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t-lkametgih Belgesi, ( Anıalya 11 sınırtarı.içinde ikımeı etmesi gerckmcktcdir.)
2-NUfus Kayıt Önıeği,(e_Devletten alınnbit.ir.)
3 Sabtka kay!t belgpsi, ( e-Devletten alınabilir.)
ıuleye kaılan gerçek kişiye ait giıncal sağtık rıporu (A ilc 1,1ekiınliğiıclen atınntıilir.)
S-Geçici Teminalın yaürıldığına dair dekont voya makbııi
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6JlıaIeYc kalılacak kişil"riıilnttl Erunf Odor,,ldou, ol,uİ kou,,l, nknl
olnıaıIığ!!ıo_yç.il!ıılelerlen vosaklnnııı ktırarı bulunııuıılığuın dair aldığı
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Tarihli 3308 saYılı meslcki cğitim kanuııu hilkümlcrinc göre Kanıincilik alcıında
açma telgesiıde Kontincilik alnnınd a olmak u|ıreı,3ıoı sovııı
glılj:İ
Meliıiı
Pls:s]i.!ııı,"ri
K!ııııı.ıııııc"n
ılllz.eııIeııeıı ıışıohk helpeıhıa ıııınıı blıııııı hakıarı korror}İİŞİl
!ğlıiı'ı
io,
durunıunda işyeri açma belgesi, usıalık b"ıg*a
,ibi ;&.l*J*ÇJ-iiinn"okı,..1 ancoı,
.
kıtıhmcıların hiÇbirisindc ustalık belgesi ,"yo .fd"g"i b.lge Ü'ulıınnıanıası
durunıunda Kanlincilik
ılanındo olnıak üzerc işyeri ıçma belgcsi tıirıık, tuis bitirie belgeleriııden
en oz birine saııip oı,na
şartı aranır- (katllııncılar sahip oldutlan bu be|gelerin ıslını dosyıyı'ekleyecekIerdir.)
8-Borcu yoktur yazısı (sGk'dan pirim borcu ve vcrgi ttairesinden vcrgi
borci olmıdığına dair
belgo, Eğer SGK'lı deği|se; İIişığl Yoktur Yazısı)
9-ıhıleye gerçek kişilcr katılır. (VakıÇ Demek, Birlik ve
Şiıketler ihaleye kaı|lııınnzlar)
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ı0,1hole Şartnaınesi vo ckieri, iaıname be<ısii ,ıon so,o'o-iı, (okul
Aile Bir|iği AyniNıkdi
Bağış Alındı Belgesi Mukıbili) karşılığındı, okul Ailc l]iıliği
Başkanlğ,u,ıun to,nın

cdilecektir. (Belge dosyaya eklencccktir,)
durumunda; kantiııc kirıcı taıafiııdan yapılan lilııı ıesjs nıasrıtlsrı.
kullanım süresi Vc oınortisınan da dikkıte aİınoıak otul,
tirliı« varsİ;lgİli oda ıcnısilcisirl,.,ıirr,,İ"İ",,'
ve gerektiğinde bilirkiŞi katılınııyla oluştıırıılaı konıisyonca
takdir edllcn ııcblağ eski kir,,.;y;;;;;;
kiracı tarafından örtenir.

ll'Kiracının dcğiŞıncsi

l2-Ekslk cvrıkla ihaIcye girilmcz.

NoT: lhnlc Şırtnnmesi okul lıtırcsindcn ıcmin cılilecektjı.. İhde
Şaılnımesi vc ilın
dlkkıilicc lncctcnip, islcnen cvnıklır vc betgelerln asl aosynsınOa
hıztr bıılun(lurulııcüktır.
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