
KANTiN iHALE iLANl 

iLGi: Milli Egitim Bakanllgl Okul Aile Birligi Yonetmeligi. 

1- ilimiz Timur Ertiirk i1kokulu Miidiirliigii kantini Okul Aile Birligi tarafmdan ii-;iincii ~alllSlara muhammen 

bedel tespit komisyonunca belirlenen bedel uzerinden ilgi Yl)netmelik -;er-;evesinde 2886 SaYl1t Devlet ihale 

Kanlll1l111 51/g maddesine gore, pazarllk uSlIlU ile kiraya verilecektir. 

Pazarhga Konu Olan Kantinin 

a) Okul Ada :Timur Ertiirk ilkokulu Miidiirliigii 
b) Telefon ve Faks No :Tel: 216 07 71 - 2160685 
c) Ydhk Muhammen Bedel (9Ay) :6.000,00 TL 
d) i!1in Siiresi :5 (Be~) Yll. 
e) ihalenin Yapdacaga Yer :il Milli Egitim Miidiirliigii IUSAK 
f) ihalenin Yapllacagl Tarih ve Saat :Tarih : 16109/2021 Per~embe giinii Saat: 09:30 
g) Ogrenci Mevcudu :300 
h) Ogrenim Sekli :Tam 

2- MlIhal11l1len bedelin (6.000,00 TL) % IO'll tlltannda komisyonea tespit edilen (600,00 TL) oranll1da ge-;ici 

teminat olarak Ziraat Bankasl ismet Pa~a Caddesi U~ak Subesi nezdindeki TR50 0001 00]75836 41678350 

02 IBA N no' lu hesabllla yatmnak zorundadtr. 

3- iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 


a) Nutus eUzdanmm ash veya onayll fi:nokopisi 

b) ikametgah beJgesi (Son 6 Ay i.;erisinde ahnml~) Ev-i~ Telefon ve Cep Telefonu Belirtilecek. 

e) imza SirkUleri (Noter Onayh AsIl) 

d) Sabikasl bulunmadlgma dair sablka kaYlt belgesi ( Son 6 Ay h;erisinde ahnrm~) 


e) Sagllk raporu (Son 6 ay il,:erisinde almnl1~). 


1) Girmek istedigi okul iyin belirtilen geyici teminatl yatlrdlgma dair makbllz. (Bir Yllhk tahmin edilen kira 
bedelinin % 10'u) 

g) ilgili Esnaf OdaslI1dan adma kaYltll kantin i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama karan blliunmadigma dair 
aJdlgl beige. 

h) Ogrenim Belgesi (Ash veya Onayh Fotokopisi olacakllr.) 
i) Sartname (Okul MiidiirlUgiinden Ahnacak) 
j) Kantin i~letmeciligi Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin i~letl11eciligi meslek dall, 06.02.2006 tarih ve 26072 saylll 

Resmi Gazete yaYllnlanarak 3308 Saylll Mesleki Egitim Kanunun kapsamma almdlgmdan. Okul Aile Birligi 
Yonetmeligine gore yapllaeak ihale ve i~lemlerde ilgi yonetmeligin 20. maddesinin 4. flkrasmea katllmlctlardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 SaYlh Mesleki Egitim Kanunu hiikiimlerine gore kantincilik alanmda ahnml~ 
ustahk belgesi olma ~artl aramr. Ancak kallhmcllann hi.; birisinde ustahk belgesi bulunmamasl durumunda 
kantin i~letmeciligi iizerine ineri a.;ma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 
~arll aranacaktlr." (Kantin i,?Jetmeciligi OZefine Ustahk belgesi olanlar onceliklidir.) 

k) 	 UsulUne uygun olarak haZlrlamm~ ihale zarflan: istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak bii}iik bir zarfa 
konularak kapahlacak ve zarfm iizerine isteklinin adl soyadl al,:lk adresi ile teklifin hangi i~e ait oldugu 
yazllarak zarfm kapatJlan klsml istekli tarafmdan imzaladlktan sonra ihale saatinde ba~vurulann sunulacagl 
yere teslim edecektir. (Teklifler 2886 SayIlI Devlet ihale Kanununun Pazarllk usulU ba~lIkh 50. Madde hUkmU 
geregi komisyon tarafmdan bir veya daha fazla istekliden yazdi veya sozio teklif almak ve bedel Ozerinde anla,?mak 
sureti ile yapllacaknr.) 

I) ihaleye katllacak i~tirakyi ve Okul/Kurum MUdUrU tarafll1dan imzalanan (Ek-2 yer gordO belgesi) 
m) I.nei teklifmektllbll. 

4- iHALE OZERiNDE KALAN iSTEKLiDEN iSTENECEK EVRAKLAR: 
Yiiklenici ihale karannlO kendisioe teblig tarihinden itibaren 10 i~ giioii h;in de: 

a) Kesin Teminat: ihale Ozerinde kalan istekli, s6zle~me imzalanmadan %6 kesin teminatl yatJrmak zorulldadir. 
b) ilk aym Kirast (ilgili Oklil-Aile Birligi hesabll1a yatlrdlgllla dair dekontun bir niishasl okula teslim 

edileeektir.) 
e) Vergi borcu yoktur be Igesi (Vergi Dairesi Miidlirlligiinden) 
d) idarenin istemesi Durumllnda; Hakkmda Herhangi hir iera. bor-; takibi ve mahkeme karan oimadlgllla dair 

beige istene bilir ve aynea idarece giivenlik soru~mast kapsammda il Emniyet Miidiirliigii ile gilvenlik 
soru~turmast i~in ilgili kllrumla yaZl~ma yaptlabilir.( Giivenlik soru~turll1aSl sonucu, olumsllz oimasl 

durllmunda geyici teminat okul aile birligi hesabma irat kaydedilir.) 

e) 	 S()zle~me imzalanmadan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri yiiklenici ihale karann teblig tarihi 
itibariyle 10 i~ giinii iyinde idareye belgeleri teslim etmek zorundadlr. Belgeler teslim edilmeden sozJe~l11e 
imzalanmayaeaktlr. 



1) 	 Arz Bedeli Sozle~me imzalandlktan 10 i~ giinii ie;inde Defterdarhk/Mal Miidiirliigline yatlnlaeak dekontun 

bir niisilasl okul idaresine teslim edilecektir. 

5- Bu ilan, 06/09/2021 Pazartesi gtinti saat 08:00' den, 15/09/2021 (:ar~amba g.tinti saat 17:00'a Kadar. 
tl Milli Egitim MiidUrlilgii ilan panosunda. bagh olduklan mllhtarlik veya Belediye !Ian Panosuna, Okulilan 
Panosunda ve ilgili yerlerde aslll kalaeaktlr. 

6- ihaleye katJlmak isteyen geryek ki~iler 3.maddede yer alan belgeleri haZlrlayarak 16/09/2021 tarih ve 
saat 09:30'a Kadar il Milli Egitim Miidiirlligii $lIbe Mi.idiirii Ahmet Turan yOZOK 'lin odasll1da ihale 
komisyollu Ba~kanltgll1a teslilll edikcektir. BlIllLlnla ilgili olarak i;;tirakyilere evrak teslim alll1dl belgesi 
veri lecektir. 

7- iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.c. vatanda$1 olmak 
b) YUz klzartlel slle;tan hUkiim giymemi~ olmak 
e) ihaleye vekaletle girilmez. Kantin bizzat yiiklenici tarafmdan e;all$tmlaeaktlr. Kantin ba~kasl 

Tarafllldan c;all~tlfllamaz. resmi veya gayri resmi devir ve temlik yaptlamaz. 
d) Ba~ka Oklll kantini i~letiyor olmamak. 
e) Gere;ek Ki:;;i olmak (Vaklfveya nizel Ki;;i Olmamak) 
f) Saghk y()niinden saklllcah olmamak 
g) Oncelikle kantin i$letmeeiligi ustallk belgesi olma ~artl aranll', yoksa ise i:;;yeri ac;ma belgesL kalfahk. kllrs 

bitirme belgelerinden en az birine sahip olma ~artl aranaeaktlr. 

8- iHALEYE KA TILAMA Y ACAK OLANLAR: 
a) ihale Komisyonll ba~kanl ve iiyeleri ile birligin yonetim ve dcnetim kllrulu iiyelerinin ikinei 
dereeeye kadar kan ve kaylJ1 hlsllnlan ihaleye kattlamaz. 
b) Daha (1nce kantin, aylk alan. salon ve benzcri yerlcri allp ta teminatl yakanlar. belirli slire yalt:;;ttrlp 
blrakanlar ve denetimlerde hakkmda olumsuz tlltanak tutulanlar bir ytl siireyle ihaleye kattlamaz. 
e) il Milli Egitim Mlidiirlligiine bagh okul veya kllrumlarda daha onee kantin i:;;lctip tc kira boreu 
olanlar. 
d) ihalcye vaklfve tOze! ki$iler katJlamaz. 
e) Vergi borcu bulunanlar. 
f) ihalesine kattldlgl okullln/kurlll11l1n servis ta~lInaelltgllll yapanlar. 
g) 5237 saYl1i TUrk Ceza Kanllnunun 53 lineii maddesinde belirtilen siireler gec;rni~ olsa bile; kasten i:;;lenen 

bir sllc;tan dolayt bir ytl veya dal1a fazla siireyle hapis eezaslna ya da affa ugraml~ olsa bile devletin 
gDvenligine kar$1 slle;lar. Anayasal diizcne ve bll diizenin i:;;leyi:;;ine kar:;;1 slle;lar, milll savllnmaya kar~1 
sLH;lar, devlet strlanna kar~1 sue;lar ve casllslllk. zimmet, irtikap. ri.i~vet. lllrslzhk. dolandlflclilk. 
sahteeilik, giiveni kotiiye kullanma, hileli iflas. ihalcye tesat kan:;;ttrll1a. edimin ifasllla fesat kan~ttrll1a. 
sllrytan kaynaklanan mal varltgl degerlerini aklama veya kae;ake;tllk ve ayl1l Kanunun Cinsel 
Dokunulmazllga Kar~1 SlIe;lar ba~hklt ikinci KlsmIllIl1 Altlllci Bollimiinde dOzenlenen maddelerdeki 
slIylardan mahkum olanlar ihalelere kattlamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 
istihdam edilemezler. 

9- ihaleve katdanlar ihale ~artnamesi ve cki bulunan ozel hiikiimlerin tUm maddclcrini kabullcnmi~ 
sayilir. ileride bu dUzenlemelerin aksine hicbir talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- ibale komisyonll. gereke;esini kararda belil1mek suretiyle ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir. Komisyonlarm 
ihaleyi yapmama karanna itiraz edilemez. 

Aynca Okllllll1 huzur, giivenlik. gizlilik, sagllk. temizlik vb. gibi ()zelliklerini korllYup gozetecek 
gUvenirlilikteki ki~i veya kurll:;;lara kiraya vermeye yetkilidir. 

11- ihale kOl11isyonlan tarafmdan alman ihale kararlan, ita al11irlerince karar tarihinden itibaren en gee; 15 i~giinfj 

iyinde onaylal1lr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hiikOmsUz saytllr. 


12- ihaleden once kantin yeri gorOlebilir. 

13- ihale ve kiralama ile ilgili her tiirIU vergi, resim, hare; ve diger masraflar yUklenici tarafll1dan odenecektir. 

14- i~in yaptlma yeri. tesl illl alma ve tesl illl etl11c :;;eki I ve ~artlar: ihale ~artl1amesinde belirtilmi;;tir. 

15- Sartname bedeli olarak alJnacak miktar; :;;artname bedeli ahnmayacaktJr. (Sartllame Okul MOdUrlligUnden 

bedelsiz olarak temin edilebilir.) 

16- ihti laflann hal mercii U:;;ak icra Daireleri ve Mahkemeleridir. 

17- Sozle$lllenin yUrOrlOge girmesi ita amirinin onayl11a bagltdlr. 


Keyfiycti ilan olunur. 


