
KİRA ŞARTNAMESİ 
 

I- GENEL ŞARTLAR 
 MADDE 1- 

 Kiraya verilecek taşınmazın; 

 İli : Sivas 

 İlçesi : Gürün  

 Mahalle/Köyü : Burçevi Mahallesi 

 Mevkii : Kayseri-Malatya Yolu Üzeri  

 Ada No / Sayfa No :779/ 

 Parsel No / Sıra No : 3 

 Yüzölçümü (m2) : 20 m2  

 Sınırları : Gürün Devlet Hastanesi 

 İmar Durumu : İmarlı 

 Niteliği : Hastane 

 

 

(Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler 
yazılacaktır) 

 Kiralanacak Olan Yer ve Amacı : Burçevi Mah. 779 Ada ve 3 nolu parselde 
bulunan 13.3 m2 kapalı alan, 6.7 m2 açık alan olmak üzere toplam da 20 m2 alanın kiraya 
verilmesi 

 
MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Gürün Devlet 

Hastanesi Baştabipliği ihale komisyon başkanlığınca toplantı salonunda  14/09/2022  tarihinde Çarşamba 
günü saat 14.00 da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 

MADDE 3- İhale Gürün  Devlet Hastanesi Baştabipliği ihale komisyon başkanlığınca, 
10/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45 maddesine göre Açık 
İhale Usulü ile yapılacaktır. 

MADDE 4- Taşınmazın kira süresi 36 (Otuzaltı) aydır. 

MADDE 5– Taşınmazın tahmin edilen yıllık kira bedeli 23.400,00 TL 
(YirmiüçbinDörtyüzLira)ve geçici teminat miktarı 2.340,00TL (İkibinÜçyüzkırkLira) dir.  

Nakit olarak yatırılacak teminat bedelleri Gürün Devlet Hastanesinin Halk Bankası Sivas 
Şubesi TR320001 2009 6990 0005 0000 72 İban Numaralı hesabına yatırılacaktır. 

MADDE 6- Üç yıllık ihale bedeli üzerinden yüzde altı (%6) oranında kesin teminat alınır. 
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra 2886 
Sayılı Devlet İhale Kanununun 56. Maddesindeki hükümlere göre kesin teminat iade edilir. 

MADDE 7- İlk bir yıllık kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir 
önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE - bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. 

İlk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık 
dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit 
taksitle ödenir. 

Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 



Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. 

MADDE 8- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine 
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve 
Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.  

MADDE 9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

MADDE 10- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları harcama yetkililerince, karar 
tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Harcama yetkililerince 
karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 

Harcama yetkililerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) 
işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla 
tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci (yedinci) gün, kararın müşteriye veya 
vekiline tebliğ tarihi sayılır. 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale 
kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde müşteri; kesin teminatı 
yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, sözleşmenin notere tescili gereken hallerde notere tescil ettirmek ve 
ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı 
takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye 
gelir kaydedilir ayrıca, müşteri hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi 
uyarınca işlem yapılır. 

İdare de aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede 
belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki 
muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından 
imzalanır. 

Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar. 

MADDE 11- Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler 
haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, 
kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz. 

MADDE 12- Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü 
tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi 
onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak 
önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı 
Hazineye ödemek zorundadır. 

MADDE 13- Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, 
sözleşmeye ortak alamaz (kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç), kiraya verilen yeri 
genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz. Kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde sabit tesis 
yapılamaz. Ancak, kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla 
takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilir. 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 73/A maddesi uyarınca kendilerine alt 
kiracılık hakkı tanınan gerçek ve tüzel kişiler bu haklarını kısmen veya tamamen devredemez ve 
sözleşmelerine ortak alamaz. 

 

MADDE 14- Taşınmaza Bakanlığımızca ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması veya 
taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazminat 
talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde taşınmazı tahliye 
edecektir. 

MADDE 15- Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, 
kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi, işletme ruhsatı alamaması, her ne sebeple olursa olsun işletme ruhsatının iptal edilmesi 
üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesi “Sözleşme yapıldıktan sonra 63 üncü 
maddede yazılı hükümler dışında müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, 



şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli 
ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto 
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek 
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

             Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.” 
Hükmü gereği göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir 
kaydedilir ve tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin sözleşmeler hariç cari yıl kira bedelinin yüzde 
yirmi beşi tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa 
kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.  

MADDE 16- Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir 
tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu 
tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim 
tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup 
olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin 
edilir veya bedeli hastane hesabına yatırılır. 

MADDE 17- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim 
edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde biri (%1) oranında ceza, itirazsız olarak ödenir 
ve bunlardan ayrıca ecrimisil alınmaz. 

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan 
sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez. 

MADDE 18- Kiracı kira süresinin bitiminde derhal, sözleşmenin feshi halinde ise, tebligatı 
müteakip 15 (onbeş) gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralananı rızaen tahliye 
etmemesi halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75 inci maddesine göre kiracı tahliye edilir. 

MADDE 19- Bu şartnamede yer alan, kiraya veren idarece belirlenen ve kira sözleşmesine 
konulan kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde, bu şartnamenin 15 inci maddesine göre 
işlem yapılır. 

MADDE 20- Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder. 

MADDE 21- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

MADDE 22- İhtilafların çözüm yeri Gürün icra daireleri ve mahkemeleridir. 

 

II-ÖZEL ŞARTLAR 
 

Madde 23- Kira süresi ile sınırlı olmak üzere, kiraya verilen alanın Hastane Yönetimince 
uzun süreli veya belirli bir müddet işletme faaliyetini engelleyici bir onarıma tabi tutulması 
halinde işletmeci Hastane Yönetiminin belirlediği alanda faaliyetini sürdürecektir. Bu konuda 
kiracı tarafından herhangi bir itiraz ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. 

Madde 24- Kiralama süresi 36 aydır. Kiracı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın süre 
bitiminde derhal büfe alanlarını boşaltarak teslim aldığı şekilde ve temiz olarak teslim 
edecektir. Kira süresi içerisinde idarenin başka bir adrese taşınması zorunlu olması veya 
tadilat durumlarında idarenin sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkı vardır. Bu durumda 
Kiralayan kişi idareden tazminat talebinde bulunamaz. 

Madde 25- Kiralanacak alan kantin yeri olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir. 
Kiracı taşınmazı kiralama amacı dışında kullanmayacak, üzerine sabit tesis yapmayacak ve bir 
başkasına kiraya vermeyecektir. Kiralanan taşınmazın bakım onarım giderleri kiracı tarafından 
karşılanacaktır. Söz konusu işletme hakkı kiraya verilecek alanlardaki demirbaş malzemeler, 
masa, sandalye, vs. malzemeleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme sona erdiğinde 
veya feshedildiğinde malzemeler kiracı tarafından derhal sağlık tesisinden boşaltılacaktır. 



Madde 26- Kiralama işlemi Sağlık Bakanlığı'nın 2011/43 sayılı genelgesine istinaden 
yapılacaktır. Büfe alanlarını kiralayan işletmeci de bu genelgeye tabidir ve bu genelgeye göre 
hareket edecektir. Sağlık Bakanlığı'nın 2011/43 sayılı genelgesine istinaden Maliye Bakanlığı ile 
yapılan protokolün herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda yapılan kira sözleşmesi de 
herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın sona erecektir. Bu şekilde sona ermeden dolayı idarenin 
herhangi sorumluluğu yoktur ve işletmeci herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. 

Madde 27- Kantin içerisine hastane idaresinin onayı dahilinde ve izin vereceği sayıda 
geçişi ve genel işleyişi engellemeyecek şekilde masa ve sandalye konulabilir. Bu alanlara 
konulacak masa ve sandalyeler genel hastane mimarisine ve konseptine uygun olmalıdır. 
Konulacak masa ve sandalyelerin rengi ve modeli konusunda hastane idaresinin onayı alınacaktır. 
Konulacak masa ve sandalyeler kesinlikle kiralanan alanın dışına çıkılmayacaktır. 

 

Madde 28- İşletme hakkı verilen yerlerde hizmeti sunumu için yeteri kadar eleman 
çalıştırılabilecek bu elemanlar için İdareden onay alınarak iş başlangıcı yaptırılacaktır. İdareden 
onay alınan uygun ve tek tip ve temiz iş elbiseleri giyecektir. (önlük, t-shirt, vb) Kantinde çalışan 
personel sürekli bakımlı ve traşlı olacaktır.  

Madde 29-İşletmeci çalıştırdığı tüm personele ait sağlık raporunu ve idarenin talep ettiği 
diğer testleri yaptıracaktır. Bunlara ait giderler işletmeci tarafından karşılanacaktır. Raporların bir 
sureti İdareye teslim edilecektir. Çalışan tüm personel ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı 
çalışacaktır. 6311 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm sorumluluk, gerekli 
tedbirlerin alınması vb. işlemler işletmeciye ait olacak bu kapsamda idareden herhangi bir talepte 
bulunulmayacaktır. Çalıştırılacak tüm personele, iş sağlığı ve güvenliği eğitimini işletmeci 
tarafından verilecektir. İşletmeci çalışma ortamının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun 
olması için gerekli önlemleri alacaktır. 

Madde 30- Büfede görevli personeller hastane personeline ve hastalara karşı saygılı ve 
kibar davranacaktır. Çalışanların bu yöndeki olumsuz eylemlerinden ve bu konudaki 
eğitimlerinden işletmeci sorumludur. Hastane personelleri ve hastalar ile kesinlikle münakaşaya 
girilmeyecektir. 

Madde 31- İşletme hakkı verilen yerlerin iç ve dış çevre emniyeti, hijyen ve temizlik 
unsurları kiracının sorumluluğundadır ve sürekli temiz olmak zorundadır. Kantinlerde her türlü 
haşereyle mücadele kiracı tarafından yaptırılacaktır. Bununla ilgili masraflar kiracıya aittir. 
Kiracı yangın, hırsızlık olasılığına karşı her türlü tedbiri almak zorundadır. Alışveriş güvenirliğini 
ve hizmet güvenliğini temin edebilmek için idare hizmet verilen açık ve kapalı alanlara güvenlik 
kamerası yerleştirme inisiyatifine sahiptir. 

Madde 32- Kiracı, kendisi veya çalışanlarının hastane binasına veya hastaneye ait mallara 
herhangi bir nedenle zarar vermesi durumunda derhal ilgili zararı karşılayacak veya malın aysını 
idareye teslim edecektir. Kiralanan alanlara hayvan sokulmayacak, beslenmeyecek ve 
barındırılmayacaktır. 

Madde 33- İşletmecinin, işletme yerinde kullanacağı gıda maddeleri T.C. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı, Türk Gıda Kodeksine, yönetmelik ve genelgelere uygun 
olacak, işletmeci işletme yerlerinde gıda üretim izni olmayan ürünlerin satışını yapmayacaktır. 
Son kullanma tarihlerine dikkat edilecek, tarihi geçmiş ürünler kesinlikle satılmayacaktır. 
Ayrıca simit, poğaça tarzı gıdalar camekânlı dolapta satılacaktır. Açıkta kesinlikle 
satılmayacaktır. 

 

Madde 34- İşletmeci (kiracı), işletme alanlarında her türlü tv, teyp, müzik çalar v.b 
cihazların ses düzeylerini çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde düzenleyecek ve bu yayınlar genel 
ahlaka uygun olacaktır. 



Madde 35- İşletmeci(kiracı) işletme hakkını teslim aldıktan sonra, işletme hakkı verilen 
yerlerle ilgili yapacağı faaliyete uygun Gürün İlçe Kaymakamlığına, Belediye Başkanlığına, 
Vergi Dairesine ve diğer resmi kurumlara müracaat ederek kaydını yaptırmak suretiyle gerekli 
izin ve ruhsatları almak kiracının sorumluluğundadır. Doğabilecek her türlü Vergi, Harç, SGK 
Prim ve her ne isim altında olursa olsun her türlü giderler işletmeciye aittir. 

 

Madde 36- - İşletmeci (kiracı), hastane personelinin çay v.b içecek servislerinde 
hastaların kullanımından ayrı bardak kullanacaktır. Bu bardaklar diğerlerinden 
kolaylıkla ayırt edilebilir şekilde olmalıdır. Hastane Personeli için Hastane idaresi ile 
mutabakata varılarak çay v.b. içeceklerde listede belirlenen fiyat üzerinden en az % 25 
indirim yapılarak vereceklerdir. 

 Tüm ürünlerde kapalı kağıt şeker kullanılacaktır. Açıkta şeker 
bulundurulmayacaktır. 

 
Madde 37- Hastanenin değişik noktalarından telefonla yapılacak siparişler hızlı bir 

şekilde yerine getirilecektir. Ancak siparişler nerelere götürüleceği konusunda Enfeksiyon 
Kontrol Komitesinin kararları dikkate alınacaktır. Bu iş için yeterli eleman çalıştırılacak ve bu 
elemanların iş kanunu ve ikincil mevzuatında belirtilen hususlarında yapılması gereken her türlü 
kayıt, bildirim ve ödemeleri yapacaktır. Bu konuda her türlü sorumluluk kiracıya aittir. Bununla 
ilgili kanıtlayıcı belgeleri İdareye verecektir. Eleman değişikliklerinde de gerekli belgeler 
İdareye verilecektir. 

 

Madde 38- İşletme hakkı verilen alanlarda sigara ve içki içilmesi, satılması yasaktır. 
Kiraya verilecek yerde, Hastane içerisinde satılması veya kullanılması yasaklanmış olan 
ürünler (4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun) 
kapsamındaki ürünler ile 17.05.2002 tarih ve 24758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
"Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmayan oyuncaklar ve oyuncak 
niteliğinde olmayan ürünler) satılmayacaktır. Kantinde ve çevresinde her türlü kağıt oyunları, 
okey, tavla vb oyunlar oynatamaz. Örf, adet ve ahlaki değerlere aykırı kitap, broşür, dergi 
bulunduramaz. 

Ayrıca, İşletme hakkı verilen yerlerde, hizmetin gerektirdiği malzeme veya eşya 
dışında, genel güvenliğe, milli birlik ve bütünlüğe, örf, adet ve genel ahlaki değerlere aykırı ve 
İdarece sakıncalı bulunacak her türlü ideolojik faaliyet, her türlü alet, kitap, broşür v.s gibi eşya 
bulundurulması ve satılması yasaktır. Belirlenen şartlara uyulmadığı taktirde sözleşme 
feshedilebilecektir. 

Madde 39- Kantin haftanın 7 günü 07.00 - 17.00 saatleri arasında çalışmak zorundadır. 
Diğer saatlerde işletmeci istediği takdirde kantini açık bulundurabilecektir. Çalışma saatlerinde 
değişiklik yapmak idarenin yetkisindedir. 

Madde 40- Firma sahibi veya çalışanlarının hastane içerisinde edindikleri dostluklar ve 
hastane içinde samimiyetlerini geliştirerek, kendilerine yakın akraba ve arkadaşlarına, 
tanıdıklarına, özel medikal ve para medikal firmalara (medikal malzeme satışı, ambulans, eczane, 
vs.) yardımcı olmak adı altında, iş takipçiliği yapması, sıra alması hastane çalışanlarından 
öncelik talep etmesi, kesinlikle yasaktır. Sadece iyi niyetlerle ve çıkar gözetmeksizin yapılmış 
dahi olsa, bu tip davranışlar kiralanan mekânın iş takipçiliği için kullanılması kapsamına girer. 
İdare tarafından bu şekilde değerlendirilir. Bu kişilerin tespiti halinde öncelikle ilgili elamanın 
işten çıkarılması istenecek işletmecinin bu duruma uymaması halinde sözleşme fesih gerekçesi 
kabul edilerek sözleşme fesih edilecektir. Diğer saatler istenirse kantin, büfe açık tutulabilir. 



Madde 41- İdare kantini her zaman her konuda denetleyebilecektir. İşletmecinin, işletme 
hakkı verilen yerlerde (taşınmazlarda) şartname ve sözleşmede belirtilen şartlara aykırı hareket 
ettiği yapılan denetimler sonucu tespit edilirse, İdare tarafından sözleşme tek taraflı olarak fesih 
edilebilecektir. Bu durumda işletmeci hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak 
tebligatı takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde taşınmazı veya taşınmazları tahliye edecektir. 

Madde 42- İdare taşınmazların amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanıp 
kullanılmadığını denetleyecektir, ayrıca hastane yönetimi Kantinde kullanılan ve satılan her 
türlü yiyecek,  içecek vb. malzemelerini denetler. İdaremiz denetleme neticesinde sağlık, konfor 
vb. nedenlerden kullanılmasını ve satılmasını uygun görmediği yiyecek ve içecek 
malzemelerinin satıştan kaldırılmasını isteyebilecek ve satıştan kaldırmaya ilişkin İdarenin 
isteğine karşı kiracının itiraz hakkı yoktur. Kokan, yağlı, imalat gerektiren kokoreç gibi ürünler 
satılmayacaktır. Soğuk sandviç, börek, çörek, poğaça, simit, başka yerde pişirilmiş kır pidesi, 
pide, gözleme, bazlama, sütlü ve hamurlu tatlılar, alkolsüz içecek ve meşrubatlar, su, çikolata 
gofret çeşitleri, hazır paketli gıda ürünleri satılabilecektir. Ancak bu ürünler açıkta değil, 
camekânlı dolapta satılacaktır. Meyve gibi çabuk bozulabilen kokan ürünler satılmayacaktır. 
Şeker ve buna benzer servis kesinlikle elle yapılmayacak ya da kağıt içinde şeker kullanacaktır. 
Hastane personelinin istemesi halinde çay, adaçayı, oralet vb. içecekler cam bardaklarla temiz, 
hijyene uygun bir şekilde servis edilecektir. İdarece yapılacak denetimlerde uygunsuz 
durumların veya şartname hükümlerine uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde işletmeciye 
idare tarafından yazılı olarak bilgi verilecek ve idare tarafından belirlenecek süre içerisinde 
eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır. İşletmecinin belirlenen süre sonunda gerekli 
düzeltmeleri yapmaması durumunda bu husus aykırılık kabul edilerek ikinci bir ihtara gerek 
kalmadan tek taraflı sözleşme feshedilecektir.   

Madde 43- Kira bedelleri süresi içerisinde hastane hesabına yatırılacaktır. Dekontlarda 
ödemenin dönemine ilişkin açıklama bulunacak ve dekontun bir örneği hastane idaresine teslim 
edilecektir. Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı (kira bedeli) ve genel gider (elektrik, su, v.b) 
bedelleri, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. 

 

Madde 44- İşletmecinin işletmede uygulayacağı fiyat tarifesi emsalleri mal ve hizmet 
bedellerinden yüksek olmamalıdır. Çay ve meşrubat fiyatları Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu Kahveciler odası fiyat tarifesini geçmeyecektir. İşletmeci satacağı tüm mallara 
ilişkin fiyat tarifesini yazılı olarak idareye sunacak ve onaylatacaktır. İdarenin izni ve bilgisi 
olmadan ürün ekleyerek satış yapılmayacaktır.(Ancak Manisa da bulunan Sağlık Bakanlığına 
bağlı sağlık tesislerinde kiraya verilen diğer Büfe-Kantin fiyat ortalaması üzerinde satış 
yapılmayacaktır) Hastane Yönetimince rayiç bedelin üzerinde fahiş fiyatla mal ve hizmet 
satıldığının belirlenmesi durumunda kiralayan, buna dayanak bilgi ve belgeler eklenerek fahiş 
fiyatla satıldığı belirlenen ürünlerin satış bedelleri ve önerilen fiyatlar da belirtilmek suretiyle 
liste halinde İdareye bildirilecektir. İdarece de (gerekmesi halinde emsal araştırması da yapmak 
suretiyle) satış fiyatlarının fahiş olduğunun belirlenmesi (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu Kahveciler odası fiyatı ) halinde kiracıya bildirilecek ve bu fiyatlar üzerinden 
satış yapılacaktır. Bu durumun halen devam ettiği, Hastane idaresinin tutanağı ile tespit edilirse 
sözleşmenin fesih nedenidir. Kiracı çay, kahve, meşrubat vb. tüm içeceklerin yanı sıra satışı için 
idareden izin aldığı diğer tüm mallara ait satış fiyat listesini herkesin görebileceği ve rahat 
okuyabileceği şekilde asmak zorundadır.  

 

Madde 45 Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Sağlık 
Bakanlığı strateji geliştirme Başkanlığı’nın 2011/43 sayılı genelge hükümleri sözleşmeyi yapan 
üçüncü kişiler içinde geçerlidir. 

 



Madde 46- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

 

Madde 47- Kiracı tarafından hastane hesabına yatırılacak olan kira bedellerinin alındı 
belgelerinde mutlaka; alınan bedelin hangi sözleşmeye ait olduğu  ve kiranın kaçıncı taksiti 
olduğuna dair bilgiler ile sözleşmedeki kiracının açık adı yer almalıdır. 

 
Madde 48 - Hastanemize kira borcunu şartnamede ve sözleşmede belirtildiği gibi ödeme 

yapmayan ve hakkında resmi işlem başlatılan şahıslar ve kuruluşlar (Firmalar) 2886 sayılı 
kanuna göre yasaklama işlemi yapılacaktır. 

Madde 49- Kiracı, kiralanan alanın bakım ve onarımdan sorumlu olup kiralanan alan 
sözleşmenin sona ermesi ile idareye aynı şekilde teslim etmek zorundadır. kiracı kiralanan alan 
için yaptığı bakım onarım giderleri için idareden hiçbir şekilde bedel talep edemez.  

MADDE 50- Taşınmaz üzerinde bulunan elektrik, ısınma ve su faturaları kira bedelinden 
ayrıca ödenecektir. Kira alanında su, ısınma ve elektrik tesisatı ve ilgili tesisatların sayaçları her 
hangi bir ücret talebinde bulunulmaksızın yüklenici tarafından karşılanacak ve montajı 
yaptırılacaktır. Ayrıca kantin yerinin lavabo ve su gideri de yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
Elektrik, ısınma ve su bedellerine ait tüketim miktarları, idarenin elektrik, ısınma ve su 
ödemelerindeki birim fiyat üzerinden değerlendirilecek olup, ilgili bedeller kira ödemesiyle birlikte 
kira ödemesinden haricen idarenin belirttiği hesaba yatırılacaktır. Sözleşme süresinin bitiminde 
yüklenici tarafından taktırılan sayaçların ve yüklenici tarafından sağlanan demirbaşların 
sökülmesi veya tazmini için yüklenici herhangi bir hak ve ücret talep edemeyecektir. 

MADDE 51- Yüklenici çalıştırılacağı her personelin sağlık raporunu, kimlik bilgilerini ve sabıka 
kaydını  hastane idaresine vermek zorundadır. Çalışacak personelin tüm sorumluluğu firmaya aittir. 
Çalışan personelin tüm gider ve sigorta işlemleri firmaya aittir. Eksik bilgi veya belgelerden çıkan 
anlaşmazlıklardan hastane idaresi sorumlu değildir. Firma çay ocağı bölgesinin temizliğinden, 
ilaçlamasından,  herhangi bir nedenden dolayı oluşacak hasarın tamir ve yapımından  ve kantin yerinin 
güvenliğinden sorumludur.  

 

Madde 52- İhalenin sözleşmeye bağlanması sonrasında teknik şartnamede ve ilgili 
mevzuatlarda yer alan hükümlerin uygulanması ve kontrolü işlemleri Gürün Devlet 
Hastanesi sorumluluğunda yürütülecektir.  

Madde 53- İhale öncesi ihale komisyonuna sunulacak belgeler şöyledir; 
a) İstekliler Geçici teminat olarak yukarıda belirtilen tutarda Banka Teminat mektubu veya nakit 

yatırmak isteyenler Gürün Devlet Hastanesinin Halk Bankası Sivas Şubesi TR32 0001 2009 
6990 0005 0000 72 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.                              

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres beyanı ve ayrıca irtibat için 
telefon numarası ile varsa faks numarası,  

c) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi ile Nüfus Kayıt Örneğinin aslı veya T.C Kimlik 
numaralı Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi, 

d) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi 
Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge; 

e) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu 
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname 
vereceklerdir. 



g)  Kantin ve Büfe yeri kiralama işi için; 
-İhaleye katılacak tüzel kişilik ise ana sözleşmelerinde kantin işletmeciliği ya da kantin 

işletmeciliğini karşılayan (fabrika, okul veya işyeri kantinleri vb) ibaresi bulunan ticaret sicil 
gazetesine sahip olması gerekmektedir. 

h) İhale için Son altı ay içinde alınmış adli sicil kayıt sorgulama belgesi istenilecektir.  
i) İstekliler Kira Şartnamesini imzalayarak ihale komisyonuna sunmalıdırlar. 
j) İstekliler ihaleden önce geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubunu ihale esnasında 

Komisyona vermek zorundadır. 
k) İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Gürün Devlet Hastanesi 

Satınalma Biriminde ve Gürün Devlet Hastanesinin internet sayfasında bedelsiz görülebilir.  
l) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37inci maddesine 

uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 
m) Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez 
n) İhale komisyonu tarafından isteklilerin ihalelere katılımdan yasaklı olup olmadıkları sorgulanacak 

olup herhangi bir yasaklılık durumu tespit edilen isteklinin ihaleye katılımı kabul edilmeyecektir. 
o) Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
p) İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve 

Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların 
tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. 

"Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, 
aşağıdaki adresime yapılabilir. Aşağıdaki adresim değiştiği takdirde yazılı olarak bildirmeyi, 
bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak tebliğin tarafıma yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve 
taahhüt ederim." 

 

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin); 

Adı, Soyadı :  

Tebligat Adresi :  

İmza Tarihi : ....../......../2022 

İmzası : 
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