
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, Fen Edebiyat Fakültesi 

Kantini, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini, Kültür ve Kongre Merkezi Kantini, Meslek 

Yüksekokulu Kantini, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kantini, Kopyalama Merkezi 

(Eğitim Fakültesi), Eczacılık Fakültesi Kantini, Üniversite Cafe ve Eğitim Fakültesi Kantini 

İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51-(g) maddesine göre aşağıda belirtilen gün ve 

saatlerde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında yapılacaktır. 

 

 

 

*Şartname Bedeli : 50,00 ₺ 

1- Yukarıda ismi, yeri, ve geçici teminatı yazılı Kampus Yerleşkesinde bulunan Kantin lerin 

kiraya verilmesi İhalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 51 g bendine göre Pazarlık 

usulüyle yapılacaktır. 

2- İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı odasında yapılacaktır. 

3- İhaleye katılmak isteyen istekliler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığında aşağıda belirtilen ihale günü ve saatine kadar ihale işlem dosyasını 

görebilirler. 

4- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz 

olmak ve aşağıdaki belgeleri ihale dosyası ile birlikte vermeleri gerekmektedir. 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER: 

A ) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde 

a- Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi, ( e-devletten de alınabilir ) 

b- Nüfus Cüzdanı fotokopisi  

c- Noter tasdikli imza beyannamesi, 

d- Vekaleten katılacakların noter tarafından düzenlenmiş vekaletname. 

e-  Gerçek kişinin kendisinin veya vekil edilen kişinin sabıka kaydı olup olmadığına dair 

Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi.  

f-  Kiraya verilecek gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe. (İdareden Temin 

edilecektir.) 

İhalenin Adı Tarih/Saat Kira Bedeli 

Yıllık 

Geçici Teminat 

Tutarı % 30 

Eğitim Fakültesi Kantini 03.01.2019- 09.00 29.004,00 ₺ 8.701,20 ₺ 

Kopyalama Merkezi (Eğitim Fakültesi) 03.01.2019- 13.30 35.400,00 ₺    10.620,00 ₺ 

Kültür ve Kongre Merkezi Kantini 03.01.2019- 15.30   7.632,00 ₺ 2.289,60 ₺ 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini 04.01.2019- 09.00 10.080,00 ₺ 3.024,00 ₺ 

Fen Edebiyat Fakültesi Kantini 04.01.2019- 13.30 10.620,00 ₺ 3.186,00 ₺ 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Kantini 

 

04.01.2019- 15.30 

 

10.824,00 ₺ 

 

3.247,20 ₺ 

Eczacılık Fakültesi Kantini 07.01.2019- 09.00  3.744,00 ₺ 1.123,20 ₺ 

Meslek Yüksekokulu Kantin 07.01.2019- 13.30 16.032,00 ₺ 4.809,60 ₺ 

Üniversite Cafe 07.01.2019- 15.30 10.752,00 ₺ 3.225,60 ₺ 



g- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın T.C. Vakıfbank 

Ağrı Şubesi TR550001500158007295652386 nolu IBAN hesabına İşin ismi belirtilerek 50,00 

₺ şartname bedeli ve belirtilen tutarda ( % 30 oranında ) geçici teminat yatırıldığına dair dekont 

veya bankalar ve özel finans kurumlarından alacakları teminat mektupları. 

h- Vergi Levhası ( Vergi Levhası olmayan kişi, ihaleyi kazanan yüklenici olması durumunda 

sözleşme düzenlemeden önce vergi mükellefi olacak ve vergi levhasını ibraz edecek.),  

ı- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği, 

i- Kiralanacak yerlerin işletmesi konusunda benzer iş yerleri çalıştırmış veya yönetmiş 

olduğunu gösteren her hangi bir belge. (Bu belge kantin yerleri için istenecek olup, kopyalama 

merkezi yeri için istenmeyecektir.) 

j. Üniversitemizde mevcut bulunan kantin, cafe ve kopyalama merkezleri işletmecilerinin kira 

ve diğer giderlere ait borçlarının olmadığını gösterir belge. (İdareden temin edilecek.) 

 

B ) İsteklinin Tüzel  Kişi Olması Halinde 

a- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b- Tüzel kişiliğin ortakları, 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 kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c-  Firma yetkilisince onaylanmış adres beyannamesi. 

d-  Teklif vermeye yetkili kişi için Nüfus Cüzdanı fotokopisi  

e- Vekaleten katılacakların noter tarafından düzenlenmiş vekaletname. 

f- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli 

Sicil Belgesi. ( Tüzel kişiliğin ortakları ) 

g-  Kiraya verilecek gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe. (İdareden Temin 

edilecektir.) 

h- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın T.C. Vakıfbank 

Ağrı Şubesi TR550001500158007295652386 nolu IBAN hesabına İşin ismi belirtilerek 50,00 

₺ şartname bedeli ve belirtilen tutarda ( % 30 oranında ) geçici teminat yatırıldığına dair dekont 

veya bankalar ve özel finans kurumlarından alacakları teminat mektupları. 

ı- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği 

i- Kiralanacak yerlerin işletmesi konusunda benzer iş yerleri çalıştırmış veya yönetmiş 

olduğunu gösteren her hangi bir belge. (Bu belge kantin yerleri için istenecek olup, kopyalama 

merkezi yeri için istenmeyecektir.) 

j. Üniversitemizde mevcut bulunan kantin, cafe ve kopyalama merkezleri işletmecilerinin kira 

ve diğer giderlere ait borçlarının olmadığını gösterir belge. (İdareden temin edilecek.) 

Gerçek ve tüzel kişilerin; 

 

İdari Şartname ve teklif zarfı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevli Harun 

EROĞUL’dan alacaklardır. 

Katılımcıların dosyalarını ihalenin başlama saatinden önce  ihale görevlisi Harun EROĞLU’ne 

teslim etmeleri gerekmektedir.  

Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.  



 

 


