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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 8 inci, 11 inci, 32 nci
maddelerinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve
kullanılması konusunda görevli ve yetkili olanlar ile üst yöneticilere ve harcama yetkililerine
sorumluluklar yüklenmiştir.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarla önceki yıllarda Üniversitemiz Kampüs yerleşkesi
içerisinde yer alan lojmanların elektrik, su ve ortak alan giderleri lojman kira bedellerine dahil
edilerek tahsil edilirken, 15.01.2016 tarihinden itibaren adı geçen giderler dairelere takılan
süzme sayaçlar okunarak tespit edilmesi ve lojmanda ikamet edenlerden tahsil edilmesi kararı
alınmıştır. Bu nedenle;
1- Süzme sayaçlar okunarak tespit edilen elektrik, su giderleri; uygulama
birliğinin sağlanması, tahsilatların zamanında yapılması, iş ve işlemlerin en aza
indirilmesi amacıyla lojmanda ikamet eden personellerimizin maaşından
kesilecektir.
2Süzme sayaçlar her ayın 1 ile 3 arasında yetkili teknik personel
tarafından okunacak ve ilgili daireye tebliğ edilecek, okunan sayaçların bir listesi
lojmanlarda ikamet eden personellerin maaşından kesinti yapılması için ilgili
birimlere gönderilecektir.
3- İlgili birimlere gönderilen tutarlar her ayın 15'inde lojmanda ikamet
eden personelin bordrosunda gösterilerek kesinti yapılacaktır. Kesintinin
yapılmasından ilgili birim yöneticileri ve mutemet sorumludur.
4- Hatalı süzme sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü
uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da
mükerrer ödemeye ilişkin itirazlar ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
5- Fatura ile ilgili yapılan itirazlar 15 (onbeş) gün içerisinde yetkili teknik
personeller tarafından incelenerek karara bağlanır ve karar itiraz eden personele
yazılı olarak bildirilir. Yapılan incelemede ortaya herhangi bir fark çıkarsa bir
sonraki faturada mahsup edilir.
6- Zamanında yapılmayan ödemelere 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranı uygulanır.
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Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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7- Maaştan kesinti yapılamayan durumlarda sayaç son okuma tarihinden
itibaren 15 (onbeş) gün ödeme süresi verilir.
8- Lojmanda ikamet edenlerin lojmanı boşaltmaları halinde sayaçlarını
görevli teknik personele okutarak tutarın Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
hesaplarına ödeyip, ödemeye ilişkin dekont ile birlikte İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasında tüm akademik ve idari birim
yetkililerinin hassas davranmasını rica ederim.

E-İmzalıdır
Prof. Dr. Hasan SOLMAZ
Rektör V.
Dağıtım:
Tüm Akademik ve İdari Birimlere
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