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İLGİLİLERE DUYURU ( İLAN ) 
 

          İlçemiz Karacabey Cumhuriyet İlkokulu kantini Milli Eğitim Bakanlığının 09.02.2012 tarih ve 28199 
sayılı resmi gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda kurulan ihale komisyonunca, 
2886 sayılı Devlet ihale kanununun 51/g bendi hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 
           Bilgi ve gereğini rica ederim.      
 
                 
                                                                                                                        Emin DİNGİN 
                                                                                                               İlçe Milli Eğitim Müdürü 
 
 
     A- İHALE KONUSU HAKKINDA BİLGİLER   :       
                                                                                                                                                                                                      
   1- Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu  
           a) Okul adı      : Karacabey Cumhuriyet İlkokulu 
           b) Bulunduğu ilçe     : Karacabey 
    c) Muhammen bedel                             : 2.000 TL (Kira tespit komisyonunca belirlenen) 
    d) İhalenin yapılacağı yer     : Karacabey Cumhuriyet İlkokulu 
    e) İhale yapılacağı tarih ve saat        : 18/ 12 /2017 Pazartesi  -  Saat 15:00              
    f) Öğrenci mevcudu      : 834 
    g) Kantin Sabit Tesis Bedeli     : 9.960 TL 
         
      2- İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş      
sayılırlar. İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 
 3-İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi Karacabey Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğü’nden 
temin edebileceklerdir. 
 4- 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 komisyon tarafından belirlenir. 
 5-Okul Kantinini işleten Kemal KAYA ya Okul Aile Birliği’ne kira, elektrik ve diğer giderler ile İl 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne olan kira payları  ödendikten ve Okul Aile Birliği ile herhangi bir 
burcu kalmadıktan sonra  sabit tesis ücreti olarak belirlenen 9,960.00( Dokuzbin dokuzyüz altmış) TL 
10 (on) gün içinde  yeni kiracı tarafından ödenir.  
      6-İhaleyi kazanan  işletmeci Okul Aile Birliği ile her yıl sözleşme yenilemek suretiyle 5(beş) yılın sonunda 
sabit tesis ücretini  Okul Aile Birliğin den talep etmeyecektir. 
 7- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz 
etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır. 
  
 
B-İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER  : 
 
   1)İkametgâh ilmühaberi (aslı ) 
   2)Nüfus cüzdanı sureti  
   3)Sabıka kaydı ( Cumhuriyet Savcılığından Alınacaktır.) 
   4)Herhangi bir sağlık kurumundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu (akciğer grafiği ekli) 
   5)Başka Kantin işletmediğine ve İhalelerden men yasağı olmadığına dair taahhütname (Kantin İhalesini 
kazanan Müstecir Bursa Kantinciler ve Esnaf Odasından Başka kantin işletmediğine dair yazı ile men yasağı 
olmadığına dair belgeyi alacaktır. Başka kantin İşlettiğinin ve İhaleden Men yasağının olduğunun anlaşılması 
halinde kira sözleşmesi tek taraflı fes edilip kantin tahliye ettirilir.) 
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6)T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 20. maddesine göre yapılacak Kantin kiralama 
ihalelerinde katılımcılardan,05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre 
kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık 
belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip 
olma şartı aranır.( Ustalık, Kalfalık ve Kurs Bitirme Belgelerinin Asılları ya da belgeyi hak ettiğine dair ilgili 
kurumdan alınan yazı verilecektir. ) 
  7)Aylık muhammen bedelin 9 aylık tutarının %3 (yüzde üç )’unun geçici teminat olarak yatırıldığına dair 
dekont. 
 8)İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde Karacabey Cumhuriyet İlkokulu kantinini mahallinde 
görebileceklerdir. 
 9) Bu ilan 06/12/2017 günü saat  09:30 ’dan 15/12/2017 günü saat 17:00’ye kadar Karacabey Cumhuriyet 
İlkokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının ilan  panolarında asılı 
kalacaktır.   
 10) İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri (Noter Vekaleti) vasıtası ile katılabilirler. 
 11)İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar hazırlayacakları evrakları 2886 sayılı Devlet İhale     
kanununun 37. Maddesinde açıklandığı şekilde ihale için istenilen evraklar ve teklif mektubu tam ve eksiksiz 
olarak büyük bir zarfa konularak kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, açık  adresi ve teklifin hangi 
işe ait olduğu yazılarak zarfın ağzı istekli tarafından imzalanacaktır. İhale   evraklarının ihale tarih ve saatine 
kadar komisyona elden teslim edilmesi gerekmektedir. 
 
      C- İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR:  
 
 a.T.C. vatandaşı olmak 
       b. 28199 Sayılı Okul Aile  Birliği yönetmeliğinin  22. Maddesinin a fıkrasında belirtilen  suçları  işlememiş 
olmak. (a) 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,) 
 c.Başka bir Kantin işletiyor olmamak 
 d.İhaleden men yasağı almamış olmak. 
 
 
 
 
 


