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T.C.
SAMSUN VALİL1Ğİ

iı iıılııi Eğitim Müdürlüğü

KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün "Okul Bazlı Bütçeleme" konulu
20l0l120|7 tarihli ve 852636 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.

Yazının incelenmesi, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek iş ve işlemlerin
ya^ doğrultusunda tesis edilmesi, tiim temel eğitim okul-kurum (ilkokul, ortaokul ve
anaokulu) müdürlüklerine duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Orhan DEĞER
Vali a.

iı iıılııl Eğitim şube Müdüni

EK : Yazı sureti (l2 Sayfa)

Sayı : 67l80656-841.01.01-E. l035567
Konu : Okul Bazlı Bütçeleme

Dağıtım:
l7 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

,,\tatürk BlV. il iüilli Eğitinı M<l. Sanısun
Elektroııik Ağ: rvww.nıeb. gov.tr
c-posta: butcc_5 5(ğ111cb. goy.tı,

25.0|.2017

Bilgi:
Temel Eğİtİm Şubesİ
Destek Hizmetleri Şubesi

:\vııııtılı biIgi için:M.YILMAZ
'|'el: (0 362)4358063-254

Faks; (0362)43l9376

Buevrakgüvenlielektronikimzaileimzalanınıştır.http://er,raksorgu.lneb.goV.tradresinden456a-22aa-370e-Bc20@



T.C.
ııiı-ıi pc;iriıa naraNı-ıĞı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 23508695-20-E.147268
Konu :Yatılı Bölge Ortaokulları

04.0|.20l7

BAKANLIK MAKAMINA

Genel Müdürlüğümüze bağlı yatılı bölge. ortaokullarına elektrik, su ve yakacak
giderlerinden kullanılmak üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından (03.2)
harcama kaleminden, il ve ilçe birim kodlarından ödenekler gonderilmektedir. Öoeneı.ıerin
kullanılmasında karŞılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması
amacıYla 20|7 ma|İ yılından itibaren Başkanlığım ızca söz konusu ödeneğİn yatılı bölge
ortaokullarının birim kodlarına gönderilmesi uygun olacağı düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun gönilmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Erbay ÇOŞKUN
Daire Başkanı

oLUR
04.01.2017

Dr. Cem GENÇOĞLU
Bakan a.

Genel Müdür

Atatürk Blv. 06648 Kızılayı'ANKARA
lllcktronik Ağ: rvrvıv. nıcb.gov.tr
lLposta : arlsoyad(,ı)ıneh.gov.ır

Ayrıntılı bi|gi içiıı: Haliın Ç'İTİLOĞl-U (ŞeO
To]: (0 312) 4l_] l] 4.1

Faks: (03l2) 4l7 7l 0-§

BuevrakgüvenlieIektronikimzaileimzalanınışıır.http:/,ıevraksorgu.ıneb.gov.tradresina"n354b
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ioani vp ıı,ıaıi işı_rn oaİRp BAşKANLıĞINa

İıgi: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 04.0|.20|6 tarih ve 235086g5-20-E.|47268
sayılı Oluru,

Genel Müdürlüğümüze bağlı yatılı bölge ortaokullarına elektrik, su ve yakacak
giderlerinden kullanılmak üzere Başkanlığınızca (03.2) harcama kaleminden, il ve ilçe birim
kodlarına gönderilen ödeneklerin 2017 mali yılından itibaren Başkanlığımızca yatılı bölge
ortaokullarının birim kodlarına gönderilmesi hususundaki ilgi on' yazımft ekinde
gönderilmiştir.

Bilginize arz ederim.

Erbay ÇOŞKLIN
Daire Başkanı

Ek:
l- Olur yaasl.

T.C.
rvıİııİ BĞirivı BAKANLIĞr

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 23508695120l 16391|
Konu: Yatılı Bölge Ortaokulları

Atatürk Blv. 06648 KızılaylANKARA
i:.lcktrcınik Ağ: rvrvw,.nıcb.gov.tr
r:-pO§ti:l : ac|sovad(aiıneb.qtır,.tr

04.0|.2017

Ayrıntılı bilgi için: Halinı ÇİlİLOĞlU 1Şet)
Tcl:(0312)4|3 l.].13

Faks:(0 3l?-)4?,51049

Bu evrak güvenli elektronik ıınza ile imzalanınıştır. http:/lcvraksorgu.ıneb.gov.tr adresinden 3830-6722-3644-83bB-Bcc8 kodu iıe teyit ediıebiıir,



T.C.
Hıiı-ı-i pĞ iriıı ga«aNl-ıĞı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 908|2931-841.02.0l -E.852636
Konu : Okul Bazlı Bütçeleme

Atlres:
I:lcktronik Ağ: wrvrv.nıcb.gı:ır,.tr
t-poslı:

VALiLİĞİNE

ilgi: a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün l8/0ll20|6 tarih ve g08l2g3:.-84l.-E,5443-g
sayılı yazısı.

b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünnn 0410|12017 tarih ve 2350869 5l20ll639l l sayılı
yazlS1.

İlgi 1a1 yazı lle okul bazlı bütçelemeye geçişin ilk aşaması olarak, her okul için
03-2 harcama kalemindeki (yakacak, elektrik, su,vb. ) ödenekler MEBBİS sistemindeki
Temel Eğitim Ödenek İşlemleri başlığı altında okul bazlı olarak 2017 Mali yıh bütçesi
hesaplanmış ve ilan edilmiştir.

Planlanan toPlam ödenek, Maliye Bakanlığının ödenek serbestileri doğrultusunda yıl
iÇinde dilimler halinde gönderilecek olup kendisine ödenek tahsis edilen iviğe milli eğitim
ııüdürlükleri, ödeneğin tamamının aktarılmasını beklemeden, planlanan ödenet miktarlan ile
sınırlı kalmak üzere yakacak ve diğer ihtiyaçları için ihaleye çıkabileceklerdir.

Okul bazlı bütÇeleme ile il / ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerinin
bütÇeleme iŞlemlerinde yetki ve sorumluluklarının artınlması, kaynakların daha etkin ve
verimli kullanımı ile tasarruf tedbirlerine uyulmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu aÇıklamalar doğrultusunda; il milli eğitim müdürlükleri ile tüm ilçe milli eğitim
müdürlüklerinin 03-2 harcama kalemindeki ödenek işlemleri için MEBBfS Temel Eğitim
Ödenek iŞlemleri başlığı altındaki ekranları kullanmaları, Genel Müdürlükçe okul bazlı
hesaplanan ödenek miktarlarını okulların özellik|erini de dikkate alarak 25/u120|7 tarihinekadar güncellemeleri, okul müdürlüklerinin kendileri için planlanan yıllık bütçeyi
görmelerini ve okullar iÇin yapılan 03-2 harcama kalemindeki her giderin okuİ mudürlükleri
tarafından ilgili ekranlara işlemelerini sağlamaları gerekmektedir.

İıgi 1u; yahmzgereği Genel Müdürlüğümüze bağlı yatıh bölge ortaokullarına 20l7 Mali
Yılından itibaren 03-2 harcama kalemindeki ( yakacak, .l.kt.ik, su, vb. ) ödenekleri yurtlar
ve PansiYonlar Daire Başkanlığı tarafından okulların birim kodlarına gönderilecektir.

20.01.2017

A,v-rıntılı bilgi için: tstitçe Şubesi
Tcl: 4]3lfı20,'l0

F'aks: 4180.559

BuevrakgüvenlıeIektronikın,ızaileinlzalanınıştır.http://evraksorgu.lneb.gov.traclıesindenbd28-aoal.:c+@
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Okulların 03-2 harcama kalemlerindeki rutin ödenek talepleri için resmi yazı
y..azılmayacak, Genel Müdürlüğümüz tarafindan bildirilen tarihte MEBBİS Temel Egİtim
Ödenek İşlemleri menüsü altındaki talep ekranı kullanılacaktır.

Okul bazlı bütçeleme ile ilgili illilçe millieğitim müdürlüklerinin konu hakkında gerekli
titizliği göstermeleri ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okul öncesi egiİim ve
ilköğretim kurumlarının bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

YUnUS DEREKAYA
Bakan a.

Daire Başkanı

DAĞrTIM
Gereği:

8 ı il Valiliğine

Atlı,cs:

Elektroııik Ağ: rvrvu,.nıcb.gor,. tı,

c-posta:

Ayrıntılı bilgi için: Bütçe Şubcsi
Tel:4l3l620il0

Faks: 4l li()S_§q

Buevrakgiivenli elektronikiıızaileiıızalannııştır.http://evı,aksorgı.ı.ır,ıeb.gov.tradresinden bd2B-ada1-3c43-B56f-661b k",lr,ü""y*"dil.bfu.



T.C.
ı,ıiı-ı-i pĞ İrİıı,ı gereNl- ıĞ ı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 908 l 2931-84l-E.544319
Konu : Okul Bazlı Bütçeleme

18.0l .20l6

ilgi: Temel EğitimGenel Müdürlüğünün 06/l Il20:l5 tarih ve g08l2g31-841.99_E .l|341632
sayılı yazısı.

İlgi yazı ile büyükşehir kapsamında olmayan il ve ilçelerdeki Temel Eğitim Genel
Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının cari giderleİl d. 1o:-z,03-5,03-7...) il merkezlerinde defterdarlık ve muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde ise ma1
müdürlüklerine gönderileceği belirtilerek gerekli önlemlerin alınması istenmiştİr.

222 saYiı İlk<ıgretim ve Eğitim Kanunu gereği il özel idarelerinin kendi gelirlerinden
ilköğretim hizmetlerine ayıracakları payın, öncelikli olarak okulların onarım ve donatım
giderleri iÇin kullanılması, bu alanlara ayrılan ödeneğin yeterli olması durumunda okulların
birikmiŞ borÇları, geÇmiŞ dönemden kalan ödenmemiş faturalar ve diğer cari giderleri için de
planlama yapılması mümkün olabilecektir.

Bu kaPsamda Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların temizlik hizmeti
alımında kullanılan 03-5 harcama kalemindeki ödenekler, btiytıkşehir kapsamında olmayan
illerin defterdarlık ve muhasebe müdürlükleri ile 8l ilin ilçe mal müdürlükİerine gönderilmek
üzere PlanlanmlŞ ve MEBBİS sistemindeki Temel Eğitim Ödenek İşlemleri başlığı altında
ilan edilmiştir.

Benzer Şekilde okul bazlı bütçelemeye geçişin ilk aşaması olarak, her okul için
hesaPlanan 03-2 harcama kalemindeki (elektrik, su, yakacak, kırtasiye, temizlik malzemesi
alımı vb. )ödenekler de MEBBİS sistemindeki Temel Eğitim Ödenek İşlemleri başlığı altında
okul bazlıı olarak hesaplanmış ve ilan edilmiştir. planlanan toplam ödenek, Maliye
Bakanlığlnın ödenek serbestileri doğrultusunda yıl içinde dilimler halİnde gönderilecek olup
kendisine ödenek tahsis edilen illilçe milli eğitim müdürlükleri, öjeneğin tümünün
aktarılmasını beklemeden, planlanan ödenek miktarları ile sınırlı kalmak izeie yakacak ve
diğer ihtiyaçları için ihaleye çıkabileceklerdir.

Okul bazlı bütÇeleme ile; il / ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerinin
bütÇeleme iŞlemlerinde yetki ve sorumluluklarının artırılınası, kaynakların daha etkin ve
verimli kullanımı ile tasarruf tedbirlerine uyulmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu aÇıklamalar doğrultusunda; büyükşehir kapsamı dışındaki il milli eğitim
müdürlükleri ile tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerinin 03-2 harcama kalemindeki ödenek
iŞlemleri iÇin MEBBİS Temel Eğitim Ödenek İşlemleri başlığı altındaki ekranları
kullanmaları, Genel Müdürlükçe okul bazlı hesaplanan ödenek miktarlarını okulların
özelliklerini de dikkate alarak güncellemeleri, okul müdürlüklerinin kendileri için planlanan
Yıllık bütÇeYi görmelerini ve okullar için yapılan 03-2 harcama kalemindeki her giderin okul
müdürlükleri tarafindan i lgili ekranlara işlemelerini sağlamaları gerekmektedir.

Adres:
Iilcktronik Ağ
tLpostİ:

Ayrıntılı bilgi için: Ş,ELİGÜL Şef
Tel: 4l3 1620

|'aks: 4l8 05 59

Buevrakgiivenli e|ektronikimzaileimzalanıııştır.http://evraksoıgı"ı.ıneb.gov.tradresinden 9782-0393-315e-8ıof-a124 k"d,l.",,l*dtü"b,l".
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Okulların 03-2 ve 03-5 harcama kalemlerindeki rutin ödenek talepleri için resmi yazı
yazı|mayacak, MEBBİS Temel Eğitim Ödenek İşlemleri menüsü altındaki talep ekİanı
kullanılacaktır,

Okul bazlı bütçeleme ile ilgili kılavuz ekte gönderilmiş olup illilçe milli eğitim
müdürlüklerinin konu hakkında gerekli titizliği göstermeleri ve Temel Eğitim Genel
Müdürlüğüne bağlı tüm okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarlnın bilgilendirilmesi
hususunda gereğini rica ederim.

Yusuf BÜYÜK
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

EK: l- Klavuz

DAĞITIM
Gereği :

8 ı İl Valiliğine

Adı,es:

Eleklronik Ağ:
c-nosta:

Bilgi
Stratej i Geliştirme Başkanlığına
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına

Ayrıııtılı bilgi için: Ş.elİCÜl Şcr
Tel: 4l3 l6 20

Faks: 4lt] 05 59

Buevrakgtiventi elektronikiınzaileimzalanıı-ııştır.http://evraksorgıı.nıeb.gov.tradresinden 9782-0393-315e-8|6f-at24 koduileteyitediIebilir.
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MEB Temel Eğıtım Geneı Müdürlüğü

Okul Bazlı Bütçeleme Kılavuzu

OKUL BAZIİ BÜTÇELEME KİIAVUZU

Üst §oiitika üeiçeierinde ükui üaziı }ütçe :

1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)- 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki
ve sorumlulukları artırılacaktır.

2, Orta Vadeli Program (2015-2018)- 102 -Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik
planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik plan ve

Performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama
sürecine daha etkin yansıtılacaktır.

3. 64. Hükümet Programı- İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine
yönelik çalışmalar yapacağız.

4. MEB Stratejik Plan (2015- 2OI91-7O7-Taşra teşki|atı ile okul ve kurumlara yetki, görev ve
sorumluluk devri yapılarak verimlilikleri artırılacak ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde
okul bazlı bütçeleme sistemine geçilecektir.

Am*ç:

Okul Bazlı Bütçeleme ile; il / ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerinin bütçeleme
iŞlemlerinde yetki ve sorumluluklarının artırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı ve
tasarruf tedbirlerine uymalarının sağlanması, bu sayede okul, ilçe, i| ve ülke geneli tüketim
miktarları ve istatistiki bilgilerinin sağlıklı bir şekilde elde edilmesi ve bütçe yapma sürecinde
gerÇekÇi veriler kulIanılarak planlama yapılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek
amaçlanmaktadır.

i(*pscnı;

Okul Bazlı Bütçeleme Sistemi, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokulu, i|kokul ve
ortaokulların,O3.2Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları harcama kalemindeki giderlerinde
kulIanılacak ödeneğin MEBBiS tabanlı bir yazılım aracılığı ile okul, ilçe ve il bazlı dağılımını kapsar.

H*saplanıa Yöniemi:

Okul Baz|ı BütÇe, okulların MEBBİS ve e-Okul sisteminde kayıtlı bilgileri baz alınarak oluşturulur.
Elektrik, su, yakacak, kırtasiye ve temizlik malzemesi alımı gider tür|eri için farklı referanslar ve
iklim özellikleri de dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplama yapılır.
Okulların temizlik hizmeti alımı giderlerinde kul|anılan 03.5 harcama kalemindeki ödenekler ise
il/ilçe bazlı hesaplanıp gönderilir.

Tçmei rğiüm Şenei Miidüriüğüniirı §cııe4 Yet*ı y* S*rşmlg"ıjukişrı;

o MEBBİS sistemi üzerinde oluşturulan Temel Eğitim Ödenek İşlemleri Modülünde gerek
duyulan düzenlemeleri yapmak,

ı Hesaplamada kullanılacak referansları ve oranları beIirlemek,

L



MEB Temel Eğiİim Genel Müdürlüğü

ok u ı gdzl ı Bütçeıe me Kıldvuzu

. Maliye Bakanllğınca tahsis edilen ödenek miktarl dikkate allnarak; okullar için hesaplanan
ödeneğin, okullara planIanan ve ilan edilecek miktarının oranını belirlemek,

. Ocak ayl iÇerisinde okullara tahsis edilecek ödenek miktarlarını belirlemek, sistem
üzerinden ilan etmek,

o Maliye Bakanlığının ödenek serbestileri doğrultusunda, serbest bırak|lan ödenek oranında
il defterdarlık muhasebe / ilçe mal müdürlüklerine ödenekleri aktarmak ve sistem
üzerinden ilan etmek,

. Gerekli zamanlarda ödenek talep ekranını açarak ek ödenek ihtiyacı ile ilgili talepleri
almak, değerlendirmek ve mevcut ödenek oranında ek ödenek tahsis etmek,

. Mali yıl sonunda mevcut ödeneğin; derslik, öğrenci, okul, ilçe, il ve ülke geneli ortalama
maliyetlerini Ve ka rşllaştlrmasını yapmak,

. Gerek duyulması durumunda yazılım sisteminde ve hesaplama yönteminde gerekli

düzenlemeleri yapmak.

iı Mııİİ ç.ğiİim Müdürlükİerinın 6örev, Yetki ve sörunİulukları:

ı Her yıl okullar tarafından girilen MEis Modülündeki istatistiki bilgilerin doğruluğunu
kontrol edip onaylamak.

. İlçe milli eğitlm müdürlüklerini bilgilendirmek ve koordinasyonu sağlamak.

. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin okuI Bazlı Bütçeleme sistemini etkin kullanmalarını ve
verileri doğru ve zamanında işlemelerini sağlamak.

İıçe Mıııi Eğ'İ'lr1 Müıİürİük!erinin GErev, Yetki ve \orumİı{ukİarı:

Genel Müdürlükçe gönderilen ödeneklerin harcama yetkilisi kendisine ödenek tahsis edilen
büyükşehir kapsamında olmayan il milli eğitim müdürlükleri ile ilçe milli eğitim
müd ürlüklerid ir. Bu millieğitim müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları;

o okullar tarafından MEiS Modülüne işlenen istatistiki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek,
eksik ve yanlış|ıklar| düzelttirip onaylamak,

. Genel Müdürlükçe okul bazında hesaplanan ve MEBBİS Temel Eğitim Ödenek işlemleri
Modülünde ilan edilen ödeneği, Genel Müdürlükçe belirtilen tarihler arasında okul
bazında değerlendirmesini yapmak ve toplam ödenek miktarları içinde kalmak üzere
gerek görülen okulların bütçesini artırıp azaltmak, güncellemek,

. Güncelleme işlemlerini tamamlayıp son şekliyle kaydetmek, okul müdürlüklerinin
kendileri için öngörülen ödeneği görmesini sağlamak ve okul müdürlüklerini
bilgilendirmek,

ı Gerek görüIen giderlerde (yakacak, kırtasiye, temizlik ma|zemesi vb.) tüm okullar için
toplu allmı gerçekleştirmek, her okulun bütçesi oranında okulların ihtiyacını karşılamak,

. okullar için yapIlan her türlü giderin ilgili okul müdürlüğü tarafından ME8BiS Temel Eğitim
Ödenek İşlemleri Modülündeki okul işlemleri ekranına işlemesini sağlamak,

2



MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

okul Bozlü Bütçeıeme Klovuzu

. Okul müdürlüklerini tasarruf tedbirlerini uygulamalar| konusunda bilgilendirmek, takip
etmek,

. il / ilçe milli eğitim müdürlüğü kullanımında olan ve her hangi bir okulla ilişkilendirilmeyen
rezerv ödeneği, yeni açılan okulların veya ihtiyacı olan okulların giderlerinde kullanmak,

. Genel Müdürlükçe tahsis edilen ödeneğin yetersiz olmasl durumunda; ek ödenek
ihtiyac|nI okul bazll olarak belirlemek Ve MEBBis Temel Eğitim ödenek işlemleri
Modülündeki Ödenek Talep Ekranını kullanarak ek ödenek talebinde bulunmak,

. Mali yıl sonunda, okullar için yapılan ve okul müdürlüklerince kurum ekranına girişi
yapllan her türlü giderlerin toplam|nln yıl içinde kullanılan il/ilçe ödenek miktarı ile
eşitIiğini sağla ma k.

Okul Müdürlüklerinin 6Erev, {etki ve Sırıüülüluklğrı:

. okula ait her türlü bilginin e-okul ve MEiS Modülüne doğru Ve 2aman|nda girişini
sağla ma k ve onaylamak,

. Genel müdürlükçe okul için hesaplanan ve illilçe milli eğitim müdürlüğünce
güncellenerek MEBBis Temel Eğitim Ödenek işlemleri Modülündeki Kurum ödenek
Bilgileri ekranında ilan edilen bütçe ve varsa okulun aile birliği gelirleri birlikte
değerlend irilerek yıllık okul ihtiyaçlarlnın p|anlamasınıyapmak, ihtiyaç listesini illilçe milli
eğitim müdürlüğüne bildirmek,

. Ödenek miktarlarl dikkate allnarak gerekli tasarruf tedbirlerini uyguİamak,

. illilçe milli eğitim müdürlükleri taraflndan okul için yapılan her türlü harcama bedelini,
Kurum Ödenek Bilgileri ekranındaki ilgili tabloya işlemek,

. Mevcut ödenek miktarlarl ile karşllanamayaca k olan giderlerini ve gerekçesini il/ilçe milli
eğltim müdür|üklerine bildirmek,

ı,ı esü pl üı7lü AYn nt ı lar ı v e §o ru ml u İu k :

Okul Bazlı Bütçeleme, okulun bilgileri esas alınarak yapılmaktadır.

okulun, e-okul ve MEBBis bilgilerinde eksiklik veya yanlış|ık olması durumunda okul için
hesaplanan bütçe miktarı doğrudan etkilenecektir.
Aynı binayı kullanan okullardan sadece bina sahibi olan okula bütçe tahsisi yapılmakta,
aynı binayı kullanan diğer okulun öğrenci saylsl ise bütçelemede dikkate allnmaktadlr.
okul Bazlı Bütçeleme sisteminde hatal| veya eksik girişler için kontroller uygulanarak
gereğinden fazla ödenek tahs|sinin önlenmesi a maçla n maktad ır.

okul bilgilerindeki eksik veya hatalı girişler nedeniyle bütçenin gereğinden az veya çok
hesaplanmış o|masından okul müdürlükleri, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri sorumlu
ola ca kt ır.
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MEB Temel Eğltim Genel Müdürlüğü

Okul Bazlı Bütçeleme Kılovuzu

Bütçelemı §ıstemi İl l ilçe Ekrçnları:

Genel Müdürlükçe okullar için hesaplanan ödenek miktarı
okulların özel durumları göz önünde bulundurularak okulun
bağh bulunduğu illilçe milli eğitim müdürlüğünce artırılıp,
azaltılabilir. Lütfen rakam|arı nokta koymadan yazınız.

6 Ç "J.{ill4

Genel Müdürlükçe hesaplanan ödeneğin artırılıp eksiltilmesi
durumunda gerekçe yazmak zorunludur. Gerekçe 8akanlık ve

okul müdürlüklerince de görülecektir. Lütfen açıklayıcı bir
gerekçe yazınız.

ffi

il / ilçe rnilli eğitim

müdürlüğü adına yıl 
:

içinde aktarılacak toplam , 

j

ödenek miktarıdır.

Her okul bütçesinden be|irli oranlarda kesilerek ilçe
kullanımına verilen rezerv ödenektir. İllilçe
müdürlüklerince okul bütçelerinden azaltılan ve

artırılan miktarlar eşit değilse,fazlalık sistem

tarafından i|çe bütçesine aktarılır, eksik gelmesi

okulun tahsis durumu, hatalı

ve tutarsız bilgi girişi ile ilgili

uyarılar bu kısımda
görüntülenir ..,,

il,,,, ,l,."

i l I j', : i ı ,t.,il] , :. ,| ,| .l,.. ..,-l
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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Okul Bazlı Bütçeleme Kılavuzu

8üfçeleıııe §jsrerni Okul Çkrş n iş rı :

dlüe taJeo

ıawü

(ıf,ar4rü

lıİıalk4

ıırlrl 
'ı 

xr,1.A}§ı
oır hr...ffi İdrc,rıü..ry4Ü» orii, 

'{^e$fn,

'3 
z'J,

r"i,,n...li,,:.,]:,.,j1,1l..i!]a,:14Ji;.j,l*J,;t]:,Iiiaii.ilırjjd;!ilü,!?İ]].:',ır,}i..,J,lı,,!].l.]

'hs*glnirl Mts]t ,t d,ç! ]i]6 iı./5,r*ğ.i.r| )$rn*], §r n!l*1 aıal }!i,!,i!§ lt:|d! ş,ri!ı§] dai,{! crrJ,ra

s|üii4 pri.i ra.r.:J],.
ğ[n{ ğ jj kd}ia (. ei n&*ıldıİi)

ğ Lriiii t1' ı.xıirdğ, Yıi iİanr wl!a\4i':..şi, *rrAİ n,irdl ri§1.6j; n:lij r$ hl $Jr*rı.
ğ st-N(..i Yditlhr ujİ(ı ".i ]i\i drl .ri! i!].li€; !i'lr|.,; iı:ıoi,i.cı.ı,ğj._ıll!li:\dJ t'iijı ,i.ıal,_sı§.ll| }.1ilrii_.ltıti,,

ğrlFd'n':^4ff|jrrb;t{ğieğL/*t||ı,L4:d1.1l,Ynl^jıaİfr|İ$trlt,,ı ı}te,iyi:ı6ş.,1ar;uu,,i!J?j.çlJ]l1$§AaJ|rğiğ(t|!İ

'l'iJ§nii|].*iis.İiil,l.:;İjainrrirlIJri!].iış.lnı111rnt.röid...a.n.,lrJrn:ır;ı}rtü|n)r]+a]ıİ,

oxuı- içiıı yAptLAıı xARCAHALAR
.:l.:.:. ]..ii- ]iiji.j .i,j: ıli];,..; ir_.iı].]İ i:!j-a: iii Ji, {il) i(iı|l ,iii;l.

:],; j.i

] l.i jii

belirlenen ödenek
planlamalıdır|ar.

illilçe milli eğitim müdürlüğü Genel Müdürlükçe
hesaplanan ödenek miktarında gerekçesini yazmak
kaydıyla değişiklik yapabilir. Okul müdürlükleri

Okul müdürlükleri yıl içinde 03,2 harcama kaleminden
okulları için yapılan her türlü gideri kaydetmek

zorundadır. Bu bi|giler okul, derslik ve öğrenci başına
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MEB Temel Eğltim Genel Müdürlüğü

Okul Bozlı Bütçeleme Kılavuzu

§ütçeleme Sjştsıni Ödsnek Taiıp §kranı:

,"1 u

miktarlar girilip kaydet butonuna basınca

W§Ş"#j§.-""" .."-

İllilçe milli eğitim müdürlükleri herhangi bir okula
planlanmayan rezerv ödenek için de talepte

yazılmak zorundadır.

bulunabilirle. Bu tür taleplerde ayrıntılı gerekçe 
.o,'

yazılmak zorundadır. " "'

il/ilçe için toplam talep miktarı bu alanda
... görüntülenecektir.,-. :- - -- - ,*-* "

i**ıöüii ,

ıffiıı§rıEı§ı ğffi ffi
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