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BULANCAK  İLÇESİ OKULUNUN 

KANTİN İŞLETME İHALE İLANIDIR. 

 

İlçemiz, Bulancak Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Okul kantininin 

İşletilmesi(kiralanması) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51 /g maddesi gereğince pazarlık usulü 

ile ihale edilecektir.”   

1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI: 

a) T.C.Vatandaşı olmak,  

b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak, 

c) Başka bir kantin işletiyor olmamak, 

d) Evli, 61 yaşından gün almamış, gerçek kişi olmak, 

e) Sağlık yönünden sakıncalı olmamak,  

f) Kantinlerde alanlarında ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, mesleki ve teknik eğitim 

diploması ve kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmak. 

g)    SGK ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair bu yerlerden alınacak belge  

h)    Tüzel Kişilerde tüzel kişiliği belirtir sicil kaydı ve imza sirküsünü de bir dosya dâhilinde sunacaktır.   

 

2. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER: 

a) Dilekçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazılacak (kantin ihalesine girmek için) 

b) İkametgâh ilmühaberi (6 aydan eski olmamak), 

c) Onaylı nüfus cüzdan örneği veya Nüfus cüzdanının aslı  

d) Adli Sicil Kaydı (6 aydan eski olmamak) 

e) Sağlık raporu (6 aydan eski olmamak ) 

f) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan,05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 

hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak 

katılımcılardan hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi,  kalfalık, kurs 

bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranacaktır.(İhale belge derecelerine göre 

gerçekleşecektir). 

g) Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi 

olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair belge. 

h) İhalesi yapılan okula servis taşımacılığını yapmadığına dair Okul Müdürlüğünden alınacak belge, 

i) Geçici teminat dekontu, 

j) Şartname her sayfası imzalı olacak  

k) Teklif mektubu 

l)    SGK ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair bu yerlerden alınacak belge  

3.   İhaleye katılacak olan katılımcı söz konusu kantinlerin muhammen bedeli tespit komisyonu tarafından 

belirlenen bir yıllık kira bedeli üzerinden KDV hariç olup %3 geçici teminatı Bulancak Mal 

Müdürlüğüne nakit olarak yatıracak veya 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 26.maddesinde belirtilen 

değerlerden birisi verilecektir. 

4.    İhale şartnamesi bedelsiz karşılığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 

5.   Kesin teminat 1 (bir) yıllık kira bedelinin % 6’sına tekabül eden miktardır. İhaleyi alan şahıs ihale 

bedelinin % 6 oranında kesin teminatı verecek, geçici teminatı kendisine iade edilecektir.  

6.  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, milli savunmaya karşı 

suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 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 ikinci kısmının altıncı bölümünde düzenlenen maddelerdeki 

suçlardan mahkum olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 

istihdam edilemezler. 

7. Teklif ve belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Muhasebe Servisi yetkililerine 29/09/2016 perşembe günü saat 09.30’a kadar teslim edeceklerdir. 

Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar. 

8. Kantin İhale İlanının 1.maddesinde İhaleye katılma Şartlarını sağlayamayanlar ve 2.maddede yazılı 

ihale komisyonuna verilecek belgeleri vermeyenler ihale dışı bırakılacaktır. 

9.   Kantin ihalesi üzerinde kalan istekli sözleşme yapmadan önce Bulancak Esnaf Odasına üyelik kaydını 

yaptıracak ve üyelik belgesinin bir örneğini yapılacak sözleşmeye ekleyecektir. 



2/2 

 

10.  İhale üzerine kalan istekli kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 (on) gün içinde kesin teminat ile   

işletme bedelinin ilk taksitini peşin yatırarak sözleşme imzalayacaktır. Aksi takdirde teminat irat 

kaydedilir. 

11. Sözleşme her yıl yenilenecek, bu süre ilk sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) yılı 

geçmeyecektir. 

 12. İhaleyi alan kişi Maliye Bakanlığının 16/06/2004 tarih ve 8245 sayılı 277.sıra nolu Milli Emlak Genel 

Tebliği genel hükümlerine ve Okul Müdürlüğü ve Okul Aile Birliğinin hazırladığı Özel sözleşme 

hükümlerine uymak zorundadır. Yukarıdaki maddelerden birine uymadığı takdirde sözleşme fesih edilir. 

             13.  İhaleden önce kantin yeri görülebilir. 

              14. Yıllık işletme bedeli peşin veya 9 (dokuz) aylık taksitlerle ödenir. Yarıyıl tatilinin yapıldığı ayda o aya   

                  ilişkin kira bedelinin yarısını öder.Okulların yaz tatilinde olduğu Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında  

                    kira  ödenmez.  

15.  İhaleye daha önce Okul kantini işletirken sözleşmesi fesih olanlar katılamazlar. 

16. İhale yapılmaması veya katılan olmaması durumunda 2.ihale 04/10/2016 tarihinde aynı saat ve 

aynı yerde yapılacaktır. 

17.  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ihalenin gerçek değerini bulmadığı hallerde ihaleyi ertelemekte   

       serbesttir.            

 Not: Tüm evrakların aslı veya noterden tasdikli örneği teslim edilecektir. 

 

                İHALE EDİLECEK KANTİN; 

   

BULUNDUĞU İLÇE Bulancak 

OKULUN ADI Bulancak Akşemsettin Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

ÖĞRENCİ SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMU 258 tekli öğretim  

KANTİN YERİ VE M2’si Okul  içinde  19 m2 

KANTİNİN DURUMU VE DEMİRBAŞI  

İHALE ŞEKLİ  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g 

maddesine göre pazarlık usulü. 

İHALENİN YAPILACAĞI YER Bulancak  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Şube 

Müdürü odası 

İHALE TARİHİ VE SAATİ 29/09/2016 Perşembe  günü saat 10:00  

AYLIK MUHAMMEN BEDELİ 1000,00.-(Bin) TL  

GEÇİCİ TEMİNAT 255,00.-TL 

     

 

İdare Yetkilisi .../09/2016 

 

 

Şenel BULUT 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 


