
 

T.C. 

TOKAT VALİLİĞİ 

İbn-i Kemal İlkokulu Müdürlüğü 

                                                                                                                       17/11/2015 

İLAN 

1- Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/d ve 51/g mad. ve Okul Aile Birliği Yönetmeliği Gereğince pazarlık usulü 

ile kiraya verilecek olup, kiralamada taraflarca Ek2 sözleşmesi düzenlenir. 

2- İhale 27/11/2015 Cuma günü saat 15:00’de Tokat İbn-i Kemal ilkokulu toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3- İhale şartnamesi okul müdürlüğünden mesai saatleri içinde ücretsiz alınabilir. 

4- İhale muhammen bedeli 4900 TL olup 7 (yedi) eşit taksitle ihaleyi alan kişi tarafından, 

Okul Aile Birliğinin göstereceği Banka hesabına yatırılarak, dekontu Okul İdaresine 

verilecektir.  

5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

       6- İhaleye girecek şahıslar, ihale günü saat 14:50’ ye kadar aşağıdaki belgeleri okul  
           Müdür Yardımcısı Sezai ŞAHİN’e teslim edeceklerdir. 
     

     7- Gerek ihale öncesinde, gerekse ihale aşamasında, ihaleye fesat karıştıran ya da fesat  

         karıştırma ortamı yaratan katılımcılar ihaleden kesinlikle men edilirler. 

8- İhale Komisyonu Başkanı ve Üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu 

üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın kimseleri ihaleye katılamaz.   

      9-Öğrenci mevcudu  905  olup, personel mevcudu 49 dur. 

      10-Okul kantin alanı: 40 m2  

 

 

 

 

 

 

 



 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1-T.C. Vatandaşı olmak 

 

2-Tebligat için İkametgah adresi  (6 aydan eski olmamak)  

 

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi  

 

4-Sabıka kaydı ( 6 aydan eski olmamak ve sabıka kaydı var ise suçun nitelikleri belirtilecek) 

 

5-Başka bir kantin çalıştırmadığına dair son 3 ay içinde alınmış belge.(Milli Eğitim 

Müdürlüğünden alınacak)  

 

6- Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05/06/1986 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 iş yeri 

açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.  

 

7-İhaleden men yasağı almadığına dair son 3 ay içinde alınmış belge. (Tokat Esnaf ve 

Sanatkârlar Odasından alınacak)  

 

8-Geçici teminat dekontu.  

 

9-Geçici teminat Tokat Merkez İbn-i Kemal İlkokulu  Okul Aile Birliğinin T.C. Ziraat 

Bankası Tokat merkez Şubesindeki  TR78 0001 0002 3960 9272 6950 01  iban nolu okul aile 

birliği hesabına VERGİ NO: 4690373836 kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek 

suretiyle yıllık muhammen bedelin % 10 u kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka 

dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)  

 

10-Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık 

raporu (akciğer grafiği ekli)  

 

11- İhaleye katılacak olan kişiye ait vergi borcu yoktur belgesi. (son 3 aylık) 

 

12- Odaya kayıtlı olan katılımcıların bağlı olduğu Esnaf Odasından kayıt belgesi, 

 

13-İhaleye ancak gerçek kişiler katılabilir. 

 

14. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ihalelere yönelik başvurular başlıklı 54. Maddesine 

göre; İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya 

zarara uğradığını, zarara uğramasının muhtemel olduğu iddia eden aday istekli veya istekli 

olabilecekler, ilgili kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak kaydıyla idareye 

şikayet, kuruma itiraz yapılır. Şikayet ve itiraz  dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari 

başvuru yollarıdır. 

 

NOT: İş bu ilan 17/11/2015 günü saat 08.00 ile 26/11/2015 günü saat 17:00’a kadar 9 

(Dokuz) gün süre ile Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat İbn-i Kemal  İlkokulu ilan 

panolarında,İbn-i Kemal  İlkokulu internet sitesinde (ibnikemalilkokulu.meb.k12.tr) ve Tokat 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi İnternet sitesi tokatmeb.gov.tr adreslerinde ilan 

edilecektir. 


