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FATURA TAKİP SİSTEMİ (FTS) v1  
“Kayıt ve Kullanım Kılavuzu” 

 

Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Birimi’ne okullarımız tarafından teslim edilmesi gereken 

elektrik, doğalgaz, telefon ve internet faturalarının çevrimiçi olarak toplanması ve takibinin 

yapılması adına Fatura Takip Sistemi (FTS) oluşturulmuştur. 

• Bu kılavuz Fatura Takip Sistemi (FTS)’nin kayıt ve kullanım adımlarını içerir. 

Fatura Takip Sistemi’ni kullanabilmek için; 

✓ Tarayıcının adres çubuğuna http://sakaryacevrimici.com yazılarak web site açılır ve 

Fatura Takip Sistemi butonu ile ilgili sistem sayfasına ulaşılır. 
 

       
o Açılacak olan sayfa http://sakaryacevrimici.com/fatura bağlantısındadır. 

o İlgili bağlantıya Müdürlüğümüz http://akyazi.meb.gov.tr web sayfası 

menülerinde yer alan Fatura Takip Sistemi bağlantısı ile de ulaşılabilir. 

✓ Açılan sayfada duyuruların yer aldığı bir açılır pencere görüntülenecektir. Pencerede yer 

alan duyuruları okuduktan sonra ESC tuşu ile ya da (X) butonu ile açılan pencere 

kapatılır. Henüz üyelik işlemlerini tamamlamayan okullar için ilk etapta aşağıdaki ekran 

görüntülenecektir. 

 

http://sakaryacevrimici.com/
http://sakaryacevrimici.com/fatura
http://akyazi.meb.gov.tr/
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✓ Sistemin kullanılabilmesi için; Üye Ol butonu ile açılan sayfada kullanıcı adı kısmına 

yalnızca OKUL KURUM KODU; e posta adresi kısmına da yalnızca Google mail 

(gmail) adresi girilerek kayıt ol butonu tıklanmalıdır. Bu aşamada e posta adresinize 

şifre oluşturma bağlantısı gönderilir. 

 

✓ Kayıt olurken belirtilen e posta adresine giriş yapıldıktan sonra, gelen şifre oluşturma 

bağlantısına tıklanarak üyelik parolası oluşturulur. Bu aşamada üyelik işlemi 

gerçekleşmiş olup üyelik Ad ve Soyad bilgilerinin girilmesi aşamasına geçilerek üyeliğin 

tamamlanması sağlanır. Bunun için siteye giriş yapıldıktan sonra sağ üst köşede yer alan 

kullanıcı adı altındaki Profili Güncelle ekranına geçiş yapılmalıdır. 

 

✓ Fatura Takip Sistemi ekranına tekrar dönülerek bu kez Giriş Yap butonu tıklanıp siteye 

üye girişi yapılır. Giriş yapan kullanıcıları karşılayan ekran aşağıdaki görselde olduğu 

gibidir. 
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✓ Elektrik ve Doğalgaz ile Telefon ve İnternet faturalarının gönderimi 2 AYRI FORM ile 

gerçekleştirilecektir.  

o Elektrik ve Doğalgaz faturaları Destek Hizmetleri Birimi Sorumlusu Ali BALCI;  

o Telefon ve İnternet faturaları ise yine Destek Hizmetleri Birimi Sorumlusu 

Ahmet TAN’a ulaştırılmış olacaktır.  

✓ Sisteme girmiş olduğunuz bilgilerin hemen ardından ilgili sorumluya e posta 

gönderilerek yeni bir fatura gönderimi olduğuna dair bilgi verilecek; formu dolduran 

yetkiliye de formunun kayıt altına alındığına dair bilgilendirme e postası iletilmiş 

olacaktır.  

✓ Fatura Takip Sistemi bilgisayar, tablet ya da telefondan sorunsuz bir şekilde 

kullanılabilmektedir.  

✓ Fatura Takip Sistemi’ne üyelik aşamaları ile ilgili olarak MEBBİS birimine; faturalarla 

ilgili olarak MYS, MEBBİS vb. modüllerdeki işlem sürecine yönelik sorular için ise Destek 

Hizmetleri Birimi’ne başvurulmalıdır.  

 

NOTLAR: 

• Üyelik işlemleri 15 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır. 


