
T.C. 

ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI 

    İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

KANTİN İHALE İLANI 

 

Aşağıdaki isimleri belirtilen okul kantinleri veya yemekhane işletmesi (kiralanması) 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi gereğince “Pazarlık Usulü” ile ihale edilecektir. 

 

 

MADDE-1-İdarenin : 

 İdarenin adı   :Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Adresi              : Etlik Cad.No.10 Dışkapı-ANKARA 

Telefon ve Fax: :341 33 68 – 341 25 09 – 125 

Elektronik posta adresi: 

 

MADDE-2-İhale Konusu İşin: 

 

 

a) Niteliği                             : OKUL KANTİN  KİRALAMA İŞİ 

b) Yapılacağı yer                 : İşletmenin bulunduğu yer 

c) Başlama tarihi                 : İşletme yerinin fiilen teslim edildiği tarihten itibaren. 

d) İşin süresi                         : İşletme yerinin fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 1 (bir) 

yıl. 

e) Aylık Muhammen Bedel : Üsteki  listede belirtilmiştir. 

 
MADDE-3- İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer: Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  

b) Tarihi ve saati : 23/08/2017 Saat 09:00 

   

MADDE-4- İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR : 

 

 

 

A) T.C Ziraat Bankası Bakanlıklar/Kamu Girişimci Şubesi nezdindeki TR57 0001 0025 3203 6931 

7150  17nolu hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin 

% 3’i kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak 

Teminat Mektubu.(Aslı)(2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat 

olarak kabul edilecektir.) 

B) İkametgah İlmühaberi (Aslı),  

C) Nüfus cüzdan örneği (Aslı) veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, 

D) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (Aslı) 

E) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak muayene raporu  

 

S.N. 

 

İŞİN ADI 

 

KANTİNDE 

  BULUNAN 

MEVCUT 

EŞYALARIN  

FİYATI 

  AYLIK 

MUHAMMEN 

KİRA BEDELİ 

YILLIK 

MUHAMMEN 

KİRA BEDELİ  

(8,5) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

% 3 

  İHALE 

 TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 HALİL KUT PAŞA ORTAOKULU --- 

 

3.000,00 TL 25.500,00 TL 765,00 TL 23/08/2017 09:00 

2 ATAM İLKOKULU -- 355,00TL 3.017.50 TL 90,52 TL   23/08/2017 09:30 

3 NAZIM AKCAN İLKOKULU -- 200,00TL 1.700,00TL 51.00 TL   23/08/2017 10:00 



F) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname, 

veya idarece onaylanmış örneği. 

 
 

 

G) Okul Aile Birliğinin Yönetmeliğinin 20’nci maddesine göre yapılacak ihaleye katılımcılardan öncelikle 

Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiçbirinde 

Ustalık belgesi bulunmaması durumunda Kantin işyeri açma belgesi, kalfalık Belgesi, kurs bitirme 

belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (İhaleye Kantin işletmeciliği Ustalık Belgesi sahipleri 

müracaat ettiği takdirde diğer belge sahiplerinin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

H) Ankara Kantinciler odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men 

yasağı olmadığına dair belge (Aslı) 

İ) Öğrenim Belgesi veya Ehliyet fotokopisi (En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmayanlar bu ihaleye 

katılamazlar) 

J) İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği 

 

K) Usulüne uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu 

L) Yer gösterme belgesi ( Okul Müdürlüğünden alınacak kantin yerini gördüğüne dair belge ) 
 

İstenilen belgelerden (b),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilenlerin ihale tarihinden önce 6 (altı) ay içerisinde 

düzenlenmesi gereklidir. Katılımcıların istenilen belgeleri ihale saatine kadar Altındağ İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü/ İhale Komisyonuna (İşletmeler Bölümüne)teslim etmeleri gerekmektedir. Posta kanalı ve İhale 

başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular katılımcı veya vekili 

tarafından (Noterden Vekâletname ibrazı olan)bizzat yapılacaktır. Okul kantin hizmeti ihale üzerinde 

bırakılan katılımcıya ait olacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

MADDE-5- İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:  

1) İhaleye katılacak isteklinin Nüfus cüzdanı örneği ( aslı veya arkalı -önlü fotokopisi idarece 

onaylanmış örneği( Nüfus Cüzdanında T.C. Kimlik/vatandaşlık numarasını belirtir olmalı) 

2) Kantin  işletmeciliği meslek dalı. 06/02/2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği 

Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre yapılacak ihale ve yapılacak işlemlerde katılımcılardan   

öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, yoksa sırası ile kalfalık belgesi ve bunların 

bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır. Kantincilik 

alanında alınmayan 3308 sayılı Kanunun son fıkrasında yazılı İş yeri açma belgesi, “ 

Kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi” olarak sayılmayacaktır.( İhale belge derecelerine 

göre gerçekleştirilecektir.) 

    

    İhaleye katılacak istekliye ait, varsa öncelikle “ kantin işletmeciliği ustalık belgesi” kabul 

edilecektir. Ancak katılımcıların hiç birinde Ustalık Belgesi bulunmaması durumunda Kantin 

İşletmeciliği Kalfalık Belgesi olanlar ihaleye kabul edilecektir. (İhaleye Kantin İşletmeciliği 

Ustalık Belgesi sahipleri müracaat ettiği takdirde Kalfalık Belgesi sahiplerinin başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır.) ( Belgenin aslı ibraz edilecektir.) 

 

3) En az ilkokul mezunu olunduğunun anlaşılması bakımından en son bitirdiği okula dair 

Öğrenim (diploma) belgesi aslı veya resmi kurumlarca (aslı gibidir) onaylanmış fotokopisi. 

4) İhaleye katılacak isteklinin ikametgah il mühaberi (aslı), veya idarece onaylanmış örneği.  

5)  İhaleye katılacak istekliye ait, son 6 (altı) ay içerinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış 

sabıka kayıt belgesi (aslı), veya idarece onaylanmış örneği, e- devlet sistemi üzerinden 

verilen barkodlu belgenin örneği. 

6) İhaleye katılacak istekliye ait, Ankara Kantinciler Odasından alınacak olan “ Adına 



Kayıtlı kantin işletmesinin bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına ilişkin 

belge” (aslı) 

7) İhale katılacak istekli tarafından , ihalesine katılacağı okul kantin veya yemekhane ismini 

belirtmek  suresiyle  Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası 

Bakanlıklar/Kamu Girişimci  Şubesi neznindeki TR57 0001 0025 3203 6931 7150  17 nolu 

hesabına Kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3' ü 

kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak 

Teminat Mektubu.(Aslı) (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26.maddesinde belirtilen 

değerler teminat olarak kabul edilecektir.) 

 

8) İhaleye katılacak istekli tarafından herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık 

raporu. 

9) Teklif Mektubu ( İhale dökümanın ekinde yer alan) 

10) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname, 

veya idarece onaylanmış örneği. 

11) İsteklilerden istenilen  belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı 

görüldü” veya tamamı gerçek şerhi düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.  

12) Şartname Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme -2 Bölümünden İhaleye 

katılacak kişi tarafından Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası 

Bakanlıklar/Kamu Girişimci Şubesi neznindekiTR57 0001 0025 3203 6931 7150  17 nolu 

hesabına 100 –TL ( YüzTürkLirası) yatırılıp dekont ibrazı ile imza karşılığında alınacak 

şartnamenin her sayfası, ihaleye katılacak istekli tarafından el yazısıyla “ okudum, kabul 

ediyorum” şerhi ve yazılı ihale dökümanı (Şartname) 

13)   Yer gösterme belgesi (Okul Müdürlüğünden alınacak kantin yerini gördüğüne dair belge)  

 

Yukarıda belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar. 

 

MADDE-6- İHALE İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR: 

 

5237 sayılı ürk Ceza Kanununun 53. 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 işeyişine karşı 

suçlar, Milli savunmaya aykırı suçlar,devlet sırlarına karşı suçlar ve casuslar, zimmet, 

irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karışma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine 

aklama veya kaçakçılık ve aynı kanunun Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlar başlıklı  ikinci 

kısmının altıncı bölümünde düzenlenen maddelerdeki  suçlardan mahkum olanlar da 

üstünde kalan isteklinin sözleşmesi fesih edilecektir. 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. 

 

 
                                                           Cemil ALKIŞ 

     Müdür a. 

Şube Müdürü 


