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İ:İljİhhT,,:Ji:,T?İt,"y,p,il;;;.;;;;;#ffilffi ;H§:J:'-t}]4-Bir kişi birden fazta kantin tİ;İ;ür-r;.
İ;lİiffi*1 ::ly]]?.l"_ yi,l.::; ş, :" _s4 üncü maddeıerinde beıırtiıen
}",_,,"u.,1*1T::]iı:,:lg:::,l]l1.o:ii:aa ınıeıe"aeo ,,;-rTffii.1"#'#"X"":
IyT"-i jüresi için_de yapılacak ihalelere katılamazlar.;ı ç naatlall
6-İhaleye Katılacak Oh;h;da; İ.t"-"rl* Belgeler:

Müdürlüğünde görülebilir.

yasak fiil ve davranışlarda
verilir ve yasak|anan kişiler

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)İkametgah belgesi,
c)sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin_cumhuriyet savcılığından alınan Adli sıcıl Belgesi. (Alınan bubelge "Adli Sicil KaYdı" u"}u "aaıi §icıİAişiv Kayd r" uİİİse o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.5237 saYılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtİlen stlieıer geçmiş olsa tile; kasten işlenen bir suçtandolaYı bir Yıl veYa daha fazla süreyl" ı,upi, cezasına y" ;; ;İİ;"ğramış oıru uli. devıetin güvenliğine karşı suçlar,AnaYasal düzene ve bu düzenin işLyişine karşı suçlar, rniııİ rarrn-aya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk' zimmet, irtik6P, rüŞvet, hırŞzlık, aoıurj,r,rı,t, sahteciıik,'g9;; İ,r; İullanma, hileli iflas, ihaleyefesat karıŞtrma, edimin İry''" fesat karışİırma, suçtan kaynaklaıan.mal 

_v_arlıgı degerlerini aklama veya kaçakçılıkVe aYnl Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı srçı".İ"ş1,1.ıı ikinci «,.-]n,,7ltıncı Bölümünde düzenlenenmaddelerdeki s uçlardan mah küm ol an lar]hale ı"r" tuti ı.on, ;;i ;' ;d)GeÇici temİnatın Yatırıldığına dair banka d"kr;;; (o$l Aile Birliğinin itgili Hesabına)e)3308 saYılı Mesleki Eğiti;Kanunu hükü-ı""ı.r" g'o.e; Kantincilik.ilanında.Alınmış Usta|ık

İ*,r"-ru* }Şİİ:'*}l,k"';U:f.,l',*lİ.T',Tİ}ıunmaması a,,,-,,o", ış ve.ı'açma Beıgesi,
7-Başka bir kişi adına ihateye girecek ofanlardan ayrtca ı.i"o"n belgeler;a)Noterden Alınmış Vekaletname,

b)§abıka kaYdı oluP olmadığına ilişkİn Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi,c)Nüfus Cüzdan fotokopisi getirecekterdir.
8-KatılımcıIar Tüm Belgelerin A.rfru.- inuı" ıİ"-ı.vrnuna ibraz etmek zorundadır.9-katılımcılar okul kaniini mahatlinde gt rmeleri gerekmektedir.
lO-İhaleYe katılacak olan kİŞiler müraİaatlarını f<apaıı ,u"İ ıç""ı.ınde yukarıda belirtilen §onteklif verme tarih ve saatine-kadar ihale ko yonuna yapmaları gerekmektedir.ll-İhate komisyonu ihateyi yuprp |uprnİ-, serbesttir.
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