
BEYOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  GÜZELCE İMAM HATİP ORTAOKULU 

MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KANTİN İŞLETME İHALE İLANIDIR. 

BULUNDUĞU İLÇE Beyoğlu 

İHALEYE VERİLECEK OKULUN ADI Güzelce İmam Hatip Ortaokulu 

ÖĞRENCİ SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMU 148 

İHALE ŞEKLİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g 
maddelerine göre pazarlık usulü. 

İHALENİN YAPILACAĞI YER Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

İHALE TARİHİ VE SAATİ 17/03/2017-14:30 

KİRA TESPİT KOMİSYONUNCA  
 BELİRLENEN MUHAMMEN BEDEL 

1.500,00.-TL. 

 

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR  

 a)T.C. vatandaşı olmak. 

 b)Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak. 

 c)Başka kantin işletiyor olmamak. 

 d)61 yaşından gün almamış olmak. 

 e)İhaleden men yasağı almamış olmak. 

d) Sağlık yönünde sakıncalı olmamak. 

g)Gerçek Kişi Olmak (Vakıf veya Tüzel Kişi Olmamak) 

 

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER  

 a)İkametgah ilmühaberi  

 b)Nüfus cüzdanı sureti 

 c)Sabıka kaydı 

 d)Başka kantin işletmediğine dair taahhütnamenin aslı ( İ.K.E.O’dan. alınacak) 

 e)T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı genelgesinin 

16.maddesine göre Kantin İşletmeciliği Meslek dalı 06.02.2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alındığından Okul Aile Birliği 

Yönetmeliği’nin 20.maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin 

işletmeciliği ustalık belgesi, yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme 

belgesine sahip olması şartı aranacaktır. 

(İ.K.E.O.’dan alınacaktır.İhale belge derecelerine göre gerçekleşecektir.)  

 6)Yıllık kira bedelinin % 30’na tekamül eden geçici teminatın Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 

 T.C. Ziraat Bankası Galatasaray Şubesindeki 1902487-5019 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont. 

 f)İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir. 

 g) Bu ilan 07.03.2017 Salı günü saat 13.30’dan, 17.03.2017 Cuma  günü  saat 14.00’a kadar Beyoğlu 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü http  beyoglu.meb.gov.tr, İhsan Şerif İlkokulu ilan panosunda asılı 

kalacak, ayrıca  ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İstanbulmem@meb.gov.tr  adresinde ilan edilecektir.  

h)İhaleye vekaletle girilmez.  

i)Öğrenim  Belgesi. 

h)Vergi Borcu Yoktur Belgesi. 

j)Sağlık Raporu 

k)İhaleden Men Yasağı Almamış Olmak. 

 

mailto:�stanbulmem@meb.gov.tr


 Kesin Teminat  1 (bir) yıllık kira bedelinin %6’sına tekabül eden miktardır. 

 Okul Kantin ihalesi üzerinde kalan istekli sözleşme yapmadan önce bağlı bulunduğu 

sektörün ticari faaliyet ve esnaf odasına üyelik kaydını yaptıracak ve üyelik belgesinin 

bir örneğini ekleyecektir. 

 Sözleşme her yıl yenilenecek, bu süre ilk sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren birer 

yıl uzatılarak yapılacaktır. 

 Yılık İşletme Bedeli Peşin veya 9 (dokuz)ayda eşit taksitlerle ödenir. 

 Kantin yükümlülüklerin takibi, birlik ve okul yönetimi tarafından yapılır. Kantin 

iletmecisinin yükümlülüklere uymadığı birlik yönetimince tespit edildiğinde, 

sözleşme, birlik ile feshi edilir. 

 İşletmeye ait elektrik ve su sayaç aboneleri yeni müstecir tarafından kendi adına 

yapılacaktır. 

 Şartname ve akdedilecek sözleşmenin takibinden doğacak her türlü ihtilaf mercii ilgili 

yasalar çerçevesinde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra daireleri yetkilidir. 

 Bilir kişilerden oluşturulan komisyonca belirtilen tesis demirbaş bedeli yeni işletmeci 

tarafından eski işleticiye ödenir. 

 İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

 

 

 

 

 

Kantin İhale Komisyon Başkanı  

                                                                                                            Hüseyin ÇAĞILCI 

                                                                                                               Şube Müdürü 


