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REYHANLI KAYMAKAMLlGI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 62244920-918.01-E.8105098
Konu :Okul Kantin ve Yemekhane İhaleleri

29.07.2016

.......................................................................... MÜDÜRLÜÖÜNE
REYHANLI

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 26/07/2016 tarihli ve 7953609 sayılı
"Okul Kantin ve Yemekhane İhaleleri" konulu yazıları ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.CEMİL TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
1 AdetYazı

Dağıtım:
Tüm Okul Kantin ve Yemekhanesi
Olan Okul ve Kurum Müdürlüklerine

Kaymakamlıkbinası Kat: iReyhanlı/Hatay
ElektronikAğ: www.meb.gov.tr
c-posta: reyhanli31@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: LKUDA Y
Tel: (O326) 4131056

Faks: (O326) 413 3702

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden fccd-dfa8-3566-9ald-3e84 kodu ile teyit edilebilir.
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Sayı : 32889839-918.01-E. 7953609
Konu: Okul Kantin ve Yemekhane İhaleleri

26.07.2016

....................... KAYMAKAMU(iINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin 25102/2016 tarihli ve 2213600 sayıh yazısı.

6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre; iş kazalannda alt işveren asıl işverenle
birlikte sorumlu tutulduğundan dolayı, asıl işveren konumundaki müdürlüğümüz ve
müdürlüğümüze bağlı kurumların yapacağı bakım onarım veya hizmet alımı işlerinde, ihale
şartnamelerine ve/veya sözleşmelerine uygun olan aşağıdaki maddelerden bir veya birkaçını
aym şekilde yada konunun bütünlüğünü bozmayacak değişiklikler yapılarak eklemeleri,
ileride yaşanabilecek kaza vb. istenmeyen durumlarda; can ve mal kayıplarının önüne
geçmek, müdürlüğümüz ve kurumlanmız aleyhine doğabilecek hukuki sorumluluklar ve
cezai müeyyideler açısından yararlı olacaktır.

İlçenizde bulunan okul kurum Kantmlerin ve yemekhanelerin yeni yapılacak işletme
ihalelerinde yada devam etmekte olan kantin veya yemekhane işletmesi sözleşmelerinde, ilgi
yazının e) fıkrasında belirtilen hususların da dikkate alınarak iş ve işlemlerin buna göre
düzenlenmesi, uygulanması ve takibi hususunda;

Bilgilerinizi, konunun sorumluluğunuzdaki birimlere duyurularak gerekli çalışmanın
ivedilikle ve hassasiyetle yapılmasını güncellenen sözleşme örneklerinin Müdürlüğümüze
gönderilmesini, sözleşmelere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maddeleri eklemeyen
okul/kurum Müdürlerinin sorumlu olacaklarının bilinmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAlTAN

Vali a,
nMilli Eğitim Müdür V.

Ek: İlgi Yazı örneği (3 sayfa)

Dağıtım:
Tüm Kayrnakamhklara
(tlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)

ttı Milli Eğitim MOılllrlügo Urgenpaşa Mahallesi Ayşe
Fıtnaı Hanım Caddesi 14. Sokak31010 Antakya/Hatay

Faks : (O326) 227 6969
E-posta : hıılt1>'lTlem(iPnwb.go~·.lr- sıratejigelistirrne'Il (i_i!nıeb.gov.tr

Aynntılı Bilgi İçin ;M.l..ANAT Memur
nt: : (O 326) 227 6868 i 1131

Bu evrak güvenli elektronlk imza ile imzalanrmşur, http://evraksorgu.melı.gov.tradJeı;inden edca-b529-3c4c-9d2a-OOdd kodu ile teyit edilebilir.


