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Ek-3
(Değişik: RG-26/07 nOü -2659 4'

AKÇAKALE DEVLET HAsTANEsi KAFETERYA, BÜFE, KANTıN, ÇAYocAĞI vB. rlRAy.l vnnıvıo
işı KİRA ŞARTNAMESI

T.C
ŞANLIURFA VALtLİĞi

iı- saĞı-ır MüDüRLüĞü
Akçakale Dev|et Hastanesi

I_ GENEL ŞARTLAR

MADDE ı - Kiraya verilecek ıaşınmızlni
|li : Şanlıurfa
llçesi : Akç8kıle
Mıhall€/Köyiı : Adnan Mend€res Mah.
Mevkii : Turgut Özal Bul.
Pafta No./Cilt No. :04lcO4b
Ada No./Sayfa No. : 125
Parsel No./Sıra No. : 4/...
Yüzölçaımü : İç Kantini : 96 m2

Toplem Alın : 96 m2

MADDE 2- Yukanda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belinilen taşınmaz Şanlıurfa Akçakale Devlet
Hastanesİ BaŞhekimlİğince, 2|lllnO22 wıhrrıde Pczhrtesi gllnü s99t 10:00 d8 yapılacak ihale ile kiraya verilecekir.

_ ]rrADDE } Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliğince, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet
Ihale Kanunu hüktimleri çerçevesinde 45 maddesine göre açık teklifusultl ile yapılacakır.

MADDE zl_ Taşınmazın kira stlresi 3 yıldu.

MADDE 5- Taşnmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 100.000 TL(Değişik ibare:Rc-ı ı/9n0l4_
29l ı6) TL ve geçici teminat miktan 30.000 (Değişik i bsr€:RiG-lll9l20|Ç29|r 6) TL'dil.

MADDE 6 Bir yıll* ihale bedeli tlzerinden ).üzde altı oranında kesin teminat alınır.

MADDE 7- llk ytl kila bedeli
(Değişik ibı re: RG -2 l l 2 l20 l 9-30693)

ihale bedeli olup, takip eden yıl|aı kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin
Hazine Tasın ın İdaresi H Yönetmeliğin l4 ünAü sl uyarrnca

hesaolan ası sonucu olu bedeldir
İlk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önc€, kalanı üçer aylık dönemler helinde üç

eŞit taksitle, mtıteakip yıllaı kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler helinde dön eşit taksitle ödenir. (Ek cümle:RG_
1l9n0|4-29ll6' Ancak, tanm arazilerinin kiraya verilmesinde peşinatın dışında kalan kira bede|leri, aynı yıl kira
dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.

Vadesinde ödenmeyen kira bedel|erine, 2ll'lll953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsi| Usultı
Hakkında Kanunun 5l inci maddesi gereğince belirlenen oranda (Değişik ibare:RG-l l/920l4_29l 16) gecikme faizi
uygulanır.

MADDE 8- İhaleye katılabilmek için; 2886 say ı Devlet lhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi
Hakkırıda Yön€tmelikte belinilen nite|ikl€ri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte
bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şaıttır.

MADDE 8.1_ İhaleye katılan tiırn firmaların geçerli peyleri 5oo tl dir.

MADDE 9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtrıek suıetiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonlann ihaleyi yapmama karaıına itiraz edilemez.

MADDE lG İhale komisyonları tarafından a|ınan ihale kararlan ita amirlerince, karar tarüinden itibaren en geç
onbeŞ iŞ günü iÇinde onaylanır veya iptal €dilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale htık0msüz sayı|ıı.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığü günden itibaıen en geç beş iş gunu içinde, müşteriye veya
vekiline imzası alınmak suetiyl€ elden veya iade|i taahhütlu mektupla t€bliğ edilir. (Müıga cümle:RG_l l/9l20l,t_
29ı ı6) (...)
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T.C
ŞANLruRIA VALiLiĞi

lL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Akçakale Devlet Hastanesi

2886 saYılı Devlet ihale Kanununun 3l inci veya 76 ncı maddelerine göIe onaylanan iha|e kaıarlarırıın yukarıda
aÇıklanan Şekilde ieb|iğinden iıibaren onbeş gun içİnde müşteri; kesin t.İlnut, yut-nuı.,;;Üİ;; diizen1emek,sözleŞmenin notere tescili gereken b6Ilerde notere teİcil ettirmek ve ihaley|e ilgili ve.gi, resİm, ııarf'rJ oiger gioeıe.i
Ödemek zorundadır. (D€ğişik cümlgRc-l l /9/2014-29116) Bu zorunlulukİara ğuımaaİğı tataiİae p'rot".İo ç"x-"y" r"hüktım almaYa gerek kalmakszuı üale bozulur, geçici teminat Hazineye ge|ir kaydedİİir ve 

"y.,"u, 
.uşt".i t uırlrndu2886 sayılı Devlet İhale Kanununun E4 UncU maddİsİ uyannca işlem yapİlır.-

. .. İdare de aynı süre iÇerisinde taşınmazı muşteriye mahaııide juz;nlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır veniteliğe_ göre teslim eder. Tutanakt4, taşınmaz bina.ise muşıemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve Jitiıi şeyıe. aegeıeriitibariyle gösterilir, leslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tararınOan iın-zalanır.
Kira sözleşınesinin stlresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başIar.

n devamı silresince, mUcbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme
indirilmesi, ödeme taİihi ve miktarlaıının, kiralanan alanın yüzö|çümiiİün

MADDE 12- KiraYa verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her tttrlu tedbirleri alnak,
gerektiği takdirde binanın genel görüiüm ve ahengine uygun-biçimİe bioya, badana gibi on*,-r, yup.uı., arsa v€ya
aıazi ise değerini düŞtirmeyecelq özelliğini, verim gücünü boznayacak önlimleri almai, tedbirsiz!ik, dikkatsizıiı<, ihma|,
kusur gibi nedenlerIe vuku bulacak zarar ve ziyanı İazineye ödemek zorundadr.

MADDE l3_ (Değişik:RG-ı t/9/20l+29r l6)
Kiracı, idarenin izrıi olmadan sözleşmenin bir kısmınr veya tamamınr dewedemez, sözleşmeye ortak alamaz

(kiracının Şirket olması hatinde hisse deviıleri hariç), kiraya verilen yeri genişletemez" değiştirernez ve amacı dışında
kullanamaz. Kiraya verilecek taşınmazlar tlzerinde sabit tesis yapılamaz. Ancak, kiralama suıesi sonunda kaldınlmak ve
kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takl|ıp söktllebilir malzemeler|e kapalı alan oluşturu|abilir.

Hazine TaŞınmazlarııın idaresi Hakkuıda Yönetmeliğin 73lA madd€si uyarırrca kendilerine alt kiracılık hakkı
tanınan gelÇek Ve tllzel kişiler bu haklarınr kısmen veya tamamen dewedemez ve sözleşmelerine ort ak alamaz.

MADDE l4- TaŞınmaza Bakanlığımızca ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyu|ması veya taşınmazın satışı hölinde
SözleŞme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazrrıinat talebinde bulunmadan, yapılacak
tebligah takip eden onbeş gün içerisinde taşmmazı tahliye edecektir.

MADDE l5_ @eğişik:RG_l l/9/20r4_29l l6)
Kiracının; fesih talebinde bulunması, kin dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında

kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olalak yerine getirmemesi, iş|etme ruhsatı alamaması,
her ne sebeple olursa olsun işletme ruhsatının iptal edilmesi v€ya ust üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halterinde
kira söz|eşmesi,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idaıece
feshediIerek, kesin teminaü gelir kaydedilir ve tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin sözleşmeler hariç cari yıl kira
bedelinin yilzde yirmibeşi tazminat olarak tahsil edilir. Sozleşmenin feshedildiği tarüten sonraki döneme ilişkin varsa
kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazıninata mahsup edilir.

MADDE lG Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafindan herhangi bir tebligata gerek
kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkiIilerine biİ futanakla teslim edilir. Bu futana*la; kiraya verilen yer teslim
edilirken bu yerlerle birlikte kiracınuı tasamrfuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen m0ştemilat veya ilzerindeki
müdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve
muhdesat kiracı tarafindan aynen temin edilir veya bedeli muhasebe birimine yatırılır.

MADDE I I- Kiracı, sözleşmeni
süresinin uzatılması, kira bedelinin
değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

MADDE l7_ (Değişik:RG_l l/9/20tG29l l6)
Kira s{lresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi htlinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gOn için

caıi Yıl kira bedelinin binde beşi oranında ceza itirazsız o|arak ödenir ve bun|aıdan aynca ecrimisil alınmaz.
Ancak, kiracı tarafindan kira süesinin sona ermesinden en az üç ay önce taşınmazın yeniden kiralanmasının talep

edilmesine rağmen, bu talebin idarece uygun görillmemesi halindei kira silresinin sona erdiği tarih ile taşmmazın kiraya
verilmesinin uygun görtllmediğinin bitdirildiği taıih arasında kalan stirede cezai şan alınmaz, bu stlıe için kutlanım bedeli
tahsil edilir.

Ceza ödenmesi taşurmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve
şartrıamede yazüı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.
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MADDE l& Kiract kira süresinin bitiminde derh6l, sözleşmenin feshi halinde ise, tebligatı müteakip onbeş gtın
iÇinde taŞuımazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralananı rızaen tahliye etmemesi h6linde,-2886 sayılı bevletih-ale
Karıunun 75 inci maddeshe göre kiracı tahliye edilir.

MADDE 19- Bu Şartnamede yer alan, kiraya veren idarece beliılenen ve kira sözleşmesine konulan kurallara
kiracı tarafindan riayet edilmediği takdirde, bu şartnamenin l5 inci maddesine göre işlem yapılır.

MADDE 2G Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla biİlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

MADDE 2I- Bu Şarlnamede hühiim bulunmayan hıjllerde, 2886 saylı Devlet ]hale Kqnunu ile Hazine
Taşınmazlarının ldaresi Hak*ında Yöneımelik hükümleri ile diğer nev--u«ı hükimleri uygulanr.

MADDE 22- lhtilafların çöztım yeri Akçakate icra daiıeleri ve ma}ıkemeleridir.

rI_ ÖzEL şARTLAR
MADDE 23-

23.1. Kiraya verilen alanın dışına kesinlikle çıkılmayacak, çewenin emniyet ve temizlik hususlan kiracının sorumluluğu
altında olacaküı.

T.C
ŞANLIURFA VALiLiĞi

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Akçakale Devlet Hastanesi

23.2. Kitraya verilen alanın Hastane ldaresince, uzun stlİeli veya belli bir müddet işletme faaliyetini enge|leyici bir
onarıma tabi futulması halinde işletmeci Hastane ldaresinin Hastane alanı ve srnırlan içeresinde belirlediği başka

biı yerde faaliyetini stadtreceklir. Bu konuda kilacı tarafından her hangi bir itiraz ve tazminat talebinde
bulunulmayacaktır.

23.3. Hastanenin herhangi biı neden|e faaliyetini tamamen veya kısmen başka bir alanda stırdtırmeye başlaması
duıumunda sözleşme idaİece tek taraflı feshedilebilir. Bu konuda kiracl tarafından her hangi bir itiraz ve trzminat
talebinde bulunulmayacaktıı.

23.4. ÜçOncü kişilere hiçbir şeki|de kiralama karşılığında ticari alan yaptrnlmayacal(ır ve hiçbir şekilde bedelsiz olarak
işIettirilmeyecektir. Kiralanan Ticari alanlar amacı dışında kullanılmayacalıtır.

23.6. Pe$onele sunulan sıcak içecekler plastik bardakta olmayacak, cam veya kistal bardakta olacaldır. Şeker ve buna

benzer şey|erin servisi elle yapılmayacak ve kağıt paketli çay şekeri kullanacakr.

23.7. İdarenin onayı alınarak, Vakıf, demek, hayır kurumlan, betediye vb. kuruluşlann hastalara ve yakınlarına bedelsiz
yapacağı yemek, içecek, çorba vb. gibi hizmetlerde, kiracı bu konuda her hangi bir itiraz hakkına sahip değildir.

Kiracı maliyet hesaplamasını haftanrn her gUnü dağıtım yapıIacağı viırsayımı ile yapacaktır. Bu konuda idaıeden

heıhangi bir ücret talebinde bulunamayacakır.

23.8. İşletmede kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin temizliğinde azami titizlik gosterilecektir. Kantin ve çewesinde
bulunan çiçek, ağaç ve diğer sabit tesislerin korunmasından kiracı sorumludur. İşlerin yapılrnası esnasında kiracı ve

3

23.5. Kafeterya, restaurant, malket, bufe, kantin, çayocağı vb verilen hizmet normal haftanın her giinü 24 saat hizmet

verecekİir. Mücbir sebepler dışında, en fazla 48 saat kapalı fuİulduğunun tespit edilmesi durumunda, sözleşme tek

taraflı fesih edilecekir. Kiracı verilen hizınette aksaklığa yol açmayacak sayıda eleman çalıştırmak zorundadır.

Kiracı veya sorumlu olarak belirlediği yetkilileri hastane idaıesine yazılı bildirimde bulunacak, kafeterya,

restaurant, market, büfe, kantin, çayocağı vb. başında bulunacak ve çalıştıİdığı eleman|arın kusuİlarından Hastane

Yönetimine karşı sorumlu olacaktır. Kantinde çalıştrrülan personelin her tilrlü sorumluluğu kiracı'ya aittir.

Çalışacak eIemanlar, sınıfina tabi işletmelerin ve çalışnların sağlamak zorunda olduğu tttİn belge ve bilgileri hazu

bulundurmak zorundadır.



T.C
ŞANLruRFA VALiLİĞİ

iı- snĞı-ır MüDüRLüĞü
Akçakale Dev|et Hastanesi

iŞÇileri tarafindan gerek kazaen, gerek ihma|, gerekse kasten hastane bina ve eşyalarına zaraı verildiği, kırıp
döktilme olduğu tespit edildiğinde bunların tazmin ettirilmesi hususunda direk kiracı i|e muhatap olunacak ve
oluŞan zanr 2 (iki) gün içinde kiracı tarafından telafi edilecektir. Aksi durumda yeni|eme ve onarrm için idarece
yapılacak masraflar kiracıdan tahsil edilecekir.

23.9. Hastane yön€timi işletmede kullanılan ve satıIan yiyecek ve içecek malzemelerini denetler, denetleyicilerin haklı
bir sebeple (sağlık, konfor vb.) kullanılmasını ve satılmasını uygun görmediği yiyecek ve içecek malzemelerinin
satıŞtan kaldııılmasrnı kiracıdan istemesi halinde, satıştan kaldrmaya ilişkin ldarenin isteğine karşı kiracının itiraz
hakkı yokur.

23.10. Miadı geçmiş, bozuk, genet hijyen kurallarına uymayan gıda maddesi satılmayacaktır. Aynca Sağl* Bakanlığının
uygun görmediği 0rtınlerin satışı yapılmayacalıİır.

23.1l. Oıdalaıın hazrrlandığı çalışma tezgahları mermer veya paslanmaz çelik ve benzeri malzemeden yapılmış olacaliır.
Tost makinası, bıçak, ıspafula ve benzeri malzemeler paslanmaz çelikten olacakıır.

23.12. El hijyenine önem gösıeri|ecek ve anti bakteriyel sıvı sabunlar kullanılacaktır

23.13. Çöp ve atülar için kapak|ı çöp kutuları kullanılacaktır-

23.14. Gıdaların son kullanma larihIeri esas alırrarak satışı yapılacaktır. Ambalajsz açıkta satılan gıdalaı için gazete

kağıdı kullanılmayacak uygun gıda ambalajı kullanılacakıı.

23.15. İşletmede kultanıtan ürtlnIerin yere bırakılmaması bunun için demir ızgara üzeriıe konulması gereklidir. Kantin

çewesinde görüntü kfliliği oluşacak şekilde toplu malzeme alınmaması ve kır* dökük malzemeler

bulundurulmamasına dikkat edilecektir.

23.16. Sağlık Bakanlığt Tedavi Hizmetleri Genel Müdiırluğü'niin (l0/0l/20ll tarih Ve 20ll/2 sayılı) genelgesine

istinaden; Kiraya veri|ecek Hasıane kantinlerinde, Hastane içerisinde satılması veya kullanı|ması yasaklanmış olan

tfulınlerin (420? sayıh Tutün Ürtinlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamrndaki

tirtlnler ile |'7.05.zo02 tarih ve 24?58 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Oyuncaklar Hak-kında Yönetmelikte

belinilen esaslara uygun olmayan oyuncaklar ve oyuncak niteliğinde olmayan üİünler) satılmayacaktır.

23.17. Sağlü Bakanlığı Tedavi Hizİnetleri Genel Müd{ıİluğü'niın (l0/01/20l l wh ve 20lll2 sayılı) geneIgesine

istinaden Hastane bahçesi ve bina içinde Büfe, Kantin ve Çay ocağı amacıyla kira|anan ınekanlar dışında;

poliklinik birimleri, servisler veya koridorlarda selyar araba veya kişiler aracılığı ile satış yapılmayacaktır.

23.18. lşletmenin doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarınıı abonelikleri Hastaneden bağımsız olarak kiracı tarafından

yapılacakır. Bu işlerle ilgili tüm gideıler kiracı tarafindan yapılacak ve idareden herhangi biI talepte

bulunmayacaktır. Elektrik, Su, Havagazı, ıesisatlarıııü mümkUn olduğu kadar kurumun binasının genel tesisatından

ayrılması gerekmekiedir. Kiracı, yer teslimi tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde ilgili kurumlara başvuruda

bulunarak kiraya verilen yerde kullanı|acak elektrik, su, havagazı aboneliklerinin müstakil hale getirilmesini

isteyecek ve bu işlemleri takip ederek en kısa silıede sonuçlandıracahır. Abonelikle ilgili ttin giderler (Pano, kablo,

elektrik saati, su sayacı vb.) kiracıya ainir. Bu tesisatlann Teknik bakımdan müstakil hale getirilmesi mümİüo

olmaması halinde, İdaıenin uygun görmesi ve Onayı düilinde; kiracı taıatndan ara sayaçlar bağlanacak eleknik,

su, havagazı, ısıtma giderleri sayaçları hastanemiz teknik elemanlan tarafından her ay düzenli olarak okunacak ve

sarfiyat futanakla tespit edilerek ücretlendirilecektir. Tüakkuk ettirilen ucret, kiract tarafindan hastanemiz

vezrıesine en geç bir hafta içerisinde yatırılarak vezııe ahndı belgesi hastane idaresine teslim edilecektir. Ancak;

yukarıdaki işlemlerin mümkiın olmaması halinde tahsilat tümin edilen değerler ilzerinden yapılacahır. Dönem

sonunda mahsuplaşma yapılması kaydıyla hesaplanacak elektrik, su, havagazı giderlerinden kira dönemine isabet
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eden tümin edilen değer, kira bedelleri ile birlikte ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen elektrik, su, havagazı
bedellerine,2l17/t953 tarihli ve 6l83 sayılı Amme Alacaklarının Tüsil Usulu Hakkında Kanunun 5l inci maddesi
gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaiiır.

Kantin için gerekli ttlm demirbaş vs. malzemeleri kiracı tarafından temin edilecek ve hastane tarafuıdan
teslim edilenler hariÇ hastanenin herhangi bir malzemesi ve demirbaşı kullanılmayacaktır. İşletme alanı içeresinde
kullanılan masa Sandalye gibi olurma gruplan idarenin istediği renk ve şekiIde yeni malzeme olacahır.

23.19. Yüklenici, hizmeti aksatmayacak şekilde Kiraya verilen alanlarda yeteri kadar eleman çalüştıracak, çahştıracağı
iŞÇiyi özenle seçecek idarenin de onay verdiği eleman çalıştıracak, İdare tarafmdan hizmetin hal ve hareketlerinden
memıun kalınmayanlar, uyumsuz ve uygunstz dawanışı olanlar ile toplumun genel ve ülak k-urallara uymayan
Peısonel ÇalıŞtıİılmayacaktır. Her elemanıı sağlık kontrol|erini periyodik olarak yaptıracak sonuçlannı ve sağlık
raporlarının birer nüshalarını istendiği takdirde Hastane Yönetimine ibraz edecekir. Çalıştırılan personeller
hastanenin gizlilik ve güvenliğini, hastaların ve hasta bilgilerinin mahremiyetini ih|al etıneyecektir. Çalıştırılan
Personelin kimlik bilgileri, sabıka kaydı vb. belgeleri hastane idaresince istendiğinde Hastane Yönetimine ibraz
edilecektir. Hastane Yönetimince belirlenecek kılık, kıyafet kurallaıı ile diğer kuıallara uymayan penone|
ÇalıŞtınlmayacaktır. Kıyafet s€çimi hastane konseptine uygun olarak hastane idaresince belirlenecek ve yüklenici
tarafından yerine getidlecektir. Yüklenici bu husustan doğacak masraflaı için kurumdan iicret talep etmeyecektir.

ÇalıŞn persone| Kiraya verilen alanlarda çalıştığı penone|lerin her alan için idarece belirlenmiş tek tip forma
giyecek, temiz olacak, hastanede kullanılan formalardan kolayca ayrt edilebi|ecek ve alrıca kimlik bilgilerine
iÇeren yaka kartl takacakıır. Yüklenici Çalıştırdığı personelin iş kanunundaki hükumlülüklerini Ye mevzuattaki
diğer yütımlülüklerini yerine getiİecektir. Ytlklenici Sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. İş güvenliği tedbiıteri
alınacaİıır. Çalışıırdığı personelin titm sorumluluğu yükleniciye aittir.

23.20. Müşteri memnuniyetine önem verilecek ve hzlı servis verilecektir

23.2l. Kiralanan alanlardaki sesli ve görsel yayınların (te|evizyon, radyo vb.) ses dttzeyleri hastanedeki normal işleyişi
boznayacak şekiIde yüksek sesli olmayacaktır. Gece saat 23.00'dan sonra sesli yayın|ar çeweyi rahatsE etmeyecek
dtlzeye indirileceKir. Hiçbir şekilde gürülttl kirliliği yapı|mayacaktır. Kiraya verilen alanlarda idarece uygun
görillen yerlere yüklenici tarafından Led TV konarak hastaların televizyon program|arı izlemesi için imk6n
sağlanacaktır.

23.22. Hastane tarafından dahili telefon temin edilecek, ancak harici telefon yüklenici tarafından temin edilecektir. Bunun
için hastaneden ek bir ücıet talep edilmeyecektir.

23.23. Kiracı ile çalıştırdığı kişi arasında meydana gelebilecek uyuşmazl*lardan İdare hiçbir surette sorumlu

olmayacakır. Çalışanlar görevli oldukları sttre içerisinde 657 sayılı Devlet Memurlan Kılık ve Kıyafet
Yönetmeliğinde belinilen şekilde, formalı, dltzgtın giyimli bakımlı ve gtlnlük tıraşlı olacakİır. Servis esnasında ve

Kiraya verilen alanların kapalı alanlarında sigara içilmesine izin verilmeyecelrıir. Her ne sebepİe olursa olsun

himıet verdiği kişilerle tartışılmayacalcır.

23.24. [ıaleyi alan kiracı yanında çalıştıracağı kişileri hastane idaresine bildirecek, a},rıca bu kişilerin yuz kızartıcı

suçlaıdan (Uyuşıurucu kullanmak ya da satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlı} v.b.) dolayı herhangi bir
soruşturma ya da kovuşfurması varsa bunları çalıştırmayacak aksi durumda sözleşme tek taraflı o|arak fesih

edilecektiı.

23.25. Yüklenici hiçbir suette sigortasız işçi çalıştırmayacak, iş kanunu mevzuatına uygun hareket edecekıir. ldarenin

istemesi halinde bu belgeleri idareye ibnz edecektir. Kiracı sözleşme silresince, işçi alınması, işçi çıkartılması, işçi

ttcretlerinin ödenmesi, işçilerin sigorta primlerinin ödenmesi vb. gibi işlemleri Sosyal sigortalaİ Kanununa uygun

olarak yapmak zorundadır. İdare kiracının işIetme il€ ilgili sorumlulukiaıını yerine getirip getirmediğini takip ve

kontrol eder. Yapılmaması halinde kiracı sorumludur.
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23.26. Kantin İŞletmesinde ÇalıŞn her e|emanın sağlık kontrollerini ve portör muayenelerini periyodik olarak yaptıracak
sonuÇlarınr ve sağlık raporlarınırı birer nüshalarını Hastane Yönetimine teslim edecekİ. Kantin personeli 6 (alh)
aYda bir İdare tarafından belirtilen sağhk taramalarından geçecellir. Kiracı, Kantin İşletmesinde çalışn işçilerden
İdare tarafindan İsteni|en ve aşagıda belirtilen tüm aşı ve testlerin ve hekim fapoİlarfiln (Porıör -Akciğer GrafiSi ve
TBC Tor a.İLİı Ti)m H 'ları Boğdz Külıürü iıBAa Anti BsAq
HCY Anlikor. Hiv Anliko . sonuçlarını şrtnamede belirtilen zamanlaıda hepsi tamamlanmış ve eksiksiz olaıak
(sözleŞme imza|anmasından sonra en geç işe başladığı güne kadar) ldareye teslim etmek zorundadır, Belirtilen
Aşılan ve testleri yapılmayaıı./ olmayan işçilerin aşı takvimine göre aşılaıını yaptırmakla kiracı mükeIlef kılınmıştır.
İstenilen tüm testlerin bedeli kiracı tarafindan karşı|anmak zorundadır. Boğaz Külttlr0, HbsAg, Anti tlbs_Ag, HCV
Antikor, HlV Antikor aşı ve testlerin aşı takvimin€ göre yapılması, tekrarlanması ve sonuçlarının takibinin
yapılması ile kayıt altına alınması zorunludur. Bu işlemlerin takip ve kontrolü Merkezimiz Sağ. Bakım Hizm. Müd.
v€ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından yapılacakır.

23.27. Kıracı kiralanan yerin ve çewesinin temizliğinden sorum|u olup, ttlm giderleri kiracıya aittiı. Kiraya verilen
alanda, Çeyrenin emniyet ve temizlik hususları kiracının sorumluluğu altüıda olacakır. Üreniği çöp ve buna benzer
atıkların, Çeweyi kirletmeden belediye çöp konteynıılarına taşrmakta sorumludur. Yüklenici yeterli sayıda çöp
konteynıİü bulundurmak zorundadr. Kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin temiz|iğinde azami titizIik
gösterilecel(ir. Kiıaya verilecek alanların her tüıl[ haşereyle mücadele kiracı tarafindan yaptırılacaliır. Bununla
ilgili her tıalü tedbiri almak zorundadır ve masraflan kiracıya aittir.

23.2t. Kiracı, iŞletrne çevresinde oluşabilecek yağ1nul birikintileri için gereken tedbirleri alıp oluşabilecek yağmur suyu
biıikintilerinin tahliyesinden sorumlu olacakıır.

23.29. İŞletme haktı verilen yerde kiracı temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunulacakır. Kiracı tarafından
işletmede kullanılan malzemeIer ile satılan yiyecek ve içecek malzemeleri temiz ve kapalı mek6nlarda
bulundurulup, ytiriirlükte bulunan gıda ve çewe sağlığ ile ilgili mevzuatlarına uygun olmak zorundadr.

23.30. Kiralanan alanlara hayvan sokulmayacak, beslenmeyecek ve barındrrılmayacaktır

23.3l. Sözleşme bittikten sonra kiracı taşDmazlar tızerinde yaPmış olduğu tadilat|ar, ekler, dtlzenlemeler tlzerinde hak
iddia etmeyecektir. Yapılan değişiklikler için herhangi bir ücret talep etmeyecektir. (örn; Boy4 Badan4
ışıklandırma sistemleri, Asına Tavan, tezgah, eleknik tesisah, çardak ve gölgelikler vs...). Demirbaş tlrünlerini
alabiIir.

23.33. Yangna sebebiyet verebilecek yanıcı, patlayıcı, parlayıcı maddelel Kiraya verilen ttlrn alanlarda bulunmayacak
Yangın ihtimaline karşı her alanda 2 adet yangın söndürme tüpü faal halde hazır bulundurulacaktır.

23.34. Sağlık Bakan|ığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın (16106/20l l tarih ve 20||143 sayılı) genelgesine istinaden

Maliye Bakanlığı ile Bakanhğımz arasında 15/06,20l l tarüinde imzalanan protokolün herhangi biı gerekçe ile
sona ermesi halinde kira sözleşmesinin de sona ereceği ve bu şekilde sona errneden dolayı herhangi biı hak ve

tazİninat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden l5 (onbeş) gun içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

23.35. satılacak urtlnler; çalıntı ve kaçak ürtln olmayacak, telif hakları mevzuatına uygun, Taİım ve Gıda Bakanlığı
onaylı velveya ilgisine göre diğer kurumlardan satış izni olacatdır. Ürüniln raf ömrü, saklama koşulları ve hijyen

kurallarına uygun teşhiri ve satışı yapılacal(ır. Çay, süt, soğuk içecekler; gtlnlük taze simit, açma ve poğaça vb.

0rünler kendi uretimi olmaz ise; Gıd4 Taıun ve Hayvancılü Bakanhğından (Müdürlüğunden) alınan iş|etme kayıt
belgesine sahip firmalaıdan temin edilmiş olacaktır ve yuklenici bunu hastane yönetimine betgelemek i|e

y0kümlüdiir. Yüklenici unlu mamullerin satış ve sıcak servisinden kaynaklanan kokuyu bertaraf etmek için gerekli
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tedbifi alacak, sıcak servisin yapıtabilmesi içinde gerek|i ısıtma sistemlerini kuracaktır. ldaıenin uygun görmediği
iııiınleI satılamayacaktır.

23.36. Kiracı gıda ilietim tüzüğüne göre hizırıet verecektir. İdarece uygun görülen her tilr|ü denetime açık o|acaktıı. Gıda
hususunda yukarıda belirtilen hükUmlerinden herhangi birisine uyulmadığııın tespit edilmesi halinde her seferinde
caıi Yıl sözleŞme bedelinin %0,1 oranda (bindebir) ceza uygulanacal«ır. Sözleşeme sitresi boyunca 15 kez
uyulmaması halinde sözleşme fesh edilecektir.

23.37. Hastanenin aldığı gtlvenlik önlemlerine kantin personeli tiıiz|ikle riayet edilecektir.

23.38. Kantin içerisinde sigara ve Alkol lçecekler içilmeyecek olup; ayrıca temizliğe dikkat edilerek; boş karton, keğıt vs.
iÇeride seyyar masa, dolap kantin öntlnde bulundurulmayacakıır. Başka firmalannda heı tüİlo reklam, promosyon
ve tanrtun amaçlı afiş, poster, broştıİ vb. bulundurulmayacaktır.

23.39. Kantinde, ocaklaıda doğalgaz kullanılıyorsa vanalara açü- kapah konumunu gösteren etiket yapıştırılacak olup; iş
bitiminde ocaklar vanadan kapatılacaliıı.

23.40. Kantinde, LPG kullanılıyorsa ttlplerde TSE damgası, firma ismi ve diğer bilgilerin eksiksiz olmasına dikkat
edilecek, ypranmış tupler satın alırımayacak, lçeride yedek tup bulundurulmayacaktır. ocakla tüp bağlantüsı
hortumunun uzunluğunun l25 cm yi geçmemesine dikkat edilecek, honum bağlanhlan kelepçeyle müafaza altına
aluıacak olup; yıpranması durumunda derhal değiştirilecehir.

23.4l. TUp setinin yakınrnda kolay fufuşabilecek naylon, perde, kağıt vs. bulunduıu|mayacak olup; iş bitiminde ocaktan
ve dedantörden tiıpler kapatılacakır.

23.42. Tüpler daima dik olarak tutulacak, ttlplerin bitiminde biraz daha istifade edebilmek için; yan yatınlmayacak,
sallanmayacak ve ıl* suya konulmayacaiiır.

23.43. İçeride gaz kokusu hissedildiğinde tllpler dedantöıden, (doğalgaz vanadan) derhal kapatılarak hemen kapı, pencere

açllıP ortam havalandırılacakr. Ateş yakılmayacak, elektrik düğmeleri açıksa kapatılmayacak; kapalıysa
açılmayacak; prizlere fiş takılıp çekilmeyecek; içeride cep tel€fonuyla konuşulmayacak; buzdolabının kapısı açılıp
kapatrlmayacak r. Doğalgaz kokusunda hava; LPG kokusunda zemin soptlıillecektiı. (Çünkü doğalgaz havadan

hafifolduğu için yukarı, LPG ise havadan ağır olduğu için zemine çöker)

23.44. Kantinde veya yakınında her an kullanıma hazır;( terciben karbondioksit) yangın söndürme cihazı
bulundurulacaktr. Bunun doğu kullanrmrnı kantin personeli bilecek, onun için yapılan tatbikatlara kantin
personelinde katılımı sağlanacaktüİ. Kantinde kullanllan elektıik tesisatının yıllık kontrolü teknik personel tarafında
devamlı yapılacaliır. Yangın söndürtlcülerinin son kullanma tarihleri güncelleştirilecektir. Yangın söndtlrücüleri ve

benzeri önlemler alrnacalııı. Kantinde ocak kullanılıyorsa ttıp gaz, tank veya borulaİınm emniyeti sağlanacakİır.

23.45. lşletmede, muhtemel depremleıde dUşüp, dewilip teh|ike oluştuıabilecek cihazlar sabitlenerek gerekli önlemler
al ınacaktır.

23.47. Kantin ve çevresinde güvenlik, yangın ve sağlü açısından bir olumsuzluk belirtisi olması halinde; bu durum

kantin personeli tarafından derhal idareye bildirilecektir. Kantin personelleri hastane personelleri nezaretinde

müdahale işlemlerinde yardımcı olacakiır.
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23.48. Kiracı sözleŞmenin ilgili maddeleri gereğinc€, kendi personelinin hastane personeline, mal ve eşya|arına, bgro
binalarma vb. her türlü taşırıır taşrnmazlara (Yangın dehil) hastane dışı kişi ve kuıuluş|ar ile tiirn oçüncü kişilere
vereceği her türlü zarar ziyandan sorumlu olacalİır.)

23.49. İdarece belir|enen fiyat tarifesine uygun satış yapılacaktır.
Kiralanan yerde sunulan mat ve hizırıet bedelleri ile ilgili; hastane yönetimince bir komisyon teşekküt edilecekıir.
Bu komisYon sunulacak mal ve hizmetin bedelini tespit etmeye yetkili olup, Şan|ıwfa Esnafve Sanatk6ılar odasuıın
2. ve 3. Sınıfkahveler iÇin belirlemiş olduğu ürttnlere ilişkin fiyat taıifeleri tayan fiyat olacak, bu fiyat tarifelerinin
dıŞında kalan ünınler için ise, piyasa rayiç bedeline uygun komisyonca belirlenen fiyatlan iızerinde satış
YaPmaYacaİıır. Bu durumun aksine davranıldığı Hastane Yönetimi ta.rafindan tespit edilmesi durumunda her tespit
iÇin aYrı aYn uYgulanmak ilzere cari yıl sözleşme bedelinin %0,1 (bindebir) oranıııda ceza uygulanacaktır. Ayrıı
durumun toplamda l5 defa olması durumunda sözleşme tek taraflı o|arak fesih edilecektir. Ürun|erin fiyat belirleme
kalmakiı olarak miktar ve kalitesinde duşuş ve aza|tmaya gidilmeyecektir.
İŞleımede bulunan tüm ürilnlerde fiyat etiketi bulundurulacak, aynca herkesin görebileceği bir yere satııan tİlınlerin
fi yat listesi asılacaktr.

23.50.

de
k8
be

Hastıne personeline sıtlşl y8ptlın ürünlerin kar oranı yo 25 i geçemez, satışı yapllan ürünlerin fiy8t
netimi hasl8ne Yönetiminin belirlemiş olduğu bir komisyon tarafından 3 ıydı bir yıpılacıktır. işletmeci
mu kiracısı olduğu iÇin kamu etiği ve kaınu ahlakına uymak ile milk€lleftir. Fiyat denetim komisyonunun
lirlemiş olduğu usulsOzlııkl€r h8stıo€ yönetiminin al8cağl karar ile sözleşme feshini gerektirir.

23.5l Kiralama stlresi yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 3 (Üç) yıldır. sözleşme imzalamasına müteakip 15
(onbeŞ) gün iÇerisinde yer teslim yapılacakıır. Yer tesliminden itibaren 20 (Yirmi) gun içerisinde yukarıda
belirtilen ttlm Yerlerde hizmet vermeye başlanacaktır. Kiracı sözleşmeye uygun olarak yer tesliminden itibaren
20 (Yirmi) gUn iÇerisinde iŞe baŞlamaması hatinde, ldare tarafından en az l0 (on) giin süeli yazılı ihtar yapılarak
gecikilen her takvim günü iÇin ilk yıl kira bedelinin % l (Yüzdebir) i oranuıda gecikme cezası uygulanır. lhtarda
belirtilen siirenin bitmesine rağmen aynı duıumun devam etmesi halinde, a}Tıca protesto çekmeye gerek
kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlal geliı kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Kiraya Verilecek Y€rin Alan Bi lgileri Tablosu

alç Meüekare

lTA AMİFJ

Bu Şrtnamedeki yazıh hususlan oIduğu gibi kabul ve taahh0t ederim. Her çeşit tebligat, aşğıdaki adresime
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