
T.C
BULANI K KAYMAKAHİİ-İĞİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

vüıünı-üĞırııp

İügi: vıuş İı ıırılııi Eğitim Müdürlüğünün 03.05.20l7 tarih ve 6217639 sayı|ı yazısı.

İlgi Ylzı gereğince Okullarımızda kullanılabilir durumda olan ihtiyaç faziasıöğrenci
Slra maSa takımları ile tamirat ihtiyacı olan ve hurda durumunda olan öğrenci sıra masa
takımlannın tespit edilerek, ihtiyaç faz|asıolan sıraların ihtiyacı olan okullara verilmesi,
tamirat ihtiyacı olanların ise tamir edilmesi planlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak ekte sunulan çizelgenin doldurularak Muş iı vtidtırltıgtıne
gönderilmesi iÇin 1l .05.20l 7 tarihine kadar müdürlüğüınüze gönderilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Deniz EDİP
ilçe Milli Eğitim Müdürü

Ek: l Adet Tablo

Sayı : 55895820-809.0l -E.6561169
Konu: Öğrenci Sıra Masaları Hk.

Adres: Zaf'er Mah49-500 Bulanık / lVlUŞ

Weh: lrttp:/ibulan ik.meb.gov.ır h;-posııı: bu lıın ik-l9/ıiımeb.gııv.tı

09.05.2017

Ayııırıı lı bilgi için:H,TUI{ŞAK
-l'el: 

0436 _lll 20 25 Faks: ().1_]6 3| l 25 :5

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştlı. http:i/evraksorgu.meb.gov.tr adresinden c170-2435-30bl-b585-c3cc kodu ile ıeyit edilebilir
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Okullarımızda kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası öğrenci sıra masa takımlarıile tamirat ihtiYacı olan ve hurda <iurumunda olan öğrenci sıra masa takımlarının tespit
edilerek, ihtiYaÇ fazlası olan sıraların ihtiyacı olan İkullara verilmesi, tamirat ihtiyacı
olanların ise taııir edilmesi planlanmıştır,

Konu ile ilgili olarak ekte sunulan çizelgenin doldurularak |2,05.20l7 tarihine kadar
müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

luletin İLCİ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

EK:
l- Çizelge (l sayfa)

DAĞITIM
İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Merkez İlkokul, ortaokul ve
Lise Müdürlüklerine

Muş Mitli Eğitinı Mildürliiğii
İstasycın C]ad.MlJŞ
d-posta :,rlrınal inr49l.!)nıeb"grıv.lr

Sayı : 470936521809.0ll6217639
Konu: ÖgrenciSıra Masaları Hk.

03.05.2017

Aynntılı bilgi için: Raııazaı,ı AYDIN A.Sayınanı
Cep: 5057758450
Tol: (0 436) 2l2 l0 l2
Faks:1(}]]2) 2t2 l2 I0

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4C98-602d,3e26-a7b3-B9b3 kodu ile teyit edılebilir
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