T.C.
MUS VALiLiGi
il Milll Egitim MtidiirlUgti

SaYl :47093652-840-E.5746043
Konu : DonatIm Odenekleri

24.05.2016

............................................KA YMAKAMI.,lGINA
(ill(e Milli Egitim Mtidtirltlgti)
Bakanhglmlz Destek Hizmetleri Genel Mtidiirltlgtintin DonatIm Odeneklerine ili~kin;
18.05.2016 tarih ve 5586473 saYlh yazlSl ekte gonderi1mi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim .

Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim Mildtirti

EKLER
Ek 1- Yazl (1 sayfa)

DAGITIM
1. Ttim ill(e Kaymakamhklanna
2. Merkez ill(ede Bulunan Ttim Okul ve Kurum Mtidiirltiklerine

Bq evrak giivenli elektronik imza He imzalanml~tlr. bttp:!levraksorgu.meb.gov.tr adresinden

acld-4089-376c-a4Sb-b127 kodu ile teyit edilebilir.

T.e.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
Destek Hizrnetleri Genel Miidiirliigii

SaYI : 76198665/841.01.0115586473
Konu : Donanm Odenekleri.

18.05.2016

DAGITIM YERLERiNE

ilgi: Milli Egitim Bakanhgl Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigiiniin 04/04/2016 tarihli ve
76198665/841.0111282414 sayIll yazlsl.
Mevcut okul/kurum ta~mlr ihtiyaylannm Mebbis e-talep modUlii iizerinden (2016-2017
egitim-ogretim Ylh iyin 3-28 Subat 2016 tarihleri arasmda) Bakanhglmlza iletilecegi, onceki
yIllara ait ta~lmr taleplerinin dikkate almmayacagl, sistem dI~mda yazIlI olarak bildirilen
taleplerin degerlendirilmeyecegi, yeni okullkurum/pansiyon bilgilerinin e-yatmm proje takip
modUliinden girilmesi gerektigi, deprem, yangm, sel vb. durumlarda ortaya ylkabilecek
ihtiyaylarm yazdi olarak talep edilebilecegi hususlan ilgi yazl He Valiliklerimize duyurulmu~tur.
Buna gore; gerek e-talep gerekse e-yatmm modiilleri tizerinden alman bilgiler
dogrultusunda iyinde bulunulan her mali yll iyin odenek planlamasl yapIlmakta ve bu planlama
esas ahnarak donatlm odeneklerinin kullarumma ili~kin Detayh Uygulama Program I
hazulanmakta ve uygulanmaktadlr.
Ancak, hem sistem dI~l ta~mlr talepleri iyin hem de mahalline odenek gonderilmedigi halde
onceden harcama yapllarak Bakanltglmlzdan yazdI ve sozlii olarak odenek talep edilmesi Detayb
Uygulama Programlanmn uygulanmaslill olumsuz yonde etkilemektedir.
Bu sebeple; donatlm odeneklerinin verimli, aktif ve planlamaya uygun ~ekilde kullammmm
saglanabilmesi amaclyla, sis tern dl~1 iletilen ta~mlr talepJeri ile odenek tahsis ediJrnemi~
olrnasma ragmen BakanbglmlZ bilgisi dl~mda rnahallinde onceden abrn yapdarak
kar~lbgmda talep edilen odenekler degerlendirmeye almmayacaktIr.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili okullkurum miidiirliiklerine duyurulmasl geregini onemle
rica ederim.

Bahattin GOK
Bakan a.
Genel Miidiir V.

DAGITIM:
BPlam

Atatiirk Blv. No:98 Kat:4 C flIok 06648 Klzllay/ANKARA
ElektronikAg: \vww.meb.gov.tr
e-posta: dhg_araclaryayimlar@meb.gov.tr

Aynntlh bilgi i;;in: Nebahat lJLGEY ($et)

Tel; (0 312) 4131932

Faks: (0312) 417 1461

Bu evrak gtlvenli elektronik imza ile imzalanml~lr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden ef05-cdda-37b5-a 140-226a kodu iJe teyit edilebilir.

