
 

 

İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİT BAHATTİN ELDEN ANADOLU İMAM HATİP 

LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN İŞLETME İHALE İLANI 

1-İhale Edilecek Kantinin  

ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRENİM DURUMU 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için yaklaşık 105 öğrenci, 19 öğretmen/personel 
İŞİN NİTELİĞİ Şehit Bahattin ELDEN Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğündeki 80 m²’lik kantin 

yerinin ihaleyi alacak kişi tarafından Okul Aile Birliği yönetmeliğinde belirtilen 

esaslar çerçevesinde işletilmesidir. 
OKULUN ADRESİ Siteler Mahallesi 493 Sokak No: 2 Aliağa/İZMİR  

İHALE ŞEKLİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu 51/g  maddelerine göre pazarlık usulü  
İHALENİN YAPILACAĞI YER İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  
İHALE TARİHİ VE SAATİ 21/12/2021 Salı günü saat 16.00’da 
SABİT TESİS MASRAF BEDELİ  - 
BİR YILLIK MUHAMMEN BEDELİ 8.169,12 TL (sekizbinyüzaltmışdokuzliraonikikuruş) 

Genel Hükümler: 

a)Mülkiyeti Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığına ait olan, İzmir Şehit Bahattin ELDEN Anadolu İmam Hatip Lisesi 

kantin yeri 09/02/2012 tarih  ve 28199 sayılı resmi gazetede yayımlanan MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği 20-(2) maddesi 

uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince PAZARLIK USULÜ ile kiraya verilecektir. Pazarlık 

usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine 

göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. (2886 S.K 50. 

Madde)İhale komisyonu uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi 

sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir. 

b)Saat ayarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. 

c)İhaleye katılacak olan istekliler söz konusu ihale dosya bedeli olan 100,00(yüztürklirası)TL’yi Aliağa Malmüdürlüğü’ne 

yatıracak (IBAN NO:TR17 0001 0007 1400 0010 0055 12) ve banka dekontu yada tahsilat makbuzunu Aliağa İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğüne ibraz ettikten sonra ihale dokümanını alacaktır. Başvurular 1’den fazla okul için olabilir, ancak 1 işletme 

kiralanabilir. İlk yapılan değerlendirme geçerlidir. 

 

2-İhaleye Katılma Şartları 

a-T.C. Vatandaşı olmak. 

b-Türkiye’de kanuni ikametgah sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres beyan etmek,  

c- 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 Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olması, Yüz kızartıcı bir 

suçtan hüküm giymemiş olmak, 

ç-İhaleye Tüzel Kişiler ile Milli Eğitim Müdürlüğünden başka bir kantin, açık alan, yemekhane vb. işletmesi almış olup işletmeye     

   devam eden şahıslar ihaleye katılamazlar. (Tespit edilir ise ihaleyi alan müstecirle sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmış ise kesin   

   teminat irat kaydedilir. Sözleşme tek taraflı feshedilir.) 

d-Milli Eğitim Müdürlüğüne ait okullardan daha önce kantin, açık alan,  yemekhane, vb. ihalesi alıp işleterek nizalı bir şekilde 

   bırakmış olmamak. 

e-İhaleye tüzel kişiler başvuramaz. 

f- İhale komisyonu başkanı ve üyeler ile okul aile birliğinin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın 

hısımları ihaleye katılamaz. 

 

3-İhale Komisyonuna Verilecek Belgeler (İhale Dosyasına Koyulacak Belgeler) 

1-İhale Dosyasına Koyulacak Belgeler: 

a- İhale dosyası 

b- Başvuru formu ve Şartname (Şartnamenin her sayfası imzalı olacak) 

c- % 3 Geçici teminat bedeli (245,07) İlçemiz Malmüdürlüğüne (Açıklama: Şehit Bahattin ELDEN Anadolu İmam Hatip 

Lisesi  ihalesi için yatan Geçici teminat) yatırılıp dekontu dosyaya eklenecektir. İhaleyi kazanan hariç geçici teminat ihale tarihinden 

itibaren en erken 3 gün sonra iade edilecektir.( Malmüdürlüğü IBAN No: TR17 0001 0007 1400 0010 0055 12) 

ç- İkametgah Belgesi veya adres bilgileri yer alan  Nüfus Müdürlüğünden alınan Nüfus kayıt örneği (6 aydan eski olmamak) 

d- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. , 

e- Adli Sicil Kaydı (6 aydan eski olmamak) 

f- 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi 

sahibi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda İş Yeri Açma Belgesi, Kalfalık, 

Kurs Bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.”  (İşyeri açma belgesinde ustalık belgesine tanınan bütün hakları kapsar 

ibaresi varsa işyeri belgesi ustalık belgesi yerine geçer) 

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

belge. 

ğ- İhaleye başkası adına girilecekse noter onaylı vekaletname ile vekil ile vekalet verenin noter onaylı imza sirküleri. 

h-İhale dosyası alındığına dair dekont. 

ı-Teklif Mektubu 

2-Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili tüm masraflar isteklilere aittir. İstekli teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir 

masrafı idareden isteyemez. 

3-İşletme süresi bir yıl olup, bu süre en fazla Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde belirtilen süre kadar uzatılabilir. 



4-Yukarıda belirtilen belgeler ihale dosyanın içine koyulacak, dosyanın üstüne ihaleye katılanın adı-soyadı, telefon numarası, adresi, 

okulun adı yazılıp imzalanacak ihale günü saat 15.00’a kadar Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Hizmetleri-2 Bölümüne teslim 

edilecek. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar. 

5- İhaleye itirazlar ihalenin bitiminden itibaren 3 iş günü içerisinde Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılabilecektir. Bu tarihten 

sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

6-Okulda yaklaşık 80 m²’lik kantin yeri olup, kantin ihaleyi alacak gerçek kişi tarafından işletilecektir. Kantin içine alınacak muhtelif 

demirbaş ve sair masraflar, Okul Aile Birliği yönetmeliği özel şartlar birinci maddede belirtilen şekilde “Kiracının değişmesi 

durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik, 

varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski kiracıya 

yeni kiracı tarafından ödenir.“ 

7-İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce ihale bedelinin  % 6’sı oranında kesin teminatı Aliağa 

Malmüdürlüğüne yatırır ve makbuzu Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Hizmetleri-2 Bölümüne getirilir. 

     (Açıklama: Şehit Bahattin ELDEN Anadolu İmam Hatip Lisesi kantini kesin teminatı) 

    8-.İhale üzerinde bırakılan istekli ihale komisyon kararı için binde 5,69 oranında, sözleşme içinde binde 9,48 oranında damga 

vergisini Aliağa Malmüdürlüğüne öder ve ödeme makbuzlarını Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Hizmetleri-2 Bölümüne teslim eder. 

    9-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.   

    10-Kantin İhalesi üzerinde kalan istekliye sözleşmeye çağrı tebligatı yapıldıktan sonra, 15 (on beş) gün içinde sözleşme yapmaktan 

kaçınması durumunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84.maddesine göre,  “Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre 

sözleşme  yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü 

sözleşme ve  şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık 

veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir” hükmüne göre işlem yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

                   10.12.2021 

                 Necim EROĞLU               Dr. Erdoğan AKYÜZ 

                       Şube Müdürü                                                                                İlçe Milli Eğitim Müdürü 


