
 

KANTİN İHALE İLANI 
 

İLGİ :  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği. 

1- İlimiz Nuri Şeker İlkokulu Müdürlüğü kantini Okul Aile Birliği tarafından üçüncü şahıslara muhammen bedel 

tespit komisyonunca belirlenen bedel üzerinden ilgi yönetmelik çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 

51/g maddesine göre, pazarlık usulü ile kiraya verilecektir. 

Pazarlığa Konu Olan Kantinin                             : 

a) Okul Adı                                               :Nuri Şeker İlkokulu Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks No                              :Tel: 224 03 21 – 224 03 22 

c) Yıllık Muhammen Bedel (9Ay)          :4.000,00 TL 

d) İşin Süresi                                             :5 (Beş) yıl. 

e) İhalenin Yapılacağı Yer                      :İl Milli Eğitim Müdürlüğü /UŞAK  

f) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat     :Tarih: 29/04/2022 Cuma  günü Saat: 11:30 da    

g) Öğrenci Mevcudu                                :214 

h) Öğrenim Şekli                                      :Tam 

 

2- Muhammen bedelin (4.000,00 TL) %10’u tutarında komisyonca tespit edilen (400,00 TL)  oranında geçici 

teminat olarak Ziraat Bankası İsmet Paşa Cad. Uşak Şubesi nezdindeki  TR46 0001 0017 5855 2352 2250 03 

IBAN  no’lu hesabına yatırmak zorundadır. 

3- İHALE KOMİSYONUNA  VERİLECEK EVRAKLAR: 

 
a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi 

b) İkametgâh belgesi (Son 6 Ay içerisinde alınmış) Ev-İş Telefon ve Cep Telefonu Belirtilecek. 
c) İmza Sirküleri (Noter Onaylı Asıl) 

d) Sabıkası bulunmadığına dair sabıka kayıt belgesi ( Son 6 Ay içerisinde alınmış) 

e) Sağlık raporu (Son 6 ay içerisinde alınmış). 

f) Girmek istediği okul için belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair makbuz. (Bir yıllık tahmin edilen kira 

bedelinin % 10’u) 

g) İlgili Esnaf Odasından adına kayıtlı kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair 

aldığı belge.  

h) Öğrenim Belgesi (Aslı veya Onaylı Fotokopisi olacaktır.) 

i) Şartname (Okul Müdürlüğünden Alınacak) 

j) Kantin İşletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin İşletmeciliği meslek dalı, 06.02.2006 tarih ve 26072 sayılı 

Resmi Gazete yayımlanarak 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği 

Yönetmeliğine göre yapılacak ihale ve işlemlerde ilgi yönetmeliğin 20. maddesinin 4. fıkrasınca katılımcılardan 

“05.06.1986 tarih ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış 

ustalık belgesi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda  

kantin işletmeciliği üzerine işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 

şartı aranacaktır.” (Kantin İşletmeciliği Üzerine Ustalık belgesi olanlar önceliklidir.)  

k) Usulüne uygun olarak hazırlanmış ihale zarfları; İstenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak büyük bir zarfa 

konularak kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılarak zarfın kapatılan kısmı istekli tarafından imzaladıktan sonra ihale saatinde başvuruların sunulacağı 

yere teslim edecektir. (Teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Pazarlık usulü başlıklı 50. Madde hükmü 

gereği komisyon tarafından bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak 

sureti ile yapılacaktır.) 

l) İhaleye katılacak iştirakçi ve Okul/Kurum Müdürü tarafından imzalanan (Ek-2 yer gördü belgesi) 

m) 1.nci teklif mektubu 

 

4- İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİDEN İSTENECEK EVRAKLAR:  

          Yüklenici ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü için de: 

a) Kesin Teminat; İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalanmadan %6 kesin teminatı yatırmak zorundadır. 

b) İlk ayın Kirası (ilgili Okul-Aile Birliği hesabına yatırdığına dair dekontun bir nüshası okula teslim 

edilecektir.) 

c) Vergi borcu yoktur belgesi (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)  

d) İdarenin İstemesi Durumunda; Hakkında Herhangi bir icra, borç takibi ve mahkeme kararı olmadığına dair 

belge istene bilir ve ayrıca idarece güvenlik soruşması kapsamında il Emniyet Müdürlüğü ile güvenlik 

soruşması için ilgili kurumla yazışma yapa bilir. (Güvenlik soruşturması sonucu, olumsuz olması durumunda 

sözleşme imzalanmaz geçici teminat okul aile birliği hesabına irat kaydedilir.) 

e) Sözleşme imzalanmadan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri yüklenici ihale kararın tebliğ tarihi 

itibariyle 10 iş günü içinde idareye belgeleri teslim etmek zorundadır. Belgeler teslim edilmeden sözleşme 

imzalanmayacaktır. 



f) Arz Bedeli Sözleşme İmzalandıktan 10 iş günü içinde Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne yatırılacak dekontun 

bir nüshası okul idaresine teslim edilecektir. 

 

 

5-  Bu ilan,  19/04/2022 Salı günü saat 08:00’ den,  28/04/2022 Perşembe günü saat 17:00’a kadar, İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda, bağlı oldukları muhtarlık veya Belediye İlan Panosuna, Okul İlan 

Panosunda ve ilgili yerlerde asılı kalacaktır.                                                              

 

6- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler 3.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak 29/04/2022 tarih ve 

saat 11:30’a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan KAHRAMAN ’ın odasında ihale 

komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir. Bununla ilgili olarak iştirakçilere evrak teslim alındı belgesi 

verilecektir.    

                            
 7- İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR: 

a) T.C. vatandaşı olmak 

b) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak 

c) İhaleye vekâletle girilmez. Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası    

            Tarafından çalıştırılamaz, resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapılamaz. 

d) Başka Okul kantini işletiyor olmamak. 

e) Gerçek Kişi olmak (Vakıf veya Tüzel Kişi Olmamak) 

f) Sağlık yönünden sakıncalı olmamak 

g) Öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi olma şartı aranır, yoksa ise işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs 

bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranacaktır. 

 

8- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 

a) İhale Komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ikinci 

dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz. 

b) Daha önce kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri alıp ta teminatı yakanlar, belirli süre çalıştırıp 

bırakanlar ve denetimlerde hakkında olumsuz tutanak tutulanlar bir yıl süreyle ihaleye katılamaz. 

c) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul veya kurumlarda daha önce kantin işletip te kira borcu 

olanlar. 

d) İhaleye vakıf ve tüzel kişiler katılamaz. 

e) Vergi borcu bulunanlar. 

f) İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapanlar. 
g) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı 
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel 
Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki 
suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 
istihdam edilemezler. 

9- İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş 

sayılır. İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 
 

10- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların 

ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.  

Ayrıca okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık, temizlik vb. gibi özelliklerini koruyup gözetecek 

güvenirlilikteki kişi veya kuruşlara kiraya vermeye yetkilidir.  

11- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü 

içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 

12- İhaleden önce kantin yeri görülebilir. 

13- İhale ve kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar yüklenici tarafından ödenecektir. 

14- İşin yapılma yeri, teslim alma ve teslim etme şekil ve şartlar: İhale şartnamesinde belirtilmiştir. 

15- Şartname bedeli olarak alınacak miktar; şartname bedeli alınmayacaktır. (Şartname Okul Müdürlüğünden 

bedelsiz olarak temin edilebilir.) 

16- İhtilafların hal mercii Uşak İcra Daireleri ve Mahkemeleridir. 

17- Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ita amirinin onayına bağlıdır. 

       

Keyfiyeti ilan olunur. 


