekçesi beliıtilmek suretiylc ihale saatinden önce ihaIeyi iptal edcbilir.

(2) Bu durumd4 iptal nedeni bğlinilmek sur€tiyle ihalenin iptal ediIdiği isteklilere hemen ilan edilerek
duyurulur, Bu aşamaya kadaı teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrtca tebliğ edilir. ihalenin iptal edilmğsi
halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isıetlilere iade edilır ihalenin ıpıal
edilmesi nedeniyle isteklilerce Ü.iversiıeden he.han8i bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) ihalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilefek yeniden ihaleye çıkılabilir.
Yısık liil ve d8vrınlşl8r
MADDE 37 - (l) İhalelerde aşağıda belinilen fiil veya davranışlaıda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit nüfuz kullanm4 çlkaı sağlama, anlaşm4 inikap, ruşvet suretiyle vcya başka yollarla ihaleye
ilişkin işlemlere fesat kanştrmak veya buna tcşebbüs etmek.

b) isteklileri tereddüde düşürmek, kattllmı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik
etmek, .ekabdi veya ihale karülnı etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sa.tıte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlafa teşebbüs eımek.

ç) ihalelerde bir istekli taİafından kendisi veya başkalaıı adına doğrudaıı veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekaleten birden fazla teklif vermçk.

d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye kaılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bıraklllrlal. Yasak fiil vç dav.anışta bulunulduğu

sözleşme imzalandlktan sonra tespit edilirsç kesin teminat gelir kaydediliı ve genel hükümlere göre ihalç tasfiye edilir.
Yasak fiil veya davranüşlarda bulunanlal hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin Mütevelli Heyetçe kara, altnır.
Alınan bu kaıallar Üniversitece i|an edilir.

lhalenin sözleşmeye bığlınmısl
MADDE 38 - (l) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütun ihaleler bir sözleşmeyc

bağlanır. Üniversite tarafindan hazrlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip yönetici ile yükIenici tarafından imzalanır.
Yüklenicinin onak girişim olması halinde, sözleşmelçr ortak girişimin bütiın onakları tarafından imzalanlr. ihale/ön
yeterlik dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylanırılmasl zorunlu değildir, ihale/ön
yeterlik dokümanlnda belirtilen şaılara aykırı sözleşme düzenlenemez.

sözleşmenin devri
MADDE 39 - (l) Sözleşme, Üniversitelin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk

ihaledeki şa(laİ aİantr.

Teminat
MADDE 40 - (l) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavuldeki Türk Pamsı dlşınd4 teminat olaİak

kabul edilecek değerler ihale yetkilisi talaflndan belirlenebilir ve ilanda göstçrilir.
itirız
MADDE 4ı - (l ) ihale sürecindeki hukuka aykın işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kayblna ),a da zalan

uğrad!ğlnl yahut zaraİa uğaamasıntn muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekliler, ihale stlrecindeki işlem ya da

eylemlerin hukuka aykınlığl iddiaslyla ihalenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz

çdebilirler.
(2) Üniversitece, itiraz 0zerine gerekli inceleme yapllarak on gtln içinde gerekçeli bir karaİ altnlr, Alınan kaİaİ,

itirazda bulunana, diğer aday veya istğkliler ile istekli olabileçeklçre kaıar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir, İlan

ile ihaIe veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabiIeçeklere bildirim yapılmaz,

(3) Üniversiteye itiraz edilmçsi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. itiraz üzerine alınan karaİın son

bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürtnin bitim tarihinden önçe sözleşme

imzalanamaz. itirazdan sonra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yaıaıt bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam

edilmesi ggrektiği onaylanmadıkça Üniversite sözleşme imza|ayamaz. ihalc işIemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olaİak alınan bu onay, sözleşmc imzalanmadan en az yedi gün öncğ itirazda bulunan istekli),e tebliğ ğdilmiş

olmasını §ağlamak üzğre gerekli sü.e dikkate alınarak bildirilir. Üniversite tarallndan usulüne uygun bildirim
yapılmadan sözleşme imzalaımışs4 ihale kaIaİı ve sözleşme hukümsüz sayılür,

Bu Yönetmelik hükümlcrine t8bi olm8yın işlcf
MADDE 42 - (l) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit v9ya döntr sermayeli müesseseler ve özel bütçeli idaIelerin

kurduklaıı birliklerden,



b) Kamu illisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yaIlsmdan fazlasl tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi
teşbbüslerine veya mahalIi idarel€re ait kuruluşlardan,

c) Türk Silülı KuvvçtIerini gUçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflaı ile sermayesinin yarısından fazlası
bu vakıflaıa ait olan kuruluş, şirket ve müğsseselerden,

Ç) Özel kanun ile kurulaıı tüzel kişiliğe sahip ve onaklartnın veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak
olmayanIarın ürünlerini ala., işltyğn, değerlendiıçn, iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yara},an araç ve gereçleri
sağlayan onaklüklaI ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlaıla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüze| kişilige süip kuruluşlaıdan,
e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelcrinden,

0 Eğitim öğetim faaliyetleIiyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlaıda bu Yönetmelik hilkümlerine tabi olmayıp, bu altmlar doğrudan tahmini bede1 beIirlenmek

surctiylc yapılır.
(2) Üniversite iktisadi işletmeIerinçe yapllaİ satlşlaİ ile sağlık uygulama ve alaştlfma rnerkezi gibi eğitim

öğretim faaliyederi sIraslnda üretilen hizmetlerin satışlarlnda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Afaşt|rma geliştirmc fonlırl kıP§amIndıki mal ve hizmet allmlarl
MADDE 43 - (l) Kamu kurum vç kuruluşları ile uluslaıarası kuruluşlaıın araştırma geliştirme projeleri için

sağladıklaıı fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlaıı, Ünivçrsitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak
kaydıyla fonun lahsis amaçı ve miktalt esas a|tnaralq fon sağlayaıı kururn/kuruluş ile yapılan protokol ççrçevesinde
belirlenecek usule göre gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımIanna ilişkin hllküm bulunmaması halinde bu
Yönetme lik hükümleri uygulanlr.

Çelişki halinde uygulınrcık mevzuıt
MADDE 44 -(1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vak|f Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri

arasında çelişki olması halinde Vaktf Yukseköğretim Kurumlan Yönetmeliği hukümlgri uygulanır.
Yüriirlükten kıldlrllİn yönetmelik
MADDE 45 - ( l ) l5/5120|6laIihli ye 29'7 |3 sayılı Re§mi Gazete'de yayımlanan Biruni Üniversitesi Saın Alma

ve ihale Yönetmeliği yüriırlükten kald!rılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 - ( l) Bu Yönetmelik yaylm taİihindğ yortlrlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47-(l) Bu YönetmeIik hukümlerini Biruni Üniversitesi M(]ıevelli Heyeti Yürütür.


