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Okul Kantinlerinin Kira Sözleşmesi Fesih İşlemleri Hk

25/09/2020

oDAIARA 202ol129 sAYıLı GEt{ELGE

iıgi: Antalya il Milli Eğitim Müdürlüğü,nün 24/Og/2o2}tarih ve E.1337353.1 sayılı yazısı.

Antalya il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; Koronavirüs (CoVlD-19) salgını
dolaYısıY|a 2019-2020 eğitim öğretim yılında 13 Mart 2020 tarihinden itibaren okulların eğitim
öğretime açık olmadığı ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında da yüz yüze eğitimin okullarda
belirli slnlflarla sınırlı olarak başladığıgöz önüne alındığında, Milli Eğitlm Bakanlığı'na bağlı resmi
okulve kurumlarda bulunan kantinlerin kira sözleşmelerinin kantin işleticileri tarafından karşılıklı
olarak feshedilmesinln ta|ep edilmesi halinde söz konusu talebin uygun görülerek karşılıklı fesih
iŞlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu fesih işleminden dolayı kantin işleticilere herhangi bir cezai
yaptırımın (ihaleden yasaklama, tazminat vs.) uygulanmaması gerektiği bellrtilmektedir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk5rlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Mehmet lŞl DAĞ Adlıh
Genel Sekr er Birlik Başkanı

Ek: Antalya ll Milli Eğitim Müdüdüğü'nün yazısı (3 sayfa)

DAĞlTlM:

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

- Akseki Esnafve Sanatkarlar Şoförler Odası

- Alanya Bakkallar Bayiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Demre Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve Nakliyeciler Odası

- Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Finike Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Gazipaşa Esnafve Sanatkarlar Odası

- Gündoğmuş Esnafve Sanatkarlar Odası

- Hasyurt Esnafve Sanatkarlar Odası

- Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- kemer Esnaf ve sanatkarlar odası

- korkuteli Esnafve sanatkarlar odası

- kumluca Esnafve sanatkadar odası

- Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası

- serik Esnafve sanatkarlar odası

- Turunçova Esnafve Sanatkarlar Odası
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Bilgi:
- Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

DAĞITIM YERLERINE

iıgi : Milli Eğitim Bakanlığı Stratej i Geliştirme Başkanlığı'nın 2210912020 tarihli ve

E.|3269795 sayılı yazısı.

Bakanlığımız Strateji Geliştinıe Başkanlığı'nın Okul Karıtinlerinin Kira
sözleşmelerine ilişkin yazısı ekte gönderilmiş oiup, ilgi yazl doğrultusunda işlem yapılması

l,ıususunda;

Gereğini rica ederim.

Yalçın SEZGİN
Vali a.

vali yardımcısı

Ek: Bakanhk Yazısı( 1 Sayfa)

Dağıtım:

Cereği:
-İlçe Kaymakamhklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürliikleri)

Adres: soğüksu Mah Haınidiyecad, No 59 07030 Muratpaşa/ANTALYA
Elektronik Ağ: http://antalya.meb gov ir/
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MiLLi EĞITIM BAKANL1ĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
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Fesih İşlemleri

22.09.2020

DAĞITIM YERLERINE

Bakanhğmıza çeşitli ıı-eslek odalarından ve il milli eğıtim müdürlüklerinden gelen
yazı.Iarın incelenmesi neticesinde; Bakanlığııııza bağlı resmi okul ve kurumlarda faaliyette
bulunan kantin işleticilerinin koroıravirüs (covid-l9) salgını nedeniyle sözleşmelerinin
karşılıklı fesih ediImesi talebinde bulundukları belirtilerek, koronavirüs (covid-l9) salgını
nedeniyle sözleşmelerin kaı,şılıklı feshinin yapılıp yapılamayacağı hususunda Bakanlığımız
görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

l739 sayıh Milli Eğitim Temel Kanununun l6 ncı maddesi ile Bakanlığımıza bağlı
okul ve kurum]arda kurulmuş olan okul aile birliklerinin kııruluş, işleyiş, görev, yetki ve
sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 09/0212012 tarihli ve 28l99 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ile
düzenlenmiştir.

Yönetfteliğin kiralama usulü ve işiemlerinin nasıl olacağınm düzenlendiği 20 nci
maddesinin 9 uncu fikrasında: "Kira sözleşme süresi tamamlanmadan işletmecinin tek taraflı
olarak sözleşmeyi feshetmesi veya işletmeciniır sözleşme hükümlerine uymamasl ve fesih
nedenlerinden birinin gerçekleşmesi sebebiyle birlikçe feshedilmesi ya da tarafların
mutabakatı ile sözleşmenin feshedilmesi haiinde yeniden ihale yapılır." hükmü ile tarafların
mutabakatı ile kira sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilebileceği düzenlenmiştir.

Ancak Yönetmelikte tarafların mutabakatı ile kira sözleşmelerinin karşılıklı
feshedilebileceğine yer verilmesine rağmen karşılıklı feshin şartlarına ilişkin açıklayıcı
bir hüküm bulunmadığından işleticilerin her karşılıklı fesih talebinin uygun
görülmemesi, yalnızca kabul edilebilir ve belgelendirilebilir durumların oluşması
halinde karşılıklı feshin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sözleşmenin feshi, iptali ve kiralanan yerlerin tahJiyesinin düzenlendiği Yönetmeliğin
22 nci maddesinin 4 üncü fıkasında ise : "Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi
halinde taşınmaz tahliye edilmezse, Ek-2'de yer alan Kira Sözleşmesi Ömeğinde öngörülen
ceza tahsi] edilir. Kiracınm fesih talebinde buluıması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini
durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükiimlerine
uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatlarrn her ne sebeple olursa olsun iptal
edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine
göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın birlik tarafindan feshedilerek kesin teminatı gelir
kaydedilir ve cari yıl ay kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği
tarihten sonraki döneme ilişkin varsa alınan kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata
mahsup edilir." hiikmü bulunmaktadır. Ancak söz konusu madde hükmünde tazminatın
alınacağı durumlar arasında kira sözleşmelerinin karşılıIdı olarak feshedilmesine yer
verilmemiştir.

Bu nedenle koronavirüs (covid-l9) salgını dolayısıyla 2019-2020 eğitim öğretim
yılında 13 MaIt 2020 tarihinden itibaren okulların eğitim öğretime açık olmadığı ve
2020-202| eğitim öğretim yılında da yijz yüze eğitimin oJiullarda belirli sınıflarla sınırlı
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olarak başladlğı göz önüne alındığlnda Bakanhğımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda
bulunan kantinlerin kira sözleşmelerinin kantin işleticileri tarafindın karşılıklı olarak
feshedilmesinin talep edilmesi halinde söz konusu talebin uygun giirülerek karşılıklı
fesih işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu fesih işleminden dolayı kantin işleticilerine
herhangi bir cezai yaptırımrn (ihaleden yasaklama, tazminat...) uygulınmaması
gerekmektedir.

Mehmet Fatih LDBLEBİCı
Bakan a.

Başkan

DAĞtTlM
B PLANI
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