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20I6iMan ylll itibariyle Odenek Takip ModulO hizmete sunulmu§ ve ilgi yaZI He 
valiliklere uYUl1llmu§tu. Ancak pansiyonlu okulJkurum yOneticilerinin, fatura ve &leneklere 
ili~kin veri 'ri~lerini yaparken bina WronU modUle hatalt girdikleri tespit edilmi~tir. Fatura ve 
Menek i~le lerine ili§kin veri giri~lerinin ~agldaki belirtiJen hususlara gOre yapllmasl Onem 
an etmeb 

1. 	 Pansiyo gelir gider cetvelinin Pansiyon Fatura Gideri kaleminde ooenek bulunan veya 
bulunma an tUm pansiyonlu okullkurumlar; elektrik, su, do~algaz, jeotennal faturalanm, 
On &Ie eli elektrik, su, dogalgaz ahmlanm ve kOmiir ve fuel oil ahmlanm Mebbis 
iyerisind ki Odenek Takip ModUlOne gireceklerdir. Gelir gider cetveli il(erisinde yer alan 
Pansiyon Fatura Gideri kalemi, Odenek Takip ModUlu aractll~yla izlenecektir. Module 
girilen v Pansiyon Fatura Gideri kaleminde yeterli odene~i bulunmayan pansiyonlann 
&lenekle . Bakanhkl(a haftahk olarak gOnderilecektir. Pansiyon F atura Gideri kaleminde 
ooenek ulunan okuUar, fatura Odeneklerini modUle giri~ yapttktan sonra odemelerini 
mevcut Ut~ede yer alan Pansiyon Fatura Gided kaleminde aynlan Odenekten 
kar~tlaya aklardlr. Pansiyon Fatura Gideri kalemindcki odenek bittikten sonra Bakanhk~a 
odenek g nderilecektir. 

2. 	 Elektrik, u, dogalgaz ve jeotennal faturalanmn giri~leri Fatura t~lemleri meniisiinden; on 
odemeli' lektrik, su, do~algaz ahmlan ile komfu' ve fuel oil ahmlannm giri~leri Odenek 
~lemIeri enusUnden yapdacaktlr. 

3. 	 Yalmzca ba~s1Z aboneli~i olan pansiyonlar. Odenek Takip ModUlU i~erisinde bina 
tilrUnil pa iyon olarak s~ktir. Pansiyon ve okulull ortak aboneligi var ise bina WronU 
okul ve p siyon olarak se~ktir. 

4. 	 Komfu', d ~algaz vb. yakacak abmIarmda okul ve pansiyon aym kazan ile lSIDlyorsa bina 
wrOno 0 I ve pansiyon olarak; pansiyonunun kal.am okuldan ayn ise bina Wriinu 
pansiyon larak seyip modUle giri~ yapacaklardrr. Pansiypn ve okulun odenekleri ayn ayn 
talep edil ektir. 

5. 	 05.4 ekon mik kodlu Hane Hatkma Yapdan Transferler kaleminden Odenek Takip 
ModUlllne elektrik. su ve yakacak haricinde fatura giri;;! yapllmayacaktlf. 05.4 ekonomik 
kodlu Han Halkma Yapllan Transferler ~eIVevesindeki i~e ve ibate giderleri, Bakanhk~ 
onaylanan iltye dahilinde ilgili Genel Mndfu'IUkler taraillldan gOnderilecektir. 
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6, 	 Odene Takip ModUlO i~erisindeki saymanhk ve birim (muhasebe) kodlan, Devlet 
K n ModUlilnden ~ekilmektedir, Ouncel olmayan kodlar, odenek gonderme 
i~lemle 'nde aksakhk meydana getirmektedir. Saymanhk ve birim (muhasebe) kodlanmn; 
okul yO eticileri tarafmdan it ve ilyelerdeki Mebbis yoneticilerine b~vurarak illil~e vergi 
hilgil . ekramndan (KurOlO04.aspx) gUncellenmesi Odenek i~lemlerinin sa~hkh 
yilrilUil esi aylsmdan Onem arz etmektedir. 

7. 	 OArenci haryhklan ise ilgili mevzuatmda belirlenen tarihlerde okul mOdiirlOklerince 
Odenec ir. Aynca Odenek talep edilmeyecektir. 

8. 	 Elektrik su ve yakacak faturalan zamamnda modUk girilecek ve gecikme zammmm 
olu~ mamasma dikkat edilecektir. 

9, 	 Odene er yerinde ve zamamnda kullamlacak, kamu kaynaklannm etkin ve verimli 
asl i~in gerekli tedbirler ahnacaktlr. 

"ni Onemle rica ederim. 

Muhterem KURT 
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Muste~r Yardlmclsl 
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