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1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesi, 11.11.2004 tarihli ve
5257 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okulaile
birliklerinin kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Okul aile birliği, okulun ve maddi
İmkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ayni ve
nakdi bağışları kabul edebilecek, bu amaçla sosyal ve kültürel etkinlikler ve
kampanyalar düzenleyebilecektir. .Ayrıca okul bünyesinde bulunan kantin, açık alanlar,
salon ve benzeri yerler okulaile birlikleri tarafından işlettirilecektir.
Kanunla okul aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi ile kantin, açık alan, salon ve
benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesine ilişkin hususların yönetmelikle
düzenlenmesi öngörülmüş ve söz konusu yönetmelik 31 Mayıs 2005 tarihli ve 25831
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin okulaile birliğinin görev ve yetkilerinin düzenleyen 6 ncı
maddesinin (k) bendinde; "Okula yapılan ayni ve nakdi bağışlan kabul ederek kayıtlarım
tutmak; sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek: kantin, açık alan, salon ve
benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek." okulaile birliklerinin görev ve yetkileri
arasında sayılmıştır.
Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; "okul", Bakanlığa bağlı her tür ve
derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın öğretim okulu veya kurumu olarak
tanımlanmıştır. Belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin, okulun kimin tarafından
yaptırıldığına veya mülkiyetinin kime ait olduğuna bakılmaksızın. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı tüm okulları ve bu okullarda kurulacak okulaile birliklerini kapsadığı
açıktır.
Ayrıca, Ankara İl Genel Meclisinin mülkiyeti il özel idaresine ait okulların kantin,
açık alanlar, kafeterya ve salon gibi yerlerin il daimi encümeni tarafından kiraya verilmesi,
kiralamadan elde edilecek gelirin % 65'inin il özel idare bütçesine gelir kaydedilmesi,
%35'inin ilgili okul idaresine bırakılması yönündeki kararı hukuka aykırı bulunmuş ve
Ankara 9. İdare Mahkemesinin 03.06.2005 tarihli ve E. 2005/429 sayılı karan ile
yürütülmesi durdurulmuştur.
Dolayısıyla, il özel İdarelerince kullanımı Milli Eğitim Bakanlığına devredilen
okullardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin de okulaile birliklerince
işlettirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Uygulamanın buna göre yapılmasını arz ve rica ederim.
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