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KAYMAKAMLIGINA
İlçe Mitli Eğitim Müdürlüğü

MuŞ Valiliği il Yazı İşleri Müdürluğunün 0710912017 tarih ve 5323 sayılı yazısında;
Bakanlığınıız Stareteji GeliŞtirme Başkanlığının l80 gtinlük Eyleıı planı kapsamında; ,,Biz
Anadol uyıız proj es i "n i ıı hayata ucçiri l eccği bel i rti l mekrcdir.

ProjeYle Doğıı lc Güıleydoğıı Aııadolu BölgclerincJeki öğrcııcilerin ülkcmizin farklı
Şehirleriı-li ziyaret etnıeleri sağlaı,ıarak, ilIer arasıı-ıda kardeşlik köprüsüııün kurulması ve
kardeŞlik ruhunuıı geliştiritmesi. terör örgütleriııin istisıı-ıarından ve kcıtti alışkanlıklarıı-ıdan
uzak tutuiınası, kardeşlik ve huzura katkı sunı-ılınası, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin
paylaşılnıasının hedefl endiği belirti lmektedir.

Söz konusu proje kapsamıııda Aydııı iline 17-20 Kasım 20l7 tarihlerinde
gerÇekleŞtirilen geziye katı|ınak iizere iliı-ıriz okullarıııda öğrenim gören ekli listede bilgileri
Yazılı öğrencilerin izinli, ,ziyaret kapsaınında öğreııcilere refakat edecek öğretmenlerin ise
görevli izinli sayılınalarının uygun görüldiiğüne dair Valilik Makamından alınan l3llll2017
tarih ve 19lı12329 sayılı olur ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

ı,,letin İlCİ
Valı a.

Milli Eğitim Müdürü

EKİ:
1-Valilik Onay Örneği
2-Ögrenci ve Öğretmen İsin-ı Listcsi (2 Sayfa)

DAĞITIM:
Bulanık ve Malazgift Kaymakamlıklarına
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VALiLİK MAKAMINA

Muş Valiliği Il Yazı lşlcri M{.idtirliiğıintin 07l09l20l7 tarih ve 5323 s'avılı yazısında;
Bakanlığımız Stareteji Geliştirııre Başkaıı[ığıırıııl80 günliik lıyleın Plaııı kapsaınıııda; "Biz
Anadoluyuz Projesi"nin hayata gcçirıleceği belirtilınektedir,

Projeyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerındeki öğrencilerin ülkemizin farklı
şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak, iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve
kardeşlık ruhunun geliştirilı-ı-ıesi, terör örgütlerinin istisıı-ıarından ve kötü alışkanlıklarından
uzak tutulması, kardeşlik ve huzura katkı suııulırıası, iller arasıııda kültürel ve ortak değerlerin
paylaşılmasının hedefl endiği belirtilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İlkogretim ve Ortaöğretin-ı Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliğiniır 21lğ maddesinde "okulun bulunduğu i|/ilçe sınırları içinde sosya| etkinlik
kapsamında yapılacak gezilerle ilgili ona1, okul müdürlüğünün önerisi üzerine il/ilçe
milli eğitim müdürünce, il sınıriarı dışına yapılacak gezilerle ilgi|i onay ise il/ilçe milli
eğitim milli eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine mülki amirce verilir"deırilırıektedir.

Söz konusı"ı projc kapsaı-ıııııcltı iliı-ı-ıizc bağlı lıinı ilçclcrcleki okiıllarcia öğrenim gören
ekli listedc bilgileri yazllı öğrcncilcriıı Avdın ilinc l7-20 Kasıııı 2()|1 tarilılerınde
gerçekleştirilecek olan gcziye katılmak üzere izinli sayılmaları, ziyaret kapsamında
öğrencilere refakat edecek öğretmenlerın ise görevlı izinli sayılmaları ve havayolu ile
ulaşımlarının 2017 yılı ilgili I-ıarcama kaleıninden ödenmesi müdürlüğümüzce uyglın
gönilmektedir.

Makaınlarınızca da uygun görülınesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Metin İL.Cİ

Milli lığitim Mtidürü
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