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AıüTALYA EsılAF vE SAı{ATKARLAR oDALARı BiRLiĞi
THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN

oDALARA 2o20l1o1 sAYıtı GEttEtGE

llgi: Antalya il Milli Eğitlm Müdürlüğü'nün 03/07/2020tarih ve E.B93O895 sayılıyazısı,

AntaIya il Mil|i Eğitim Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; og/o2/2}12tarihli ve 28199 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı okul Aile Birliği
Yönetmeliği eki "Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi"nin 21 inci
maddesinde; '... Güçlendirme, yangın, onarım ve benzeri nedenlerle geçici olarak eğitim
öğretime ara verilmesi durumunda kiracının çalışma süresi ve kirası dondurulur. Okulun faaliyete
geÇmesini müteakip dondurulan süre sözleşme süresine eklenir." hükmü uyarınca Koronavirüs
(COVID-19) salgını nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle Milli Eğltim Bakanlığı'na
bağlı okullarda bulunan kantinlerin cari sözleşme yılı içerisinde faaliyette bulunamadıkları
sürelerin hesaplanarak okulların eğitim öğretime başlayacağı tarih (telafi eğitimi dikkate
alınmadan) itibari ile cari sözleşme süresine eklenmesi gerekmekte olup söz konusu sürelerin
hesapla n masında;

- 9 ay üzerinden ödeme yükümlülüğü bulunan kantinler için cari sözleşme
süresinin bitiş tarihi;

19 Haziran 2020 tarihinden önce ise 23 Mart 2020 tarihi ile cari sözleşme
süresinin bitiş tarihi arasındaki sürenin tamamının,

19 Haziran 2020 tarihinden sonra ise 23 Mart 2020 tarihi ile 19 Haziran 2020
tarihi arasında kalan sürenin tamamının (89 gün),

- Tam yıl işletilerek on iki ay üzerinden kira ödeme yükümlülüğü bulunan kantinler
için ise Koronavirüs (COV|D-19) salgını nedeniyle faaliyette bulunmadıkları sürenin
tamamlnln

dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinlzi ve esnaf ve sanatk5rlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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DAĞiTlM:

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

- Akseki Esnaf ve SanatkarIar Şoförler Odası

- Alanya Bakkallar Bayiler Esnafve Sanatkarlar Odası

- Demre Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve NakliyeciIer Odası

- Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Finike Esnafve Sanatkarlar Odası

- Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Gündoğmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Hasyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Kaş Esnafve Sanatkarlar Odası

- Kemer Esnafve Sanatkarlar Odası

- korkuteli Esnafve sanatkarlar odası
- kumluca Esnafve sanatkarlar odası
- Ma navgat Bakkallar BayiIer ve Büfeciler Esnaf Odası

- serik Esnafve sanatkarlar odası

- Turunçova Esnafve Sanatkadar Odası
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İlgi: Bakalıiıgınız StratejiGeliştirme Başkanlığıırın 0101 ,2O2O tarih ve 8807033 sayıiı yazisı-

BakanlığıınızStratejiGeliştirııeBaşkanlığlnın''okulKantinSözleşmeleı.i,.ııeiiişkiır
y"rJJ.;;;;;;;;lmiş olup, iLgi' yazı dogrultusunda işlem yapılması hususunda;

Gereğini rica ederinı
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Okul Kantin Sözleşmelerı

Koı.onavirüs(Covid.19)salgıl-ııı-ıedeniyleülkemizdealınantedbirlerkapsaırıında
Bakanhğlmıza bağlı eğitim ı<urr_ıui",nau 06_10 Nisan 2020 olarak belitlenmiş olan ikinci ara

tatil dönemi 16_20 Mart 2020 i;;hi"" alınmış ve 23 ]|r'tart 2020 tarihinden ders yılının bitiş

tarihi olan 19 Haziraı 2020 tarihine kadar uzattan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam

edilmesine karar verilmiştir,

Bu kapsamda Bakanlığımıza çeşitii meslek. oda]arından ve il n-ıilli eğitim

ııüdüriükletinden gelen talepleiin i,.l""ı"n*"ri neticesiı]de; Bakanlığımıza bağlı o_kullarda

faaliyette bulunaıı kantinle,in korona,irüs (Covici-19) saigını nedeniyle faaliyette

bulunaınadıkları siireleriı-ı orrİİur* .gi,irn og."İi*. başlayacağı <lönem iÇerisinde Yıllık

,O;İ"şıı" süresine eklenmesinin istenildiği anlaşıimaktadır,.

BilindiğiüzereBakanlığlmız-abağliokulveegitimkuıum]arıııda1739sayıiıMilli
Hgiıim Temel Kanunu,nuıı ı6 iıcı ınaddisine dalaııılarak kurulan oku] aile birIikleriııin

kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 0910212012 tarihli ve

28199 sayılı Resmi Cazete'de v"v,,İ--"t yüı,ürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Oku] Aile

DAĞlTlM YERLEzuNE

IJ irliği Yönetmeliğinde düzeı-ılenmiştir,

Yönetmetiğin eki "Okullarda

Sözleşınesi"nin 21 inci n-ıaddesiııde: "".,

geçici olarak eğitim öğıetıme ara verl,

dondurulur. Okulun faaliyete geçmes

eklenir." denilmektedir.

bitiş tarihi ;

19 Haziran 2020 tarihindeı-ı öııce ise 23 Maı1 2020 tarihi ile cari sözleşme süresrnın

bitiş tarihi aı,asındaki siireniı-] umamıı,ü]11,

19 Haziran 2020 tarihinden soırra ise 23 Mart 2020 tarihi ile 19 Haziran 2020 tarihi

arasında kalaır sürenin tamamının (89 güıı),

Buiı-ııan Kantin Ve Benzeri Yerleri Kiralama

Güçleı-ıdiııne, yal]gln, onal]m ve benzeri nedenlerle

lnıesİ duruııunda kiracının çalışma süresi ve kirası

ini ınliteakip dondurulan süre sözleşme süresine

Buhükümuyarlnca;koronavirüs(Covi<1.19)salgınınedeniyte-eğitim'öğretime
ara verilmesi nedeniyle U^;"G,;"" bağlı okultarda bulunan kantinlerin cari

sözleşme yılı içerisinde faaıiyette 
'bulunamaiıkları sürelerin hesaplınarak okulların

eğitim öğretime b"şı"l nc^g"ı "iı, t'"ı,n eğitimi <likkate aIınmadan) iıihari ile cari

sözleşme süresine uı.l"nnl"ı g","ı,nrei<te olup"söz konusu sürelerin hesaplanmasında;

- 9 ay üzeıinden ödeme yükümlüiüğü bululıan kantinleı, için cari sözleşme süresinin
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-Tam yıl işletilerek oniki ay üzerinden kira ödeme yükümltilüğü bulunan kantinler için

ise koronavirüs (Covid_ l9) saıjnl,nedeniyle faaliyette bulunamadıkları sürenin tamar]ırnın

dikkate alınması gerekınektediı"

Bilgileıiı-ıizi ve gereğiııi rica ederin-ı,

Mehmet Fatih LEBLEBİCİ
Bakan a

Başkan

DAĞlTlM
B PLANI
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Faks o (3l2) 4l8 75 39
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