
            İSKENDERUN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN                                                                               

YIKIM İHALE İLANI                                                                                                                                                                                                                       
 

 
Madde 1- İhale konusu iş ve İhale Usulü : 
Aşağıda okul adı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı olan okulların yıkımı;  2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile yıkımı yapılacaktır.  

 

 
Madde 2- İhale şartnamesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü panosunda görülebilir.  
               İhale dosyası İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Bölümünden alınacaktır. 

 

Madde-3: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler: 

1 - Nüfus Cüzdanı Örneği veya Nufus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 

- İstekliler adına vekâleten katılmak isteyenler, noter tasdikli vekâletnamelerini ve imza sirkülerini komisyon başkanlığına 

ibraz edeceklerdir. İhaleye vekaleten katılacak olan kişi savcılık raporu ile nüfus cüzdan fotokopisini de teslim edecektir. 

2 - İkametgah belgesi son 1 (bir) ay içerisinde alınmış olacaktır. (Aslı) 

3 - Sabıka Kayıt Belgesi son 3 ( üç ) ay içerisinde alınmış olacaktır. (Aslı) 

4 - Geçici Teminat Makbuzu, İhaleye katılmak isteyen istekliler geçici teminatlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 

göstereceği hesap numarasına yatıracaklar ve dekontunu komisyona teslim edeceklerdir. (Dekonta açıklama olarak; İhaleye 

giren şahsın Adı Soyadı, ihalesine girilen okulun adı, "geçici teminat" bedeli olduğu yazdırılacaktır.) Açıklamalar eksik veya 

yanlış yazılması halinde kişi dosyası değerlendirmeye alınmayacaktır.(Aslı) 

5 -İş Bitirme Belgesi:  

6 - Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunu gösterir vergi dairesinden alınmış yazı veya ihaleyi aldığı 

takdirde Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olacağına dair noterden almış olduğu taahhütnameyi Komisyon 

başkanlığına ibraz edeceklerdir. (Aslı) 

7 - Yer Gördü Belgesi İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak okul binalarını mahallinde gördüğüne dair 

yer gördü belgesi. (Aslı) 

8 - İhale Şartnamesi (İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek .) Aslı 

9 - Teklif Mektubu  (Hazırlanan Teklif Mektubu, istenilen diğer tüm evraklarla birlikte sırasına göre dosyaya 

takılarak, hazırlanan ihale dosyası kapalı bir zarfla Müdürlüğümüzün ilgili birimine son müracat tarihi ve saatinden önce 

teslim edilmesi gerekmektedir.) Aslı 

Not: Yukarıda istenilen belgelerde istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu 

tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması 

gerekmektedir.  

Daha sonra belge ibraz etme isteği komisyonca kabul edilmeyecektir. 

Madde-4: İhaleye Katılabilme Şartları: 

a) T.C. vatandaşı olmak 

b) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak 

c) İhaleden men yasağı almamış olmak 

 

Madde-5:İhaleye katılacak olan kişiler müracaatlarını yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ihale komisyon başkanlığına yapmaları 

gerekmektedir. 

Madde-6:Posta, telefon ve telgrafla yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. 

Madde-7: İhaleyi alan 1. sıradaki kişi ihale tarihi itibariyle OHAL soruşturmasının tamamlandığı tarihten itibaren, ilk 

10 iş günü içinde; ikinci sıradaki kişi ise 1. sıradaki kişinin sözleşmeyi imzalamaması halinde, süresinin bitimini 

takip eden 10 iş günü içinde davet yazısı beklemeden kesin teminatı yatırıp, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelerek 

sözleşmeyi imzalayacaktır. 

Madde-8:İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonu bu gerekçelere bağlı olarak ihaleye 

vermeme durumunda gerekçe açıklamak zorunda değildir.  İhaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek 

ihaleye katılmaya uygun görülen kişilerin teklifleri yazılı olarak almak üzere ihaleye kabul edilir. İhale komisyonunca ihaleye 

katılması uygun görülmeyen şahıslar ihale odasından çıkartılır. İhaleye katılması uygun görülen kişilerden yazılı teklif alınarak 

ihale sonuçlandırılır. 

 

İHALE KOMİSYONU 

S.  

No 

 

 

İşin Adı 

 

 

Muhammen 

Bedelli 

 

Geçici Teminat   

(Yıllık Kira 

Bedelinin %10) 

Son 

Müracaat 

Tarihi ve 

Saati 

 

İhalenin 

Tarihi ve 

Saati 

 

 

İhalenin 

Yeri 

1 İskenderun Öğretmenevi ve Akşam 

Sanat Okulu, Gazi İlkokulu A Blok 

binası, İskenderun General Şükrü 

Kanadlı İlkokulunun A Blok ve D 

Blok binaları yıkım işi. 

 

 

  5.250,00₺ 

 

 

      525,00₺ 

 

22/05/2018 

10:00 

 

22/05/2018 

11:00 

İskenderun  

İlçe Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

Binası 



 


