
T.C.
TONYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ıüil,I*,.,

Çs"}iAtiı§_.4.t-_.§

29.06.2015Sayı : 3540l 977 -|25.99-E.6698582

Konu: Y ozgat Güzel Sanatlar
Lisesine Ögrenci Alımı

DAĞITIM YERLERiNE

İıgi :Trabzon Valiliği iı Milli Eğitim Müdİırlüğtıntın 2610612015 tarih ve

65 5 440 67 - | 25 .99 -E.66265 48 sayılı yazısı.

Trabzon Valiliği İı vıilli Eğitim Müdürlüğünün 'Yozgat Gtizel Sanatlar Lisesine
Ögrenci Alımı'konulu yaz;sl ekte gönderilmiş olup :

Gereğini rica ederim.

Ziya DURMUŞ
İlçe Milli Eğitim Müdürü

EK:
|- Yazı (2 Sayfa)

Dağıtım:
-Ti.im Ortaokul Müdürlüklerine
-Tüm Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerine

Hükifunet KonağıEk Binası 61500 Tonya/Trabzon
Elektronik Ağ: tonya.meb. gov.tr
e-posta: tonya6 l @meb.gov,tr

uuveıl
lmza|ı i

Ayrıntılı bilgi için E.ALBAYRAK Şb. Müdürii
Emre BEKAR MemurTel: (0 462) 88l24 8l

Faks: (0 462) 88 l 24 8 l



T.C.
yozcAT vaı-iı-iĞi

iı ıııiııl Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 38307900 l l0.06.01 16556270

Konu :Yetenek Sınavı.

Web : http://yozgat.meb.gov,tr
e-posta: ortaogretİm66@meb. gov.tr

vaı,iı-iĞiNp
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

lgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün l8/05/20l5 tarihli ve
83203306- 1 0.06.0 1 -E. 5 l 57 644 sayılı 20 l 5/l 4 No'lu Genelgesi.

iıimiz Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi'ne ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b)

Genelge doğrultusunda 20|5-2016 eğitim-öğretim yılı için 29 Haziran-O3 Temmuz 2015

tarihlerinde yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Konuya ilişkin smav programı ekte gönderilmiş olup, iliniz öğrencilerine gerekli

duyurunun yapılması hususunda;

Bilgilerinizi arz ederim.

Saim KUŞ
Vali a.

iı naiııi Eğitim Müdürü

Ek:
Sınav Programı (1 sayfa)

Dağıtım:
80 İl Valiliğine

Aşağı Nohutlu Mah.Hükümet Konağı MEM.3.Kat Ortaöğretim Şube Müd. Ayrıntılı Bilgi: S.AKSES Şef

25.06.20l5

Tel: (0354) 2l2 27 27-28-29 (Düili-l l26)
Faks:(0354) 21227 06

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb,gov.tr adresinden137b-fffb-30d3-a974-44d2 l<oau ite teyit edilebilir
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Sayı : 65544067 -|25.99-E.6626548
Konu: Yozgat Gtizel Sanatlar

Lisesine Ögrenci Alımı

AHükümet Konağ 61040 TRAZON
Elektronik Ağ:www.trabzon.meb. gov.tr
e-posta ortaogretim6 l @meb.gov.tr

T.C.
TRABZON VALİLiĞi

iı ı,ıiııi Eğitim Müdürlüğü

26.06.20|5

Ayrıntılı bilgi için :G, MEMiŞKAPTANOĞLU Şb.Md., R. BEKTAŞ Şef
Tel : (0462)2302094-|109-113l Faks :(0462) 2302096

DAĞtTtM YERLERiNE

İlgi :Yozgat Valiliği İl lılilli Eğitim Müdürlüğünnn25106/20l5 tarihli 38307900/10.06.0l/
E .6556270 sayılı yazısı.

Yozgat İİ Milli Eğitim Müdürlüğünün Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesinin
2015-2016 eğitim öğretim yılı için yetenek smavı ile öğrenci a|acağına ilişkin yazısı ekte
gönderilmiştir.

Yazının ilçeniz öğrencilerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek:
Yazı ( l sayfa)

Dağıtım:
Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb,gov.tr adresinoen38ea-df2[9-30dc-a38b_f6f0 ı.oau iIe teyit edilebiIir,
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