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İlgi: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 19/10/2020 tarih ve 2O20l1 68 sayılı
genelgesi,

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'n u n ilgi genelgesinde; Bilindiği üzere,

Koronavirüs salgını nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğltim kurumlarında alınan tedbirler

kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı 23 Mart 2020 -16 Haziran 2O2O tarihleri arasında

uzaktan eğitim ile tamamlanmıştır.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yuz yüze yapılacak olan eğitime ilişkin olarak

kademeli bir geçiş planlanmış ve 2'l Eylül 2020 tarihinde Bakanlığa bağlı okullarda yalnızca okul

öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıflar için yüz yüze eğitim başlamıştır.

Bakanlığın 22.09.2020 tarih ve 43942091-165.01,E.13245642 sayılı yazısı ile söz

konusu planlama ve salgının önlenmesine yönelik ülkemizde alınan tedbirlerle uyumlu olması

amacıyla Bakanlığa bağlı resmi okut ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin pandemi

süresince kapatılmasına karar verildiği, faaliyete ne zaman başlayacakla rın ın ise ayrıca

bildirileceği ifade edilmiş,

Ardından, yüz yÜze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 1 2 Ekim 2020

Pazartesi günü itibariyle başlayacak otan ikinci aşamanın uygulama programının detayları yine

Bakanlık tarafından 81 ile gönderilen yazıyla bildirilmiş ve B Ekim 202O tarihinde ise

Bakanlık web sitesinde paylaşılmıştır.

Bu kez de Milli Eğitim Bakanlığl'nın ekte bir örneği yer alan, 18.10,2020 tarih ve

43g42og1-165.01-E.15O21892 sayılı yazısında "... okul kantinlerinin 1 3 Mart 2020 tarihinden

itibaren kapalı bulunduğu ve bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliYette

bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı remi okul ve kurumlarda

bulunana kantin vb. yerlerin 19.10.2O2O tarihinde açılmasına karar verilmiştir." ifadeleri Yer

aImaktadır.

Yine aynı

2020-M/o1 -1 41 -,l

Okul Kantinleri Hk.

o71

yazıda, Og/O2/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanarak yürürlüğe giren MiIli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin, SözleŞme

ve Tarafların yükümlülükleri başlıklı 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer aIan "...Ancak klra

bedelinin tespitine ilişkin önemli ölçüde farklılaşma (öğrenci mevcudunda en az Vo25 oranında

azalış veya artış, kiracının cirosunun önemli ölçüde etkileyecek Bakanlık tarafından getirilen

kısıtlayıcı düzenlemeler) olması halinde, muhammen bedeI yeniden tespit edilerek mevcut

kiracıya aynı usulle ihale edilerek yeni sözleşme düzenlenir." hükmü çerçevesinde, pandemi

dönemi i|e sınırlı olmak koşuluyla, Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb.
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Yerlerin kira bedellerinin "Kantin Kira Bedelinin Güncellenmesi" başlığı altında iIgili okul
idarelerince hangi usul ve esaslar çerçevesinde bellrleneceği bir formulasyona bağlanmak
suretiyle ayrıntılı olarak an latılmaktad ır.

AYrıca, 13 Mart 2020 tarihinden sonra pandemi nedeniyle sözleşmeleri karşılıklı olarak
feshedilen kantin işleticilerinin istemeleri halinde kendilerine söz konusu usuller çerçevesinde
faaliyetlerine devam etmeleri sağlanacaktır. Kantin işleticisi bulunmayan okul ve kurumlarda ise
pandemi sürecinde kantin kiralama işlemleri yapılmayacaktır.

Bilgilerinizi Ve esnaf ve sanatk6 rlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Mehm lL Ğ Bayram DAL
Birlik Başkan VGenel Sekre

Ek: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı (3 sayfa)
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MiLLı EĞİTiM BAKANLIĞı
Strateji Geliştirııe BaşkanIığı

l 8. l0.2020

DAĞİTİM YERLERiNE

Bakanlığıniıza bağlı eğitin kuıımlarında koronavirils saigını (covid- l9) ncdeniyleahııaı tedbirlcr kapsamında 201g-2a20 egitim tıgretım |ılı, z3 ı.tart 202a-I6 |],aziran 2Lr20tarihleri araslnda uzaktan eğitim iİe tamanılanığtr. zozo-2ozı eğitim oğretim y,i,"a" ;*yiz yüze eğitime ilişkin olarak kııdemcli bir geçiş planlanmış; oncelikĞ 2l dyiüi 2020ıarihinde. okul.öncesi eğitim, ilc^ ilkokul ü. smıia;ja ynz yüze eğitiııe başlanınış, i|kokulkademesinin diğer sınıfları ite 8. ve l2. sınıflarda l." ız-rı<i-iozo turiir;.J" yıır'vtir.eğitinrin başlanılınasına karar verilııiştir.
22.09.202a tarihli ve.l3245642 sayılı yızımız i|e 2020-2(12l eğitim öğreıiın yılındaytv yLıze yapılacak olan eğitiıne _ilışkin kadcıncli bir geçişin uyguıaniaya u.şıun,ıru., ,"salgının önlenııesine yönelik Ülkeınizdc uü,non ıJaÜiiı.rle -uyunılu 

oirro., ,-o",yluBakanlığınııza bağlı resıni okul ve kurumiarda bi-ılunan kantin vL, yerlerin kapatı]ınasına
karar.vÇrilerek söz konusu Yerlerin faalıyellerine ne zaınan başlayacağİna ilişkin açıklaıııanın
isc salgının seyıi göz önünde bulunduıulaıak bilahaıe yapılacagı duyuİulmuştur.

ilkııku]ıaıda, 8. ve 12. sınıflaıda yüz yüz, eğiıime başlanılııası ile okul kantin]erininl3 Mart 2020 tarihinden iıibaren kapalı bulundıığu ve bu süreçıe kantin işleticiIeıinin geIirgetiıici herhaıgi bir faaiiyctte bulunııadıkIarı göz önünde bulıınılurularak arı.onı,!,İ,.a
bağll resııi oku] ve kurunılarda bulırnarı kanıiı vb. yerlerin l9.10.2020 tarihinde aç,l,ir.,no
karar verilmiştir.

Bilindiği iizerc Bakanlığımıza bağlı resnıi okul vc kuruınlarda kı.ırulınuş olan okı.ı] ailebirliklcriıin kunıluş, işleyiş, görev, yetki vc sonııılrıluklaı.ına ilişkin ıisul ve esaslar
09l02l20l2 tarihli ve 28 l99 sayılı Resııi cazete 'de yayııılaıraıak yiiıüıltiğe giı-cn Milli
Eğiliın Bakanlığı Okul Aile Biı.liği Yönetıneliğincic tttizeıılcnnıişıir.

Söz koı'ıısu Yönetmeliğin Sözlcşıne ve Taraflaıın Yiiküınlülük leri başllklı 21 inci
nıaddesinin 3 iiııcü lıkrasında ; "..,Ancak kira bcdelinin tespitine ilişkin önemti öiçüdc
{'arklılaşııa (öğrenci mevcudundı en az ğ/o25 oranında azalış veya artış, kiracının
cirosunu önemii derecede etkiıeyecek Bakanlık tarafıııdan getirilen kısıtIayıcı
düzenlemeler) olııası halinde, ııuhaınıncn bedel yeniden tespit edileİek ıııevguı kiraoıya
aynı ıısıılle ihaie edilerek yeni sözleşnıe diizeı]le ı,ıiı." hiikııüne yeı verilnıiştir.

Yöııelme liğiı 19 ncu ınadclesinde ise nırıhaıııııen be<icl tespit koıı-ıisyonuıuıı
kimlerdeıi oluşacağı düzcnlenere]< "Muhaınmeıı bede] teipiı komisyonu,
valiliVkaYııakaınlıkça görevlendirilecek illilçe ııilli eğitiıı nıüdiir yardımcısı/şubc ı.ı-ıüdiiı,ıl
baŞkanlığında okul nıüdürü/ınüdüı yardııncısı, birlik başkanı, clefterdarlık/maI nrüdtirlügii
teınsilcisi, gerekli görülmesi halinde ilgili özel idare nü<iürliiğü teınsilcisj ile il ve ilçelcrıie
ilgili ıııeslek odasııın teınsilcisiııin katılıııııyla " olıışacağı haikınüne yer verilnıiştir.

Pandenıi si.ireci nedeniyle 2ü20-202l eğitinı öğıetiın yılında Bakanlığıınıza bağlı
okullarda kadeırieli olarak yüz yüze eğitiınc geçilırıesiııe ilişkin alınaıı idari kaı.arlar; yüz yaizc
cğiİime dcvaıı cdecck olan öğrenci sayılarıııda ve yiiz yiizc eğitiııin yapılacağı gün
sayılarında dcğişiklikletc ncdeıı olmakta diğer (arafıan paıdcmi ile mücadcle kapsaınında
a]ınaıı kararlar sonrası okul kanliıılerinde satılı,ı-ıasına izin vcıilen iirainlefin diıraitılması ve
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konu : okul kantinieri



çok sınırlı sayıda ürünün kantinlerde satılmasına izin verilmesi de kantin işIeticilerinin
cirolarını önemli ölçüde etkilemekte olduğundan alınan her idari karar sonrası kira bedelinin
yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

Ancak alınan her idari karar sonrası kantin kira bedellerinin yeni oluşan şartlara göre
yeniden belirlenmesi için muhammen bedel tespit komisyonunı-ın toplanması ve ycni bir
bedel tespit etmesi gerekmekte ise de ınulıammen bedel tespit komisyonunuıı lıer idari karar

sonrası toplanması fiilen mümküır bulunmamaktadır. Bu nedenle pandemi dönemi ile sınırlı
olmak koşuluyla Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin
kira bedelleri, ilgili okul idaresince aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

kıırtin kirı Bedelinin Günccllcnınesi

Pandemi sürecinde eğitim öğretime ilişkin alıııan idari kaı,arlar:

l) Yüz 1,üzc eğitime devam edebilecek (iğreırci savısında.

2) Eğitim öğretiınin yapılabileceği gün sal,ısında.

3) Kantinlerde satışına izin verileır ürünlerde,

değişiklik yaparak
pandemi süreciııdc
kullanı lacaktır.

kantin işleticilerinin ciroları üzerinde etki etmektedir. Bu nedenle

kantin kira bedellerinin belir]enmesindc aşağıda yer verilen fbrmül

Pandemi sürecinde. Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb.

yerlerin kira bedelinin be[irlenmesinde; kantinlerin pandemi öncesinde faaliyette bulundukları

son gün olan 13 Mart 2020 tarihinde geçerli olan kira bedeli esas alınacaktır.

(

Okııla Devıııı Edebilecek
ö!ı,eıci Sar,ısı

Bir Hailada Yıiz Yiize
Eğitiırı \jeiiLeır Giiüı Savlsükanıiıı kirı

Bedeli
X

GiitIcelleııaıı

Kira Bedeli

ToPlıııü ogrelıci sa\,ıSı

1

(*) Normal eğitim öğretim döneminde eğitiın verilen haftalık gün sayısı

Bu hesaplama yönteminde; yiz yize eğitim görme imkanına sahip öğrenci sayısındaki

azalış ile öğrencilerin yiz yüze eğitim görebilecekleri gün sayısındaki azalış, oransal olarak

kantin cirolarındaki azalışı ortal,a çıkarınakta, pandemi sürecinde okul kantinlerinde

satılmasına izin verilen ürünlere getirilen kısıtlamalar, okula devam mecburiyetinin

bulunmaması ile hijyen kurallarına iIişkin düzenlemelerin kantin ciroları üzerindeki etkisi

dikkate alınarak bu tutar ikiye bölünmektedir.

12 Ekim 2020 tarihi itibari ile ilkokullarda öğreniın gören öğrencilerin taınamıı-ıın

haftanın iki günü yüz yüze eğitim görme imkinı bulunduğundan; ilkokullar için öğrenci

sal,ısı sabit kalmakta ancak öğrenciler haftanın sadece iki günü yüz yüze eğitim imkanına

saiıip oldukları için öğrencilerin okula gidebilecekleri gün sayısında 7o60 oranında azalma

oümaktadır. kantin kira bedelinde de %o60 oranında azallş yapıldıktan sonra e|de edilen

tutarın 2,ye bölünmesi ile güncel kantin kira bedeli elde edilmektedir (Bu veriler uyarınca l3

Mart2020 tarihinde geçerli olan kira bedelinin % 20 si) .

12 Ekim 2020 tarihi itibari ile bir sınıf düzeyinde haftanın iki günü yüz yüze eğitim

imkdnı bulunan ortaokullar ile ortaöğretim kurumlarlnda; hem öğrenci sayısında hem de

Elektronik Ağ
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öğrencilerin okula gidebilecekleri gün sayısında azalış gerçekleşmektedir.
Bu okullarda her sınıf düzeyinde eşit öğrenci olduğu varsayımı üzerinden

hareket ediIdiğinde öğrenci sayısında yo75 aza|ma oimakta ve bu ogrencileı halianın sadeceiki günü Yüz YÜze eğitiın iınk6nına sahip ol<luk|arı için de öğıencileİin okula gidebilecekleri
giin saYısında da %60 oranında azalma olnıakta ve forııül üzJrinden lıesaplonurİtopın,rl u.oı,ş
% 90 o]arak gerçekleşınekte<lir. Kantiıı kira bedelin<le de %90 oranında orulç yulr,İj,ı,İun
sonra eİde edilen tutarın 2 ye bölünmesi ile gtincel kantin kita be<ieli elde .aıı,r"ı.İ.aİ. İs,vcriler uyannca 13 Mart 2a2a tarihinde gcçerliolan kiıa bedelinin % 5 i) .

pandemi sürecinde yüz yüz.' cğitiııe dcva,, eden öğrenci sayısında ve yüz yüze
eğiıime devanı edilen gün sayısında değişiklik yapan her idaii kaıar sonrasında ı.ira ba"li
Yukarıda izah edildiği Şekilde yeniden belirleneccktir. Aylık kira bcdelinin hesaplanmasında,
kiıa bedclinin Yeniden belirlenınesini geı,ektiıen birden fazla itiari karar bulunİıası halinde
heı bir idari karara isabc1 gün saytsı iizeıinden kira bedeli hesaplanacakl,ır.

l3 Mafl 2020 tarihindeı sonra pandemi ne<ieniyle sözleşııeleri karşılıklı olarak
f}shedilen kantin iŞteticilcrinin istemelcri haliıdc kenditİrine yukaııda yer verileır usullcı
çerçevesinde l'aaliyetlerine dcvam etmeleri sağlanaoaktıı..

Kantin iŞleticisi bulunmayan okrıl vc kuruır-ıiarda pandcıni sürecintie kantin kiralanra
işlemleri yapılınayacaktır.

Bilgilerinizı ve gercğini rica ederiı-ı.ı.

Ziya SELÇUK
Bakan

Bilgi:
A Planı
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