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Okullarımız MEBBİS’e giriş yaptıktan sonra,

Sol tarafta yer alan menüden Ödenek Takip Modülü Bağlantısına 

tıklayarak giriş yapacaklardır.
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Okul Müdürlükleri 

tarafından, Ödenek 

İşlemleri başlığı altında 

bulunan Ödenek Talebi alt 

başlığı ile talep oluşturacakları 

ekrana ulaşacaklardır.

Yeni düğmesi ile talep 

başlatacakları ekranı 

açacaklardır.
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Not: Bu ekranda, istenirse, okul için daha önce oluşturulan 

talepler listelenebilir.



Okul Müdürlükleri, 

olarak ihtiyaç duyulan 

küçük onarım türünü seçecek,

tadilat için Proforma 

Fatura ile okuldan talep edilen tutar 

girecek, (KDV Dahil)

tadilatın içeriği ile ilgili 

ayrıntılı yazacak,

olarak tadilat için firma/firmalar 

tarafından verilen Proforma Fatura veya 

Teklif Mektubu (JPEG veya PDF 

formatında ve okunaklı) yükleyecek ve

düğmesi ile talep kaydını 

oluşturacaklardır.
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Okul Müdürlükleri, 

uyarısını gördükten 

sonra,

düğmesi ile İl/İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerinin onayına 

göndereceklerdir.
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Okul Müdürlükleri, 

uyarısını 

gördükten sonra,

düğmesi ile 

başka bir talep başlatabilir,

düğmesi ekrandan 

çıkabilirler.
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Okul Müdürlükleri, 

uyarısını 

gördükten sonra,

düğmesi ile 

başka bir talep başlatabilir,

düğmesi ekrandan 

çıkabilirler.
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Okul Müdürlükleri tarafından, Ödenek 

İşlemleri başlığı altında bulunan Ödenek Talebi 

alt başlığına tıklayarak:

- talep oluşturacakları,

- Kurumda Bekleyen ile sisteme girdikleri ama 

onaylamadıkları,

- İşlem İçin Gönderilen ile Milli Eğitim 

Müdürlüğü Onayında bekleyen,

- MEM İşleme Alınan ile Genel Müdürlük 

Onayında bekleyen,

- Birim İşleme Alınan ile Genel Müdürlük Onayı 

verilmiş,

- Maliye Aşamasında ile Ödenek Gönderimi 

yapılan/yapılmakta olan,

- Birim Reddedilen ve Düzeltme Bekleyen 

taleplerini görebileceklerini görebilecekleri, 

düzeltebilecekleri, silebilecekleri akran 

üzerinden taleplerini takip edeceklerdir.
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İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

tarafından, Ödenek İşlemleri

başlığı altında bulunan Ödenek 

MEM Onay alt başlığına tıklayarak 

okulların oluşturduğu talepleri 

onaylayacakları ekrana ulaşacaklardır.
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İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, 

«03.8 KÜÇÜK ONARIM» 

seçecek,

- «03.8.1.02 > Asansör Tadilatı»

- «03.8.1.02 > Bağlantı Bedeli(Doğalgaz)»

- «03.8.1.02 > Çatı Tadilatı»

- «03.8.1.02 > Elektrik/Su Tesisatı Tadilatı»

- «03.8.1.02 > İç Cephe Boya»

- «03.8.1.02 > Kalorifer/Kombi Tadilatı»

- «03.8.1.02 > Kapı/Pencere Tadilatı»

Seçeneklerinden her birini ayrı ayrı seçerek, 

alanından «Bekleyen» seçerek,

düğmesi ile okulların yapmış olduğu 

ödenek talepleri listelenecektir.

düğmesi ile (Kırmızı Klasör 

Simgesi) yapılan taleplerin ayrıntısı incelenerektir. 

tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak 

talepler onaylanacak veya düzeltmeye 

gönderilecektir.
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İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, 

düğmesi ayrıntısı açılan talepler, 

tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak 

yüklenilen belge, işin aciliyeti vb. konular 

değerlendirilecek,

talepler onaylanacak, veya düzeltmeye 

gönderilecektir.

Not:

Gönderilecek Tutar alanında değişiklik 

yapıldığında veya düzeltmeye gönderildiğinde 

muhakkak açıklama kısmı doldurulacaktır. 
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İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, 

Tüm talepler tamamlanana kadar işlemler 

tekrarlanacaktır.

Ayrıca «Kurumda Bekleyen» talepler de 

listelenerek, kurumların taleplerini tamamlamaları 

sağlanacaktır.
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