
 

                                                                   
 

YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
TERMAL FEN LİSESİ 

KANTİN İŞLETME (KİRALAMA) İŞİ İHALE İLANI 
 

1- Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı ve öğrenci sayısı yazılı okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve 
51 (g) bendine göre Pazarlık Usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. 
İstekliler yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabilecektir. 

 
2- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
 

3 - İhaleye katılmak isteyen istekliler, 04/02/2022 Cuma günü saat 11:00’a kadar; 
     Şartnamenin 2.Bölüm özel şartlar: 2. Maddesinde belirtilen usullere göre Şartnamenin 7. Bölümünde istenilen  
     belgeleri hazırlayarak Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonu başkanlığına teslim edeceklerdir.  

 
4-  Telgraf, faks veya postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir 
 

5-  Geçici teminat: Muhammen Bedel üzerinden 1 Aylık kira bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat   
      yatırılacaktır. Bu miktardan az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı  
      bırakılacaktır. (Geçici teminat dekontlarının ihale başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için, ait  
      olduğu ihalenin adı açıkça yazılmış olacaktır.) 
 

Geçici Teminat; Termal Fen Lisesi Müdürlüğü Okul Aile Birliğinin T.C Ziraat Bankası 
Termal Şubesi TR22 0001 0017 1551 1045 2750 01 nolu IBAN hesabına yatırılacaktır. 
6 -  Adına kayıtlı herhangi bir kantin işletmesi bulunanlar ihaleye katılamazlar 
 
7-   Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ile daha önce sözleşme şartlarına uymayan ve sözleşmeyi tek taraflı   
      olarak fesih eden şahıslar ihaleye katılamazlar. 
 
8-  İhaleye 65 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir. (18 yaşından küçükler katılamaz) 
 
9-  İhaleye bizzat başvuru yapan belge sahipleri katılacaktır. Vekâleten başvurular kabul 
edilmez Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
 
10- Mesleki Yeterlilik Belgesi; kantin işletilmesinde, kantin işletmeciliği alanında katılımcılarda, 
öncellikle kantincilik alanında ustalık belgesi, işyeri açma belgesi aranır. Yoksa kalfalık 
belgesi, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. 
 
11-Kiracının değişmesi durumunda; Kantin alanına eski kiracı tarafından yapılan tüm tesis 
masraflarına konu olan taşınmazlar, okula bedelsiz olarak bırakılır. Eski kiracı kendisine ait taşınır 
malzemeleri sözleşme bitim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde kantin alanından boşaltmak zorundadır. 
Bu husus ihale ilanında ve şartnamede belirtilir. Ayrıca kantin alanına kiracı tarafından yapılacak tadilat ve 
imalatlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yazılı onay alınmadan yapılmayacaktır.    
(Kiralama Sözleşmesi Özel Şartlar Madde 1) 
 
12-İhale şartnamesi mesai saatleri içinde bizzat ihaleye katılmak isteyen kişi tarafından ilgili okul 
müdürlüğünden 100 TL makbuz karşılığında temin edilebilir.                 

                                               

S. 
NO 

İŞİN ADI MUHAMMEN BEDELİ 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 
TARİHİ VE 

SAATİ 

ÖĞRENCİ 
SAYISI 

1 
Termal Fen Lisesi Müdürlüğü 
Kantin İhale İlanı 4.500. TL (Aylık) 135.00.TL 

04/02/2022 
11:00 328 

   
 İlanen Duyurulur.                                                                                                         İHALE KOMİSYON BAŞKANI 

Mehmet KALKAN 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 


