
	
Ceza	İnfaz	Sisteminde	Sivil	Toplum	Derneği	

Finansal	Politikaları	

 

FİNANSAL	İLKELER	

CİSST,	 finansal	politikalarında	şeffaflık,	hesap	verebilirlik,	ayrım	gözetmeme	ve	adil	 rekabet	
ilkelerini	benimser.	

CİSST,	yolsuzluk	karşıtı	politikanın	bir	parçası	olarak	aşağıdaki	kararları	kabul	etmiştir:	

CİSST’ın	 idari	 ve	mali	 denetiminden,	 5253	 sayılı	Dernekler	 Kanunu’nda	da	belirtildiği	 üzere	
denetleme	 kurulu	 sorumludur.	 Denetleme	 kurulu,	 bir	 yılı	 aşmayan	 sürelerde	 idari	 ve	mali	
konularda	rapor	hazırlayıp	Genel	Kurula	ve	yönetim	kuruluna	sunar.	

Yönetim	Kurulu	kararı,	üyelerin	 salt	 çoğunluğunun	yazılı	 talebi	 veya	Denetleme	Kurulu’nun	
gerekli	gördüğü	hallerde	süreye	bakılmaksızın	idari	ve	mali	denetim	yapılır.	

Yönetim	 Kurulu,	 Denetleme	 Kurulu’nun	 talep	 etmesi	 halinde	 gerekli	 bütün	 dokümanları	
sunmakla	yükümlüdür.	

Denetim	 Kurulu;	 derneğin,	 tüzüğünde	 gösterilen	 amaç	 ve	 amacın	 gerçekleştirilmesi	 için	
sürdürüleceği	 belirtilen	 çalışma	 konuları	 doğrultusunda	 faaliyet	 gösterip	 göstermediğini,	
defter,	hesap	ve	kayıtların	mevzuata	ve	dernek	tüzüğüne	uygun	olarak	tutulup	tutulmadığını,	
dernek	tüzüğünde	tespit	edilen	esas	ve	usullere	göre	ve	bir	yılı	geçmeyen	aralıklarla	denetler	
ve	 denetim	 sonuçlarını	 bir	 rapor	 halinde	 yönetim	 kuruluna	 ve	 toplandığında	 genel	 kurula	
sunar.	

Denetim	kurulu	üyelerinin	istemi	üzerine,	her	türlü	bilgi,	belge	ve	kayıtların,	dernek	yetkilileri	
tarafından	gösterilmesi	 veya	 verilmesi,	 yönetim	yerleri,	müesseseler	 ve	eklentilerine	 girme	
isteğinin	yerine	getirilmesi	zorunludur.	

Derneğin	mali	işlerinden	“Mali	İşler	Sorumlusu”	sorumludur.	Mali	İşler	Sorumlusu,	periyodik	
olarak	 Yönetim	 Kurulu’nu	 bilgilendirir.	 Derneğin	 mali	 dosyaları	 ve	 banka	 hesaplarının	
dökümleri	bütün	yönetim	kurulu	üyelerinin	denetimine	açıktır.	

 

SATINALMA	İLKELERİ	

CİSST,	satın	alma	politikası	olarak;	

2000	TL	ve	üzerindeki	satın	almalarda	satış	sözleşmesini	

5000	TL	ve	üzerindeki	satın	almalarda	üç	teklif	almayı		

50.000-100.000	TL	arasındaki	satın	almalarda	pazarlık	usulüyle	ihale	yöntemini		

100.000	TL	üzerindeki	satın	almalarda	ilan	yoluyla	ihale	yöntemini	kural	olarak	benimsemiştir.		



5000-50.000	 TL	 arasındaki	 satın	 almalar	 mağaza	 zincirlerinden	 gerçekleştirildiğinde	 reyon		
veya	internet	sitelerinde	belirtilen	fiyatlar	teklif	olarak	kabul	etmektedir.	

	

Derneğimiz	satın	alma	işlemlerinde	aşağıdaki	ilkelere	uymayı	taahhüt	eder:	

Ayrım	Gözetmeme		

Ürünlere,	 hizmetlere,	 tedarikçi	 firmalara	 veya	 hizmet	 sunucularına	 milliyetleri,	 dinleri,	
cinsiyetleri,	cinsel	yönelimleri	bakımından	ayrım	yapılamaz.		

	

Adil	Rekabet	

Rekabet	oluşmaması	 için	güçlü	ve	objektif	bir	 sebep	olmadığı	 sürece,	ürünlere,	hizmetlere,	
tedarikçi	 firmalara	veya	hizmet	sunucularına	ulaşırken	sözleşme	imzalayacaklara	yönelik	bir	
rekabet	ortamı	yaratılır.		

Sözleşme	 usullerinde	 gerçek	 ya	 da	 potansiyel	 katılımcılarla	 yapılan	 görüşmelerde	 rekabeti	
zayıflatıcı	 davranılamaz.	 Bunun	 anlamı,	 bütün	 taraflara	 kazanabilecekleri	 tekliflerle	
gelebilmeleri	için	eşit	bilgi	ve	fırsat	sağlanmasıdır.	

Bir	 projenin	 hazırlanmasına	 katılan	 uzman	 ya	 da	 firma,	 ihalenin	 hazırlanmasına	 yönelik	
işlerden	hariç	tutulmalıdır.	Çünkü	bu	haksız	rekabete	yol	açabilir.	

	

Kolay	Anlaşılabilir	Teknik	Şartnamenin	Hazırlanması		

Şartname;	satın	alınacak	mal,	hizmet	veya	yapım	işinin	sahip	olması	istenen	teknik	özellikleri	
ve	 alım	 işleminin	 hukukî,	 ticarî,	malî	 ve	 idarî	 esas	 ve	 usullerini	 gösteren	 belgelerdir.	 Teklif	
sahipleri,	 alıcıların	 gereksinimlerini	 kesin	 olarak	 bilmemeleri	 durumunda	 etkin	 bir	 şekilde	
yarışamazlar.		

İlan	konusu	 iş	kapsamında	 isteklilere	duyurulması	gereken	tüm	 idari,	mali	ve	 teknik	bilgiler	
şartnamelerde	yer	almalıdır.	Şartnameler,	genel	kabul	görmüş	teknik	özellikleri	referans	alarak	
ve	 gerek	 duyulduğunda	 kalite	 güvence	 standartlarını	 ve	 uygun	 belgelendirme	 koşullarını	
dikkate	alarak	hazırlanmalıdır.	

Şartnamelerde,	 varsa	 ulusal	 ve/veya	 uluslararası	 teknik	 standartlara	 uygunluğu	 sağlamaya	
yönelik	 düzenlemeler	 de	 yapılır.	 Bu	 şartnamelerde	 teknik	 özelliklere	 ve	 tanımlamalara	 yer	
verilir.	 Belli	 bir	marka,	model,	 patent,	menşei,	 kaynak	 veya	 ürün	 belirtilemez	 ve	 belirli	 bir	
marka	 veya	modele	 yönelik	 özellik	 ve	 tanımlamalara	 yer	 verilemez.	 Ancak,	 ulusal	 ve/veya	
uluslararası	 teknik	 standartların	 bulunmaması	 veya	 teknik	 özelliklerin	 belirlenmesinin	
mümkün	olmaması	hallerinde	"veya	dengi"	ifadesine	yer	verilmek	şartıyla	marka,	patent	veya	
model	belirtilebilir.	

Etkin	Duyuru	

İlan	sürecinin	sağlıklı	bir	şekilde	yürütülebilmesi	için	ihtiyaçların	net	bir	şekilde	tanımlanması	
ve	rekabet	koşullarını	sağlayacak	şekilde	çok	sayıda	potansiyel	istekliye	ulaştırılması	önem	arz	
etmektedir.		



İlanların	 tüm	 potansiyel	 isteklilere	 ulaşacak	 şekilde	 uygun	 medya	 araçları	 ile	 duyurulması	
gerekmektedir.	 Bu	 amaçla,	 CİSST	 bir	 teknik	 şartname	 hazırlayarak	 kendi	 internet	 sitesinde	
teklif	duyurusu	yapar.		

Önemi	gittikçe	artmakta	olan	internet	ortamının	kullanımı	ve	teklif	sahiplerinin	bilgi	almak	için	
nereye	başvuracaklarını	bilmeleri	oldukça	önemlidir.	Derneğimiz	buna	dikkat	eder.	

Yeterli	Zaman	Tanınması	

İhale	süreçlerinde,	 ilanı	takiben	başlatılan	sürelerin	belirlenmesinde	yapılacak	işin	özellikleri	
göz	önünde	bulundurularak	potansiyel	 isteklilere	başarılı	teklif	hazırlayabilmeleri	 için	yeterli	
zaman	tanınmalıdır.	Teklif	süreleri	15	günden	az	olamaz.	

İlgili	Objektif	Kriterlerin	Kullanılması	

Uygun	olmayan	adayların	elenmesi,	prosedürlere	göre	isteklilerin	seçilmesi	ve	yararlanıcı	için	
ekonomik	olarak	en	avantajlı	 teklifin	belirlenmesinde	kullanılan	değerlendirme	kriterlerinin	
belirlenmesinde,	 tarafsızlık,	 eşit	 muamele	 ve	 ihtiyaçlara	 uygunluk	 kriterlerini	 karşılaması	
gerekir.	 Değerlendirme	 kriterlerinin	 belirlenmesinde,	 çıkar	 ilişkisi	 doğurabilecek	 ya	 da	
herhangi	 bir	 kişi,	 firma,	 kurum/kuruluş	 veya	 markayı	 ön	 plana	 çıkaracak	 veya	 imtiyaz	
sağlayacak	hüküm	ve	tasarrufa	yer	verilmez.	Değerlendirme	sürecinde	kullanılacak	kriterler,	
tüm	potansiyel	isteklilerin,	tarafsız	bir	ortamda,	eşit	şartlar	altında	ve	tam	rekabet	koşullarında	
yarışmalarını	 temin	 edecek	 objektif	 kriterler	 olmalıdır.	 Değerlendirme	 kriterleri	 ihale	
dosyasında	bulunur.	

Yeterli	Kayıtların	Tutulması	

İleriki	dönemlerde	önceden	alınmış	kararlarla	ilgili	herhangi	bir	 iddia	ya	da	şüphenin	olması	
durumunda,	 tüm	 işlemlerin	 doğrulanabilir	 olması	 önemlidir.	 Bu	 yüzden	 kayıtlar	 (teklifler,	
değerlendirme,	raporlar	vb.)	kararların	nedenlerini	gösterecek	şekilde	iyi	tutulmalıdır.	PRAG	
kuralları,	düzenlenen	sözleşmelerde	son	ödemenin	yapılmasını	takiben	kayıtların	en	az	7	yıl	
saklanmasını	gerektirmektedir.	

	

SATINALMA	KURALLARI	

	

Tabiiyet	kuralı:		

İhale	usullerine	katılım	ilgili	projenin	şartnamesinde	bir	sınırlama	olmadığı	sürece	tüm	gerçek	
ve	yasal	kişilere	eşit	şartlarla	açıktır.	

Menşe	kuralı:		

Mal	 alımı	 sözleşmesi	 kapsamında	 satın	 alınan	 tüm	mallar	 ve	 ekipmanlar	 için	 ilgili	 projenin	
şartnamesinde	bir	sınırlama	olmadığı	sürece	menşe	kuralı	aranmaz.	

İlgili	projenin	şartnamesinde	sınırlama	olması	durumunda	bu	sınırlama	ve	şartnamenin	usulleri	
esas	alınır.		

Satın	alım	sözleşmeleri	ödemelerden	önce	yapılır:		

Satın	 alım	 sözleşmeleri	 ödemelerden	 önce	 yapılır.	 Sözleşmeler,	 geriye	 dönük	 yapılamaz.	
Dolayısıyla	sözleşme	imzalanmadan	önce	herhangi	bir	para	ödemesi	yapılamaz	ve	hiçbir	mal	
ve	hizmet	alınamaz.		



	

İHALE	USULLERİ	

İhale	usulleri	aşağıda	belirtilir.		

Sözleşme	türü	(hizmet,	mal	veya	yapım	işi	alımı);	
	

• Sözleşme	büyüklüğünün	50.000-100.000	TL	arasında	olduğu	durumlarda	pazarlık	
usulü	(İlan	olmadan,	en	az	üç	farklı	tedarikçiden	üç	tam	/	uygun	teklif	alınmalı)	
uygulanır.	

• Sözleşme	büyüklüğünün	100.000	TL’den	fazla	olduğu	durumlarda	ilan	yoluyla	ihaleye	
çıkılır	ve	en	az	üç	farklı	tedarikçiden	üç	teklif	alınır.	

	
Sözleşmenin	büyüklüğü	saptamak	için,	aynı	tedarikçi	/	hizmet	sağlayıcı	/	yükleniciden	temin	
edilebilecek	benzer	mal,	hizmet	ve	yapım	işleri	gruplandırılmalıdır,	ör:	bilgisayarlar	ve	yazıcılar,	
tüm	planlanan	yayınlar	vb.		
	

a)	Teknik	Şartname	/	İş	Tanımı	hazırlanması	

Teknik	şartname	hazırlanırken,	ihtiyaçların	detaylı	bir	biçimde	ortaya	konulur.		Satın	almaların	
kaç̧	kalemden	oluştuğu,	 işin	tamamının	tek	bir	firmadan	temin	edilip	edilemeyeceği,	birden	
fazla	 kalem	 oluşturulup	 oluşturulmayacağı	 bu	 aşamada	 belirlenir.	 İlgili	 proje	 kapsamında	
benzer	 malların	 gruplanarak	 tek	 seferde	 alınma	 durumu	 söz	 konusuysa	 buna	 uyulması	
gerekmektedir.	

Satın	alımı	gerçekleştirilecek	kalemler	belirlendikten	sonra,	bu	kalemlerin	teknik	detaylarını	
içerecek	bir	şartname	hazırlanır.		

Şartnamelerde;	ilgili	proje	için	gereklilik	değilse	belli	bir	marka,	model,	patent,	menşei,	kaynak	
veya	ürün	belirtilemez	ve	belirli	bir	marka	veya	modele	yönelik	özellik	ve	tanımlamalara	yer	
verilemez.	

Şartnamelerde,	talep	edilen	hizmetlerin,	mal	ya	da	yapım	işlerinin	özellikleri	belirtilir	(kalite,	
performans,	yapım	işi	detayları,	güvenlik	ya	da	boyutlar	gibi).		

b)	İhale	Dosyasının	Hazırlanması		

İhale	 dosyasının	 hazırlanması	 50.000	 TL’nin	 üzerindeki	 tüm	 satın	 alma	 sözleşmelerinde	
zorunludur.		

İhale	 dosyası,	 sözleşme	 yapma	 kriterlerini	 içerir.	 Derneğimiz,	 ilgili	 projenin	 gereklilikleri	
doğrultusunda	kendi	kriterlerini	 saptamakta	özgürdür.	Tüm	sözleşme	çeşitlerinde	aşağıdaki	
seçenekler	kullanılabilir:		

1.	Ekonomik	olarak	en	avantajlı	teklif:	Bu	seçenek	kalite	(teslimat	tarihi,	işletme	maliyetleri,	
maliyet-etkinlik,	kalite,	estetik	ve	işlevsel	özellikler,	teknik	değer,	satış	sonrası	hizmet	ve	teknik	
destek)	ve	fiyat	birleşimidir.	Eğer	bu	seçenek	tercih	edilirse,	kalite	ve	fiyatın	ağırlıkları	 İhale	
Dosyasında	belirtilmelidir.		

2.		Yalnızca	en	düşük	fiyat:	En	düşük	fiyat	seçeneğinin	bir	seçim	kriteri	olarak	yalnızca	satışa	
hazır	 standart	 mallar	 ya	 da	 bilgi	 teknolojileri	 ekipmanı	 (bilgisayar,	 yazıcı	 vb)	 alınması	
durumlarında	kullanılabilir.		



İhale	dosyası	 seçim	kriterlerini,	 yani	 tedarikçinin	 /	 yüklenicinin	 /	hizmet	 sağlayıcının	 teknik,	
profesyonel,	 ve	 ekonomik	 kapasitesi	 için	 asgari	 koşulları	 içerebilir.	 Bu	 kriterler,	 ayrımcı	
olmamalı	ve	rekabeti	önlememelidir.		

c)	İhale	Daveti	

Pazarlık	Usulü’nde	derneğimiz,	istenen	hizmet	/	mal	/	yapım	işini	temin	edebilecek	en	az	üç	
uygun	firmayı	belirler	ve	kendilerine	ekleriyle	birlikte	yazılı	ihale	davetiyesini	gönderir.	Firma	
seçimi	yapılırken,	piyasa	itibarı	ve	istenen	mal	/	hizmet	/	yapım	işinin,	firmanın	normal	faaliyet	
alanlarının	 bir	 parçası	 olmasına	dikkat	 edilir.	 Teknik	 Şartname	 /	 İş	 tanımını	 da	 içeren	 İhale	
Dosyası,	İhale	Davet	Mektubunun	ekidir.			

İlan	 Yoluyla	 İhale	 Yöntemi’nde	 hazırlanan	 İhale	 Davet	 Mektubu,	 İhale	 Dosyası	 ve	 Teknik	
Şartname	derneğimizin	web	sitesinde	yayınlanır	ve	bu	duyuru	sosyal	medya	hesapları	yoluyla	
yaygınlaştırılır.	

d)	İhale	Tekliflerinin	Değerlendirilmesi		

İhale	 teklifleri;	 Değerlendirme	 Komitesi	 tarafından	 açılır	 ve	 değerlendirilir.	 Değerlendirme	
Komitesi’nde	ilgili	projenin	yürütücüsünün/yürütücüleri	ve	Yönetim	Kurulu	üyelerinden	en	az	
3’ünün	katılımıyla	oluşturulur.	Tüm	değerlendirme	süreci	yazılı	olarak	raporlanır	ve	kayıt	altına	
alınır.		

Değerlendirme	sürecini	içeren	dosyanın	bir	kopyası	saklanır.	Bu	dosyada;	ihale	dosyasının	bir	
kopyası,	alınan	tüm	teklifler,	değerlendirme	dokümanları	(Değerlendirme	Raporu,	Sözleşme	
ve	daha	sonra,	faturalar	ve	makbuzlar)	bulunur.	

	

	


