
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ortaöğretim Bölümü)
Babı Ali Yokuşu Ankara Cad. 34417 Cağaloğlu/İstanbul
e-posta: ortaogretim34@meb.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden79d3-f836-3889-ad3c-75b3 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden79d3-f836-3889-ad3c-75b3 kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 66452182/198.01.01/234194 09/01/2015
Konu: Semiha BELİR (Diploma Teyidi)

...................................................................VALİLİĞİ'NE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

...................... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE
.........................................................................ŞUBESİ'NE

İlgi : a) 06/01/2015 tarih ve 11455651/198.01.01/81599 sayılı yazı.
b) İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 03/12/2014 tarih ve 176620 sayılı yazısı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Şişli ilçesi Kurtuluş Anadolu Lisesi (Kurtuluş
Lisesi) Müdürlüğünce, 30121552942 T.C.Kimlik numaralı Semiha BELİR adına düzenlenen
28/06/2010 tarih ve 879860 nolu lise diplomasının teyidi ilgi (b) yazı ile istenmiş olup, okul
kayıtlarının incelenmesi sonucunda Semiha BELİR adına diplomanın düzenlenmediği, bu
konuda İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bilgi verildiğine ilişkin ilgi
(a) yazı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Dr. Muammer YILDIZ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek: 1- İlgi (a) yazı ve ekleri
2- İlgi (b) yazı

DAĞITIM:
80 İl Valiliği
39 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tüm Bölümler



ADRES : Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Ortaöğretim Bölümü) WEB Adresi : http://www.sisli-meb.gov.tr
E-mail : sisli@sisli-meb.gov.tr

Valikonağı Cad. Güzelbahçe Sokak No : 2 Nişantaşı - Şişli / İST. TEL : (0 212) 296 65 63 (3 hat) DAHİLİ : 118-119
FAKS : (0 212) 296 42 47

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene40d-7c6d-3667-8994-6f3a kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene40d-7c6d-3667-8994-6f3a kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 11455651/198.01.01/81599 06/01/2015
Konu: Semiha BELİR (Diploma Teyidi)

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(Ortaöğretim Bölümü'ne)

İSTANBUL

İlgi : a)Kurtuluş Anadolu Lisesi Müd.nün 26/12/2014 tarih ve 1292 sayılı yazısı.
b)İst.İl Emniyet Müdürlüğünün 03/12/2014 tarih ve 176620 sayılı yazısı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İlçemiz Kurtuluş Anadolu Lisesi (Kurtuluş
Lisesi) Müdürlüğünce, 30121552942 T.C.Kimlik numaralı Semiha BELİR adına düzenlenen
28/06/2010 tarih ve 879860 nolu lise diplomasının teyidi İlgi (b) yazı ile istenmiş olup, okul
kayıtlarının incelenmesi sonucunda Semiha BELİR adına diplomanın düzenlenmediği, bu
konuda İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bilgi verildiği ile ilgili okul
Müdürlüğünün İlgi (a) yazısı ile İlgi (b) yazı örneği ve ekleri ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Murat Mücahit YENTÜR
Ilçe Milli Eğitim Müdürü

EKLERİ:
1.İlgi (a) yazı örneği.
2.İlgi (b) yazı örneği ve ekleri.



ADRES : Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Ortaöğretim Bölümü) WEB Adresi : http://www.sisli-meb.gov.tr
E-mail : sisli@sisli-meb.gov.tr

Valikonağı Cad. Güzelbahçe Sokak No : 2 Nişantaşı - Şişli / İST. TEL : (0 212) 296 65 63 (3 hat) DAHİLİ : 118-119
FAKS : (0 212) 296 42 47

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2440-63b2-3d2a-8c45-8f08 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2440-63b2-3d2a-8c45-8f08 kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 11455651/198.01.01/6597755 17/12/2014
Konu: Semiha BELİR (Diploma Teyidi)

KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Semiha BELİR (Diploma teyidi) konulu İl Emniyet Müdürlüğünün 03/12/2014 tarih
ve 176620 sayılı yazı örneği ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve konu ile ilgili ilişikte gönderilen yazıda istenilen bilgilerin ilgili
kuruma 19/12/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmesini ve sonucundan
Müdürlüğümüz Ortaöğretim Bölümüne ivedilikle bilgi verilmesini rica ederim.

Salih AKA
Müdür a.
Şube Müdürü

EKLERİ:
1.Yazı örneği ve ekleri.
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T.C. 
İSTANBUL VALİLİĞİ 

Kurtuluş Anadolu Lisesi Müdürlüğü 
 
 

Adres: Feriköy Mah. Bozkurt Cad. No. 128 Şişli/İSTANBUL Birim Kodu: 750913  
 Tel.: 212 233 33 54 Faks: 212 291 79 30 
 
 

 
Sayı : 65559340. 
Konu :  
 
 
 
 
 
   

İlgi: 17/12/2014 tarih ve 6597755 sayılı yazınız 
 

İlgi sayı yazı üzerine okul kayıtlarının incelenmesinden müdürlüğümüzce Semiha BELİR 
adına lise diploması düzenlenmediği ve bugün itibari ile elden İl Emniyet Müdürlüğü Özel 
Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne elden ulaştırılmıştır. 
 

Bilgilerinize arz ederim. 
 
 

 
 
 
 
Gökhan ÇİT 
Okul Müdürü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

198.02.01- 1292
26/12/2014

Semiha BELİR(Diploma

ŞİŞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE


