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Milli Egitim Bakanhgl Strateji Geli~tirme B~kanhgmm TEFBis Devreden Bakiye
He ilgili yazIlan ile Dikkat edilecek Hususlar ekte gonderilmi~tir.
Ekli yazl geregi, Okul Aile Birligi ve Okul Oncesi Modullerinde gelir ve gider
i~lemlerinin sisteme kaYlt edilmesi srrasmda kullamcIlann Devreden Bakiye kIsmma sehven
giri~ yaptIklan, Devreden Bakiye ktsmma yap dan giri~lerin dfizeltilmesi iyin Diizenleme
Meniisfi altmda Okul Devreden Gfinceleme Ekram ayllml~tIr.
Geregini rica ederim.

Sebahattin EKE
Vali a.
Milli Egitim Mudiir V.
EKLER:
Yazl omegi (2-sayfa)
DAGITIM :
ilye Kaymakamhklarma
Tum okuUkurum mudurliiklerine

Bu evrak gUvenIi elektronik imza ile irnzalanml§t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

6591-9500-31 d8-b257-6585 kodu ile teyit edilebilir.
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..................... VALtLtOiNE
(il Milli Egitim MUdiiritlgu)

TEFBis sisteminde Okul Aile Birligi ve Okul Oncesi Modtlllerinde gelir ve gider
i~lemlerinin sisteme kaYlt edilmesi slrasmda kullamcIlann "Devreden Bakiye" klsmma
sehven veri giri~i yaptIklan yapIlan incelemelerden tespit edilmi~tir.
SOz konusu "Devreden Bakiye" klsmma sehven yapIIan veri giri~lerinin, il Milli
Egitim MiidiirltUderinde gorevli TEFBis il KoordinatOrlerince diizeltilebilmesi i9in TEFBis
Milli Egitim Mooiirliikleri Modiiliinde Diizenleme Meniisii altmda "Okul DevredeD:
Giincelleme Ekram" a9Ilffil~tIr.
TEFBis it KoordinatOrleri, it Milli Egitim Miidiirliikleri Modiiliine kurumsal
kullamcIlan ile giri~ yaparak ki~ise1 kullamcIlara tanlmlanan bu i~lemin aktif hale gelmesi
i9in "Yetki Giincelleme" ikonundan yetkilerini gUncellemeleri gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak yapdacak i~lemlerde dikkat edilmesi gereken hususlar yazlmlz
ekinde gonderi1mi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
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TEFBis 11 Koordinatorlerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

I~

TEFBis sistemine veri giri~i 01.01.2011 YIh itiban ile b~lahlmI~trr. Okullanmlz, bu
tarihten onceki Okul Aile Birligi ve Okul Oncesi banka hesaplarmda bulunan 2010 ytlmdan
2011 Yilma devreden geIir/gider i~lem fark1ll1 bir defaya mahsus oimak Uzere sisteme 2010
Ylb geIir/gider i~lem farkl (Devreden Bakiye) olarak sisteme veri giri~ini yapml~ttr.
TEFBis sistemi, 2011 ytlmdan itibaren hesaplamalannda Devreden Bakiye klsmma
girilen devir bakiyesini top lama dahil ederek gelir ve gider farkml otomatik olarak ana sayfa
ekranmda gostermektedir. Bu nedenle, okullar 20 II ytlmdan sonraki ytllann banka gelir gider
farkml Devreden Bakiye olarak sisteme giri~ini yapmamalan gerekmektedir.
2- il Koordinatorleri, Devreden Bakiye ekranmdaki dUzenleme/giincelleme i~lemlerini
mutlaka resmi talep yazlSl He yapmalan gerekmektedir. Okullardan telefon ve e-posta yolu ile
gelen talepier dikkate ahnmamahdlr. Resmi talep yazlSl dl~mda i~lem yapanlar yaphklan
i~Iemierden sorumiu tutulacakhr.
3- Yeni aydan okullanmlzm banka hesaplannda para olmadlgl iyin Devreden Bakiye olarak
herhangi bir rakam girmelerine gerek yoktur.
4- Devreden Bakiye duzeitme/giincelleme
bilgiler eksiksiz ve dogru giriImeIidir.

i~Iemi

yaplhrken Giincelleme ekramnda istenilen

5- Milli Egitim MiidfuIUklerimizin; okullann 2015 ytlmda elde ettikleri ve TEFBis sistemine
girmedikieri Okul Aile Birligi ve Okul Oncesi gelir ve gider i~lemlerini 15.04.2016 tarihine
kadar sisteme kaYlt etmeleri konusunda gerekli yah~malan yapmasl gerekmektedir.
6~ TEFBis sisteminin giivenilir ve saghkh bir ~ekilde i~letilmesi iyin kurumlanmlz, 2016

yIlmda elde edilen Okul Aile Birligi ve Okul Oncesi gelir ve gidederinin banka
hesaplanndaki son ekstra bilgilerini, i~letme defterindeki en son gelir ve gider toplamlanm ve
TEFBis modiilleri ana sayfa ekranlarmda hesaplanan bakiyelerinin uygunlugunu kontrol
etmeleri gerekmektedir.

