
T.C. 


MUf> VALiLldi 

il Mi1li Egitim MUdiirlugu 


SaYl :47093652-840-E.2474666 02.03.2016 
Konu :Pansiyon Odenekleri 

.......................... KA YMAKAMLIGINA 

(iI~e Milli Egitim MudurlUgu) 

Bakanhglmlz Muste§arhgmm Pansiyon odeneklerine ili~kin; 11.02.20 I 6 tarih ve 
1603574 sayIlI yaztSI ekte sunulmu§tur. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim 

Cevdet ARSLAN 

Va1i a. 
Milli Egitim Mudurfi 

EKLER. 
Ek 1- YaZl (lsayfa) 

DAGITIM 
1. Tum ilye Kaymakamhklanna 
2. Merkez il~ede Bulunan TOm PansiyonIu Okullara 

Duyuru: 
Web Sayfasl 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml1~tlf http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden cb70-a78f-32al-b7fe-7a66 kodu ile teyit edilebilir. 
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T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Muste~arltk 

Sayl : 72847249·841.02.01·E.1603574 11.02.2016 
Konu : Pansiyon Odenekleri 

. . "" .
........................... V ALILIGINE 

(iI Milli Egitim Miidiirliigii) 

2016 Mall yIlt itibariyle Odenek Takip ModUlu hizmete sunulmu~tur. 
Pansiyonlann, elektrik, su, dogalgaz ve jeotennal faturalan ile on odemeli elektrik, su, 
dogalgaz, odenek talepleri Mebbis iyerisindeki bu modUle i~lenecektir. 2016 mali YIlt 
pansiyon gelir gider cetveli pansiyon fatura gideri kaleminde odenek bulunan veya 
bulunmayan tUm pansiyonlu okullar; elektrik, su, dogalgaz, jeotennal faturalanm, on odemeli 
elektrik, su, dogalgaz ahmlanm ve komur ve fuel oil ahmlanm module gireceklerdir. ModUle 
girilen ve pansiyon fatura gideri kaleminde yeterli odenegi bulunmayan pansiyonlann 
odenekleri Bakanhkya haftahk olarak gonderileeektir. Pansiyonlu okullar a~agIdaki 
aylklamalara uygun olarak fatura giri~lerini yapacak ve odenek talep edeceklerdir. 

1) Elektrik, su, dogalgaz ve jeotennal faturalarl, Fatura i~lemleri meniisiinden; on Odemeli 
elektrik, su, dogalgaz, odenek talepleri ile komiir ve fuel oil ahmlarl iyin odenek talepleri 
Odenek i~lemieri meniisiinden girilecektir. 
2) Yalmzea baglmslz aboneligi olan pansiyonlar, Odenek Takip ModUlii iyerisinde bina 
ttirtinii pansiyon olarak seyecektir. Pansiyon ve okulun ortak aboneligi var ise bina tiiriinu 
okul ve pansiyon olarak seyecektir. 
3) Elektrik, su ve yakacak hariy odenek talep edilmeyecek ve fatura giri~i yaptlmayaeaktu. 
05.4 ekonomik kodlu Hane Halkma Yapdan Transferler, Bakanhkya onaylanan biitye 

dahilinde ilgili Genel Mudiirliikler tarafmdan gonderilecektir. 

4) Faturalar zamamnda modUle girileeek ve geeikme zammmm olu1?turulmamasma dikkat 

edilecektir. 

5) Ogrenei haryhklan ise ilgili mevzuatmda belirlenen tarihlerde okul miidiirluklerinee 
odenecektir. Aynca odenek talep edilmeyecektir. 

6) Odenekler yerinde ve zamamnda kullamlaeak, kamu kaynaklarmm etkin ve verimli 

kullamlmasl iyin gerekli tedbirler ahnacaktlr. 


Geregini rica ederim. 

Muhterem KURT 

Bakan a. 


Miiste~ar YardImcIsl 

DagltIm: 
Geregi: Bilgi: 
BPlam APlam 

Adres: AynntIlt bUgi i~in: 
Elektronik Ag: Tel; 

e-posta: Faks: 

Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. htlp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6e91-c324-39b2-976f-fd54 kodu ile teyit edilebilir. 
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(il Milli Egitim Mudurliigu) 

2016 Mall YIh itibariyle Odenek Takip Modulti hizmete sunulmu~tur. 
Pansiyonlann, elektrik, su, dogalgaz ve jeotermal faturalan He on odemeli elektrik, su, 
dogalgaz, odenek talepleri Mebbis iyerisindeki bu modUle i~lenecektir. 2016 mali yIlI 
pansiyon gelir gider cetveli pansiyon fatura gideri kaleminde odenek bulunan veya 

. bulunmayan tOm pansiyonlu okullar; elektrik, su, dogalgaz, jeotermal faturalanm, on odemeli 
elektrik, su, dogalgaz ahmlanm ve komtir ve fuel oil ahmlarml modUle gireceklerdir. ModUle 
girilen ve pansiyon fatura gideri kaleminde yeterli odenegi bulunmayan pansiyonlarm 
odenekleri Bakanllkya haftahk olarak gonderilecektir. Pansiyonlu okullar a~agldaki 
aylklamalara uygun olarak fatura giri~lerini yapacak ve odenek talep edeceklerdir. 

I) Elektrik, su, dogalgaz ve jeotermal faturalan, Fatura i~lemleri menUstinden; on odemeli 
elektrik, su, dogalgaz, odenek tale pIeri He komUr ve fuel oil ahmlan iyin odenek talepleri 
Odenek i~lemleri menustinden girilecektir. 

2) Yalmzca bagImslz aboneligi olan pansiyonlar, Odenek Takip ModUlO iyerisinde bina 
tOrunu pansiyon olarak seyecektir. Pansiyon ve okulun ortak aboneligi var ise bina tOrOnO 
okul ve pansiyon olarak seyecektir. 

3) Elektrik, su ve yakacak hariy odenek talep edilmeyecek ve fatura giri~i yapilmayacaktlr. 
05.4 ekonomik kodlu Hane Halkma YapIlan Transferler, Bakanhkya onaylanan bUtye 
dahilinde ilgili Genel Mudtirltikler tarafmdan gonderilecektir. 

4) Faturalar zamanmda modUle girilecek ve gecikme zammmm olu~turulmamasma dikkat 

cdi lecektir. 

5) Ogrenci haryhklan ise ilgili mevzuatmda belirlenen tarihlerde okul mildurlilklerince 

odenecektir. Aynca odenek talep edilmeyecektir. 

6) Odenekler yerinde ve zamamnda kullamlacak, kamu kaynaklannm etkin ve verimli 
kuJIamlmasl iyin gerekli tedbirJer ahnacaktlf. 
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