
KİRALAMA İŞLEMLERİ İHALE İLANI 

SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

Atatürk Anadolu Lisesi Okul Kantini İşletme İşine Ait Kiralama 

İşlemleri İhale İlanı  

a)Kurumun Adı: Sivas Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğü  

b) Kira Tespit Komisyonunca Belirlenen Aylık Muhammen 

Bedel:1200,00TL. (yalnız bin iki yüz TL.)  

c) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat: 29/08/2016 Pazartesi günü 

saat: 14:00  

d) İhalenin Yapılacağı Yer: Sivas Atatürk Anadolu Lisesi 

Müdürlüğü Toplantı Salonu  

e) Öğrenci Mevcudu+Personel Sayısı: 600+45 = 645 

f) Geçici Teminat Miktarı: 50,00 TL(Elli TL)  

g) Kantin Alanı : 96 m² +4 m²= 100 m2  

h) Geçici Teminatın Yatırılacağı Hesap No: Atatürk Anadolu 

Lisesi Okul Aile Birliği Hesabına  

T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi  

IBANNO: TR 420001200969900016000080  

 



 

Madde 1. İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile 

Birliği Yönetmeliği (9 Şubat  

2012 tarih 28199 sayılı Resmi Gazete) ekinde bulunan okullarda 

bulunan kantin ve benzeri yerlerin kiralama sözleşmesindeki 

genel ve özel hükümleri, kantin kiralama işine ait şartnamedeki 

genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen 

kabullenmiş sayılırlar.  

Madde2. İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale komisyonuna 

teslim etmeleri gereken belgeleri hazırlayarak,  

dosya içerisinde 29/08/2016 Pazartesi günü saat: 14:00´a kadar 

Sivas Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.  

Madde3. İhaleye katılmak için başvuracaklarda aranılacak 

özellikler ile ihale komisyonuna teslim etmeleri gereken belgeler 

aşağıya sıralanmıştır.  

1-İkametgâh belgesi (6 aydan eski olmayacak)  

2-Nüfus cüzdan fotokopisi  

3- Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt 

belgesi (6 aydan eski olmayacak)  

 4- İhaleye katılacak şahsın sağlık raporu.  

5- Geçici teminat bedelini yatırdığına ilişkin dekontun aslı.  



6) Daha önce aynı veya başka bir kantinin işletmeciliğini 

yaptıysa, kantin işletmeciliği yaptığı kuruma borçlu olmadığına 

ve herhangi bir şekilde ihale şartlarına uymayarak cezalı duruma 

düşmediğine dair yazılı taahhütnamesi.    

7- İstekli tarafından imzalanmış, idarece düzenlenecek okullarda 

bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme 

(kiralama) sözleşmesini imzalayacağına dair dilekçe.  

8-İhaleye katılacak kişilerde 05/06/1986 sayılı tarih ve 3308 

sayılı mesleki eğitim kanun hükümlerine göre kantincilik 

alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olması şartı aranır. Ancak 

katılımcıların hiç birinin ustalık  belgesinin bulunmaması 

durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme 

belgelerinden en az birini bitirme şartı aranır.  

9-İhaleyi kazandığı takdirde bizzat kendisinin işleteceğine dair 

imzalı taahhütname.  

10- İlgili Esnaf odasından adına kayıtlı bir kantin işletmesi 

olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair 

aldığı belge. 

 

Madde 4. Kiralama işlemi ihalesi 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunun 51. maddesinin 1. fıkrasının g bendine göre 

yapılacaktır.  

Madde 5. İhaleye girenler Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 

işletme hakkı verilen büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlere ait 

işletme hakkı şartnamesi Ek-2’yi kabul etmiş sayılırlar. 

 



 

A-) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:  

a) T.C. vatandaşı olmak.  

b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak  

c) İhaleye gerçek kişiler katılabilirler. Şirketler, dernekler, vakıf 

ve birlikler ihaleye katılamazlar.  

d) İhaleye katılacak kişilerde 05/06/1986 sayılı tarih ve 3308 

sayılı mesleki eğitim kanun hükümlerine göre kantincilik 

alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olması şartı aranır. Ancak 

katılımcıların hiç birinin kantincilik ustalık belgesinin 

bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs 

bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.  

e) İhaleden men yasağı almamış olmak. 

f) Komisyon başkanı ve üyeleri, okul idarecileri ile okul aile 

birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye 

kadar yakını olmamak.  

g) Kantin işletebileceğine dair sağlık raporu.   

h) İhaleye18 yaşından küçük olmamak şartıyla gerçek kişiler 

katılabilir.  

ı) Sözleşme tarihi itibariyle başka bir  kantini çalıştırmamak.  

 Öğrenci taşıma işini yapmamak.  



k) İhaleye katılacak kişi bizzat kendisi olacaktır. Vekâlet ile 

ihaleye girilmez.  

l) Adli sicil kaydı olan ve bu sicil kaydı içerisinde, okul aile birliği 

yönetmeliğinin 20. Maddesinin  

11. Fıkrasında belirtilen suçlardan hüküm giymiş bulunanlar 

ihaleye katılma ile ilgili diğer şartları taşısalar dahi ihaleye 

katılamazlar.  

m. Vergi borcu bulunmadığına dair belge.  

Madde 6- İhale açık pazarlık usulü ile yapılacaktır.  

Madde 7. İhale komisyonu ihaleyi gerek gördüğünde iptal edebilir 

veya erteleyebilir.  

Madde 8. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ita amirinin onayına 

bağlıdır.  

Madde 9.İhtilafların hal mercii Sivas Mahkemeleri ve İcra 

daireleridir. 

Madde 10. Okulumuzun kız pansiyonu vardır.  

Madde 11.  İhaleyi kazanan işletmeci Maliye Bakanlığı tarafından 

yayınlanan EK-2 İşletme Hakkı Verilen Büfe, Kantin, Çayocağı Gibi 

Yerlere Ait İşletme Hakkı  Şartnamesini imzalamayı taahhüt eder.  

Madde 12. Okul kantini malzemeli olarak (televizyon, buzdolabı, 

masa-sandalye vb. ) kiraya verilecektir.  



Demirbaş sayımı yapılacak ve süre bitiminde tekrar teslim 

alınacaktır. Demirbaşlar Okul-Aile Birliğine ait olup konuyla ilgili 

ayrıca Okul-Aile Birliği Başkanlığı ile karşılıklı sözleşme 

yapılacaktır.   

Madde 13. Bu ilan 18/08/2016- 29/08/2016 tarihleri arasında 

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinde ayrıca 

okulumuzun sitesi http://sivasataturkanadolulisesi.meb.k12.tr   

adresinde ilan edilecektir.  

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda belirtilen evraklardan herhangi birinin 

eksik olması durumunda iştirakçi ihaleye alınmayacaktır.  

         18.08.2016  

Atatürk Anadolu Lisesi  

      İhale Komisyonu  

 

 

http://sivasataturkanadolulisesi.meb.k12.tr/

