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oDALARA 2020160 sAYlLı GEİ{ELGE

Ilgi: Antalya ll Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 21/O4/2O20 tarih ve E.6496254 sayılı yazısı.

Antalya il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; Koronavirüs (CoViD-ı9) salgını
sonucu eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle okullarda bulunan kantln vb. yerlerin kira
tutarının; Nisan ayının tamamında eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle alınmayacağı,
Mart ayı kira bedelinin ise eğitim öğretime ara verildiği tarihe kadar olan kısmının (1-1 3
Mart) tahsil edileceği geri kalan kısmının ise (14-31 Mart) tahsil edilmeyeceği, tahsil
edilmişse de iade edileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sa natkArla rım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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Birlik şkan ı

Ek: Antalya ll Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı (3 syf)

DAĞlTlM:

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

sanatkarlar odası

- Akseki EsnafveSanatkarlarŞoföderOdası

- Alanya Bakkallar Bayiler Esnafve Sanatkarlar Odası

- Demre Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve Nakliyeciler Odası

- Elmalı Esnafve Sanatkarlar Odası

- Finike Esnafve Sanatkarlar Odası

- Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Gündoğmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Hasyurt Esnafve Sanatkadar Odası

- Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- kemer Esnaf ve sanatkarlar odası

- korkuteli Esnafve sanatkarlar odası

- kumluca Esnaf ve sanatkadar odası

- Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası

- serik Esnafve sanatkarlar odası

- Turunçova Esnafve Sanatkarlar Odası
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Bilgi
- Antalya Esnafve Sanatkarlar Odaları Birliği
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Bilgi için] Şube Müdüru SevimBAYsAl._] Yuit
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.........,.. KAYMAKAMLIĞINA
(İiçe Mi]li Eğitiın Müdürlüğü)

llgi: Bal<anJlglınız Strateji ceIiştirme Başkaıılığınıiı 13104/2020 tarih ve 6350302 sayıll yazısl.

Bakanlığımız strateji Geliştirme Başkanlığının "ikinci Ara Tatil Dönemi okul kantin
kira BedeIi" konulu yazısı ekte gönderilmiş oiup, ilgi yazı doğrultusunda işlem yapılması
lıususunda;

Gereğini rica ederim.

Yüksel ARSLAN
Vali a.
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DAGlTlM YERLERINE

IIgi: l 7 l 03 /7070 tarihli ve 439 42rJ9 l - l 6 5.0 l -E.563 9 l 33 say ıh y azımn.

koronaviı üs salgını (covid-l9) nedeniyle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında
06-10 Nisan 2020 olarak belirlenmiş ikinci ara tatilin l6-20 Mart 2020 tarihine alınması ve
23,27 Mart 2020 tarihleri arasında da uzaktan eğitim öğretim yöntemi ile eğitim öğretime
devam edilmesi yönünde verilen karar neticesinde; okullarda bulunan kantin ve 

-benzerj

yerlerin Mart ayı kira bedellerine ilişkin ilgide kayıth yazı ii milli eğitim müdürlüklerine
gönderilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı okul Aile Birliği Yönetmeliğinin EK-2 Kiralama Sözleşmesinin
kira ödenmesindeki esaslar başlıklı 7 nci maddesinde: "...Tabii afetler (yangın, deprem, su
baskını vs ), bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çrkması ve benzeri halıer gibı miıcbir
sebep durumlarında eğitim öğretime ara verilen günlere tekabül eden kira tutarı o ayın kira
bedelinden düşülerek ödeme _yapılır.^." hükmü ile eğitim öğretime ara verilen hangi
koşullarda duruıılarda kira bedelinden indiriıı yapılarak ödemenin gerçekleştirileceği
düzenlenmiştir.

söz konusu yazıda; eğitim öğIetim takviminde değişikliğe sebebiyet veren veyönetmeliğin yukarıda yer verileıı hükümleri kapsamında sayılan durumlarda eğitim
öğretime ara verilmesi hallerinde okullarda bulunaı,ı kantin vb. yerlerin kira tutarının o-ayın
kira bedelinden düşülerek ödeneceği ancak eğitim öğretim takviminde değişikliğe sebebiyet
VermeYen ikinci ara tati] dönemine tekabül eden halia aı,alığında kira bedelinde herhangi bir
indirim yapılmayacağı ifade edilmiştir.

Ancak söz konusu salgının ülkemizde etkisini aıtırması nedeniyle 30 Nisan 2020
tarihine kadar okulların eğitim öğretime kapanması ve bu süreç zarfında uzaktan eğitim
yöntemi ile eğitim öğretimin yapılması yönünde yeni bir karar alınmıştır. i|gi yanmız
uyarınca okullarda eğitim öğretim takviminde değişikliğe sebebiyet vermeyeceği öngörülmesi
nedeııiYle kira indirimine konu edilmeyen ikinci ara tatil dönemi anılan bu karar neticesinde
eğitim öğretim takviminde değişikliğe sebebiyet vermiştir.

yönetmeliğin 1ukarıda yer verilen hükümleri kapsamında koronavirüs
salgını (covid- l9) nedeniyle Bakanlığımızca eğitim öğTetime ara verilmesi nedeniyle
okullarda bulunan kantin vb. yerlerin kira tutarlrun; Nisan ayının tamamında eğitim
öğretime ara verilmesi nedeniyle alınmaması Maıt ayı kira bedelinin ise eğitim ve öğfetime
ara verildiği tarihe kadar olan kısmının (1-13 Mai1) tahsil edilmesi geri kalan kısmının ise
(l4-31 Maı1) tahsil edilmemesi, tahsil edilmişse de iade edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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DAĞlTlM
B Planı

Reha DENEMEÇ
Bakan a.

Bakan yardımcısı

Bilgi için]
Tel 0 (]l2)4I] l8 24

Faks: 0 (jt2) 4I8 75 39
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