
ÇEŞME İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

ÇEŞME 16 EYLÜL ORTAOKULU KANTİN İŞLETME İHALE İLANI 

 

MADDE 1- İHALE EDİLECEK KANTİNİN 

a) Kurumun Adı    : Çeşme 16 Eylül Ortaokulu  

b) Bulunduğu İlçe    : Çeşme 

c) Kira Tespiti Komisyonunca  

Belirlenen Muhammen Bedel : ¨ 8000,00 

İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat : 01.11.2016 – 10:00 

d) İhalenin Yapılacağı Yer   :İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonu 

e) Öğrenci Mevcudu   : 230 öğrencisi 

f) Personel Sayısı    : 16 

g) Şartname Bedeli    : Yok 

h) Geçici Teminat Bedeli (%3)  : ¨ 240,00  
i) Geçici Teminatın Yatırılacağı   

Hesap No    : Çeşme Ziraat Bankası Şubesi  

                                                 7366378-5002 numaralı hesap 

 

MADDE 2- İstekliler Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ile yönetmeliğe ek 

Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve işe ait şartnamedeki hükümleri önceden okumuş ve 

aynen kabullenmiş sayılırlar. (İhaleye ilişkin şartname Müdürlüğü’müzden bedelsiz olarak temin 

edilebilir.) 

MADDE 3- İsteklilerin 4. Maddede yer alan belgeleri 01.11.2016 günü saat 10:00’e kadar 

Müdürlüğü’müze teslim etmeleri gerekmektedir. 

MADDE 4- İsteklilerde aranacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz edecekleri belgeler aşağıya 

çıkarılmıştır: 

 

a) İlgili esnaf odasından alınan, adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına dair belge, 

b) İlgili esnaf odasından alınan, ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair belge, 

c) 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik 

alanında alınmış ustalık belgesi (ihaleye katılanlardan hiçbirinde bu belgenin bulunmaması 

durumunda kantincilik alanında işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en 

az birine sahip olma şartı aranacaktır.)  

d) Cumhuriyet Savcılığından alınan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir 

yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine 

karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî 

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ başlıklı 

İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlen maddelerde yer alan suçlardan birinden mahkûm 

olmadığını gösteren belge, 

e) Öğrenim durumunu gösteren belge 

f) Sağlık raporu 

g) Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı fotokopisi 

 

MADDE 5- İş bu ilan 24.10.2016 gününden ihale saatine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü ilan 

panolarında ve resmi internet sitesi http://cesme.meb.gov.tr  ve http://izmir.meb.gov.tr  adresinde ilan 

edilecektir. 

                  

                   Eyup YILDIZ                 

                Şube Müdür V. 

  İhale Komisyonu Başkanı 

    

http://cesme.meb.gov.tr/
http://izmir.meb.gov.tr/

