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Ulusal Bayrak ve Reklamcılık Ltd.  tarafından hazırlanmıştır.  

 EMEKLİLİK İÇİN 

- Birlikte çalıştığımız dönemde, çalışanların sorunlarına göstermiş olduğunuz olumlu yaklaşım ve katkılarınıza teşekkür 

eder, bundan sonraki yaşantınızda başarılar dileriz.  

- Şubemizde yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.  

- Başarılı çalışma hayatınızı noktalarken, hizmetlerinize teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantınızda sağlık ve 

esenlikler diliyoruz.  

- Kuruluşumuzda geçen hizmetlerinize teşekkür edr, bundan sonraki yaşantınızda sağlık,başarı ve mutluluklar dileriz.  

- Bölgemizde geçen hizmetlerinize teşekkür eder, bundan sonraki yaşantınızda başarılar dileriz.  

- Alsancak Gar Müdürlüğünde başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizi kutlar, emeklilik yaşantınızda sağlık ve esenlikler 

dileriz.  

- Bugüne kadar yapmış olduğunuz değerli hizmetlerinize teşekkür eder, bundan sonraki yaşamınızda sağlık ve 

mutluluklar dileriz.  

- Göreviniz süresince Emniyet Teşkilatına vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür eder, Emeklilik hayatınızda 

ailenizle birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim.  

- 25 yıllık hizmet süresi boyunca uyumlu ve özverili çalışmaları ile örnek olan Sayın Orhan ÇARIKÇI'ya emeklilik 

hayatında mutluluk ve huzur dolu günler dileriz.  

TAYİN PLAKETİ 

- Müdürlüğümüz kadrosunda çalıştığınız süre içerisinde gayretli ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı teşekkür eder, 

yeni görevinizde sağlık, esenlik ve mutluluklar dileriz.  

- Enstitümüze yapmış olduğunuz değerli katkılardan dolayı şükranlarımızı sunar, yeni görevinizin hayırlı olmasını 

dileriz.  

- Adliyemize vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görevinizde başarılar dileriz…  

TEŞEKKÜR PLAKETİ 

- Görevli bulunduğunuz süre içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüze vermiş olduğunuz değerli hizmetlerinize 

teşekkür ederiz.  

- Müdürlüğümüz kadrosunda çalıştığınız süre içerisinde, gayretli ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı teşekkür eder, 

sağlık, esenlik ve mutluluklar dilerim.  

- Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapmış olduğunuz katkılarınızdan dolayı şükranlarımızı sunarız.  

- Kurumumuzca düzenlenen 2011 yılı, Çameli Kaymakamlık Bahar Kupası Voleybol Turnuvasında gösterdiğiniz 

medeni, münevver, erdemli tavır ve davranışlarınızdan dolayı, teşekkür ederiz.  

- "İzmir Körfezi için Vizyon Önerileri" konulu söyleşiye katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.  

- Derneğimize ve Entomoloji bilimine yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz.  

- Adliyemizde görev yaptığınız süre içerisinde yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını 

dileriz. Sizi daima takdir ve şükranla hatırlayacağız.  

- 35. nci Geleneksel Kiraz Festivali ve Güreşlerimize Katılım, Tefrişleriniz ve İlçemize yapmış olduğunuz yardımlardan 

dolayı şükran anısıdır. 

ÖGRENCİ PLAKETİ 

- 2011 - 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VE BÖLÜM BİRİNCİLİĞİNİZİ KUTLAR, MESLEK 

YAŞANTINIZ BOYUNCA BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİZ.  

- ÖZEL ALTINOLUK ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI İLKÖĞRETİM OKULU 2010 – 2011 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI SINIFLAR ARASI 

SATRANÇ YARIŞMASI 1. Sİ KUTUP AYTEKİN  

- 2011 - 2012 ATA BOWLING TURNUVASI 5 – 6 SINIFLAR ERKEKLER BİRİNCİSİ  

- 2012 BAHAR ŞENLİĞİ LİSELERARASI SATRANÇ TURNUVASI BİRİNCİSİ 




