
KANTiN iHALE iLANI 

iLGi: Milli Egitim Bakanitgl Oklll Aile Birligi Yonetmeligi. 
1- ilimiz Timur Ertiirk ilkokulu Miidiirliigii kantini Oklll Aile Birligi tarafmdan ii~iincU ~al1lSlara muhammen 
bedel tespit- komisyol1ullca belirlellell bedel Uzerinden ilgi yi:inetmelik <;:en;:evesinde 2886 Saydl Devlet ihale 
Kal1l1nun 51 maddesine gore, pazarlIk usulii ile kiraya verilecektir. 
Pazarhga Konu Olan Kantinin 

a) Okul Adl :Timur Ertiirk ilkokulu Miidiirliigii 
b) Tclcfon ve Faks No :Tel: 2160771 2160685 
c) Ylthk Muhammen Bedel (9Ay) :6.000,00 TL 
d) i~in Siiresi :5 (Be~) yd. 
e) ihalenin Yapdacagl Yer : il Milli Egitim Miidiirliigii !U~AK 
f) ihalenin Yapdacagl Tarih ve Saat :Tarih : 31108/2021 Sah giinii Saat: 09:30 
g) Ogrenci Mevcudu :300 
h) Ogrenim ~ekli :Tam 

2- Mllhammen bedelin (6.000,00 TL) %IO'u tlltannda komisyol1ca tespit edilen (600,00 TL) oranll1da geyici 

teminat olarak Ziraat Bankasl ismet Pa~a Caddesi U~ak ~ubesi nezdindeki TR50 0001 0017 5836 41678350 

02 !BAN no'lu hesabll1a yatlrmak zorundadtr. 

3- iHALE KOMiSYONUN A VERiLECEK EVRAKLAR: 


a) Nufus eUzdanmm ash veya onayl1 totokopisi 

b) ikalllctgah bclgesi (Son 6 Ay i~erisiTlde ahnlIlI~) Ev-i~ Telefon ve Cep Telefonll Belirtilecek. 

e) imza Sirklileri (Noter Onayh ASII) 

d) Sabikasl bulunmadlgllla dair sablka kay It belgesi ( Son 6 Ay i~erisinde ahnml$) 

e) Sagllk raporu (Son 6 ay i~erisinde ahmm~). 


f) Girmek istedigi okul iyin belirtilen gec,;iei teminatl yatJrdlgma dair makbuz. (Bir yllllk tahmin edilen kira 

bedelinin % 10'u) 

g) ilgili Esnaf Odasmdan adma kaYltli kantin i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama karart blllllnl11adlgma dair 
aldlgl beige. 

h) Ggrenim Belgesi (Ash veya Onayh Fotokopisi olacakhr.) 
i) $artname (Oklll Miidiirliigiinden Ahnacak) 
j) Kantin i~letmeciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin i~letllleciligi meslek dall. 06.01.2006 tarih ve 26071 say!ll 

Resmi Gazete yaYlmlanarak 3308 Sayill Mesleki Egitim Kanunun kapsamma almdlgllldan, Okul Aile Birligi 
Yonetmeligine gore yapllacak ihale ve i~lellllerde ilgi yijnetmeligin 10. maddesinin 4. flkrasmca katllimcilardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 Saylh Mesleki Egitim Kanunu hiikiimlerine gore kantincilik alanJllda almml~ 
ustahk belgesi olma ~artl aramr. Ancak katthmcllarm hi~ birisinde ustahk belgesi buiunmamasl durumunda 
kantin i~letmeciligi iizerine i~yeri al;ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 
~artl aranacakhr." (Kantin h;letmeciligi Ozerine Ustallk belgesi olanlar onceliklidir.) 

k) 	 USlIlUnc uyglln olarak haZirlanml~ ihale zartlan: istenilen evraklar tam "e eksiksiz olarak biiyiik bir zarfa 
konlliarak kapatllacak ve zarfm iizerine isteklinin adl soyadl al;lk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldllgu 
yazilarak zarfm kapahlan klsml istekli tarafllIdan imza/adlktan sonra ihale saatinde ba~vurlliartn sunulacagl 
ycre tcslim edecektir. (Teklitler 2886 SayII I Devlet ihale Kanununun Pazarllk usulli ba~lIkli 50. Madde hUkmU 
geregi komisyon tarafll1dan bir veya daha fazla istekl iden yazdI veya sozlli teklif all11ak ve bedel Uzerinde anla~mak 
sureti ile yapdacaktlL) 

I) ihaleye katilaeak i~tirakc,;i ve OkuliKlIrum MUdUrU tarafmdan imzalanan (Ek-2 yer gordU belgesi) 

rn) I.nei teklif mektubll. 


4- iHA1LE UZERiNDE KALAN iSTEKLiDEN iSTENECEK EVRAKLAR: 
YUklenici ihale kararmm kendisine teblig tarihinden itibaren 10 i~ giinii i~in de: 

a) Kesin Teminat: ihale iizerinde kalan istekli, sozle~me imzalanmadan %6 kesin teminatl yatlrmak zorlindadlL 
b) ilk ayll1 Kirast (ilgili Okul-Aile Birligi hesab1l1a yatIrdlgma dair dekontun bir nlishasl okula teslim 

edilecektir. ) 

c) Vergi borcu yoktur belgesi (Vergi Dairesi !'vHidUrHigUnden) 

d) idarenin istemesi Durumunda: Hakkmda Herhangi bir icra. bon,: takibi ve mahkeme karan olmadlgll1a dair 

beIge istene bilir ve aynca idarece gLivenlik SOrtl$maSI kapsamlllda il Emniyet MUdUrliigii ile giivenlik 
soru~turmast i<;:ill ilgili kurumla yaZl~ma yapJlabilir.( Giivenlik soru~turmasl S0I111CU. olUI11SlIZ olmasl 

durumllnda ge~ici teminat okul aile birligi hesabll1a irat kaydediliL) 
e) 	 S.()zle~Jl1e imzalanmadan (a), (b). (c) ve (d) bentlerinde bel irtilen belgeleri yUk lenici ihale kararm teblig tarihi 

itibariyle 10 i$ gUnD i<;:inde idareye belgeleri teslim etmek zorundadlL Belgeler teslim edill11eden slizle~l11e 

imzalanmayaeaktlr. 



f) 	 Arz Bedeli Sozle~me imzalandlktan I 0 i~ gunu i<,:inde Defterdarhk/Mal MUdtirliigiine yatlfllacak dckontun 
bir niishaSI okul idaresine teslim edilecektir. 

5- Bu ilan. 21108/2021 Cumartesi glinli saat 08:00' den, 30/08/2021 Pazartesi giinii saat 17:00'a kadar. 
il l'v1illi Egitim MUdiirlUgU ilan panosunda. bagll olduklan muhtarllk veya Belediye ilan Panosuna. Okul ilan 
Panosunda ve ilgili yerlerde aslll kalacaktlr. 

6- ihaleye katllmak isteyen ger<,:ek ki~iler 3.maddede yer alan belgeleri hazlrlayarak 31108/2021 tarih ve 
saat 09:30'a kadar il Milli Egitim MUdtirlUgU ~ube MLidiirli Ahmet luran yOZOK 'iin odaslllda ihale 
komisyollu Ba~kanllglna teslim edilecektir. Bununla ilgili olarak i~tirak9ilere evrak teslim almdl belgesi 
veri lecektir. 

7- iHALEYE KA TILACAK KiSiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) TC. vatanda~l olmak 
b) Yiiz klzartlcl sU9tan htikUm giymemi~ olmak 
c) ihaleye vekaletle girill11ez. Kantin bizzat yiiklenici tarafmdan 9ali~tlnlacaktlr. Kantin ba~kasl 

Taraflt1dan 9all~tlrllamaz. resmi veya gayri resmi devil' ve temlik yapllamaz. 
d) Ba~ka Okul kantini i~letiyor olmamak. 
e) Gergek Ki~i olmak (Vaklfveya Tiizel Ki~i Olmamak) 
f) Sagllk yoniinden sakll1calt olmamak 
g) Gncelikle kantin i~letmeciligi ustaltk belgesi olma ~artl aranlr. yoksa ise i~yeri 3(;:l11a belgesi. kalfallk. kurs 

bitirme belgelerinden en az birine sahip olma ~artl aranacaktlr. 

8- iHALEYE KATILAMAY ACAK OI~ANLAR: 
a) ihale Komisyonu ba~kanl W Uyeleri ile birligin y£inetim ve denctim kurulu Uyelerinin ikim;i 
dereceye kadar kan ve kaylll hlsllnlan ihaleye katllamaz. 
b) Daha once kantin. aylk alan. salon ve benzeri ycrleri alrp ta tcminatl yakanlar. belirli sUre 9alt~ttrlp 
blrakanlar ve denetimlerde hakkll1da olumsuz tutanak tutulanlar bir yJl slireyle ihaleye katJlamaz. 
c) il Milli Egitim \,1Udlirliigiine baglt okul veya kurumlarda daha ()l1ce kantin i~letip te kira borcll 
olanlar. 
d) ihaleye vaklfve tiizel ki~iler kattlamaz. 
e) Vergi borcll bul unan lar. 
f) ihalesine kattldlg:l okulun/kurumlln servis ta~llnaclltgll11 yapanlar. 
g) 5237 saydl Tiirk Ceza Kallullul1un 53 lineii maddesinde beliltilen slireler get;mi~ olsa bile: kasten i~lencn 

bir sut;tan dolaYI bir ytl veya daha fazla sUreyle hapis cezasll1a ya da affa ugraml~ olsa bile devletin 
gUvenligine kar~1 sw;lar. Anayasal dtizene ve bu dUzenin i~leyi~ine kar~l sw;:lar. mill'i savunmaya kar~1 
su<,:lar, devlet slrlanna kar~l sUylar ve casusluk. zimmet. irtikap. rii~vet. Imslzltk. dolandll'lclllk. 
sahtecilik. giiwni kotUye kullanma. hileli if1as. ihaleye fesat kan~tlrma. edimin ifaslna tesat kan~tlrma. 
s1l9tan kaynaklanan mal varltgl degerlerini aklama veya kayakt;dlk ve aynl KanunUll Cinsel 
Dokunulmazltga Kar:;;l SUylar ba~ltklt ikinci KISmll11l1 AltlllCI BolilmUnde dUzenlenen maddelerdeki 
sUylardan mahklll11 olanlar ihalelere katilamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya veri1en yerlerde 
istihdam edilemezler. 

9- ihaleye katllanlar ihale sartnamesi ve eki bulunan ozel hukumlerin tum maddelerini kabullenmis 
savlhr. ileride bu duzenlemelerin aksine hkbir talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihale komisyol1u. gerekgesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir. Komisyonlann 
ihaleyi yapmama karanna itiraz edilemez. 

Aynca okllilin hllZlIL gUvenlik. gizlilik. sagllk. temizlik vb. gibi C,zelliklerini korllYlIp gt)zetecek 
giivenirlilikteki kj~i veya kllru~lara kiraya vermcye yetkilidir. 

11- ihale komisyonlan tarafll1dan alman ihale kararlan. ita amirlerince karar tarihinden itibaren en ge9 15 i$gUnii 

i<;inde onaylamr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hUklimsUz saYIIIr. 


12- ihaleden once kantin yeri gorUlebilir. 

13- ihale ve kiralama ile ilgili her tlirlli vergi. reslm. har9 ve diger masraf1ar yliklenici tarafll1dan odenecektir. 

14- i~in yaptlma yeri. teslim alma ve teslim c1me ~ekil ve ~artlar: ihalc ~artnamesinde belirtill11i~tir. 

15- Sartname bedeli olarak allllacak miktar: ~artname bedcli ahnmayacaktlr. (Sartname Okul MlidUrliigUnden 

bedelsiz olarak tcmin edilebilir.) 

16- jhtilaflann halmcrcii lJ~ak icra Dairelcri ve Mahkemeleridir. 

17- Sozle~menin yUrUrlUge girmesi ita amirinin onayll1a baghdlr. 


Keyfiyeti ilan olunur. 


