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KANTİN İŞLETME (Kiralama) İHALE İLANI 

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

İstanbul Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul kantin 

ihalesi; Milli Eğitim Bakanlığı (Resmi Gazate 09.02.2012 tarih ve 28199) Okul Aile 

Birliği Yönetmeliğinin 20.maddesi hükümleri doğrultusunda, 08.09.1983 tarihli 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereği pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 

 

 

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜNDEN TEMİN EDİLEBİLİR. 

 

İHALEYE İLİŞKİN BELGELER 

1-İdarenin  

a) Adı:      Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

b) Adresi: Çırağan Caddesi Yıldız Mahallesi No:30 –Beşiktaş/İSTANBUL 

c) Telefon ve Fax: 0212 325 49 28 -325 91 20 

d) Elektronik Posta Adresi: besiktas34@meb.gov.tr 

e) Resmi İnternet Sitesi :  besiktas.meb.gov.tr 

 

2-İhale Konusu İş 

a) Niteliği: Kantin Kiralama (İşletme işi) 

b) Kantinin Bulunduğu Yer: Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

c) İşin Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren. 

d) Aylık Muhammen Bedel : 10.000,00.-TL (Onbinlira) 

e) Geçici Teminat : 300TL (Üçyüzlira) 

  

   3- İhalenin    

a) Yapıldığı Yer : Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati : 04.01.2023    14.45 

 

4-  İhaleye Katılacaklarda Aranacak Şartlar  

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak, 

c) Başka bir kantin işletiyor olmamak.(İlgili Meslek odasından adına kayıtlı kantin 

işletmesi bulunmadığına ve men yasağı olmadığına dair belge istenecektir. Son bir 

ay içerisinde alınmış olmalı) 

d) İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak, 

e) İhaleye gerçek kişiler katılacaklardır. (Vekaleten ihaleye katılım halinde vekil adına 

düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter 
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tasdikli imza beyannamesi. Vekaletname yalnızca ihale aşamasında geçerli olup 

ihale sonrasında işlemler bizzat yüklenici tarafından yürütülecektir. İhale sonrası 

vekaletname kabul edilmeyecektir.) 

 

f) İsteklileri tereddüde düşürmek, ihaleye katılımı engellemek, isteklilere anlaşma           

teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek 

davranışlarda bulunanlar ihaleye katılamazlar. 

 

5-İhale Komisyonuna Kapalı Zarf İçinde Verilecek Evraklar 

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont (Beşiktaş Mal Müdürlüğüne yatırılacaktır) 

b) Nüfus kayıt belgesi. (E-devletten alınabilir. Nüfus cüzdanı  (ön ve arka yüzü) İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü onaylı fotokopisi de kabul edilecektir.)  

c) Yerleşim yeri belgesi.(E-devletten alınabilir.)İhaleye katılacak olan isteklinin İstanbul 

ili içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. 

d) Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) 

e) Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil 

Arşiv Kaydı” bilgileri bulunacaktır. 

f) İlgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına, ihalelerden ve 

kantin işletmeciliğinden yasaklama kararı bulunmadığına dair son 1 (bir) ay içerisinde 

alınmış belge. 

g) 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik 

alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. İş yeri açma belgesi üzerinde  

“3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu’nca düzenlenen ustalık belgesine tanınan bütün 

hakları kapsar.” İbaresinin yer aldığı iş yeri açma belgeleri ustalık belgesi ile denk 

sayılacaktır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda 

kantincilik alanında iş yeri açma belgesi(“3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nca 

düzenlenen ustalık belgesine tanınan bütün hakları kapsar” ibaresi bulunmayan iş yeri 

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

(İhalede öncelikle ustalık belgesi olanlar değerlendrilecektir.)Belge Asıl veya Noter 

onaylı olacaktır. Söz konusu Belgelerin Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden alınmış 

olması, veya başka bir kurumdan alınmış ise gene Mesleki Teknik Eğitim 

Merkezlerinden Denklik İşlemleri yapılmış olan belgeler geçerlidir. Aksi takdirde 

istekliler ihaleye katılamazlar.  

 

h) Kantin kiralama ihalesi yapılan okul müdürlüğünden alınmış; aynı okulun öğrenci 

servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı. 

i) Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık 

raporu. 

j) İhale komisyon başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin 

ve kantin kiralaması yapılan okul yöneticilerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın 

hısımları olmadığını belirten komisyona hitaben yazılmış yazı. (Başvuru sahibinin yazı 

ve imzası) 

k) Borcu yoktur yazısı(SGK’dan pirim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu 

olmadığına dair belge. Eğer SGK’lı değilse; ilişiği yoktur yazısı.) 

l) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış idarece onaylanmış; istekli tarafından 

şartnamenin her sayfasına “ŞARTNAMEYİ OKUDUM KABUL EDİYORUM” ibaresi 

el yazısı ile yazılarak imzalanması ve imzalanmış olan şartnamenin zarfa konulması. 

 

6-Şartname İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilebilir. 

7-İstekliler ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunacaktır. Teklifler ihale 
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komisyonunun önünde sözlü olarak yapılacak ve imza altına alınacaktır. 

 

8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir. 

9-Sözleşme ita amirinin onayına bağlıdır. 

 

BU İHALE DUYURUSU 04 OCAK 2023 TARİHİ SAAT 12.00’A KADAR 

GEÇERLİDİR. 

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜĞÜ WEB SİTESİNDE 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE 

İLGİ OKULUN İLAN PANOSUNDA 

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI İLAN PANOSUNDA ASILI KALACAKTIR 

 

 

 BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

                                                                  KANTİN İHALE KOMİSYONU 

 

 

   


