
İ L A N 
1. Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g Maddesine 

göre kiraya verilecektir. 

2. İhale ile ilgili şartnameyi müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası Şubesi 36099685-5026 No’lu Okul 

Kantinleri Hesabına 50,00-(Elli)-TL şartname bedeli yatırdığına dair banka dekontu karşılığında 

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi İşletmeler Biriminden temin 

edebileceklerdir. 

3.  İhaleye T.C. vatandaşı olan kişiler katılacaktır. (Noter Vekaleti ile ihaleye girilebilir. Posta ile yapılacak   

müracaatlar kabul edilecektir.) 

4. 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.(Önceden 

aynı veya başka bir okulun kantin işleticiliğini yaptıysa kantin işleticiliği yaptığı okula borçlu olmamak. 

kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçmiş olmamak veya herhangi bir okulun kantin ihalesini kazanıp 

işletmecilik yaparken kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilmiş olmamak.) 

5. İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir. 

      İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankasındaki (Kastamonu Şubesi) 36099685-5026 nolu 

hesabına, kiralanacak kantinin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3’ü kadar geçici 

teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (Aslı) (ihaleyi kazamayanların bedeli iade edilir) 

2. Yerleşim yeri belgesi (Aslı), (Son 6 ay içerisinde alınmış) 

3. Nüfus cüzdan örneği (Aslı) veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, 

4. Sabıka kaydı (Aslı) (Son 6 ay içerisinde alınmış olmak; yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak. 

Kiracının 29.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53.maddesinden belirtilen süreler geçmiş 

olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış 

olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenini işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, devlet güvenini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı kanunun 

’cinsel dokunulmazlığı karşı suçlar’ başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümde düzenlenen maddelerde yer alan 

suçlardan birinden mahkum olmamak ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olmamak. 

5. Sağlık Raporu (Aslı) (Son 6 ay içerisinde alınmış) 

6. Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 

hükümlerine göre alanında alınmış ustalık belgesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi) sahibi olması şartı aranır. 

Ancak katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık 

veya kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. 

7. Öğrenim Belgesi (En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmayanlar ihaleye katılamazlar) 

8. İhaleye katılacaklardan Kantinciler odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men 

yasağı olmadığına dair belge yeni tarihli aslı ilanın yayın ve ihale tarihi arasındaki tarihlerde, ayrıca üye 

olmayan veya ilk defa girenlerden men yasağı belgesi talep edilmeyecektir.) 

9. İhaleye 18 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamak şartıyla, gerçek kişiler katılabilir.(Şirketler, 

dernekler, vakıf ve birlikler ve tüzel kişiler ile İhale komisyon başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin 

yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar yakınları katılamaz.) 

10. Vergi borcu bulunmadığına dair belge 

11. İdarece düzenlenen şartname örneği Müdürlüğümüzden alınacak olup; Şartnamesi’nin alındığına dair banka 

dekontu eklenerek Müdürlüğümüze istenilen belgelerle birlikte teslim edilecektir. (şartname bedeli iade 

edilmez.) 

12. İhalesine girilecek okulun öğrenci taşıma işini yapmadığına ilişkin ilgili okuldan alınacak resmi yazı 

13. 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre alınmış Hijyen Belgesi 

Keyfiyeti ilan olunur.                                                                                               

TAŞINMAZIN 

Okulun Adı Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi   Cinsi Okul  Kantini 

Fiili Durumu Çalışır Durumda Yüzölçümü (m²) 19.345,27 m2 

İli Kastamonu Hazine Hissesi Tam 

İlçesi Merkez Tapu Tarihi 12.05.2014 

Mahallesi / Köyü İnönü Mah. Pafta / Cilt No - 

Caddesi / Sokağı Destan Sok. Ada / Sahife No 1016 

Mevkii  - Parsel / Sıra No 291 

 
İHALE BİLGİLERİ 

Kiralanan Yer ve Amacı Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi  Kantin Kiralama İhalesi  
 

Kiralanan Yüzölçümü / Süresi 92 m2 5 Yıl  

Aylık  Tahmini Kira Bedeli 
2.000,00-(İkibin)-TL.  

(Yıllık 9 ay üzerinden 8,5= Ay 17.000,00-(Onyedibin)-TL.) 

Geçici Teminat Bedeli 510,00-(Beşyüzon)-TL.  

İhale Şekli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g Maddesine göre pazarlık usulü 
 

İhale Yer/Tarihi /Saati Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi   13.11.2018 10:00 

Not-1) Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecektir. Fotokopisi istenilen belgelerin  

            asıllarının ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye  
            katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir. 

       2-) İhale saatinden yarım saat önce dosyalar teslim edilecektir. 


