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REYHANLI

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22/07/2016 tarihli ve 7840041 sayılı
"Kantin Gelirleri" konulu yazıları ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.Cemil TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
1 AdetYazı

Kaymakamlıkbinası Kat :1Reyhanlı/Hatay
ElektronikAğ: www.meb.gov.tr
c-posta: reyhanli3l@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: LKUDA Y
Tel: (O 326) 41310.56

Faks: (O326) 413 3702

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden le60-75df-3ca6-94e3-3553 kodu ile teyit edilebilir.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 32889839/165.9917840041
Konu: Kantin Gelirleri

22.07.2016

............................... KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlanmızın zaman zaman isim değişikliğine gidildiği ve
bu durum sonucunda bazı sıkıntılarm yaşandığı bilinmektedir. İsim değişikliği yapıldığı zaman söz
konusu okul veya kurumlanmızın değişiklik onayı ile birlikte okul ve okul aile birliklerine ait
bankalarda bulunan hesaplarında hem bankalar nezdinde hem vergi dairelerinde güncellemesinin
yaptırılması gerekmektedir.

İl Müdürlüğümüze ait kantin il paylarının yatınlmasında, Okul Aile Birliği hesaplarma
kantin payaktarımı yapıldığında v.b. gibi birçok yapılan işlemlerde halen eski okullkurum isimlerinin
geçtiği ve güncellenmediği tespit edilmiştir. Aynca banka ekstrelerindeki kantin paylarının TEFBİs
sistem modülüne işlenmesi esnasında yapılan işlemin açıklama kısmında yetersiz ve eksik bilgiler
bulunduğu, bazı okulların kantin hesap paylarının zamanında yatınlmadığı veya birkaç taksiti
gecikme li yatırdığı görülmüştür. Bu da sisteme sağlıklı ve doğru bilgilerin girilmesine engel teşkil
etmektedir. Bu nedenle aşağıda yapılması gerekli iş ve işlemlerin hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
- Öncelikle isimleri değiştirilen okul/kurumlanmızın kurumsal hesaplarının bulunduğu banka
şubelerinde ve Vergi Dairelerinde güncellemelerinin yaptınlması,
-Kantinciler tarafından İl kantin paylarının yatırılması esanasında mutlaka ilçe, okul/kurum
isimlerinin açıklama bölümüne yazdırılması,
- Kantin paylarının her ay düzenli olarak yatırılmasının takip edilmesi; zamanında yatmayan
veya eksik yatan kısımların sözleşme dönemi bitmeden kesinlikle yatırılmasının sağlanması,
-Ay sonunda yatırılan kantin dekontlannın hazırlanacak liste ile birlikte İl Müdürlüğümüze
düzenli olarak gönderilmesi,
-Yeni ihalesi yapılanlar ile ilk kez açılan kantinler ile mevcut kantin sözleşmelerinde yapılacak
değişikliklerin mutlaka İl Müdürlüğümüze evraklarının gönderilerek güncellenmesinin
sağlanması,
-Zaman zaman iletişim numaraları değiştiğinden Her İlçenin Kantin İşletmeellerinin isim,
soyad ve iletişim telefonlarının bulunduğu güncel bir listenin hazırlanarak Müdürlüğümüze
gönderilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen açıklamaların dikkate alınarak gereğinin yapılması
hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN

Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.

Dağıtım:
Tüm İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müd.leri)

İl Milli EğitimMüdürlüğü Ürgenpaşa Mahallesi Ayşe
Fıtnat HanımCaddesi 14. Sokak Antakya/Hatay
ElektronikAğ: hatay.meb.gov.tr- www.hataymeb.gov.tr
E-posta : stratcjigeIistirme3ı@meb.gov.tr

Aynntılı Bilgi İçin: S.KEKEÇ / Tekniker
TIf. : O- 326 - 227686811134
Faks. : 0- 326 - 2276969

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden b7e7-7932- 3 le8-b2aO-33d6 kodu ile teyit edilebilir.


