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Kiralama usulü ve işlemleri ile ihalede istenen belgeler: 

1. İdare 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 7. İnci maddesinin (g) bendine göre ihaleyi yapıp, 
yapmamakta serbesttir. 

2. 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 işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma 
şartı aranır. (Söz konusu belgelerin ASLI olacak) 

3. İhaleye katılacaklardan Kantinciler odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına 
ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı) yeni tarihli (ilanın yayın tarihi ile 
ihale tarihi arasındaki tarihlerde) olacaktır. 

4. Öğrenim Belgesi Aslı veya noter onaylı sureti (En az ilkokul veya ilköğretim okulu 
mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar) 

5. İlgili Okul Müdürlüğünün Okul Aile Birliğinin  Palu Ziraat Bankası nezdindeki 
TR690001000357435101095001 Iban nolu Okul 
Aile Birliği hesabına,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.) 

6. Palu İlçe Sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösteren İkametgah ilmühaberi (aslı) son altı ay 
içerisinde alınmış olacaktır. 

7. Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (İdarece aslı görülmüştür ibaresi yazılacak) 
8. Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (aslı) son altı ay içerisinde 

alınmış olacaktır. 
9. Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık 

raporu. 
10. İstekli tarafından şartnameyi “okudum tüm şartları kabul ediyorum” yazılarak ve 

imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği 
11. Okul İdaresinden alınmış, Okul kantinini veya kantin yerini Gördüğüne Dair Yer Gördü 

Belgesi, (Aslı ) Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği 
ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 

12. Müracaat evrakı içerisinde, yukarıda belirtilen belgelerin tamamı bulunmayan isteklilerin 
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

13. Daha önce herhangi bir okulun kantin veya benzeri yerlerin işletmeciliği ihalesini kazanıp 
işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler bu ihaleye 
katılamazlar. Bu durumda olup, ihale üzerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde 
teminatları gelir kaydedilecek sözleşmeler fesh edilecektir. 

14. İlçemizde Daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamayan 



istekliler ihaleye katılamaz. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati 
teminatları idareye gelir kaydedilir. 

15. - İhaleyi kazanan işletmeci: 

a) ihale kararı kendisine tebliğinden sonra veya tebliğ edilmeden kantin işletmeciliğinden 
vazgeçtiğini veya gerekli şartları yerine getirip sözleşmeyi imzalamadığı takdirde ihaleye 
katılmak için yatırmış olduğu geçici teminat idareye gelir kaydedilir. 

b) Sözleşmeyi imzalamakla birlikte bir yıl içinde işletmecilikten vazgeçtiği ya da sözleşmeyi 
feshettiği takdirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir. 

16. Kantinlerde, alanlarında ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, mesleki ve teknik 
eğitim diploması ve kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip ve eğitim- öğretim ortamına 
ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir. İstihdam edilen kişilerden 
ilgili mevzuatında belirtilen sürelerde adli sicil ve arşiv kaydı ve benzeri evraklar istenir. 

17. Her yıl kantin işletmecisi faaliyet belgesi ile işletmecinin yanında çalışanların adli sicil ve arşiv 
kayıtları yenilenir ve birlik yönetimine teslim edilir. 

18. İhale komisyonu başkam ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci 
dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz. 

19. Kira sözleşme süresi tamamlanmadan işletmecinin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesi veya 
işletmecinin sözleşme hükümlerine uymaması veya fesih nedenlerinden birinin gerçekleşmesi 
sebebiyle birlikçe feshedilmesi ya da tarafların mutabakatı ile sözleşmenin feshedilmesi halinde 
yeniden ihale yapılır. 

Bu ilan ayrıca Palu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnternet sayfasında duyurular bölümünde 
yayınlanmıştır. 

NOT : Kantin İhalesi ile ilgili şartname dokümanları ilgili okul müdürlüklerinden temin edilecektir. 
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