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Pandemi Sürecinde Okul Kantin Sözleşmeleri

EsA

Sayı

Konu

11/01/202L

oDALARA 2o21l09 sAYıtl GEt{EIGE

ilgi: Antalya il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 06/01/2021 tarih ve ,l8824179 
sayılı yazısı

Antalya ll Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; okulIarda eğitim öğretime ara

verilmesi sebebiyle faaliyetleri duran kantinlerin sözIeşmeleri donduğundan kantin kira

sözleşmelerinin faaliyette bulunulmayan süre aralığında bitmesi ve sözleşme yenilenmesinin söz
konusu olmadığ ı,yüzyüze eğitim öğretimin başIayacağı tarihte kantinlerin sözleşme sürelerinin
kaldığı yerden işlemeye başlayacağ ından, sözleşme sürelerinin bitiş tarihinin hesaplanmasında
salgın sürecinde okulların kapalı olması nedeniyle kantinlerin fiilen faaliyette bulunamadıklan
sürelerin dikkate alınacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sa natka rla rım ıza duyurulması hu Us u nda gereğini rica ederiz.

Meh LDAĞ Adlıh ER

Genel Sek er Birlik Başkanı

Dağıtım Listesi (1 sayfa)

Antalya il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı (2 sayfa)

DAĞlTlM:

- Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve

sanatkarlar odası

- Akseki EsnafveSanatkarlarŞoförlerOdası

- Alanya Bakkallar Bayiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Demre Esnaf SanatkarIar Şoförler ve Nakliyeciler Odası

- Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Finike Esnafve Sanatkarlar Odası

- Gazipaşa Esnafve Sanatkarlar Odası

- Gündoğmuş Esnafve Sanatkarlar Odası

- Hasyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Kaş Esnafve Sanatkarlar Odası

- kemer Esnaf ve sanatkarlar odası

- korkuteli Esnafve sanatkarlar odası

- kumluca Esnaf ve sanatkarlar odası

- Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası

- serik Esnafve sanatkarlar odası

- Turunçova Esnafve Sanatkarlar Odası
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İ1 Milıİ Eğitim Müdürlüğüal

Sayı
Konu

: E-98057890- 165.01 -l8824l7 9

: pandemi sürecinde
Okul Kantin Sözleşmeleri

06l0Il2021

Bilgi:
- Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

DAĞITIM YERLERINE

Ilgi :a) Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığırun 0I.07.2020 tarihli ve E.8807033

sayılı yazısı.
b)Milli Eğitim Bakaılığı Stratej i Geliştirme Başkanlığının 04.01.2021 tarihli ve E.18759861

sayılı yazısı.

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkaılığının Pandemi sürecinde okul kantin sözleşmelerine
ilişkin yazısı ekte gönderilmiş olup, ilgi yazılar doğrultusunda işlem yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yalçın SEZGİN
Vali a.

vali yaıdımcısı

Ek: İlgi (b) Yazı( 1 Sayfa)

Dağıtım:

Gereği:
- 19 ilçe Kal.rnakamlrklarına
(Ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri)

Adres ] soğuksu Mah.Hamidiye cad.Noi59

07030 Muratpaşa/ANTALYA
Telefon No : 0(242) 238 60 00

E-Posta: okuIaile07@meb gov.tr

Adresi : meb@hsol,kep.lrKep
Bu evrak g0venli eleklİoıiİ iınza jle imzalan.n§ttr, lrtFs //evraİsorgu.meb,gov n, ^,l*.i.den 

e159 - f 190 -3a44 -b47 8 - 586c kodu ile üeyrt edilebiLir

Bü belge güşeıli elektroü k rmza ile iNzalaİmrştır.
Belge Doğrulama Adresi : htips]//wuw.turkiye, gov,trlmeb-ebys

Bilgi için| sevim BAYSAL
Unvan i Şube Müdürü

]ntemel AdIesj. hllp '/antalya lneb g



T.C.
MiLLi EĞiTiM BAKANLIĞI
Stratej i Geliştirme Başkanhğı,i

1,1

Sayı
Konu

: 439 4209 1 -1 65.01 -E. l 875986 1

: pandemi siirecinde
Okul Kantin Sözleşmeleri

DAĞITIM YERLERINE

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle
a]ınan önlemler uyarrnca okullarda yiız yize eğitim öğetime ara verilerek uzaktan eğitim
yöntemi ile eğitim öğıetim faaliyetleri devam ederken sözleşme süresi biten kantin vb-

yerlerin sözleşmelerinin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin il milli eğitim müdürlüklerinden

Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanhğı okul Aile Birliği Yönetmeliğinin eki "okullarda
Bulunan Kantin Ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi"nin 21 inci maddesinde;

" Güçlendirme, yangrn, onarım ve benzeri nedenlerle geçici olarak eğitim öğretime

ara verilmesi durumunda kiracının çahşma süresi ve kirası dondurulur. okulun
faaliyete geçmesini müteakip dondurulan süre sözleşme süresine eklenir."

hükmü yer almaktadır.

koranavirüs salgınının etkileri nedeniyle alınan önlemler uyarlnca okullarda yiz ynze

eğitim öğretime ara verilerek uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim öğretim faaliyetlerinin devam

ettirilmesi okullarda bulunan kantinlerin de sözleşme sürelerinin dondurularak
faaliyetlerinin durmasına sebep olmuştur.

Bu nedenle koronavirüs salgınına bağh olarak okullarda eğitim öğretime ara verilmesi

nedeniyle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında bulunan kantinlerin faaliyette

bulunamadıkları siirelerin sözleşme sürelerine ilave edilmesine ilişkin 01.07.2020 tarihli ve

8807033 sayıl1 yazımızda gerekli açıklamalar yapılmışhr.
yukarıdaki açlklamalar uyarlnca; okullarda eğitim öğretime ara verilmesi sebebiyle

faaliyetleri duran tantinlerin sözleşme süreleri donduğundan kantin kira sözleşmelerinin

faatiyette bulunulmayan süre aralığında bitmesi ve sözleşme yenilenmesi söz konusu

olmayacaktır. Ancak okullarda yiz yJlze eğitim öğTetimin başlayacağı tarihte kantinlerin

sözleime süreleri de kaldığı yerden işlemeye başlayacağından sözleşme sürelerinin bitiş

tarihinin hesaplanmasında salgtn sürecinde okulların kapalı olması nedeniyle kantinlerin

fiilen faaliyette bulunamadıkları sürelerin dikkate alınması gerekmektedir,

Bilgiterinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Fatih LEBLEBİCİ
Bakan a.

Başkan

DAĞITIM
B PLANI

04.01.202I
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