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I].6960803 sayılı yazısı.
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I1.1}.Ortaöğreliıı,ı Cenel Müdürlüğü'nün l8l05l20l5 tarih ve20l5ll4 sayılı

,,ııelgesi.
ıiz Merkez Mı_ızal'l'er Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğünnn03/07l20l5

ı i]ıli ve 99656750l125.0l -l7 l sayılı ya^g.

l ıi) Yijııelnıeliiı ıc ilgi (b) Genelge doğrultusunda 20l5-20l6 eğitİm-öğretim

) ' ıiz Merkez Mııza['l'cı,Sarısözcn Güzel Sanatlar Lisesinde yetenek sınavında resim
ıı ıııüzik alanıı-ıilı 1[i öğrencilik açık kontenjan bulunmakta olup, l3-15/07120|5
1ıı iıçık kontenjaıılaı,ai iığrenci alınacağında4 İliniz öğrencilerine gerekli duyuruların
\ ı, ii, ,,i-ısı-ısunda;
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Zekeriya ÇINAR
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

l.].. \'ı:,ı l Saytiı)

Btı , .., . t roıl ik i]lı za ile imzıı lıııııı ıştı r. http://e \ rirk:ıırgıı mcb,gov, tr adresindenbOe5 -93d3 -3 75 d-b3 0b-c430 todu ile teyit edilebilir.



]l

l,.(,,
sivıs r,ıı.iı-it-;i

§t 11 7 i1 l liı ı, Sıtı,ısiiıtıı ( j üzı:! ti:rnatlırr Liscsi N,liiılil rtüğii
7520J2

,l,.(..

siı,+s vAı.lı-ici
),.l ıız.ı flc r S iı ı.ısiizen (] iizel Sııııatlı r Lises i ]\t ü dü rl üğii

?52(ı,ı2

ı,ı i ı- ı-i ı.t ; i ı,i ı\ı N,t i: ı)i'ı Rı- i:< ; i' ı F,

sivAs

:,,ııiilıiılililıılllıi..;ıır]l;ıı(}rlittıııı.'IinıKtııtını[uı.ı\.(iııclınuli[ı.
ı ,.,, , iıjtiııı li;ıkiıtı[;gı (]ıı;ıiiirctiııt t iuıit[ \1iit{i.irli.iğttııiin lfl,i()j']()lj ıiııilıli ic lİ]](}],1(l(:'ltl,(ı6'[}i-

lı,_i!. ı. ..ıiı(:iı;.c[ §ıı,.,.-iıl,ıı..,Slı,ıı-ıi..ırı,].(ıgr+n.İ,\lıııııilcilgiti 'iı/'ı\ı'u]t}t-§jlJNtıltı(i*ııı"[gc

] , ., 
(iılçlıııı:lik gcı.ı.ui ]{ı]]-]{Jlıi llgiıiııı - i)iı,ctinı 1ıtı içiıı t,klılııııırıııl;ı ;,ıÇık lıtıııı l(ı"siııı ,ıltıııııı',lı

j i, .ı.,ik :,iıı,ıı:ı,l,İ1 1i 1İııı ,ıı:}.iı} 1ıış ln,oııtı:ııiuır bııluııııı;ık1,,ıdıı',

§ilı _ ]i., i|jjl:5{r1-1?l
Kı ','.. ,,:'ı, 5ıııil,. ı (''ııir*ı,ı,,İ .,\Irli] 1)Llr tıı'tl:.[:

,] .il.,.]()l_- ııııilı!.,ıiıııIr: trt.,ı)- 1ırtlı_ııı;ııı kıııılcııİııı[;ırı iiğrcııcİ lılııııı

ı]l ,.,, ,'ı l111sı,ı1 ,ıııtllti

.' -,ııiııi l''|ıriIcı iııi,rıı iıı,7 ı,iltı,iııı

l,}.. 'ıi.,ı .. ı.ıırı]ıılı. ıııi l)ıırııııı [iıl:riı'ıiİ ll\Jcl !

(ı.] jt)7 :l) ı 5

}'upıl ıır;ık §ı I1ıııttı

(}kul }tütlürü



.d t , i*T[' !.qA IYURU
J

t]j]i)Ti]0l5
Haruı K.\\'ı\
Okııt }1üı]ürıi

-.sınnNo;;;illffiih"
I

I

I

| ] On Ka1,,ıt

l

' ı_ıışıANlA TARirıi
l

I

İJl l tŞ TARIHt

ltii(l7i](J l5
t--

] 5 j(J7, ]01 5

]

(J[İ]U7j2015

,l-r 
. Yetenek Sııravları,' I

1 _3i (ı7j20l 5

l

i

'_--,-
|3

I

I

I Aşıl Listedcn Kal,ıt
I

20-1ı/07/20l5
I

ıiAşIT,LARuı istr,x Erı t}EL(: E,LE R

1- 9.Sııııfa geçtiğini göstcriröğı,eniııı belgcsi (okul ona1,1ı )

3- TEOG Stıııuç bel_e,esi

3- 2 adeı ibıoğraf
,l- Nlifiıs cüzdanı ibtoktıpisi

5- Dilekçe (Okı.ıldan verilccek)

:l

l

--]



- ,l

l-.(,,
\iy {ıi rrıı.iı-i<-;i

N,'[ ıı z.ıı [t'e ı, S ıı ı, ı s ii ıtıı ( j üıel §ınıllırr Lisc*i l\,1iiılii rtii gii
752aıJ2

,ı,.(;.

siv,ış vAı.iı-it-;i
j\,l ıız.ı [lt- ı, S ı, ı, ı ı iiz_en ( J iizel Sıı natlı r Lİşes i 1tl lİ d ü rl üğii

752(l42

ri i ı_ı-i [.( j[ ı,i ı\1 t\,1İ':Iıi'|Rı-İ]t;i' ıı',
siVA§

l]l .1il i ğiıiııı iııil,.;ıııjı:,ı ı,;]itij:+ı,ttiııı Ktııt:ııı[uıı \'iilıı'tlllUliğİ,

. \1 ııi, iiitkıııı[ıgı ()1ı;ı.;_,,:tjııi (ieıie[ \liidL!]liiğtilııin lfl.i(}i']()li tıııilıli ıı: l{]]t}],](l(ı'ltl,{16,[1l'

ı ..,,(..ı ,;iı (:.ızcl Siııuıllııı rı,,S;ıtı].ı i,,..t..,rı ,] ..()gr+nuİ.,ılııııt ilc ilgiti ıiı/.I\t \c ](it-İ j1-1 Ntılıı (icııı"[g*,

l]l,. i]|,]ı.,,ıı.,lik $ı_.ı.ı.*i ](]l:.-]|ıl(i tı!iııııı i)iı,cıinı iıtı içiı: t.,kıılıııııtıutl:ı ııÇık ıil;,ııl l('"siııı ,ıliııııılılı

l] :] , tllıilil.,ı,i ,,Ic , ,,11[ı.lııılı.ı [..ııııluıılııı[lıra iigı,cııci ıı!ııııı riıiııliıcakııı" \tıpllııtiık 5|rlilYttl

:..)(J(, ı ,l_]: i}1-1Tt
,] \'.: ., ,., \ıı, ,,. ı ('\i:.rl,ıı,:i ,\!ııiı l),ı) ııı'tıs(ı

,,.,ıılıı ı] ,]üii|, ıırtlil:

( ,.,; ..,ı;]ı,ıi l,ilgil*ı,iııi"* iı1-7, t',li,r i]ı]

. -\çı i ıı-, iIl1ı İ)ıı\ tıı,Lı l;ıliilıı j i] \Jct!

(|l jt)] :() l 5

ru
KAl,,\

()kul }lüdlirü



,! u \.rl ın_rl l

('i_l,'i)Tı]iıl5

Hıruı Ii.\\',\
Okut}lLlı]iirii

,, ;.. | /-1 \ tl

S[ttA N0 l nnnıiyprlnR
l

I

tiAŞLAi\ LA l ARttit
I

_L_ 
- ü]8JU7j2(.)15 lt)i(ı7i 20 i 5

t__-
15i07j2015

,ra On Kayıt
lü--l_

2
I

, 
\'eteırek Sıııavları 13i 07j201 5

I

l3
IIAsıl Listedcn Kavıt
!

KAyIT,LARur isrrsE}ı ı}EL(: E,LE R

1- 1).Sııiıfa geçıiğini göstcrir öğıeniııı belgcsi (okui ona1,,lı )

2- TEOG Stııruc be]_eesi

3- 2 adet ibtoğra|
;l- Nlifiıs cüzdanı ibtokırpisİ

5- Dilekçc (Okuldan verilccek)

I

I

20-2l/07/20 t5
I

-|
L

l

i ,;i i iŞ TAIUHI

I

,I
l

I

,

I

]

l

.l,_. _l L. r ! vt-

l

]

i


