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Sayı : 587 |6646-101-E.6801365
Konu: Sehven Verilen Kalfalık Belgesi
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BULANIK reyvıarevı-ıĞı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

2I.06.2016

ııü»unrüĞrıNB

E|azığ Valiliği iı ı,ıiııi Eğitim Müdürlüğtınnn |7.06.2016 tarih ve 6689310 saYılı
,,Sehven Verilen rİıruı,ı. Belgesi" ile ilgili yizı],arı yazlmz ekinde gönderilmiştir, Ekte

gönderilen y azı|ar doğrultusunda işlem yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

EKİ:
Yazı

DAĞITIM:
Tüm Okul Müd.

llastane cad.
49500 Bulaırık/M[IŞ
Tcl: 0436 3|| ZO25 Fax:0436 3|| 2525

Deniz EDİP
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Bilgi Edinnıe H.TURŞAK

a_r52-3İ53 -ac09-57a7 kodu ile ıeyit edilebilir.
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KAyMAKeıırıĞı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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Sayı : 944|4164- 101.03-E.66893 l0
Konu : Selıven Verilen Kalfalık Belgesi

E|azığValiliği iı vılııi EğitimMüdürlüğünün 14.06.2016 tarih ve 6501547 sayılı
,,Sehven Verilen Kalfaİık Belgesi" ile ilgili yazı|arr yanm:rz ekinde gönderilmiştir. Ekte

gönderilen y azı|ar doğrultusunda işlem yapı lması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ek:
İ|giyazı ve elçleri (4 Sayfa)

Dağıtım:

Tüm Okul ve Kurum Md.ne

Cevedet ARSLAN
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

741-3586-8f6a-6387koduileteyitedilebilir.
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ELAzIĞ vaıiriĞi
iı ırnıııi Eğitim Müdürıüğü

Sayı : 46838654l|01031 6501547

Konu : Sehven Verilen Kalfalık Belgesi

14.06.2016

DAĞITIM YERLER1NE

İıgi : Elazığ Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 07.06.2016

tarih ve 3l 1 sayılı yazlsl.

ııimiz Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce vitrin kuyumculuğu Meslek dalında

04.07,20|4 belge tarihli, yH 540300 ve 4g5 belge numaralı Şaban KAÇKIN (TC,

l9585863252) adııra Sehven düzenlenen Kalfalık Beğesi, İlimiz Mesleki Eğitiıı Merkezi

Müdürlüğünce iptal edilmiştir,

Bilgilerinizi arz ve rica ederiın,

Yasin KARAKAYA
Vali a.

Milli Eğitim Müdür V.

EK- Yazı ( 2 Sayfa )

DAĞITIM :

80_ İl Valiliğine
(İlçe Kaymakamlıklarına)
-Maarif Müfettişleri Başkanl ığına

Akpınaı,Mahallesi Kolortlu C]a<lılesi No : 5/i 23lrOO IELAZIĞ

i]lcktron ik Ağ: http://cl azi g.ıı,ıcb, gtıv,tr

Ayrıntılı bilgi içiıı: K,ÖCAL
Tcl :(0424) 238 5024
Fak.s : (0 42q233 16'70

e-p()sta : elazigıneııı(Q)ıne[ı.gov,tr

ffiim,atun.ışt.r.http://evraksorgu.ıneb.gov.tradresinden
ffica454a7 -b784,dfeb kodu ite teyit ediıebiıir
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