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 Madde 1 - İşletme hakkı verilecek yer, büfe kantin, çay ocağı gibi yerlerin bulunduğu 
Okul Müdürlüğünce mahallinde tanzim edilecek tutanakla teslim edilir.Tutanakta teslim 
edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, musluk, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup 
olmadığı, işletme hakkı verilecek taşınmaz mal içerisinde malzemede (ocak, masa, sandalye 
vb.) bulunuyorsa bunlar da çeşitleri ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilir. Teslim tutanağı, 
yukarıda adı geçen daire yetkilileri ile işletme hakkı verilen şahıs tarafından imzalanır. 
İşletme hakkı müddeti, işletme hakkına konu yerin yukarıda açıklanan şekilde bu yeri 
işletecek şahsa mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar. 
 Madde 2 - İşletme hakkı sona erdiğinde, işletme hakkı verilen yer, işletme hakkı verilen 
şahıs tarafından büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin bulunduğu Okul Müdürlüğü yetkililerine 
bir tutanak ile teslim edilir. Bu tutanakta işletme hakkı verilen yer teslim edilirken bu yerlerle 
birlikte işletme hakkı sahibi şahsın tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen 
malzemenin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan 
malzeme işletme hakkı sahibi tarafından aynen temin edilir veya bedeli  okul aile birliğine 
yatırılır. İşletme hakkı sahibi şahsın tasarrufuna bırakılan sürede kendi imkânları ile kantin 
içerisine yaptırdığı sökülmesi halinde zarar verecek yapı veya malzemeler sözleşmenin özel 
şartlar bölümünde Okul Aile Birliğince belirtilen hususlar uygulanır. 
 Madde 3 - İşletme hakkı verilen şahıs, temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette 
bulunur. Sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri alır; gerektiği takdirde 
binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarım yapar; 
tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi, nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı okul aile 
birliğine öder. 
 Madde 4 - İşletme hakkı verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme veya eşya dışında 
devlet güvenliği, örf, adet ve genel ahlâki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her 
türlü alet, kitap, broşür gibi eşya bulundurulması yasaktır. 
 Madde 5 - İşletme hakkı verilen yerde alkollü içkiler gazlı içecekler bulundurulamaz ve 
satışı yapılamaz. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer Bakanlıkların yiyecek ve içecekle ilgili 
mevzuatlarına uyar.  
 Madde 6 - İşletme hakkı verilen şahıs bu hakkını devredemez, ortak alamaz, işletme 
hakkı verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz, işçi çalıştırabilmesi 
büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin bulunduğu daire amirinin yazılı muvafakatine bağlıdır. 
Bu durumda çalıştıracağı işçilerin isim ve adreslerini söz konusu idareye yazılı olarak bildirir. 
 Madde 7 - İdarece tahliyesine lüzum görülen hallerde tebligatı müteakip 15 gün içinde 
tahliye edilir. 
 Madde 8 İdarece bir fiyat tarifesinin önerilmesi halinde önerilen bu fiyat tarifesine 
uygun satış yapılır. 
 Madde 9- Kiracı sözleşmenin devamı süresince, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, 
sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün 
değiştirilmesi talebinde bulunamaz. 
 Madde 10- İşletme hakkı verilen yere, Bakanlığımızca yada kamu kurum ve 
kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak 
feshedilecek, kiracı Okul Aile Birliğinden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, 
yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.  

 Madde 11- Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini 

durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine 

uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatların her ne sebeple olursa olsun iptal 

edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, birlik tarafından feshedilerek ayrıca, protesto çekmeye ve 

hüküm almaya gerek kalmaksızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesine göre 

kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari kiralama dönemine ilişkin (9 aylık veya 12 aylık) kira 

bedeli tazminat olarak tahsil edilir 


