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İLAN 

 
 

1- Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g bendine 

göre Pazarlık Usulüyle sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. İstekliler 

yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabileceklerdir. 

2- Aşağıda belirtilen tarih ve saatte İhale İl Millî Eğitim Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Millî Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir ve 

Müdürlüğümüzün http://aksaray.meb.gov.tr adresindeki “Duyurular” bölümünden temin edilebilir. 

4- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5- Bir kişi birden fazla kantin çalıştıramaz, Üzerinde bir kantin varken ikinci bir kantin için ihaleye 

katılanların geçici teminatları hazineye irad kaydedilir. 

6- Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden 

işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar. 

7- Muhammen bedel yıllık olarak belirlenmiştir. 

 
 

      İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

2- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu 

belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da 

eklenecektir. 

3- İkametgâh belgesi 

4- Geçici teminatın AKSARAY DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE yatırıldığına dair 

makbuzun aslı. 

5- Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 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. Bu belgelerden en az birine sahip olduğuna ilişkin 

belge fotokopisi. 

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

 
 

      Keyfiyeti ilan olunur. 

 
 

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
 

S. 

NO 
İŞİN ADI 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 
İhale Tarihi ve Saati 

1 Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu  3.000 900 14/09/2018 10:00 

Not : Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin 

asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye 

katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir. 
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KANTİN İŞLETME (KİRALAMA) ŞARTNAMESİ 

 

I. GENEL ŞARTLAR 

 

 Madde 1 - İhale konusu iş;  Aksaray İli Merkez İlçesindeki aşağıda adı geçen okullarda bulunan kantinin, işletme 

hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddelerine göre verilmesi (kiralama) şartnamesinin konusunu 

oluşturmaktadır. 

 Madde 2 – Muhammen bedel ilanda belirtilmektedir.  

 İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler 

 Madde 3 – Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 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. 

 Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli 

Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. 

 Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi. 

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

 Geçici teminatın AKSARAY DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE yatırıldığına dair 

makbuzun aslı. 

 Madde 4 – İşletilen yerde kullanılacak elektrik, su, havagazı ve ısıtma sayaçlarının teknik bakımdan genel 

tesisattan ayrılmasının mümkün olmaması ve bu giderlerin İdarece karşılanması halinde, bu giderler karşılığı olarak 

defterdarlık veya malmüdürlüklerince tespit edilecek bedel, okul aile birliklerine ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen 

işletme hakkı bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 

maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. 

Vergi, resim, harçlar ve diğer giderler 

Madde 5-Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler kiracıya aittir.  

Sözleşmenin süresi ve yıllık artışları 

              Madde 6- İşletme süresi bir yıl olup bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa 

birer yıllık sözleşmeler düzenlenmek kaydıyla en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir. Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale 

bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi 

(ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin unsurlarda 

önemli ölçüde farklılaşma (öğrenci mevcudunda en az %25 oranında azalış veya artış, kiracının cirosunu önemli derecede 

etkileyecek Bakanlık tarafından getirilen kısıtlayıcı düzenlemeler) olması halinde, muhammen bedel yeniden tespit 

edilerek mevcut kiracıya aynı usulle ihale edilerek yeni sözleşme düzenlenir. 

              Kira ödenmesindeki esaslar 

Madde 7- Kiracı dokuz ay üzerinden belirlenen yıllık kira bedelinin %3 arz bedelini peşin olarak veya üçer 

aylık dönemler itibarıyla dönemi takip eden ayın onuncu günü sonuna kadar defterdarlık/mal müdürlüğü hesabına 

ödeyecek ve ödeme dekontunun aslını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir. 

Kiracı aylık %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin %20’si İl Millî Eğitim 

Müdürlüğüne, %80’i de birliğin göstereceği hesaplara ilgili ayın 5-15 tarihleri arasında yatırarak dekontlarını 

birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.  

Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını vs.), bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri hâller 

gibi mücbir sebep durumlarında eğitim ve öğretime ara verilen günlere tekabül eden kira tutarı o ayın kira bedelinden 

düşülerek ödeme yapılır.  

Mücbir sebepler dışında sözleşme süresi içerisinde aylık kira bedelini iki defa üst üste ödemeyen kiracının 

sözleşmesi birlikçe tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda, Birliğin alacakları, kesin teminat tutarından mahsup edilir 

varsa kalan tutar kiracıya iade edilir. Kiracı, bu işlemden dolayı hiçbir hak talep edemez. 

 Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. 

Kesin teminat ve iade şekli 

Madde 8- Kesin teminat tutarı, bir yıllık kira bedelinin %6’sı oranında olup, kesin teminat sözleşme bitiminde, 

birliğin herhangi bir alacağının kalmaması hâlinde kiracıya iade edilir. 

Genel hükümler 

Madde 9-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare yetkilidir. 
 Madde 10-İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel 
olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal 
edilebilir. 
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 Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu 
aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan 
bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle 
isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir 

Madde 11- Kantin bizzat kiracı tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmî veya 

gayri resmî devir ve temlik yapılamaz. 

Kiracının ölümü hâlinde; varislerin noterden alınmış ortak kararıyla, bunlardan birisinin ihaleye katılma 

şartlarını taşıması, bir başka kantin işletmemesi, sözleşme yükümlülüklerini devam ettirmeyi kabul etmesi kaydıyla birlik 

yönetimi sözleşmeyi devam ettirebilir. 

Zorunlu askerlik görevi veya iş göremeyecek derecede ağır hastalık sebebiyle kiracının geçici olarak işinin 

başında bulunamaması hâlinde, şahsi sorumluluğu devam etmek kaydıyla, askerlik görevinin veya iş göremezlik ağır 

hastalık bitimine kadar noter vekâleti ile vekil tayin eder. Vekil tayin edilen, yerine vekâlet edilenin görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmekle sorumludur.  

Kantinler, bu şartların dışında hiçbir şekilde devir, temlik edilemez, başkasına kiraya verilemez ve başkası 

tarafından çalıştırılamaz. 

Madde 12- Kantinin işletilmesinde 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 

Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) 

kullanılır. Ödeme kaydedici cihazın kullanılamayacağı durumlarda, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 

belirtilen fatura veya perakende satış fişi kesilir. 

Madde 13-Sözleşme konusu kantin ve benzeri yerlerin elektrik, su, doğal gaz, ısıtma gideri, okulun 

sayaçlarından ayrı ise tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilât müdürlüklerine, okulun sayaçlarıyla aynı ise idare 

tarafından tespit edilecek miktar tahakkuk dönemlerinde defterdarlık/malmüdürlüğü/il özel idaresine ödenmek üzere kiracı 

tarafından okul yönetimine ödenir.  

Kantin ve benzeri yerlerin elektrik, su ve doğalgaz gibi tesisatın ilk işlem giderleri birlikçe yerine getirilir, 

abonman, kullanım ve tamir giderleri ise kiracı tarafından karşılanır. 

Madde 14-İşletme hakkı verilen kantinin bulunduğu yer, idarece mahallinde tanzim edilecek tutanakla işleticiye 

teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı, 

işletme hakkı verilen taşınmaz içerisindeki malzemenin çeşit ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilerek teslim tutanağı 

düzenlenir. Bu tutanak birlik/okul yönetimi yetkilileri ile işletme hakkı verilen kiracı tarafından imzalanır.  

Madde 15- Kantin ve benzeri yerin işletme hakkı sona erdiğinde, kiracı söz konusu kiraladığı yeri kullanımına 

bırakılan malzemelerle birlikte birlik, okul/kurum yönetimine bir tutanakla teslim eder.  

Madde 16- Kiracı; temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunmak zorundadır. İşletmeci gıda 

maddelerini hijyen güvenliğinin sağlanması için kırtasiye, temizlik ve benzeri maddeleri diğer maddelerden ayrı yerlerde 

satışa sunar. Ayrıca sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri alır. Kiracıdan kaynaklanan tedbirsizlik, 

ihmal ve kusur gibi nedenlere bağlı meydana gelecek zarar ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür. 

Fiziki mekânı uygun olan kantinlerde gıda ve hijyen güvenliğinin sağlanması için Türk Standartları 

Enstitüsü’nün (TSE) yayımladığı 13275, 13284 ve benzeri diğer standart kriterlerine uyulur. 

Madde 17 - Sözleşme süresi içinde; 

a) Kiracının 26/9/2004 tarihli ve 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 malvarlığı değerlerini 

aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde 

düzenlen maddelerde yer alan suçlardan birinden mahkûm olması,  

b) İşletme hakkı verilen yerde, işletmecinin ve yanında çalışanların; devletin güvenliğine aykırı, eğitim öğretim 

ortamını bozan davranışları, genel ahlaka aykırı görsel, yazılı yayınlar vb. malzemeyi bulundurduklarının tespiti halinde, 

birlik yönetimi kiracının sözleşmesini tek taraflı fesheder. Bu işlemden dolayı kiracı hiçbir hak talep edemez. 

Madde 18-Kiracı, ilgili bakanlık/bakanlıkların kantin ve benzeri yerler ile buralarda bulundurulacak yiyecek ve 

içecek ve benzeri diğer hususlara ilişkin olarak yayımlanan genelge ve diğer düzenlemelere uymak zorundadır.  

Madde 19- İşletme hakkı verilen yerde hiç bir şekilde “bira” dâhil alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri ile 

enerji içecekleri bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. Kantin ve benzeri yerlerde gıda kodeksine uygun öğrencinin ruh ve 

beden sağlığına faydalı gıda ve içeceklerin bulundurulması zorunludur.  

Madde 20- İşletilen yerin; sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi halinde Bakanlıkça ihtiyaç duyulması 

halinde tebligatı müteakip on beş gün içinde bu yerlerin tahliyesi sağlanır. 

Madde 21- 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 edilir. İstihdam edilen kişilerden ilgili mevzuatında belirtilen sürelerde portör 

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

Madde 22- Kiracı, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci 
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maddesine göre belirlenen fiyat tarifesini, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 

uygulaması ile ilgili yönetmelik gereği öğrencilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asar. 

              Madde 23– Sözleşme süresi içerisinde okulun fiziki değişikliğe uğraması veya bir başka adresteki okulda 

faaliyetine devam ettirilmesi durumunda, yeni okulda işletmeci yoksa faaliyetine burada da devam edecektir. Güçlendirme, 

yangın, onarım ve benzeri nedenlerle geçici olarak eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda kiracının çalışma süresi ve 

kirası dondurulur. Okulun faaliyete geçmesini müteakip dondurulan süre sözleşme süresine eklenir. 

               Cezai işlemler 

 Madde 24- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshinden sonra, kiracı taşınmazı idareye teslim 

etmediği takdirde, her geçen gün için kiracı işletme bedelinden ayrı olarak aylık kira bedelinin %3’ü oranında ayrıca ceza 

öder. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyesinin geciktirilmesine neden olamaz. 

Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yeri amacı 

dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatların her ne 

sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, birlik tarafından feshedilerek ayrıca, protesto çekmeye ve 

hüküm almaya gerek kalmaksızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre kesin teminatı gelir 

kaydedilir ve cari kiralama dönemine ilişkin (9 aylık veya 12 aylık) kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir.  

Bu sözleşmede yazılı olan hususlara sözleşme yapılmasından sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. 

  Madde 25- Bu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Anlaşmazlıkların çözümü 

Madde 26- Sözleşme süresinin bitiminde, kiracı kiralanan yeri rızasıyla tahliye etmediği takdirde,  2886 sayılı 

Kanun hükümleri gereğince yasal yollara başvurulmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Birimine bildirilir. 

              Bu sözleşmeden doğan ihtilafların hâl mercii Aksaray Mahkeme ve İcra Daireleridir. 

 

II. ÖZEL ŞARTLAR 

Madde 27 – İhale sözlü teklif almak suretiyle yapılacaktır. Sözlü teklifler belirlenen muhammen bedel üzerinden 

100,00.-TL ve katları şeklinde arttırılarak yapılacaktır. 

Madde 28 – Yüklenici sözleşme yapmadığı veya vazgeçtiği takdirde, geçici teminatı irat kaydedilerek 1 (Bir) yıl 

süreyle kantin ihalelerine katılamazlar. 

Madde 29 – İhaleyi alan 1. sıradaki kişi ihale tarihini takip eden ilk 3 iş günü içinde sözleşme imzalamaya davet 

yazısı beklemeden İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gelerek sözleşmeyi imzalayacaktır.  

  Madde 30 – Yüklenici ihale tarihini takip eden 3 iş günü içinde Arz Bedelini, Kesin Teminatı, İlk ayın Kirasını 

ilgili Okul-Aile Birliğinden alacağı hesaplara yatıracak olup, anılan bedelleri yatırmadan işe başlamayacaktır. 

 

 İşletmeye verilen Yerin 

 Adı Adresi : …………………………………………………………………….…….……. 

      ………………………………………………………………….…….………. 

 İşletmecinin  

 Adı Soyadı : ………………………………………………………………….…….………. 

 Tebligat Adresi  : ………………………………………………………………….……………. 

   ……………………………………………………………………….………… 

 İmza Tarihi  : …./…../2018 

 İmzası  :................................................ 

  

SN Okul Adı 

Binanın Kantinin 

Kullanım 

Alanı(m2) 

Personel 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı Mülkiyeti Ada Parsel 

1 Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu İl Özel İdaresi 5536 4 25 25 246 

 

NOT :   Şartnameye konulması gerekli görülen özel şartlar müteakip maddeler halinde ilave edilecektir. 

 


