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1- fişim , ^
bendine göre Pazarlık Usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale 
edHecektirv İstekler yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelm üstüne

jl^^Ç&âbİİİÖ^
2-- ^ p g ıia  blliMleh t â ^
3- İtele Şaftnahıesi mesai saatleri içinde  ̂Millî Eğitirn̂  ̂ M görülebilir ve 

Müdürlüğümüzün http://aksarav/meb.gov.tr adresindeki kantin ihaleleri bölümünden temin edilebilir.
yâ f a k s l a /:■

5- İhale neticesinde; ihale bedeli 10.000.-TL ve üzerinde olan işlerde sözleşme yüklenici ile bir adet kefil

6~ Sözleşme bedeli 10.000.-TL üzerinde olan ihalelerde sözleşme imzalanmadan önce kefile ait 
ikametgah felfeşi nüfâs cüzdaııı fbtofopisi ve kesM 

\:7r Bir ki$i birdeiı fazla kaıltfiırçÖ^ ikinci bir kantin için ihaleye

hitmedeıi işlfetaıeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye 

9- M bedii öari işletme dön^m

2- Sabıka kaydı oh^ö^^ ilişkin Cumhuriyet Savcılığmdân alınan Adli Sicil Belgesi. Alman bu 
belgede ^Adli Sicil Kaydı” veya 66Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı

3- İkametgâh belgesi
i 4 4 teminatın Alksâray ■ - ̂Tİfeİ. :'::;-86̂ S-';!2̂ S50 •' 01-: nolu

hesaba yatırıldığına dair banka dekontu (2 suret)
5- Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu |  

hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak,’C  
katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs 
bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. Bu belgelerden en az birine
ilişkin belge fotokopisi. iVv:'iv V '

6- Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname.
7- Muhammen bedeli 10.000.-TL ’nin üzerinde olan ihaleler için kefile ait ikametgah belgesi nüfus 

cüzdanı fotokopisi ihale komisyonuna ibraz edilecektir.

Keyfiyetiilan olunur.

Not : Yukarıda istenilen belgelerden dstllarî verilecek. Fotokopisi istenilen
C , belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak

; 1iz0e,, v -. ■

http://aksarav/meb.gov.tr


r. G1NEB ŞARTLAR

Ünsal Ort^okııluttda buto  işletme haldimm 2886 S^ılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddelerine göre
yerilmesi (kiralama) şaitoamesinin konusunu oluşturmaktadır!

M addel
Madde 3 -  İşletilen yerde kullanılacak elektrik, su, havagazı ve ısıtma sayaçlarının teknik bakımdan genel 

tesisattan ayrılmasının mümkün olmaması ve bu giderlerin İdarece karşılanması halinde, bu giderler karşılığı olarak 
defterdarlık veya inalınüdürlüklerince tesp edilecek bedel, okul aile birliklerine ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen 
işletme hakkı bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 
maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zam

M
?;v-'. v ,  /"

sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa 
birer yıllık sözleşnieler düzenlenmek kaydıyla en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir. Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale 
bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi 
(ÜFE-birönceki yılın aynı ayma göre yüzde değişim) oranında artırılır. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin unsurlarda 
önemli ölçüp (öğrenci mevcudunda en az %25 oranında azalış veya artış, kiracının cirosunu önemli derecede
etkileyecek Bakanlık tarafından getirilen kısıtlayıcı düzenlemeler) olması halinde, muhammen bedel yeniden tespit 
edilerek mevcutkiracıya aynı usulle ihale edilerek yeni sözleşme düzenlenir.

MÂDÖfi 7- Kiracı dokuz ay üzerinden belirlenen yıllık kira bedelinin %3 arz bedelini peşin olarak veya üçer 
aylık dönemler itibarıyla donemi takip eden aym onugp ĝ inü sonuna kadar defterdarlık/mal müdürlüğü hesabına 
Ödeyecek ve ödeme dekontunun aslını birlige/ökurmüdürl«teJ^slim edecektir.

alan kıra bedelinin %20’si İl Millî Eğitim 
5 ^ ı %tarihleri arasında yatırarak dekontlarını

sayılı A 
fzammı uygulan;

K
Müdürliığüııe, %âO’i de W göstereceği hesapla
birlıge/okul m iidur^

-■' deprem, su baskını vs.), b
gibi mücbir $ebep durumlarmda eğitim ve öğretime ara v<

sözleşmesi birlikçe tek t^aflı olarak feshedilir. Bu durumdi 
varsa kalan tutar kiracıya iade edilir. Kiracı, bu işlemden dola;

Süresinde ödenmeyen işletmebedeline 21/7/1953 ti 
Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda g<

Kesin teminat ve iade şekli
MADDE 8- Kesin teminat tutarı, bir yıllık kira be 

bitiminde, birliğin herhangi bir alacağının kalmaması hâlinde kiracıya i l  
Genel hükümler
MADDE 9- Kantin bizzat kiracı tarafından çalıştırılacaktır. K; 

gayri resmî devir ve temlik yapılamaz.
Kiracının ölümü hâlinde; varislerin noterden alınm i|j^ak kararıyla, bun! 

şartlarını taşımaşı, bir başka kantin işletmemesi, sözleşme yükümlülüklerini devam ettirm# 
yönetimi sözleşmeyi devam ettirebilir.

Zorunlu askerlik görevi veya iş göremeyecek derecede ağır hastalık sebebiyle kii 
başında bulunamaması hâlinde, şahsi sorumluluğu devam etmek kaydıyla, askerlik görevinin5 
hastalık bitimine kadar noter vekâleti ile vekil Jfiyin eder. Vekil tayin edilen, yerine vek 
sorumluluklarını yerine getirmekle sorumludur.

Kantinler, bu şartların dışında hiçbir ş§ g devir, temlik edilemez, başkasına kiraya 
tarafından Çalıştırılamaz.

MADDE 10- Kantinin işletilmesinde 6,
Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mec 
kullanılır. Ödeme kaydedici cihazın kullanılamaz 
belirtilen fatura veya perakende satış fişi kesilir.

MADDE 11-Sözleşme konusu kantin 
sayaçlarından ayrı ise tahakkuk eden fatura bedeller]

ibi olayların çıkması ve benzeri hâller 
kira tutarı o aym kira bedelinden

üst üste ödemeyen kiracının 
inat tutarından majpup edilir

Sın Tahsil Usulü

kesin teminat sözleşme

çalıştırılamaz, resmî veya

isinin ihaleye katılma 
jjetmesi kaydıyla birlik

geçici olar§HIİinin
..göreı ^ ^ § ır
len|İ*"gcMİf' ve

tarihli ve 3100 sayılı Kaı 
ında Kanım gereğince 
larda, 4/1/1961târ|



tarafından tespit edilecek mîktat taha^ deffierdarlıkMalmüdMüğü/il özel idaresine ödenmek üzere kiracı
tarafından okul yönetimine ödenfĉ ^

Kantin ve benzeri yerlerin elektrik, şu ve doğalgaz gibi tesisatın ilk işlem giderleri birlikçe yerine getirilir, 
abonman, kullanım ve tamir giderleri ise k ira ^

MADDE 12-İşletme hakkı verilen kantinin bulunduğu yer, idarece mahallinde tanzim edilecek tutanakla 
işleticiye teslim edilir; Tutanaklateslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup 
olmadığı; işletme hakkı yerilen taşınmaz İçerisindeki malzemenin çeşit ve d e ğ e r i  ayrı ayrı belirtilerek teslim
tutanağı düzenleniri ̂Bü tutaiiâk birlî^okul yönetimi yetkilileri ile işletme hakkı verilen kiracı tarafından imzalanır.

MADÖE 13  ̂Kantin ye benzeri yerin işletme hakkı sona erdiğinde, kiracı söz konusu kiraladığı yeri kullanımına 
bırakılanmalzemelerle birlikte birlik,okul/kurum yönetimine bir tutanakla teslim eder.

MADDE 14- Kiracı; temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunmak zorundadır. İşletmeci gıda 
maddelerini hijyen güvenliğinin sağlanması için kırtasiye, temizlik ve benzeri maddeleri diğer maddelerden ayrı yerlerde 
Satışa sunar. Ayrıca sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri alır. Kiracıdan kaynaklanan tedbirsizlik, 
ihmal ve kusur gibi nedenlere bağlı meydana gelecek zarar ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

Fiziki m hijyen güvenliğinin sağlanması için Türk Standartları
Enstitüsü’nün (TSE) yayımladığı 13275,13284 ve benzeri diğer standart kriterlerine uyulur.

a) Kiracının 26/9/2Ö04 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, 
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet* hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun * Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar* başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde 
düzenim maddelerde yer alan suçlardan birinden mahkûm olması,

b) İşletme hakkı verilen yerde, işletmecinin ve yanında çalışanların; devletin güvenliğine aykırı, eğitim öğretim 
ortamını bozan davranışları, genel ahlaka aykırı görsel, yazılı yayınlar vb. malzemeyi bulundurduklarının tespiti halinde,

birlik yönetimi kiracmm sözleşmesini tek tamflı jeshçder. Bu işlemden dolayı kiracı hiçbir hak talep edemez.
MADDE 16-Kiraçı, ilgili bakanlık/bakanlıkları 

ve içecek ve benzeri diğer hususlara ilişkin olarak yayımL
MADDE 17- İşletme hakkı verilen yerde hiç 

enerj i içecekleri bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. Kantii 
beden sağlığına faydalı gıda ve içeceklerin bulundurulması 

 ̂ ; MAÖD|E:'; 18- İşletilen yerin; sözleşme hüküm! 
halinde tebligatı müteakip onbe§ güiı içiiıde bu yerlerin tahl

kalfalık ve işyeri açma belgelerinden en az birine sahip ö:
Çalışan kişilerin bu özelliklere haiz olmaması hâlinde birlik

maddesine göre belirlenen fiyat tarifesini, 23/2/1995 tarihli ve 
uygulaması ile ilgili yönetmelik gereği öğrencilerin rahatlıkla göre]

MADDE 21-t Sözleşme süresi içerisinde pkuluri fiziki 
faaliyetine devam ettirilmesi durumunda, yeni okulda işletmeci yoksi 
yangın, onarım ve benzeri nedenlerle geçici olarak eğitim.■ ve öğretime ari 
kirası dondurulur. Okulun faaliyete geçmesini müteakip dondurulan süre sözleg 

Cezai işlenıler
MADDE 22- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmej^feshinden soı 

etmediği takdirde, her geçen gün için kiracı işletme bedelinden a^pSlarak aylık kira 
öder. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliye sinin gefiiktirilm e sine neden olanı;

Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi Sona ermeden faaliyetini durdfl| 
dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi vey< 
sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, birlik tarafından feshedilerek ayri

ve benzeri yerler ile buralarda bulundurulacak yiyecek 
diğer düzenlemelere uymak zorundadır.

il alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri ile 
gıda kodeksine uygun öğrencinin ruh ve

tâlinde Bakanlıkça ihtiyaç duyulması

jifika ile kurs bitirme, ustalık, 
ilecek kişiler istihdam edilir.

uruluşları J^iBhunun 62 nci 
runmasiillakkında Kanun ve

başka adresteki okulda 
am edecektir. Güçlendirme, 
kiracının çalışma süresi ve 

şenir.

hüküm almaya gerek kalmaksızın 2886 sayılı D< 
kaydedilir ve cari kiralama dönemine ilişkin (9 aylık! 

Bu söMeşmede yazılı olan hususlara söz 
MADDE 23- Bu sözleşmede düzenlen 

Anlaşmazlıkların çözümü 
MADDE 24- Sözleşme süresinin biti: 

Kanun hükümleri gereğince yasal yollara başvur 
Müdürlüğü/İl Özel İdaresine bildirilir.

fiu sözleşmeden doğan ihtilafların hâl mercii

et İhale Kanununun 62 nci maddesine gö: 
a 12 aylık) kira bedeli tazminat olarak tahsil 

apılmasmdan sonra yapılan itirazlar kab 
ususlarda bu Yönetmelik hükümlj

.taşınmazı idareye teslim 
’ü oranında ayrıca ceza

■İli,'fiil,
^sî||iralanan yeri J f  acı 

mhsatlarınlllfr ne 
jgsto | |S în | | |  ve

sayılı
mat
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yüklenici ile şöileşıttfe <İe imzalamam veya vazgeçmesi halinde geçici teminatı irat
k^idediler^ iiafelptâi ediIMiş ;^^ıîir ’ - ■ ;■'

': i-Ik-’3 iş günü içinde; ikinci sıradaki kişi ise 1.
şıradaki kişinin sfeleşıtteyi i^zalttanaasi halinde, süresinin bitimini takip eden 3 iş günü içinde sözleşme imzalamaya 
davet y â ^ ı  i>iekli^eâeıi İl Millî Eğitim

]\4adde 20 ^  Yt^leıiici i^ eden 3 iş günü içinde Arz Bedelini, Kesin Teminatı, İlk ayın Kirasını
ilgili Ökuİ-Aile Ö ir l i^  yatıracak ö lı^  anılan bedelleri y

27 -  Belirlenen nıuhammen bedeT2(H^ olup;
sözteşme, düzenlenec^c o lan1 "7/Ö2y2Ö 16-17/06^ tarilıleri âraslıiı kapsayacaktır. 2016-2017 eğitim öğretim yılı cari 
İşletme dönemi için düzenlenecek; olan 01709/2016 tarihinden geçerli sözleşme ise; 2015-2016 eğitmı öğretim yılı cari 
işletmedönemim kapsamaktaolanbödeTüzerindeh^ÛFll oranında ^ ı ş y ^


