
KANTiN iHALE iLANI 

iLGi: Milli Egitim Bakanllgl Okul Aile Birligi yonetmeligi. 

1- ilirniz Aydrn Turan ilkokulu Miidiirliigii kantini Okul Aile Birligi tarafll1dan il-;ilncil ~alllSlara 11luhammen 

bedel tespit komisyonunca belirlenen bedel lizerinden ilgi yonetmclik s:en;evesinde 2886 Saydl Devlet ihale 

Kanunull 51!g maddesine g()re, pazarltk uSlIlii ile kiraya verilecektir. 

Pazarhga Konu Olan Kantinin 

a) Okul Ad. :Aydm Turan ilkokulu Miidjjrliigjj 
b) Telefon ve Faks No :Tel: 231 5765  231 5764 
c) Vllhk Muhammen Bedel (9Ay) :6.500,00 TL 
d) i~in Sliresi :5 (Be~) yd. 
e) ihalenin Vapdacag. Ver :il MilIi Egitim Mlidlirlligli Ill~AK 
f) ihalenin Vaptlacagl Tarih ve Saat :Tarih : 25/10/2021 Pazartesi giinli Saat: 09:30 
g) Ogrenci Mevcudu :300 
h) ()grenim Sekli :Tam 

2- Muhammen bedelin (6.500,00 TL) % 1O'u tlltannda komisyonca tespit edilen (650,00 TL) oral1lnda ges:ici 

teminat olarak Ziraat Bankasl Hahpazan U~ak ~ubesi nezdindeki TR91 0001 0022 6985 6801 1950 02 lBAl\: 

l1()lu hesabma yatmnak zorllndadtr. 

3- iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR: 


a) l\:ufus clizdantntn ash veya onayll fotokopisi 

b) ikametgah belgesi (Son 6 Ay il,'erisinde ahnml~) Ev-i~ Telefon ve eep Telefonu Belirtilecek. 

c) imza SirkOleri (Noter Onayh ASII) 

d) Sabikasl bulunmadlgma dair sablka kaYlt belgesi ( Son 6 Ay il,'erisindc ahnml~) 


e) Ik raporu (Son 6 ay iI;erisinde ahnml~). 


t) Girmek istedigi okul i<;in belirtilen teminatl yamdlgma dair makbuz. (Bir yllhk tahmin edilen kira 

bedelinin'1010'u) 

g) ilgili EsnafOdaslIldan adll1a kaYltli kantin i~letmesi olmadtgll1a ve ihalelerden yasaklama Karan bulunmadlgllla dair 
aldtgt beige. 

h) Ogrenim Belgesi (Ash veya Omlyh Fotokopisi olacaktlr.) 
i) Sartname (Okul Mildilrlilgilndcn Almacak) 
j) Kantin i~letmeciligi Meslcki Yeterlilik Belgesi; Kantin iSletmeciligi meslek dalt. 06.02.2006 tarih ve 26072 saylll 

Resmi Gazete yaYllnlanarak 3308 Sayill Mesleki Egitim Kanunun kapsamllla alll1dlgll1dan. Okul Aile Birligi 
Yonetmeligine yapllacak ihale ve i~lemlerde ilgi yonetmeligin 20. maddesinin 4. flkrasmca kattlnncilardan 
"05.06.1986 tarih ve 3308 SaYlh !VIesleki Egitim Kanunu hiikiimlerine gore kantincilik alanmda ahnml~ 
ustahk bclgesi olma ~artl araOlr. Ancak katlhmcllarm hi~ birisinde ustahk belgesi buiunmamasl durumunda 
kantin i~letmeciligi iizcrinc i~yeri al,'ma bclgcsi, kalfahk, kurs bitirme belgelcrinden en az birinc sahip olma 
$artl aranaeaktlr." (Kantin i~letmeciligi Gzerine Ustallk belgesi olanlar onceliklidir) 

k) 	 Usulline uygun olarak haZlrlanml~ ihale zartlan; istenilcn evraklar tam ve eksiksiz olarak bilyilk bir zarfa 
konularak kapatllacak ve zarfm ilzerine isteklinin adl soyadl a\lk adresi ilc teklifin hangi i~e ait oldugu 
yazllarak zarfm kapahlan klsml istckli tarafmdan imzaladlktan sonra ihale saaltinde ba$vurulann sunulacagl 
yere teslim edeccktir. (Teklifler 2886 SaYlh Devlet ihale Kanununun Pazarllk lIsula ba~llkll 50. Madde hOkmo 

komisyon tarafmdan bir veya daha fazla istekliden yazdi veya sozlli teklif almak VI.' bedel Ozerinde anla$mak 
sureti ile yaptlacaktlr.) 

I) ihaleye katilacak i~tirak<;i ve Okul/KlIrum MadUrO tarafll1dan imzalanan (Ek-2 yer gordO belgesi) 
m) I.nci teklifmektubll. 

4- iHALE DZERiNDE KALAN iSTEKLiDEN iSTENECEK EVRAKLAR: 
Yiiklenici ihale kararmm kendisine teblig tarihinden itibaren 10 i~ gunu i~in de: 

a) Kesin Teminat: ihale iizerinde kalan istekli. s6zle~me imzalanmadan °;(16 kesin teminatl yatInnak zorundadlr. 
b) ilk ayll1 Kirasl (ilgi I i Okul-Ai Ie Birl igi hesabll1a yatlrdlgma dair dekontllll bir niisilasl oku la tes lim 

edilecektir.) 
c) Vergi borcu yoktur belgesi (Vergi Dairesi MUdlirlUglinden) 
d) idarenin istemcsi Durtll1lunda: Hakkll1da Hcrhangi bir icra, bon,: takibi ve mahkellle Karan olmadlg1l13 dair 

beige istenc bilir vc aynca idarcce glivenlik sorll~maSI kapsamll1da il EI1111iyet MlidUrlilgil ilc glivenlik 

sorll~turmasl i9in ilgili kurumla yaZl~ma yapilabilir.( Glivenlik sorll~lunnasl SOIllCll. olumsllz olmas] 

durllll1unda ges:ici teminat okul aile birligi hesabll1a irat kaydedilir.) 

e) 	 Sozle~me imzalanmadan (a), (b), (e) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri yuklenici ihale karaflll teblig tarihi 

itibariyle 10 i~ gUnil iyinde idareyc belgeleri teslim ctlllek zorundadlr. Bclgcler teslilll edilmcdcn sozlqme 
imza Ian mayacaKtJr. 



f) 	 Arz Bedeli Sozle~l11e imzalandlktan I0 i~ gunu iyinde Defterdarllk/Mal MLidi.irliigune yatlnlacak dekontun 
bir nUshasl okul idaresine teslim edilecektir. 

5- Bu ilan. 15/10/2021 Cuma gunu saat 08:00' den, 24/10/2021 Pazar gunu saat 17:00'a kadar. il Milli 
Egitim MlidUrliigli ilan panosunda. bagll olduklan muhtarllk veya Belediye Han PanoslIna. Okul iIan 
Panosunda ve ilgili yerlcrde aslfl kalacaktlr. 

6- ihaleye katJlmak isteyen gen;:ek ki~iler 3.maddede yer alan belgeleri hazlrlayarak 25/10/2021 tarih ve 
saat 09:30'a kadar iI Milli Egitim MUdi.irlUgU $lIbe MUdUrU Hasan KAHRAMAN '111 odaslnda ihale 
komisyonu Ba~kanllgllla teslim edilecektir. Bununla ilgili olarak i~tirak9ilere evrak teslim alllldl belgesi 
veri lecektir. 

7- iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANILACAK SARTLAR: 
a) T.C. vatallda~l olmak 
b) YUz klzartlcl sw;tan hiikiim giymemi~ olmak 
c) ihaleye vekaletle girilmez. Kantin bizzat yliklellici tarafmdan vali~tlnlaeaktlr. Kantin ba~kasl 

Tarafllldan yalt~tlrllamaz. resmi veya gayri resmi devil' ve temlik yapJlamaz. 
d) Ba~ka Okul kantini i~letiyor olmal11ak. 
e) Geryek Ki~i olmak (Vaklfveya TOzel Ki~i Olmamak) 
n Sagllk yt)IlLinden sakll1call oll11alllak 
g) Oncelikle kantin i~letmeciligi ustallk belgesi olma ~artl aranlr. yoksa ise i~yeri ayma belgesi. kalfaltk. kllrs 

bitinne belgelerinden en az birine sahip olma ~artl aranacaktlL 

8- iHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 
a) ihale KOl11isyonll ba~kant ve iiyeleri ile birligin yonetim ve denetim kurulu liyelerinin ikinei 
dereceye kadar kan ve kaYlll hlSlmlan ihaleye katllamaz. 
b) Dalla ()l1ce kantin, a<;lk alan, salon ve benzeri yerleri alip ta teminatl yakanlar. belirli sUre <;all?tlnp 
blrakanlar ve denetimlerde hakklnda olumsuz tlltanak tutulanlar bir yll sOreylc ihaleye katilamaz. 
e) il Milli Egitim MUdtirlUgiine bagll okul veya kurumlarda daha once kant in i?letip te kira borcu 
olanlar. 
d) ihaleye vaklf ve tOzel ki~i1er katdamaz. 
e) Vergi borcu bulunanlar. 
n ihalesine katlldlgl okulun/kurlllllun servis ta~lInaclhgll1l yapanlar. 
g) 5237 saytil TUrk Ceza Kallllnlllllln 53 lincH maddesinde belirtilen stireler ge<;ll1i~ olsa bile: kasten i~lenel1 

bir Sllytan dolaYl bir ytl veya daha fazla siireyle hapis cezastna ya da affa ugraml~ olsa bile devletin 
gUvenligine kar~l suyiar. Anayasal dUzene ve bu diizenin i~leyi~ine kar~l suyJar. milli savullll1aya kar?l 
su<;lar. devlet slrlanna kar~1 sw;lar ve casusluk, zimmet, irtikap. rii:;;vct hlrslzllk. dolandlrlctllk. 
sahtecilik. gtiveni kottiye kulianma, hileli iflas, ihaleye fesat kan~tlrma. edimin ifasllla fesat kart~tlrma. 
sUytan kaynaklanan mal varltgl dcgerlerini aklal11a veya kayakytllk ve aym Kallunlln Cinsel 
Dokllllulmazilga Kar~1 SUylar ba~ltkll ikinci Klsmlllln AltlllCI BolUmUnde dtizenlenen maddelerdeki 
sw;;lardan mahkllln olanlar ihalelere katllamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 
istihdam edilemezler. 

9- ihaJeve katIlanlar ihale sartnamesi ve eki bulunan ozel hilkilmlerin tilm maddelerini kabullenmis 
savdlr. lIeride bu dilzenlemelerin aksine hi.;bir talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 

10- ihale komisyonu. gcrekyesini kararda belirtmek slIretiyk ihaleyi yaplp yapmamakta serbesttir. Komisyonlann 
ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez. 

Aynca okulun huzur. giivelllik. gizlilik, sagltk. temizlik vb. gibi ozelliklerini koruyup gozetecek 
gOvenirlilikteki ki~i veya kuru~lara kiraya vermeye yetkilidir. 

11- ihale komisyon Ian tarafllldan allllan ihale kararlan, ita amirlerince karar tarihinden iti barcn en ge<; 15 i~giinLi 

iyinde onaylantr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hukiimsiiz say tilL 


12- ihaleden once kantin yeri goriilebilir. 

13- ihale ve kiralama ik~ ilgili her tlirlli vergi. resilll. hary ve diger masraflar yLiklenici tarafll1dan {1denecektir. 

14- i~in yaptlma yeri. te:slim alma ve teslim etme ~ekil ve ~artlar: ihale ~artnamesinde belirtill11i~tif. 

15- Sartnamc bedeli olarak alll1acak miktar; ~artnallle bedeli alll1mayacaktlf. (Sartname Okul MiidlirlUgLinden 

bedelsiz olarak temin edilebilir.) 

16- ihtilaflann hal mercii U~ak icra Daireleri ve Mahkemeleridir. 

17- S6zle~l1lenin yiiriirliige girmcsi ita amirinin onaYll1a baglJdlL 


Keyfiyeti Han olunur. 


