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Afyonkarahisar Valilili Ozel Kalem MtidtirltiEti'ntin 08/1112016 tarihli ve 11043
saytlt yaztsr.
b) Valilik Makammrn 2Illl12016 tarihli ve 13146489 sayrh Oluru.

: a)

ilimizde Devletin ve Hrikiimetin temsilcisi, il genel idaresinin bagr ve mercii
konumundaki Valimiz Bagkanhfirnda vatandaglanmztn istek, tineri ve gikdyetlerini ahp
de[erlendirmek amacryla, vatandaglammzm kendilerine veya ilgili idari birimlere
miiracaatlan beklenmeden, do!rudan temas kurmak suretiyle, toplumun tiim kesimlerine
ulagacak bir gekilde kaymakamlar, il idare gube bagkanlan ile toplumun farkh kesimlerinin
katrldrgr diizenli toplantrlar y apiacapr bildirilmigtir.
Bu gergevede ilgi (a) yazr gerefi; Yali Aziz YILDIRIM bagkanhfrnda; it Vtitti
Egitim Mudiirii Metin YALQIN'rn sorumlufunda; il Milli Egitim Mtidtirltilti Ydneticileri,
merkez ve merkeze ba$r t0m ilkokul Miid0rleri, ilkokuldan birer dfretmen ve ilgili ilkokulun
okul aile birlili yoneticisinin katrhmlarr ile, 03/01/2017 tarihinde saat:15.00 'da Affon Lisesi
Konferans Salonu'nda toplantr yaprlacak olup, toplantrya iligkin ilgi(b) Valilik Oluru, yazrmv
ekinde g<inderilmigtir.
Bilgilerinizi ve ilgili toplantrya katrlmak iizere, Miidiirlti[timtiz Ydneticileri, ilgili
Mtidiir ve dfretmenlerle, okul aile birlifi ydneticilerinin belirtilen yer ve zamanda hazr
bulunmalan hususunda;
Gere$ini rica ederim.

Metin YALQIN
it tvtitti Elitim Miidrini
EK:
- Olur

(l

Sayfa)

DAdITIM

:

Gereli:
- Miidtirliiltimiiz Ydneticilerine
- Merkez ve merkeze balh resmi iltokul
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- Afuon Lisesi Mi.idiirlt!"i.ine
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E-Posta
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- Sn.Vali AzizYILDIRIM'a
- Sn.Vali Yardrmcrsr Erhan GLINAY'a
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;Karaman ls Merkezi 5.Kat(Al9) AI'YONKARAHISAR
:afron.meb.sov.tr
:ozelburoO3(@meb.gov.tr

Bu ewak gltvenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresiuden
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kodu ile teyit edilebilir
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VALILIK MAKAMINA
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igigleri Bakanhlr iller idaresi Gen. Mtid.'ntin 011112016 tarihli ve 8154 sayrh yazrsr.
b) Afyonkarahisar Valiligi Ozel Kalem Miidiirltigti'ntin 08/1 l/2016 tarihli ve 11043

: a)

sayrh yazrsr.

Ilimizde Devletin ve Hi.iktimetin temsilcisi, il genel idaresinin bagr ve mercii
konumundaki Valimiz Bagkanhlrnda vatandaglanmrzm istek, cineri ve gikdyetlerini ahp
delerlendirmek amacryla, vatandaglanmrzrn kendilerine veya ilgili idari birimlere
miiracaatlan beklenmeden, doirudan temas kurmak suretiyle, toplumun ttim kesimlerine
ulagacak bir gekilde kaymakamlar, il idare gube bagkanlan ile toplumun farkh kesimlerinin
katrldrlr dtizenli toplantrlar yaprlacalr ilgi (a) sayit yazt ile bildirilmigtir.
Bu gergevede ilgi (b) yan gereli; Vali Aziz YILDIRIM bagkanhlrnda; it Vtitti
ESitim Miidiiru Metin YALQIN'rn sorumlu$unda; merkez ve merkeze balh tiim ilkokul
Miidtirleri, her ilkokuldan birer ci$etmen ve okul aile birligi bagkanlarrnrn da katrhmlan ile,
0310112017 tarihinde saat:15.00 'da Afuon Lisesi Konferans Salonu'nda toplantr yaprlmasr
planlanmaktadrr.

Makamlarrnrzca dauygun gcinildtigii takdirde sciz konusu toplantrnrn belirtilen yer ve
yaptlmastnr,
tarihte
toplanhya katrlacak olan personellerin, yolluk ve yevmiyelerinin 6245
saytlt Harctrah Kanununa gdre 2017 Mali Yrh Merkezi Y6netim Btitgesinin 03.03 tenibinden
kadrolannm bulundulu kurumlarrnca ddenmesini ve ilgili personellerin g<irevli-izinli
saytlmalannr,
Tensiplerinize arz ederim.
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