
2886 SAYILI KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN (g) BENDİNE GÖRE  

PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN DULKADİROĞLU KANUNİ 

ORTAOKULU OKUL KANTİN  KİRALAMADADA UYGULANACAK İDARİ 

ŞARTNAME 

 

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 
1.1. İdarenin;  

          a) Adı: Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

          b)Adresi:Yenişehir Mahallesi. 74014. Sok.No: 8 46060   

                                                                          Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ 

          c) Telefon numarası: 0344 216 47 77  

          ç) Faks numarası:0344 241 44 33  

          d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Tamer TORUN Memur V.H.K.İ. 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle    

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.  

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 
2.1. İhale konusu hizmetin;  

a) Adı: Kanuni Ortaokulu Kantin Kiralama İşi 

b) Miktarı ve Türü: 1 (Bir) Yıllık Kantin Kiralama İşi  

c) Yapılacağı Yer: Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu 

d) Toplam Öğrenci Sayısı: 725 

e) Eğitim Şekli: Normal Öğretim 

f) Kiraya Verilecek Yerin  Alanı: 9 m2 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 

3.1. 

b)İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Pazarlık Usulü 51(g) Maddesi 

c)Tekliflerin Sunulacağı Adres: Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü- Yenişehir Mah. 74014.Sok. No:8 PK:46060 
ç)İhalenin Yapılacağı Adres: Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü-Yenişehir Mah. 74014.Sok. No:8 PK:46060 
d) İhale Tarihi: 10/10/2018  

e) İhale Saati  : 15:30 

             f) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu. Yenişehir Mah. 74014.Sok. No:8 P.k: 46060  
 

3.2. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda 

belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.  

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır.  

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır.  

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini  
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.  

    a) Muhammen Bedel: 7.200,00 TL (Yedi Bin İkiyüz Türk Lirası) 



           a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kahramanmaraş -Dulkadiroğlu İlçe Milli        

Eğitim Müdürlüğü/ Strateji Hizmetleri Bölümü-Yenişehir. Mah. 74014.Sok. No:8 P.k: 

46060Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ  
           b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://dulkadiroglu.meb.gov.tr/ ve 

okulun WEB Sitesi  

           c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kahramanmaraş -Dulkadiroğlu İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü/ Strateji Hizmetleri Bölümü-Yenişehir. Mah. 74014.Sok. No:8 

P.k: 46060Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ  
          ç) İhale dokümanı Satış Bedeli: 20,00 TL (Yirmi Türk Lirası) 

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 

form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.  

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:  

            a) İdari Şartname 

b)Teknik Şartname 

c) Sözleşme Tasarısı 

d) Standart Formlar(Başvuru Mektubu, Teklif Mektubu)  

5.2.  İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin 

verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene 

aittir.  

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1. İdareler tarafından istekli olabileceklere tebligat isteklilerin bildirdikleri adrese yapılır. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi 

sayılır.  

6.3. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın 

aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul 

edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. 

Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule 

aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.  

 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir; 

a) Başvuru Mektubu 

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair nüfus cüzdanı sureti 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi 

ç) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu  

d) Geçici Teminatın Dulkadiroğlu Mal Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar  

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

Vekâletname yalnızca ihale aşamasında geçerli olup, ihale sonrasında işlemler 

bizzat yüklenici tarafından yürütülecektir. İhale sonrası vekâletname kabul 

edilmeyecektir. 
f) Adli Sicil Belgesi 



g)Mevzuatı gereği ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu/olmadığını gösterir belge     

(Güncel Tarihli) 

h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu meslek odasından alınacak adına başka bir kantin 

çalıştırmadığı ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge 

ı)3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantin işletmeciliği alanında 

alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirinde ustalık 

belgesi bulunmaması halinde işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden 

en az birine sahip olması  

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

servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı, 
j) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu 
üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olmadığını  belirten komisyona 
hitaben yazılmış yazı ( Başvuru Sahibi Yazısı) 

Madde 8 - İhalenin isteklilere açıklığı:  
8.1. Bu ihaleye sadece gerçek kişiler katılabilir. Gerçek kişiler, başvuru veya teklif mektubunda 

yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır.  
8.2.  
        a) 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 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 mal varlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci 
Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere 
katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler. 
      b) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci 
maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kovuşturması 
bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak, 
      c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı 
veya irtibatı bulunmamak,şartlarını haiz olması zorunludur.  

8.3 - İhaleye katılamayacak olanlar 
       a) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler hiçbir 

şekilde ihaleye katılamazlar.  

       b) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 

gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit 

edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek 

ihale iptal edilir.  

       c) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası 

açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme 

veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda 

olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında 

ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar 

uygulanmaz.  

      d)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile 

Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki 

suçlardan hüküm giymesi veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunması ya da 

kovuşturması uzlaşmayla neticelenmiş olması, 

 

 



8.4 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar 
      a) İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının 

(c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan 

maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, 

idareye derhal bilgi verecektir.  

    b) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma 

nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.  

    c) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci 

maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil 

veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler 

uygulanır.  

Madde 9 - Teklif hazırlama giderleri 
9.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, 

teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.  

Madde 10 - İşin yapılacağı yerin görülmesi 
10.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve 

taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. 

İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.  

10.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim 

şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak 

malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım için gerekli hususlarda maliyet ve zaman 

bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri 

diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.  

10.3. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna 

göre hazırladığı kabul edilir.  

Madde 11 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması 
11.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 

duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden önce yazılı olarak açıklama talep edebilir.  

Madde 12 - İhale dokümanında değişiklik yapılması 
12.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.  

Madde 13 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 
13.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin 

yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, 

ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.  

13.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek 

duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.  

13.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu 

teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.  

13.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde 

bulunulamaz.  

 

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA VE 

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 14 - Teklif ve sözleşme türü 
14.1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde 

bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

 



Madde 15 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 
15.1. İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak 

verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.  

 

Madde 16 - Tekliflerin sunulma şekli 
16.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu 

Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine 

isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu 

ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.  

16.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler 

kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.  

Madde 17 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği 
17.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.  

17.2. Teklif Mektubunda;  

         a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi 

         b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması 

         c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması 

         ç)Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanmış olması zorunludur.  

Madde 18 - Tekliflerin geçerlilik süresi 
18.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  

18.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre 

kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. 

İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade 

edilir.  

Madde 19 - Teklif fiyata dahil olan giderler 

19.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç gibi tüm 

giderler teklif fiyata dahildir.  
19.2. 19.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider 

kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak 

payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde 

bulunamaz.  

19.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:  

19.3.1.Her türlü gider( personel,sigorta, vergi v.b) yükleniciye aittir. 

Madde 20 - Geçici teminat 
20.1. İstekliler teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 20’sinden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.  

20.2. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma 

şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

Madde 21 - Teminat olarak kabul edilecek değerler 
21.1.Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;  

        a) Tedavüldeki Türk Parası 

Madde 22 - Geçici teminatın teslim yeri 
22.1. Teminat Alındı Belgeleri zarf içerisinde İdareye sunulur 

22.2. Teminatlar Dulkadiroğlu Mal Müdürlüğüne yatırılır 



Madde 23 - Geçici teminatın iadesi 
23.1. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı gerekli kesin teminatın verilip 

sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise ihaleden sonra 

iade edilir.  

 

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA 

İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 24 -Tekliflerin alınması ve açılması 
24.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) 

verilecektir. 

24.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:  

24.2.1.İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate 

kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.  

24.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın 

üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe 

ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından 

imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan 

zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.  

24.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin 

belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup 

olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne 

uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa 

bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı 

tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. İhale işlemlerinde sahte 

belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs eden istekliler hakkında 

2886 sayılı Devlet İhale kanunun 84. maddesi hükümlerince bir yıla kadar ihalelere 

katılmaktan yasaklama kararı verilir ve isteklilere ait geçici teminatlar hazineye gelir 

kaydedilir. 

24.2.4. Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, aynı şartlara sahip 

geçerli teklif veren istekliler ile fiyat görüşmesi (pazarlık) yapılacaktır. Bu ihalede en yüksek 

teklifi veren isteklinin teklifi en uygun teklif sayılacaktır. 

Madde 25 -Tekliflerin değerlendirilmesi 
25.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile 

geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı 

bırakılmasına karar verilir.  

Madde 26 - İhalenin karara bağlanması 
26.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en 

yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.  

26.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak İta 

Amirinin onayına sunar.  

Madde 27 - İhale kararının onaylanması veya iptali 
27.1. İta Amirince, karar tarihini izleyen en geç on beş iş günü içinde ihale kararını onaylar 

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.  

27.2. İhale; kararın İta Amirince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise 

hükümsüz sayılır.  

 

Madde 28 -Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi 



28.1. İta Amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü 
içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli 
taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. 
          İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde 

bildirilir. 

Madde 29-Sözleşmeye davet 
29.1.Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde istekli onaylanan ihale kararını tebliğini izleyen 

5 gün içinde tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi 

imzalamak üzere davet edilir. 

Madde 30 -Kesin teminat Tutarı ve İadesi 
30.1.Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini 

sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli 

üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.  Müteahhit veya 

müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşmenin 

yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. 

        Kesin teminat, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişkisiz belgesi ibraz etmesi kaydıyla 

yüklenicinin işi bırakması veya sözleşme bitiminde, birliğin herhangi bir alacağının kalmaması 

hâlinde kendisine iade edilir. 

 

Madde 31 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu 

31.1.Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri onaylanan ihale kararını 

izleyen günden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 

ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir. 

        Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme 

yapmayan istekli, 1 yıl kamu ihalelerinden men edilir. 

Madde 32 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu 
32.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 
istekli, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde kiracı, sürenin bitiminden itibaren on 
beş gün içinde on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden 
vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Kiracı, ihaleye girmek ve teminat vermek için 
yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. 

Madde 33 - İhalenin sözleşmeye bağlanması 

33.1.Sözleşme aşamasında ; 

a) İhale tarihinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belge 

b) İhale tarihinde kesinleşmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belge 

c) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giyen. 

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş 

veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. 

e) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki 

faaliyetten men edilmiş olan. 

f) Kesin teminatı Dulkadiroğlu Mal Müdürlüğüne yatırdığına dair Alındı Belgesi 

   g)Yüklenici ve Çalışanların Adli Sicil ve Arşiv Kaydı belgelerini 

   h)Yüklenici ile Çalışanların Portör Muayeneleri ve Hijyen Belgelerini 



      İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen 

on gün içinde, kesin teminatını da verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek 

sözleşmeyi imzalamak zorundadır.  

33.1-İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, 

Okul Müdürü, Birlik Başkanı, yüklenici veya yüklenici kefili tarafından imzalanır. 

33.2-Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye 

aittir. 

33.3-Okul yönetimi, kira sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren on beş gün 
içinde, kiralanan yeri kiracıya teslim etmekle yükümlüdür.  

33.3.1.Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi  

imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir.  

33.3.2.İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, 

okul müdürü ve birlik başkanı ile istekli tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı 

bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak 

düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.  

34.3.Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme 

giderleri yükleniciye aittir.  

34.4.Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmede belirtilen ödemeler yapıldıktan sonra bir nüsha 

Milli Emlak Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. 

 

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR 

Madde 35- Sözleşmenin Süresi ve Yıllık Artışları 
35.1-Sözleşmenin süresi 1 (bir) yıl işin süresi 9 (dokuz) ay olup bu bir yıllık işletme süresi 

sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa en fazla 4 yıl süreyle uzatılabilir. 

35.2.Sözleşmenin uzatılması hâlinde artış bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan 

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında 

artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde 

önemli ölçüde farklılaşma olması hâlinde (öğrenci mevcudunda en az %25 oranında azalış 

veya artış, kiracının cirosunu önemli derecede etkileyecek Bakanlık tarafından getirilen 

kısıtlayıcı düzenlemeler) kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir. 

 

Madde 36. Kiranın Ödenmesine İlişkin Esaslar 

36.1.Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü (arz bedeli) Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli 

Emlak Servisine %6 oranında Kesin Teminatı ise Dulkadiroğlu Mal Müdürlüğüne peşin 

olarak yatırarak alındı makbuzunun birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir. 

36.2.Yüklenici % 3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin %10' u İl Millî 

Eğitim Müdürlüğüne, %10' u İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne ve % 80 ini de birliğin 

göstereceği hesaplara ilgili ayın 05-15 tarihleri arasında yatırarak dekontları birliğe/okul 

müdürlüğüne teslim edecektir.  

36.3.Okulların tatil olması nedeniyle çalışılamayacak olan yaz dönemindeki 3 ay içinde 

ödenmesi gereken kira bedelleri diğer aylara eşit bir şekilde dağıtılarak ödenmesinde bir 

sakınca bulunmamaktadır. 

36.3.Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’un 51. maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı 

uygulanacaktır. 

 

 

 



Madde 37- Yer Tesliminin Yapılması 

37.1.İşletme hakkı verilen kantinin bulunduğu yer, okul Müdürlüğünce mahallinde tanzim 

edilecek tutanakla işleticiye teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı, pencere, 

dolap, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı işletme hakkı verilen taşınmaz 

içerisindeki malzeme de (Ocak, Masa, Sandalye ve benzeri) bulunuyorsa bunlar da çeşit ve 

değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilerek teslim tutanağında yer alır ve yukarıda adı geçen 

idare yetkilileri ile işletme hakkı verilen yüklenici tarafından imzalanır.  

37.2.Eski kiracının yönetmelikte belirtilen komisyonunca tespit edilen kantin yeri 

müştemilatları tutarı varsa ödenmesi konusunda eski kiracı ile mutabakata varıldığına dair 

belgenin okul aile birliğine teslim edilmeden yer teslim tutanağı ve kantin sözleşmesi 

imzalanmayacaktır. Şartname ve sözleşme hükümleri yerine getirilmediği takdirde 

yukarıda yazılı maddelerin uygulanması esastır. 

 

Madde 38- Usul ve Esaslar 

       İhale üzerinde kalan Müstecir öncelikli olarak dengesiz beslenmenin Obeziteye neden 

olabileceği bilincinden hareketle, faaliyetini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan Üretim veya 

ithalat izni bulunan ürünleri bulundurması; Milli Eğitim Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının 

Mevzuatında yer alan Obeziteyle Mücadele, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, 

Okul Sağlığı, Okul Kantinlerinde Gıda Satışı ve Hijyen Kuralları gibi konularında yayınlanan 

bütün hükümleri, Usul ve Esasları yerine getirmekle mükelleftir, zorunludur.  

 

Madde 39 - Diğer Hususlar  

A)Yapılacak işlerin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun bir şekilde 

yapılmasını, yasaya uygunluk sağlandığı takdirde işe başlanılması sağlanacak. 

1) İşi üstlenen yüklenici, sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on) gün içinde; yapacağı işin 

tehlike sınıfı ve çalıştıracağı eleman sayısına uygun olacak şekilde, 6331 Sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanununa göre İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini satın aldığına dair 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İSG-KÂTİP modülü üzerinden düzenlenen 

sözleşme örneğini idareye ibraz edecektir. 

 

 

 


