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oDALARA 2021/86 sAYıtı GENELGE

llg i Antalya ll Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 26/08/2021 tarih ve 3021 8460 sayılı yazısı
20 / 1 0 / 2020 larıh ve 2020 / 1 41 sayı l ı g enel gem iz.

Antalya il Milli Eğitim Müdürluğü'nün ilgi (a) yazısında;2021 - 2022 EğiIim Öğretim
Yılının 6 Eyfil 2021 tarihinde başlayacak olması sebebiyle okul kantinlerinde ihale işIemlerinin
yapılıp yapılmayacağı ve kira bedellerinin ne şekilde hesaplanacağına dair işlemlerin, daha önce
ilgi (b) genelgemizle duyurmuş olduğumuz Bakanlık yazısı doğrultusunda bu sene de devam
edeceği bildirilmiştir,

BilgiIerinizi ve gereğini rica ederjz.

e SAD|Ç RE

a)

b)

a

Gene l sekreter yrd Birlik Başk

Ek: Antalya lI Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı (6 sayfa)

DAĞlTıM:

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

- Akseki Esnafve Sanatkarlar Şoförler Odası

- Alanya Bakkallar Bayiler Esnafve Sanatkarlar Odası

- Demre Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve Nakliyeciler Odası

- Elmalı Esnafve Sanatkarlar Odası

- Finike Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Gündoğmuş Esnafve Sanatkarlar Odası

- Hasyurt Esnafve Sanatkarlar Odası

- Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- kemer Esnafve sanatkarlar odası

- korkuteli Esnaf ve sanatkarlar odası

- kumluca Esnaf ve sanatkarlar odası

- Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası

- serik Esnaf ve sanatkarlar odası

- Turunçova Esnafve Sanatkarlar Odası

Fabrikalar l\4h. Hasan Tahsin cd. No|33 07090 ANTALYA
Tel: +90 242 334 5656. Faks: +90 242 334 5659

www.a eso b. org.tr
aesob@ae5ob.org.tr
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ANTALYA VALİLİĞİ

i1 ı,liııi ı,gltim Müdürlüğü

Sayı
Konu

Dağıtım:
Gereği:
- l9 İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)

Adres : soğuksu Mah.Hamidiye caddesi No:59

Muratpaş' ANTALYA
Telefon No 0 (242) 238 60 00

E-Posta j okulaile07@meb. gov.tr

26.08.2021

Bilgi:
- Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Bu be]€le !|ti\.İ]j clürktroniL iın2a Illr 1!rrzalanmlŞllr,

Belge Doğrulama Adresi : htlp§r/w]ıw turkiye.gov.trlmeb,€bys
Bilgi için: Aylin ERDoĞAN

Unvan : Veri Hazırlamave Kontrol İşletmeni
intemet Ad.esi: http//]antalya.meb.gov tr

DAĞITIM YERLERiNE

İlgi : a) 2011012020 tarihli ve E. l5 13283 1 sayılı yaAmfl.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştiıme Başkanlığının 2610812021. tarihli ve 30l75460

sayılı yazısı.

202| -2022 Eğitim öğretim yılının 06 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olması sebebiyle
okullarımızda bulunan kantinlerde ihale işlemlerinin yapıhp yapılmayacağı ve kira bedellerinin ne

şekilde hesaplanacağına dair daha önce göndermiş olduğumuz ilgi (a) sayılı yazı ekindeki bakanlık yazısı
doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini bildiren Bakanlığımız Strateji Geliştirme
Başkanlığı'nın ilgi (b) yazısı ekte gönderilmiş olup, ilgi yazılar doğrultusunda işlem yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

I{üseyin ER
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek: İlgi Yazılar (4 Sayfa)

Adresj meb(4hs0 l . kep. trKep
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T.c.
MiLLi EĞiTiM BAKANLIĞI
Strateji Geliştiıme Başkanhğı

Sayı
Konu

: F,- 439 4209 1 -1 65.0 1 -30 1 75460

: Okul Kantinleri

26.08.202|

Bu bclgc 3tiveİlı .ll.kı.o]ili ınlza ilc iOrzalcnmıştl..
Belge DoğruIama Adresi : httpsr/www.turkiye gov.tr/meb-ebys

Bilgi için:
ljnvan: Mali Hizmeller Uzmanı

lntemetAdresi: Faks:3l24l87539

DAĞITjM YERLERNE

2021-2022 eğitim öğretim yılının 06 Eylül 202l tarihinde başlayacak olmasl sebebiyle okullarda

bulunan kantinlerin ihale işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı ve kantin kira bedellerinin ne Şekilde
hesaplanacağına dair il milli eğitim müdürlüklerinden Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

pandemi sürecinde okul kantinlerinde ihale iştemlerinin yapıhp yapılmayacağı ve kira bedellerinin

ne şekilde hesaplanacağına dair l8.10.2020 tarihli ve l502|892 sayılı yazı uyaıınca gerekli iŞlemlerin

yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Fatih LEBLEBIC]
Bakan a.

Başkan

DAĞITIM
B PLANI

Telcfon No | 0 (312) 413 l8 24

E-Posta
Adresi : meb@hs0l kep.trK"p

Bu evrak güven]i elektronik imza ile imzalınm§hr, httpsr/evlak§orqu,meb. sov.lr adresinae. 7 C 67 - 3 08 2 - 3 36f -9a81-7 afe k.üllj i]P tcvn Pnilehil]r
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T.C.
ANTALYA VALiLIĞİ

iı Miıli Eğitim Müdürlüğü

n

.i

Sayı
Konu

Dağıtım:
Gereği:
- 'l9 İlçe Kaymakamhklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)

20ll0/2020

Bilgi:
- Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

DAĞITIM YERLERINE

iıgi : Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının l8l1.0l2020 tarihli ve

E.l 502|892 sayılı yazısı.

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın Okul Kantinlerİne ilişkin yazısı ekte

gönderilmiş olup, ilgi yazı doğrultusunda işlem yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yalçın SEZGN
Vali a.

vali yardımcısı

Ek: İlgi Yazı( l Sayfa)

Adres: soğuksu Mah. HamidiyeCad No]59 07030 Muratpaşa/ANTALYA
Elektronik Ağ] http]//antalya meb.gov tr/

e-postai okulaile07@meb gov.tr

Bilgi ıçin: Şube Müdurü sevim BAYSAL-] 4]

Tel] 0 (242) 238 66 00
Faks:0 (242) 238 61 l l

Ei:-trE

ffi
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T.C.
MİLLI EĞİTİM BAKANLIĞI
Stratej i Geliştirme Başkanlığı

t

Sayı
Konu

: 4394209 | -| 65.0 |,E. 1 5021892

: okul kantinleri

DAĞITIM YERLERİNE

l 8.10.2020

BiIgi içinı
Tel: 0 (312) 4l3 ]8 24

Faks 0 (3l2) 4l8 75 39

Bakanlığımlza bağlı eğitim kurumlarında koronavirüs salgını (covid_l9) nedeniyle

alınan tedbirler kapsamında 2o|9-202o eğitim öğretim yl]ı, 23 Mart 2020,|6 Haziran 2020

tarihleri arasında uzaktan eğitim ile tamamlanmıştır.2020,202| eğitim öğretim yılında ise

yiz yine eğitime ilişkin olarak kademeli bir geçiş planlanmış; öncelikle 2| Eylnll 2020

iarihinde oliul öncesi eğitim ile ilkokul l. sınıflarda yüz yüze eğitime başlanmış, ilkokul

kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınlflarda ise 12 Ekim 2020 tarihinde yüz yüze

eğitimin başlanılmasına karar verilmiştir.

22.09.2020 tarihli ve 13245642 sayılı yazımız l|e 2020_202l eğitim öğretim yılında

yüz yiıze yapılacak olan eğitime ilişkin kademeli bir geçişin uygulanmaya başlanılması ve

.uıg-,n tini"n esine yönelik Ülkemizde allnan tedbirlerle ulumlu olması amacıyla

Baianlığmıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin kapatılmasına

karar ve-rilerek söİkonusu yerlerin faaliyetlerine ne zaman başlayacağına ilişkin açıklamanın

ise salgının seyri göz önünde bulundurularak bilahare yapılacağı dulıırulmuştur.

İlkokulıarda, 8. ve l2. sınıflarda yiz yize eğitime başlanılması ile okul kantinlerinin

13 Mart 2o2o tarihinden itibaren kapalı bulunduğu ve bu süreçte kantin işleticilerinin gelir

getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza

6ağlı resmi okıil ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin l9.10.2020 tarihinde açılmasına

karar verilmiştir.
Bilindiği üzere Bakanlığım ıza bağ].ı resmi okul ve kurumlarda kurulmuş olan okul aile

birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar

0glo2l2ol2 tarihli ve 28 l99 sayılı Resmi Gazete,de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli
Eğitim Bakanhğı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde düzenlenmiştir,

söz konusu yönetmeliğin sözleşme ve Tarafların yükümlülükleri başlıklı 2l inci

maddesinin 3 üncü fıkrasında ; "...Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin önemli ölçüde

farklılaşma (öğrenci mevcudunda en az o/o25 oranında azalış veya artış, kiracının

cirosunu önemli derecede etkileyecek Bakanlık tarafından getirilen kısıtlayıcı

düzenlemeler) olmasl halinde, muhammen bedel yeniden tespit edilerek mevcut kiraclya

aynı usulle ihale edilerek yeni sözleşme düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

yönetmeliğin 19 ncu maddesinde ise muhammen bedel tespit komisyonunun

kimlerden oluşacagı düzenlenerek "Muhammen bedel tespit komisyonu,

valilik/kaymakamlıkça görevlendirilecek il/ilçe milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü

başkanlığinda okul müdüri,iy'müdür yardımcısı, birlik başkanı, defterdarlık/mal müdürlüğü

temsilcis], gerekli görülmesi halinde ilgili özel idare müdürlüğü temsilcisi ile il ve ilÇelerde

ilgili meslek odasının temsilcisinin katılımıyla " oluşacağı hükmüne yer verilmiştir.

Pandemi süreci nedeniyle 202o_2o2| eğitim öğretim yllında Bakanlığımlza bağlı

okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin alınan idari kararlar; y:.j,z yize
eğitime devam edecek olan öğrenci sayılarlnda ve yüz yüze eğitimin yapılacağı gün

siyılarında değişikliklere neden olmakta diğer taraftan pandemi ile mücadele kapsamında

alınan kararlar soffasl okul kantinlerinde satı]masına izin verilen ürünlerin daraltılması ve

Adres
Eleklronik Ağ
e-pos|aI
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çok sınırlı sayıda ürünün kantinlerde satllmaslna izin verilmesi de kantin işleticilerinin
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 bede] tespit komisyonunun toplanması ve yeni bir
bedel tespit etmesi gerekmekte ise de muhammen bedel tespit komisyonunun her idari karar

sonrası toplanması fiilen mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle pandemi dönemi ile sınırlı
olmak koşuluyla Bakanlığımlza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin

kira bedelleri, ilgili okul idaresince aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

kantin kira Bedelinin Güncellenmesi

Pandemi sürecinde eğitim öğretime ilişkin alınan idari kararlar:

l ) Yüz yüze eğitime devam edebilecek öğrenci sayısında,

2) Eğitim öğretimin yapılabileceği gün sayısında,

3) Kantinlerde satışına izin verilen ürünlerde,

değişiklik yaparak
pandemi sürecinde
kullanılacaktır.

kantin işleticilerinin ciroları üzerinde etki etmektedir. Bu nedenle

kantin kira bedellerinin belirlenmesinde aşağıda yer verilen formül

pandemi sürecinde, Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb.

yerlerin kira bedelinin belirlenmesinde; kantinlerin pandemi öncesinde faaliyette bulundukları

İon gün olan l3 Mart 2020 tarihinde geçerli olan kira bedeli esas alınacaktır,

)(

okııla Devam Edebilecek
ögreuci Sa_vısı

BıI Haftada Ytiz Yiize
Eğitim verileır Gtiı] Sayısl

kaJütin kiıa
Bedeli

x X

Toplaıı öğreırci Savısı 5,fGi,lııcelleneıl

KiIa Bedeli 2

(*) Normal eğitim öğretim döneminde eğitim Verilen haftalık gün sayısı

Bu hesaplama yönteminde; yizyize eğitim görme imkanına sahip öğrenci sayısındaki

azahş ile öğencilerin yüz yüze eğitim görebilecekleri gün sayısındaki azalış, oransal olarak

kantin cirolanndaki azalışı ortaya çıkarmakta, pandemi sürecinde okul kantinlerinde

satılmaslna izin verilen ürünlere getirilen kısltlamalar, okula devam mecburiyetinin

bulunmaması ile hijyen kurallarına ilişkin düzenlemelerin kantin cirolarl üzerindeki etkisi

dikkate alınarak bu tutar ikiye bölünmektedir.

12 Ekim 2020 tarihi itibari ile ilkokullarda öğrenim gören öğencilerin tamamının

haftanın iki günü yiiz y]üze eğitim görme imkAnı bulunduğundan; ilkokullar için ö_ğrenci

sayısı sabit ı<-aı.aıta ancak öğrenciler haftanın sadece iki günü w ynze eğitim imkönına

sa'hip olduklan için öğrencilerin okula gidebilecekleri gün saylsında oz60 oranında azalma

olmaktadır. Kaniin ki.a bedelinde de %60 oranında azalış yapıldıktan soffa elde edilen

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

Marı2020 tarihinde geçerli olan kira bedelinin % 20 s\) ,

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

imkinl bulunan ortaokullar ile ortaöğretim kurumlarında; hem öğrenci sayısında hem de

Elektronik Ağ
e-posta:

Bilgi için:

Tel: 0(3l2)4l3l824
Faks: 0 (312) 4l8 75 39
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öğrencilerin okula gidebilecekleri gün sayısında azalış gerçekleşmektedir.

Bu okullarda her sınıf düzeyinde eşit öğrenci olduğu varsıyımı üzerinden
hareket edildiğinde öğrenci sayısında 7o7 5 aza|ma olmakta ve bu öğrenciler haftanın sadece

iki günü yüz y:d,ze eğitim imk6nına süip oldukları için de öğrencilerin okula gidebilecekleri
gün sayısında da Yo60 oranında azalma olmakta ve formül üzerinden hesaplanan toplam azalış
Yo 90 olarak gerçekleşmektedir. Kantin kira bedelinde de %90 oranında azahş yapıldıktan
soffa elde edilen tutarın 2 ye bölünmesi ile güncel kantin kira bedeli elde edilmektedir (Bu
veriler uyarınca |3 Marl2020 tarihinde geçerli olan kira bedelinin % 5 i) .

Pandemi sürecinde yiz yize eğitime devam eden öğrenci sayısında ve yüz yüze

eğitime devam edilen gün sayısında değişiklik yapan her idari karar sonrasında kira bedeli
yı.ıkarıda izah edildiği şekilde yeniden belirlenecektir. Ayhk kira bedelinin hesaplanmasında,

kira bedelinin yeniden belirlenmesini gerektiren birden fazla idari karar bulunması halinde
her bir idari karara isabet gün sayısı üzerinden kira bedeli hesaplanacaktır.

l3 Mart 2020 tarihinden sonra pandemi nedeniyle sözleşmeleri karşılıklı olarak
feshedilen kantin işleticilerinin istemeleri halinde kendilerine yukarıda yer verilen usuller

çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeleri sağlanacaktır.

Kantin işleticisi bulunmayan okul ve kurumlarda pandemi sürecinde kantin kiralama
işlemleri yapılmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK
Bakan

Bilgi:
A Planı

Adres:
EIektronik Ağ
e_pOsta:

Bi]gi içın:
Tel 0 (312)4]3 l8 2a

Faks: 0 (3l2) 4 ]8 75 39
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Dağıtım :

Gereği:
B Planı


