
 
BEYKOZ LÇES  Ç DEM  LKOKULU 
KANT N LETME HALE LANIDIR. 

  
1. HALE ED LECEK KANT N; 

 BULUNDU U LÇE BEYKOZ 
OKULUN ADI Çi dem  lkokulu 

RENC  SAYISI VE Ö REN M DURUMU 713 – kili  
RETMEN VE D ER PERSONEL SAYISI 44 

KANT N YER  VE M2’si Okul bahçesinde 30 m2  
KANT N DURUMU VE DEM RBA I Kantin yeri okul bahçesinde müstakil 

 
HALE EKL   Okul Aile Birli i Yönetmeli inin 20/2 Maddesine göre, 08.09.1983 tarihli ve 

2886 say  Devlet hale Kanunun 51.Maddesinin 1.f kras n (g) bendine 
göre pazarl k usulü. 

HALEN N YAPILACA I YER Beykoz Kaymakaml  toplant  salonu. 
HALE TAR  VE SAAT  11 Nisan 2016 Pazartesi   günü saat 10.00 

TES S BEDEL   27.933.00.-TL 
MUAMMEN BEDEL 600.00.-TL 
 

2. HALEYE KATILMA   ARTLARI : 
 
a) T.C.Vatanda  olmak,  
b) Okul Aile Birli i Yönetmeli inin 20/11.maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemi  olmak, 
c) Ba ka bir kantin i letiyor olmamak, 
d) halesine kat ld  okulun servis ta mac  yapmamak, 
e) Kantin i letme men yasakl  olmamak, 
f) Talepli ihaleye bizzat kat lacakt r (vekalet ile ihaleye girilmez). 
g) irketler, dernekler, vak f ve birlikler kat lamaz. 
h) Sa k yönünden sak ncal  bulunmamak, 
i) Kantin kiralama ihalelerinde kat mc lardan, 05.06.1986 ve 3308 say  Mesleki E itim Kanunu hükümlerine göre 

kantincilik alan nda al nm  Ustal k Belgesi sahibi olma art  aran r. Ancak kat mc lar n hiçbirisinde Ustal k Belgesi 
bulunmamas  durumunda yeri Açma Belgesi, Kalfal k, Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri. 

  
3. HALE KOM SYONUNA VER LECEK   BELGELER : 
a) kametgâh ilmühaberi (6 aydan eski olmamak), 
b) Nüfus cüzdan sureti (6 aydan eski olmamak), 
c) Sab ka kayd  (6 aydan eski olmamak), 
d) Sa k raporu (6 aydan eski olmamak), 
e) 05.06.1986 ve 3308 say  Mesleki E itim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alan nda al nm  Ustal k Belgesi sahibi olma 

art  aran r. Ancak kat mc lar n hiçbirisinde Ustal k Belgesi bulunmamas  durumunda yeri Açma Belgesi, Kalfal k, Kurs 
Bitirme Belgelerinden en az biri. ( hale belge derecelerine göre gerçekle ecektir). 

f) Kantin kiralama ihalelerine kat lacak ki iler; ilgili esnaf odas ndan ad na kay tl  okul kantin i letmesi olmad na dair belge, 
g) Kantin kiralama ihalelerine kat lacak ki iler; ihalelerden yasaklama karar  bulunmad  hakk nda ilgili esnaf odas ndan 

alacaklar  belge, 
h) halesi yap lan okulun servis ta mac  yapmad na dair Okul Müdürlü ünden al nacak belge, 
i) (K K 24/1) Teklif edilecek y ll k i letme (kira) bedelinin %3’ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek miktarda geçici 

teminat, 
j) artname (bedelsiz olarak imza kar nda lçe Milli E itim Müdürlü ünden al nacak), 
k) Teklif mektubu ( artname ekinde bulunan ekliyle),  
l) Kantinlerde, alanlar nda Ustal k Belgesi, yeri Açma Belgesi, Kalfal k Belgesi, Mesleki E itim ve Teknik E itim Diplomas  

ve Kurs Bitirme Belgelerinden en az birine sahip ve e itim ve ö retim ortam na ve ö renci psikolojisine uygun 
sa layabilecek ki ileri istihdam edece ine dair taahhütname, 
AÇIKLAMALAR : 
1. Geçici teminat olarak artnamenin 8.maddesinde belirtilen belgelerden biri verilecek. 
2. hale artnamesi bedelsiz olarak  lçe Milli E itim Müdürlü ünden temin edilebilecektir. 
3. Kesin teminat 1 (bir) y ll k kira bedelinin %6’s na tekabül eden miktard r.  
4. Teklif ve belgeler artnamede aç kland ekli ile haz rlanarak Beykoz lçe Milli E itim Müdürlü üne 11 Nisan 2016 

Pazartesi   günü saat 09.30’a kadar belge kar nda teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyay  teslim 
etmeyenler ihaleye kat lamazlar. 

5. Kantin ihalesi üzerinde kalan istekli sözle me yapmadan önce stanbul Kantinciler Esnaf Odas na üyelik kayd  
yapt racak ve üyelik belgesinin bir örne ini ekleyecektir. 

6. hale üzerine kalan istekli karar n kendisine tebli inden itibaren 10 (on) gün içinde kesin teminat ile i letme bedelinin 
ilk taksidini pe in yat rd ktan sonra sözle me imzalayacakt r. Aksi takdirde ihale iptal edilip,  teminat irat kaydedilir. 

7. Sözle me her y l yenilenecek,  bu süre Defterdarl k Anadolu Yakas  Milli Emlak Dairesi Ba kanl  makam  ile Okul 
Aile Birli i Ba kanl  aras nda imzalanan sözle me süresini geçemez. 

8. haleden önce kantin yeri görülebilir. 
9. ll k i letme bedeli Okul Aile Birli i Yönetmeli inin 19/3 maddesinde belirtilen sürerle için tahakkuk edilen bedeldir. 

Bu bedel y ll k pe in ya da taksitle ödenebilir. 25 Mart 2016 
 
                                                                 Kaz m BOZBAY 
                                                  Beykoz lçe Milli E itim Müdürü 
               
    


