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Eğitim Bakanhğl ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün l2l10/2016 tarihli ve
7 1287 530-841.02.01 -E.1 | |96372 sayılı yazısı.

İtçemiz genelindeki Ortaöğretim Kıırumlarında öğrenim gören burslu öğrencilerin 20l6
yılı 3 üncü üç ayhk yurt içi burs ücretlerinin, 01 Temmuz -30 Eylül 2016 tarihleri dikkate
alınarak Mal Müdürlüklerine gönderildiğine ilişikin ilgi yazı ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve yaam:,z|n ilgili Okul Müdürlüklerine iletilmesini rica ederim.

Serdar

YURDABAKAN

Vali a.
Milli Eğitim MüdürV.

Eki: İlgi Yazı ( l Sayfa)

Dağıtım:
19 İlçe Kaymakamlığına
(İtçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
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Sayı

1287530-841.02.0l -E.
Konu 2016/3 üncü Üç Aylık
7

1 1

l963,/2

12.10.20l6

Yurtiçi Burs Ücreti

VALiLİĞiNE
(1l

İlgi

:

Milli Eğitim Müdiirlüği.i)

İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal
YardımIar Yönetmeliği.

İliniz merkez ve ilçelerdeki Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaöğretim kurumlarında
öğrenim gören burslu öğrencilerin 2016 yılı 3 üncü üç aylık yurt içi burs ücretleri; 01
Temmuz -30 Eylü1 2016 tarihleri dikkate alınarak, 1990 (burs göstergesi) rakamının 0,093259
olan memur maaş katsayısı ile çaıpımı sonucu 3 aylık olarak hesaplanmış ve bir öğrenciye net
556,'76 TL ödenmek izere,2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kurumsal kodu 13.01.32.00,
fonksiyonel kodu 09.2.1.00, finans kodu 1, ekonomik kodu 05.4 olan ortaöğretim hizmetleri
teıtibinden (Ek-2)'deki cetvelde tarihi ve numaras1 yazılı ödenek gönderme belgesi ile
okulların bağlı bulundukları saymanlık/mal müdürlüklcrine gönderilmiştir.
Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardaki e-Burs modülünden sorumlu kişi;
http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki e-Burs Modülünden burs işlemlerine girip, sırasıyla
"burslu öğrenciler" "öğrenci bilgileri" "yazdır" butonunu hklatıp, "burslu öğrenci listesi",
"2016/3 üncü dönem ödenek dağıtım cetveli"nin çıktısını Genel Müdürlüğümüzün
http://ogm.meb.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümünde yayınlanan 2016/3 üncü üç aylık
ödenek göndeıme yazısı ile birlikte ödeme emri belgesine ekleyerek harcama birimine teslim
edecektir.

Okul müdürlükleri burslu öğrencilerin Temmuz, Ağustos ve Eylül 2016 aylarına aiı
1.urtiçi burs ücretlerinin ilgili saymanhklardan alınmasını ve "201,613 üncü Dönem Burslu
Öğenci Listesi"nde isimleri bulunan öğrencilere ödenmesini sağlayacaklardır.
İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, ödeme yapacak okul müdürlüklerine rehberlikte
bulunarak, öğrencilerin mağdur olmamaları ve yurtiçi burs ücretlerinin ivedilikle ödenmesi
için gereken tedbirleri alacaklardır.
Gereğini rica ederim.
Mehmet BÖLÜCEK
Rakan a_
Daire Başkanı
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Sayı : 18802389-841.02.0l-E.l 1339396
Konu: 20l613 üncü Üç Aylık
Yurtiçi Burs Ücreti

14.10.20|6

KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe

Milli Eğitim Müdürliiğü)

iıgi: ıriııi

ngitım Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün l1l10/20l6 tarihl,i ve
980299'731245.04/11 t l l606 sayı[ı yazısı.

İlçemiz genelindeki Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve İmam-Hatip Oılaokullarında
öğrenim gören burslu öğrencilerin 2016 yılı 3 üncü üç aylık yurt içi burs ücretlerinin, 0l
Temmuz -30 Eylül 20l6 tarihleri dikkate alınarak Mal Müdürlükierine gönderildiğine ilişikin
ilgi yazı ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve yazlmvn ilgili Okul Müdürlüklerine iletilmesini rica ederim.
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D45.04l 1l1 1 l606
Konu: 20l6,3 üncü Üçaylık Yuniçi
Burs Ücreti
: 98029973

l1.10.2016

VALiLiĞiNE
(iı Miııi Eğilim Müdürlüğü)

İlgl

:İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatıhhk, Burs ve Sosyal Yardımlar

Yönetııeliği.

İliniz merkez ve diğer ilçelerdeki Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve İmam-Hatip
Ortaokullarında öğrenim gören burslu öğrencilerin, 2016 yılı 3 üncü üçayhk J.ıııtiçi burs
ücretleri; 0l Temmuz-3O Eylül 2016 tarihleri dikkate alınarak, 1990 (burs göstergesi)

rakamının 0,093259 olan memur maaş katsayısı ile çaıpımı sonucu 3 aylık hesaplanmış ve bir
öğrenciye net 556"76 TL. ödenmek üzere, 20l6 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kunrmsal
Kodu 13.01.37.00; Fonksiyonel Kodu 09.2.2.00, Finans Tipi l, Ekonomik Kodu 05.4
tertibinden olan Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler için
Ek-l'deki cetvelde tarihi ve numarast yazılı ödenek gönderme belgesi ile okullanmızın bağlı
bulundukları saymanlık/mal müdürlüklerine gönderilmiştir.

Burslu öğrencisi bulunan okul müdürlükleri; htç://dogm.meb.gov.tr adresindeki
"DIJYURULAR" bölümünde yayımlanan "2016/3 iincü üçaylık ödenek gönderme yazısı" ile
e-burs modülünden aldığı "2016/3 üncü Dönem Ödenek Dağıtım Cetveli"nde belirtilen
öğrenci sayısı ve okuluna tahsis edilen ödenek miktarı kadar "ödeme emri belgesi"
düzenleyip, burslu öğrencilerin Temmuz, Ağustos, Eylü1 2016 aylarına ait yurtiçi burs
ücıetlerinin ilgili saymanlıklardan alınmasını ve "201613 üncü dönem burslu öğrenci
1istesi"nde isimleri bulunan öğrencilere ödenmesini sağlayacaklardır.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürtükleri ödeme yapacak okul müdürlüklerine rehberlikte
bulunarak, öğrencilerin mağdur olmamaları ve 1uıliçi burs ücretlerinin geciktirilmeden
ödenmesi için gereken tedbirleri alacaklardr.
Gereğini rica ederim.
ihsan ERKUL
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
B. Planı

Ayrııtılı bilgi
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