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…/…/2006

Konu : Ödenek

……….…………………. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda Genel Lisesi, Anadolu, Fen, Anadolu Güzel
Sanatlar, Sosyal Bilimler ve Spor Lisesinin 2007 Mali yılı bütçesinden tahsis edilecek
ödeneklerin dağıtımı yapılacak planlamaya göre yürütülmektedir.
Ödenek istem çizelgesi ekte gönderilmektedir.
Yazımız ekinde gönderilen çizelgenin çoğaltılarak Genel Müdürlüğümüze bağlı
liselere gönderilmesi, açıklamalar doğrultusunda eksiksiz doldurulmasının sağlanması, okul
bilgilerini içeren bölümde boş yer bırakılmaması, cevapların resmi kayıtlara uygun olması,
ödenek taleplerinin bütçe imkânları dikkate alınarak tutarlı olmasına özen gösterilmesi ve
Valiliğiniz görüşü ile birlikte en geç 25/12/2006 tarihine kadar toplu olarak Bakanlığımıza
gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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AÇIKLAMALAR
1-01.1 Personel Giderleri, 02.1 Emekli Keseneği ve 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri
ödenekleri okullar düzeyinde değil, Saymanlık/Mal Müdürlükleri düzeyinde
gönderilmektedir. Okul Müdürlükleri tahakkuklarını Saymanlık/Mal Müdürlüklerine
sunmaları ödenek yokluğu durumunda belgeye dayalı olarak ek ödenek isteğinde
bulunulmalıdır
2-Kısmi zamanlı personelin 01.4 Ücretleri ve 02.4 SSK. Primleri mali yıl (OcakAralık) dikkate alınarak istenmelidir. İstekler gerçeği yansıtmalıdır. Çalıştırılan kişilerin adı
ve soyadı ve adlarına aylık tahakkuk ettirilen ödenek miktarı mutlaka belirtilmelidir.
Aksi takdirde gönderilen yazılar işleme alınmayacaktır.
3-Okullarda çalışan personelin giyecek ödeneğinin ödenmediği bu personelin mağdur
edildiği Bakanlığımıza gönderilen ödenek isteklerinden anlaşılmıştır. Söz konusu personelin
mağduriyetinin önlenebilmesi için okullara 03.2 Tüketim Mal ve Malzeme Alımları olarak
gönderilen ödenekten karşılanacaktır.
4-Dairemize bağlı okulların ödenek duyuru yazıları Valiliklere (Milli Eğitim
Müdürlüğü) gönderilirken yazı ekine konan listede okul isim listesi yerine her okulun Analitik
Bütçeye göre bağlı bulunduğu saymanlık, okul birim kodu ve ödenek miktarını belirten liste
eklenmektedir. Ancak, söz konusu listedeki ödeneklerin ilgili okul müdürlüklerine
duyurusunun yapılmadığı tespit edilmiştir. Okulların bu konudaki mağduriyeti önlenmelidir.
5-Pansiyonlu okullardaki parasız yatılı öğrencilerin tedavi ve cenaze giderleri de diğer
personelde olduğu gibi 03.9 ekonomik kodundan karşılanmaktadır. Öğrencilere 01.5
ekonomik kodundan gönderilen harçlıkların öğrencilere zamanında ödenmesi sağlanmalıdır.
6-03.3 Yolluk istekleri (geçici, sürekli ve tedavi) diğer ödeneklerle birlikte belirtilerek
veya başka Dairelere ait yolluklarla birlikte isim okul ve tahakkuk miktarı belirtilmeden
istenmektedir. Bu da zaman ve kaynak israfına sebep olmaktadır. Bunu önlemek için
bahsedilen hususlara dikkat edilmelidir. Ayrıca, 20006 yılında yolluk alamayan personelle
ilgili olarak ilgili okullarca 2007 yılında yeniden yolluk isteğinde bulunulacaktır.
7-Okulların ödenek isteklerindeki okul, bina, derslik sayısı, eğitim şekli ısınma şekli
kullanılan yakıt öğrenci sayısı gibi bilgilerin doğruluğunun Valiliklerce (Milli Eğitim
Müdürlüğü) incelenmeli, ödenek istekleri tutarlı olmalı ve bütçe imkânları da dikkate
alınmalıdır.
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