
T.C. 
<;A YIROV A KA YMAKAMLIGI 

ih;e Milli Egitim Miidiirliigii 

KANTiN iSLETME(Kiralama) iHALE iLANI 

il~emiz, Yap1 ve Kredi Bankas1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yenimahalle ilkokulunun 
kantininin i~letmesi (kiralanmasi) 2886 sayi11 Devlet ihale Kanununun 50 ve 51/g, maddeleri geregince 
ihale edilecektir. · 

1) iDARENiN 

a) Adresi 
b) Telefon ve Faks No 
c) Elektronik posta adresi (varsa) 

2) iHALE KONUSU iSiN 

a) Niteligi 
b) Y apdacag1 yer 

c) Ba~lama tarihi 
d) i~in sliresi 

e) Ayiik muhammen bedel 

3)iHALENiN 

: <::ay1rova ilve Milli Egitim Mtidlirlligli 
: 0262 658 09 00, Faks: 0262 658 09 01 
: www.cayirova41.meb.gov .tr 

: KANTiN KiRALAMA(i$LETME) iSi 
:Yap1 ve Kredi Bankas1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenimahalle ilkokulu 
: Kantin yerinin fiilen teslim edildigi tarihten itibaren 
: Kantin yerinin fiilen teslim edildigi tarihten itibaren 
(bir) ydd1r. 

: Ekli listede belirtilmi~tir 

Yapllacag1 yer : (:ay1rova il~e Milli Egitim Miidiirliigii Toplanti Salonu 
1. Yap1 ve Kredi bankas1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 13/02/2017 Pazartesi Saat: 14:30'da 
2. Ycnimahallt~ itkolwlu 13/02/2017 Pazartesi Sa at: I 5:30 

4)iHALEYE KA TILACAKLARDA ARANACAK SARTLAR 

a) T.C.Vatanda~1 olmak 
b) 5237 sayd1 TUrk Ceza Kanununun 53 lincli maddesinde belirtilen slireler geymi~ olsa bile; kasten i~lenen bir 
suytan dolay1 bir yd veya daha fazla slireyle hapis cezasma ya da affa ugram1~ olsa bile devletin glivenligine kar~I 
suvlar, Anayasal dtizene ve bu dtizenin i~leyi~ine kar~1 suvlar, milll savunmaya kar~I suvlar, devlet strlanna kar~t 
suylar ve casusluk, zimmet, irtikap, rli~vet, hirsiziik, dolandmciiik. sahtecilik, gliveni kotliye kullanma, hileli 
iflas, ihaleye fesat kan~ttrma, edimin ifasma fesat kan~t1rma, su9tan kaynaklanan mal var1Ig1 degerlerini aklama 
veya kavakviiik ve aym Kanunun Cinsel Dokunulmazliga Kar~1 Su9lar ba~IIkii ikinci K1smmm Altmc1 
Bollimtinde dtizenlenen maddelerdeki suvlardan mahkum olanlar ihalelere katdamazlar ve okul-aile birliklerince 
kiraya veri len yerlerde istihdam edilemezler. 
c) Ba~ka bir kantin i~letiyor olmamak. (Noter Taahhtitlli) 
d) 61 Ya~mdan glin almami~, ger9ek ki~i olmak. 



e) Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20. maddesine gore yapdacak ihale ve i~lemlerde Katthmcilardan 05/0611986 
tarihli ve 3308 saydt Mesleki Egitim Kanunu hUkUmlerine gore kantincilik alanmda almmt~ ustahk belgesi, 
(3308s. MEK gore verilen ustahk belgesi yerine ges;en i~yeri as;ma belgeleri bu kapsamda sayilacakttr.) sahibi 
olma ~artt aramr. Ancak katthmcdann, his; birisinde ustahk belgesi bulunmamast durumunda i~ yeri as;ma belgesi, 
kalfaltk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma ~artt aramr. 
f) Milli Emlak MUdtiriUgtine arz bedeli, il, ils;e ve okullara olan borcu bulunmamak. 
g) Hakkmda yasaklama bulunan veya ihaleye katdtp ihaleyi ahp sozle~me yapmayanlarda bir yii ihaleye 
katdamaz. 

5) iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK BELGELER: (Asii Beige OlacaktJr): 

a) ikametgah ilmtihaberi (il Simrlan is;erisinden son altt ay is;erisinde oturuyor olmak) 
b) Ntifus ctizdan sureti (son alt1 ay is;erisinde ahnm1~ olacak) 
c) Sab1ka kayd1 (son I ay is;erisinde altnm1~ olacak) 
d) Hijyen Belgesi 
e) Okul Aile Birligi Yonetmeliginin 20. Maddesine gore yaptlacak ihale ve i~lemlerde katthmctlardan Kantin 
isletmeciligi Ustahk Belgesi veya 05/06/1986 tarih ve 3308 sayd1 Mesleki Egitim Kanunu hiikiimlerine gore 
kantincilik alanmda isyeri a~;ma belgesi (yiiksek ogretim diplomas1 olanlar belgesini ibraz etmek 
zorundad1r) olma sarti aramr. Ancak katdtmcdardan his;birisinde yukanda adt ges;en belgelerin bulunmamasi 
durumunda Kantin i~letmeciligi kalfahk Belgesi . i~yeri as;ma Kantin i~letmeciligi Kurs Bitirme belgesi, kurs 
bitirme belgelerinden en az birine sahip olma ~artt arantr. ihalede oncelikle ustahk belgesi ve i~yeri as;ma belgesi 
(ytiksek ogretim diplomast olanlar belgesini ibraz etmek zorundad1r) olanlar degerlendirilecektir. 
f) ilgili esnaf odasmdan ( Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Miidiirliigiinden ) adma kayith okul 
kantin i~letmesi olmad1gma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmad1gma dair almacak beige. 
Aynca Elektrik ve Su Aboneliginin kantin i~letmecisi tarafmdan Uzerine ahnmas1, demirba~ olarak binaya yapdan 
harcamalarla ilgili herhangi bir hak talep edilmeyecek olup, okula hibe edilecektir. Ki~inin bu konularla ilgili noter 
beyanmda bulunmast gerekmektedir. 

g) Ges;ici teminat mektubu veya Ges;ici teminatm Bankaya yatmld1gma dair dekont. 

h) ~artname (ihaleye katdacak isteklilerin, <;:ay1rova il~e Milli Egitim Miidiirliigiiniin T.C.Ziraat Bankas1 
<;:ay1rova ~ubesindeki 50550028-5010 nolu hesaba 100,00-TL. yatmp banka dekontunu ibraz etmek 
suretiyle ii~e Milli Egitim Miidiirliigiinden ihalenin idari ve teknik ~artnamesini satm almalan 
zorunludur.) 

1) ihale 2886 sayii1 Kanunun 51/g (pazarltk usulU) ile yapdacakt1r. (zarfm Uzerine isteklinin adt, soyadt ve 
tebligata esas olarak gosterecegi as;1k adresi yazdtr. Zarrm yap1~tmlan yeri istekli tarafmdan imzalamr.) 

i) Verilen tekliflerin muhammen bedelden dti~i.ik ve tekliflerin e~it olmas1 durumunda 2886 sayd1 Devlet ihale 
Kanununun 35/d (Pazarhk usulti) maddesi geregince i~lem yapdacakhr. 

j).Ydhk tahmini kira bedelinin% 3'i.ine tekabtil eden ges:ici teminat1 tutanm ils:e Milli Egitim MtidUrltigtinUn 
T.C.Ziraat Bankas1 <;:ay1rova ~ubesindeki 50550028-5010 nolu hesabma yatJracaktir. 

k) Kesin teminat bir yilltk kira bedelinin % 6 ·sllla tckabl'll eden miktardtr. Nakit olarak ilgili okulun Okul Aile 
Birligi hesabma yatm lacakt1r. 

I) ihale sonus:landiktan sonra (ihalenin yapiidigi gUn ve cumartesi, Pazar dahil olmak tizere I 0 (on) gUn is:inde 
kati teminat yatmlarak sozle~menin imzalanmas1 gerekmektedir. 

m) Mani bir halin vukuu buhnas1 durumunda ihale komisyonu duyuruyu yaparak ihaleyi belirtilen gUn ve saatin 
dt~mda yapmakta serbesttir. 



n). Teklif ve belgeler ~artnamede ayiklandigi ~ekli ile haZirlanarak <;:ay1rova ilye Milli Egitim Mlidlirlligline 
belirtilen tarih ve saate kadar belgelerini tutanak kar~11Igmda ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Belirtilen 
gUn ve saate kadar dosyay1 teslim etmeyenler ihaleye katdamazlar. 

o) 2886 Sayi11 Devlet ihale Kanununun 31 nci maddesine gore iHALE KARARLARININ ONAYI veya iPTAL 
EDiLMESi: ihale komisyonlan tarafmdan alman ihale kararlan, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en gey 
15 i~glinli iyinde onaylamr veya iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hlikUmsliz sayd1r. 

o) Sozle~me imzaland1ktan sonra kiracmm fesih talebinde bulunmas1, kira donemi sona ermeden faaliyetini 
durdurmas1, kiralanan yerin amac1 di~mda kullanmasi, taahhtidtinU sozle~me hUktimlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi veya izin ve ruhsatlann her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sozle~mesi, birlik 
tarafmdan fesh edilerek aynca protesto yekmeye ve htiktim almaya gerek kalmaksizm 2886 Sayd1 Devlet ihale 
Kanununun 62 nci maddesine gore kesin teminat1 gelir kaydedilir ve cari kiralama donemine ili~kin (9 ayhk veya 
12 ayhk) kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. 

t) Sozle~mede taraflann ihtilaf1 halinde Gebze Mahkemeleri yetkilidir. 

-

S1ra 
No 

I 

2 

i~LETiLMEK UZERE iHALESi Y APILACAK OKUL KANTiNLERi VE TESPiT 
KOMUSYONUNCA BELiRLENEN MUAMMEN BEDELLERi 

---

·c; v ...::.: Ge<;ici 
s:: <l) 

Muhammen Teminat s:: § () 
<l) 0 <l) <l) 

Okulun Ad1 1-< r/J >--. ~:-:::::~ Bedel Tutan lb[J <l) 1-< v ro ,..s:::"O<l.l 
:Q > 0... r:/) ·- r.r.l :>-< (9 Ayhk) 

-
Yap1 vc Kredi Bankas1 Mtslcl\i vc 556+37 Kantin 49.950.00TL 1.499.00.TL 
Teli.nik Anadolu Lisesi - -· 

Y enimahalle 800+41 Kant in 24.300,00.TL 729.00.TL 


