
T.t: 
MUS VALiLiGi" iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGU 

MUS SELAHADDiN-i EYUBi ANADOLU iMAM HATjp LisESi MUDfiR.LUGU KANTiN 
llALEiLANI 

ilimiz Selahaddin-Eyyubi Anadolu imam Hatip Anadolu Lisesi Kantininin ita amirinin 
07.11.2017 tarih ve 18653611 sayIlI Olurlan geregince Okul Aile birligi Yonetmeligi 19. Ve 20. 
Maddelerinin hilkfunleri dogrultusWlda 2886 sayIlI Devlet ihale KanWlWlWl 511g maddesinin birinci 
fIkrasmm (g) bendine gore Pazarhk usulU He ihale yapIlrr. 

1M Komisyonca yapdan tespite gore ihale edilecek kantinin Muhammen Bedeli 1 Ayhk 600,00 
TL'dir kira odemeleri 1 YIlda 9 Ay belirlenmi~ olup Haziran, Temmuz ve Agustos aylannda 
kira odemesi yapIlmaz. 

2M ihale a9tk teklif verilerek pazarlIk usulu ile yapllacak olup, sonu9 aimmamasl durumunda en 
son avtk teklif tlzerinden kapah teklif almacaktrr. Yapllacak olan ihaleye katIlmak i9in 
ba~vuracak isteklilerden aranacak ~artlar ile ihale Komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler 
~aglda 9tkart1ml~rr 

3 ihaleye katllacak istekliler a~aglda belirtilen evraklan ihale saatine kadar Milli Egitim 
MudfulUgu Strateji Geli~tirme Subesine teslim edeceklerdir. 

4Mihale 18.12.2017 tarihinde saat 14.00'te Milli Egitim Mtidfultigu Toplantl SalonWlda 
yapliacakttt. 

5MBelirtilen ihale gooti ve saatinden soma gelenler, evraklan zamarnnda teslim etmeyenler ihaleye 
almmayacaktrr. 

6M ihaleyi kazanan ki~iden ihale Bedeli tlzerinden 9 (Dokuz) AYltk tutarl % 6 orarnnda kati 
teminat almacaktlr. 

7- Kira i~letme Bedeli tlzerinden aYltk arz bedeli ise 3'er ayltk pe~in olarak yatmlacaktrr. ihaleyi 
alan muste' cir ihale KomisyonWlun karanrn kendisine yazdI tebligatmdan itibaren 10 goo 
igerisinde kati teminatl, aylIk kirasml ti9 ayltk arz bedelini pe~in yatmp sozle~me imzalamasl 
gerekir. Aksi takdirde ge9ici teminatI dogrudan irat kaydedilir. 

8- OkulWl ogretim ~ekli normal olup 2017-2018 Ogretim ydmda 600 ogrencisi bulunmaktadrr. 
9- ihale ilanmda belirtilmeyen diger hususlar ihale KomisyonWlun hazlrlaml~ oldugu ~artnamede 

bulunmaktarur. ihaleye i~tirak edenler ~artname ve ekli bulWlan ozel hi.iki.imleri ti.im 
maddelerini okumu~ ve aynen kabullenmi~ sayIlrrlar ileride bu dtlzenlemelerin aksine hi9bir 
hak talep edemez ve itirazda bulWlamazlar. 

10- ihale tarihinden itibaren i~in sfuesi 1 ylldu. i~letmecinin genel ve Ozel ~artlarl yerine getirmesi 
ve Okul yonetimi ile uyumlu 9ah~masl halinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi ko~uluyla 
birer ytlhk sfuelerle 4 ytl daha uzatllabilir. 

iHALEYE KATILACAK Ki~iLERDE ARANACAK ~ARTLAR: 
1- T.C Vatanda:?l olmak 
2- Savclhk sablka kaydl:5237 saYIIt Tfuk Ceza kanWlWlWl53. Maddesinde belirtilen stireler 

ge9mi~ olsa bile; Kasten i~lenen bir sU9tan dolaYl bir yll veya daha fazla sfueyle hapis cezasma 
yada affa ugraml~ olsa bile devletin gUvenirligine kar~l SU9Iar, Anayasal diizene ve bu dtlzenin 
i~leyi~ine kar~l SU9Iar, milli saVW1ffiaya kar~l SU9Iar, devlet srrlarma kar~l SU91ar ve casusluk 
zimmet, irtikap, ri.i~vet, htrslzhk, dolandmcIltk sahtecilik, gorevi kotiiye kullanma, hileli iflas 
ihaleye fesat kan~tlrma, SU9tan kaynaklanan mal varhgl degerlerini aklama veya ka9ak9Illk ve 
ayrn kanWlWl Cinsel dokW1ulmazhga kar~l SU9lar ba~ltkh ikinci kIsmlmn altmcl boliimOOde 
dtlzenlenen maddelerdeki sU9lardan mahkfun olanlar ihalelere katllamazlar ve Okul-aile 
birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler. 

3- B~ka kantin i~letiyor olmamak. 
4- Geryek ki~i olmak (ihaleye katIlmak isteyen ki~i bizzat katIlacak) 
5- ihaleye vekaIetle girilemez. 
6- Kantin i~letme men ve yasakll olmamak. 
7- Sirketler, demekler, vaktflar ve birlilder ihaleye kattlamazlar. 



" iHALE KOMiSYONTJNA VERiLECEK EVRAKLAR: 
"T 

1- Geyici Teminat Makbuzu: (Halk Bankasl Mu~ Subesindeki Mu~_Selahaddin-Eyyubi Anadolu 
imam Hatip Anadolu Lisesi Okul Aile Birliginin Mu~ Halk Bankasl 45000031 nolu 
hesabma belirlenen Yllhk muhammen bedelin %10'u 540,00 TL yatmldlgma dair dekont) 

2- ikametgah Belgesi (niifus Miidl1rliigiinden) 

3- Nl1fus C11zdan Sureti (Nl1fus Miidl1rlugunden ) 

4- Savclhk Sablka Kaydl: 5237 saYlh TUrk Ceza Kanununun 53 iincii maddesinde belirtilen 


siireler geymi~ olsa bile; kasten i~lenen bir sUytan dolaYl bir yIl veya daha fazla sUreyle hapis 
cezasma ya da affa ugraml~ olsa bile devletin gUvenligine kar~l sUylar, Anayasal dl1zene ve bu 
dl1zenin i~leyi~ine kar~l sUylar, mill! savunmaya kar~l sUylar, devlet slrlarma kar~l sUylar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rii~vet, lurSlZhk, dolandmcIllk, sahtecilik, gUveni komye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karl~ttrma, edimin ifasma fesat karl~ttrma, sUytan kaynaklanan mal 
varhgl degerlerini aklama veya kayakyIltk ve aynl Kanunun Cinsel Dokunulmazltga Kar~l 
SUylar b~ltkh ikinci KIsmmm Altmcl Boll1miinde diizenlenen maddelerdeki sUylardan 
mahkum olanlar ihalelere katllamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde 
istihdam edilemezler 

5- Kantin i~letmeciligine engel hali bulunmadlgma dair Sagltk Raporu 
6- irnza Sirkiisii (Noter Tasdikli) 
7- Kantin kiralama ihalelerine katIlacak ki~iler; MUS Kantinciler i~letmeciligi Demeginden adma 

kaYltlt okul kantin i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma dair 
aldlgl beIge. 

8- Kantin kiralama ihalelerinde katIllmcllardan, 5.6.1986 tarihli ve 3308 saYlh Mesleki Egitim 
Kanunu hiikiimlerine gore Kantincilik alanmda almml~ ustaltk belgesi sahibi olma ~artl aramr. 
Ancak, katthmcIlarm hiybirisinde ustallk belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri ayma belgesi, 
kalfallk, kurs bitinne belgelerinden en az birine sahip olmasl!. ihaleye Kantin i~letmeciligi 
Ustaltk Belgesi Sahipleri miiracaat ettigi takdirde i~ yeri ayma belgesi, Kalfahk ve kurs bitinne 
belgesinin sahiplerinin b~vurularl degerlendinneye ahnmayacaktlr 

Tum evraklar ash ve fotokopisi olmak iizere 2'er suret hazlrlanarak iki dosya halinde ve 
siiresi i~inde Mu~ Milli Egitim Miidiirliigii ihale Komisyonuna teslim edilmesi 

niGER ~ARTLAR: 
1- Her ye~it kantin hizmetini kantin mahallinden okul iyi birimlerine kadar gOtiinnek 
2- Kantinde 3100 SaYlh yasa geregi yazar kasa kullanacakttr. 
3- Su Elektrik ve ISltma bedelleri i~letmeciye aittir. 
4- ihale aytk teklif verilerek pazarltk usulii ile yapiiacak olup sonuy almmamasl durumunda en son 

aytk teklif iizerinden kapall teklif almacakttr. Kantin Kiralamasl Kapah teklifte en yok fiyatI 
verende kallr. 

5- i~letme hakkml kazanan i~letmeci soz1e~mede belirtilen Genel ve Ozel Sartlara uymak 
zorundadtr. Aksi halde sozle~e tek taraftl olarak Okul Aile Birligi tarafmdan fesh ediIir. 

6- Kantinin tUm donanllm i~letmeciye aittir. 
7- istenen belgelerin eksiksiz bir ~ekilde ihale saatine kadar Komisyona teslim edilmelidir. 
8- Belgelerin incelenmesinden soma teklifler aylk teklif olarak almacak sonuy uzamaSl durumunda 

4. Teklifler kapah zarfiyinde almacakttr. 

9- ihaleyi kazanan i~letmeci hiybir ~ekilde kantini devir edemeyecektir. 

10- Belgeleri eksik olan katIhmcl ihaleye almmayacakttr. 

11- ihale Komisyonu ihale ilam yaplp yapmamakta serbesttir. 


12- Milli Egitim Bakanhgt Okul Aile Yonetmeliginin 22. Maddesinin 4. fwasl geregi; Kira 
donemi sona enneden faaliyetini durdurmasl, kiralanan yeri amacl dl~mda kullanmasl, taahhiid"iinii 
sozle~me hiikiimlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatlarm her ne sebeple olursa 
olsun iptal edilmesi hallerinde kira sozle~mesi, 2886 saYlh Devlet ihale Kanununun 62. maddesine 
gore tebligat yapmaya gerek kalmakslzm birlik tarafmdan feshi edilerek kesin teminatI gelir kaydedilir 
ve cari Yll/ay kira bedeli tazminat olarak tahsil ediIir. Sozle~menin feshi edildigi tarihten somaki 
doneme ili~kin varsa alman kira bedeli oncelikle kiracldan almacak tazminata mahsup ediIir. 

NOT: Kantin ihalesi ile ilgili ~artname Mu~ Selahaddin-Eyyubi Anadolu imam Hatip Anadolu 
Lisesi ve Milli Egitim Miidiirliigii Strateji Geli~tirme ~ubesinden almacakbr. 


