
ÇARŞAMBA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU  

OKUL KANTİNİ İHALE İLANI 

 

            Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu kantini, 

Milli Eğitim Bakanlığının 09.02.2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul 

Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi 

gereğince yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 

İHALE ŞARTLARI 

1- Kantinin bulunduğu    : 

Okulun Adı    Mehmet Akif Ersoy İlkokulu  

Bulunduğu İl/İlçe  Samsun/Çarşamba 

Muhammen Bedel (Aylık) 1.600,00 TL  / (Yıllık) 14.400,00 TL 

İhalenin yapılacağı yer                    Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Teklif verme tarihi ve saati              18.02.2015   Çarşamba   10:00 

İhalenin yapılacağı tarih ve saat        18.02.2015   Çarşamba   10:00 

Öğrenci sayısı/Personel                    1200 öğrenci,70 personel 

Sabit Tesis Bedeli 30.000.-TL 

 

2) İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş 

sayılırlar, ileride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez itirazda bulunamazlar. 

3) İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi; Çarşamba İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Çarşamba Şubesindeki TR89 0001 0002 2513 0249 4150 08 

nolu hesaba ihale doküman bedeli olarak 50,00-TL yatırıldığına dair dekontla Çarşamba İlçe 

Milli Müdürlüğün Strateji Geliştirme Hizmetleri biriminden temin edebileceklerdir. 

 

İHALEYE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER: 

a- İkametgâh senedi. (6 aydan eski olmamak.) 

b- Nüfus cüzdan fotokopisi. 

c- Adli Sicil Kaydı. (6 aydan eski olmamak.) 

d- Kantin işletmeciliği Ustalık Belgesi (aslı) ( T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı genelgesinin 16. maddesine göre Kantin 

İşletmeciliği Meslek dalı,3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu kapsamına alındığından 

Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 17. 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.) Bu belgeleri Samsun ili dışından almış olanlar, belgeyi almış olduğu 

ilden adına kayıtlı kantin, açık alan, salon vb. işletmesinin olmadığını gösteren 

belgeyi ibraz edecektir. 

e- Başka bir kantin çalıştırmadığına dair ve ihaleden men yasağı almadığına dair belge 

(İlgili Meslek veya Esnaf Odasından alınacaktır.) 

f- İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı. 

g- Şartname bedelinin Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası 

Çarşamba Şubesindeki TR89 0001 0002 2513 0249 4150 08 nolu hesabına 

yatırıldığına dair dekont. 

h- Geçici teminatın, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası 

Çarşamba Şubesindeki TR89 0001 0002 2513 0249 4150 08 nolu hesabına, tespit 

edilen yıllık kira bedelinin  % 3’ü oranındaki bedelin geçici teminat olarak 

yatırıldığına dair dekont. 

i- Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname. 

(Aslı) 

 



Katılımcıların istenilen belgeleri 18/02/2015 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar teslim 

etmeleri gerekmektedir. Posta ile ve ihale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir.  

 

 

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR 

a- T.C vatandaşı olmak. 

b- 17-5237 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 

Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar 

ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam 

edilemezler. 

c- Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişilerin adına kayıtlı okul kantin işletmesi 

olmayacak ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmayacak. 

d- İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak. 

e-  65 yaşından gün almamış olmak ve gerçek kişi olmak. Tüzel kişiler, dernekler, vakıf 

ve birlikler ihaleye katılamazlar. 

f- Kantin işletmeciliği ustalık belgesine sahip olmak. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı 

Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi 

sahibi olmak. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması 

durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip 

olma şartı aranır. Bu belgeleri Samsun ili dışından almış olanlar, belgeyi almış olduğu 

ilden adına kayıtlı kantin, açık alan, salon vb. işletmesinin olmadığını gösteren 

belgeyi ibraz edecektir. 

g- İhaleye bizzat müracaat edenin kendisi veya vekâletname ile bir başkasının katılması 

durumunda vekâlet edenin noter tasdikli vekâletnamesi dosyada sunulması 

gerekmektedir. 

h- Kantinlerde, alanlarında ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, mesleki 

ve teknik eğitim diploması ve kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip ve eğitim 

ve öğretim ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam 

edilecektir. İstihdam edilen kişilerden ilgili mevzuatında belirtilen sürelerde portör 

muayenesi, adli sicil ve arşiv kaydı ve benzeri evraklar istenir. 

i- İhaleyi alan kişi kantini 1 yıl çalıştırmak zorundadır, Aksi takdirde 1 yıllık kira 

bedelini ödemek zorundadır. 

j- Kantini belge sahibinin işletmesi zorunludur.   

 

İLAN OLUNUR.  
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