
T.C. 
PEND K KAYMAKAMLI I 

                                                     lçe Milli E itim Müdürlü ü 
 

HALE LANI 
 

         Pendik Harmandere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Kantin Kiralama 
lemleri 2886 say  Devlet hale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gere ince “Aç k Art rma-

Pazarl k Usulü” ile ihale edilecektir. 
 
1- DAREN N 
   a) Adresi     : Pendik lçe Milli E itim Müdürlü ü 
   b) Telefon ve Faks No   : 0216 657 01 62 / 4 Hat  – 0216 657 01 43 
   c) Elektronik posta adresi (varsa)  : www.pendik34@meb.gov.tr 
 
2- HALE KONUSU N 
    a) Niteli i     : KANT N K RALAMA YER  
    b) Yap laca  Yer,Adresi :Yeni ehir Mahallesi Ankara Cad. No:411/1 
                                                                                                         Pendik/ STANBUL 
    c) in ba lama tarihi   : Sözle menin yap ld  tarihten itibaren 
    d) in süresi    : 1 Y l 
    e) Ayl k Muhammen Bedel  : 3.500,00-TL 
    f) Ö renci Say /Ö retim ekli               : 1355/Teklii 
    g) Kantin Alan                                          : 64 m² 
3- HALEN N 
    a) Yap laca  Yer    : Pendik lçe Milli E itim Müdürlü ü 
    b) Tarihi ve Saati    : 07.04.2016 Per embe günü Saat 10:00 
 
 

HALE KOM SYONUNA VER LECEK BELGELER 
 
 
4- haleye Kat labilme artlar  ve stenilen Belgeler ile Yeterlilik De erlendirilmesinde  
    Uygulanacak Kriterler; 
   4-1 kametgah Senedi 
   4-2 Nüfus Cüzdan sureti veya fotokopisi 
   4-3 Sab ka Kayd  
   4-4 Kantin letmecili i Ustal k Belgesi, i  yeri açma belgesi, Kalfal k Belgesi, Sertifika veya 

Kurs Bitirme Belgesinden biri, 
   4-5 Ba ka Kantin letmedi ine ve ihaleden men yasa  olmad na dair taahhütname          

stanbul Kantinciler Esnaf Odas ndan al nacak) 
   4-6 Muhammen bedelin 8,5 ayl k tutar n komisyonca tespit edilen % 15’i (4.462,50-TL) 

oran nda geçici teminat olarak lçe Milli E itim Müdürlü ü’nün T.C. Ziraat Bankas  
Kaynarca ubesi nezdindeki 275 99 20-5002 nolu hesab na yat ld na dair banka 
dekontu. 

4-7 artname Bedeli Dekontu 
    4-8 Kantin ihalesine kat lacaklar Kantin Sabit tesis ücreti olan (Demirba  Bedeli) -

30.904,96-TL’nin eski müstecire ödeyece ine ve tutanakla devir alaca  okula ait 
demirba a zarar gelmesi durumunda tutanakta belirtilen demirba  bedelini ödeyece ine 
dair taahhütname verecektir. 

4-9 halesine kat ld  okulun servis ta mac  yapmad na dair yaz  (Okul daresinden 
al nacak) 

 



 
5- HALEYE KATILACAK K LERDE ARANACAK ARTLAR 
 

    5-1 T.C. Vatanda  olmak 
    5-2 Yüz K zart  suçtan hüküm giymemi  olmak (Taksirli suçlar ile tescil edilmi  hükümler 

hariç olmak üzere hapis veya affa u ram  olsalar bile Devletin ahsiyetine kar  i lenen 
suçlarla kas t ve nitelik zimmet, irtikap, rü vet, doland k, sahtecilik, inanc  kötüye 
kullanma, dolanl  iflas gibi yüz k zart  veya eref haysiyet k  suçtan veya istimal ve 
istihlak kaçakç  hariç kaçakç k, resmi ihale ve al m sat mlarda fesat kar rma, 
devlet s rlar  aç a vurma suçlar ndan dolay  hükümlü bulunanlar ve kamu haklar ndan 
yoksun b rak lanlar ihaleye kat lamazlar) 

  5-3 Ba ka Kantin letiyor olmamak ( stanbul Kantinciler Esnaf Odas ndan al nacakt r.) 
  5-4 Gerçek Ki i olmak haleye kat lmak isteyen ki i bizzat kat lacakt r) 
  5-5 Kantin letmecili i Mesleki yeterlilik Belgesi (Kantin letmecili i Meslek Dal  3308 

say  kanun kapsam na al nd ndan, Okul Aile Birli i Yönetmeli inin 20. maddesinin 4. 
kras  gere ince kat mc lardan öncelikle kantin i letmecili i ustal k belgesi,i  yeri açma 

belgesi yoksa s ras  ile kalfal k ve bunlar n bulunmamas  durumunda kurs bitirme 
belgesine sahip olmas art  aran r.) 

  5-6 haleye vekaletle girilemez. 
  5-7 halesine kat ld  okulun servis ta mac  yapmamak, 
  5-8 Kantin i letme men yasakl  olmamak, 
  5-9 irketler, dernekler, vak f ve birlikler ihaleye kat lamaz. 
 
  6- Bu okul kantinini i letirken sözle mesi feshedilen müstecir ile bu okul kantini ile ilgili 

mahkemelik olan ki iler ve bu ki ilerin 1. ve 2. derece akrabalar  bu okulun kantin 
ihalesine kat lamaz. 

7- haleye kat lmak isteyen gerçek ki i, müstecirler 4. maddede yer alan belgeleri 
haz rlayarak ihalenin yap laca  gün ve saate kadar lçe Milli E itim Müdürlü üne 
teslim edeceklerdir. tirakçilere evrak al nd  belgesi verilecektir. 

 
 
NOT: artname; bedeli 100 TL (T.C. Ziraat Bankas  Kaynarca ubesi nezdinde ki 275 99 

20- 5002 no’lu hesab na yat ld na dair banka dekontu ile Pendik lçe Milli E itim 
Müdürlü ünden temin edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aytekin YILMAZ 
Pendik lçe Milli E itim Müdürü 

 
 
 


