
 

 

Sayı : B.08.4.MEM.034.69.39.205-293       10.06.2015  

Konu  : Kayıt – Kabul  

 

Sayın Veli, 

1 

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına hoş geldiniz.  

Darüşşafaka Sınavı sonucuna göre asil ve yedek listelerde yer alan aday öğrenciler ile ilgili kayıt dönemine 

kadar tamamlanacak çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyoruz.  

Aday öğrencilerimiz ilk aşamada rehberlik görüşmeleri, revir işlemleri ve Sağlık Kurulu için il dağılımına göre 

aşağıda belirtilen tarihlerde Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında hazır bulunacak, görüşmelere ve Sağlık 

Kuruluna katılacaklardır.  

İL 
YAPILACAK 

İŞLEM 
TARİH YER AÇIKLAMA 

İstanbul, Edirne, Çanakkale, 
Sakarya,Tekirdağ,Kocaeli,  
Düzce 

Revir işlemleri 
ve rehberlik 
görüşmesi 

15 Haziran 2015 
Pazartesi 

Okul reviri 
08.00’da öğrenciler Darüşşafaka 
Eğitim Kurumlarında hazır 
olacaklardır. 

Sağlık Kurulu 
16 Haziran 2015 
Salı 

İstinye 
Devlet 
Hastanesi 

08.00’da öğrenciler  
aç karnına Darüşşafaka Eğitim 
Kurumlarında hazır olacaklardır. 
3 vesikalık fotoğraf ve nüfus 
cüzdanı fotokopisini getiriniz. 

Ankara, 
Aydın,Bursa,Balıkesir,   
Antalya,Afyonkarahisar, 
Bilecik, 
Bolu,Burdur,Çankırı,Denizli,
Eskişehir,Isparta,İzmir, 
Karabük,Kütahya,Manisa, 
Muğla,Nevşehir,Zonguldak,
Samsun 
 

Revir işlemleri 
ve rehberlik 
görüşmesi 

16 Haziran 2015 
Salı 

Okul reviri 
08.00’da öğrenciler Darüşşafaka 
Eğitim Kurumlarında hazır 
olacaklardır. 

Sağlık Kurulu 
17 Haziran 2015 
Çarşamba 

İstinye 
Devlet 
Hastanesi 

08.00’da öğrenciler  
aç karnına Darüşşafaka Eğitim 
Kurumlarında hazır olacaklardır. 
3 vesikalık fotoğraf ve nüfus 
cüzdanı fotokopisini getiriniz. 

Adana, Ardahan, 
Bayburt,Diyarbakır, 
Erzurum,Gaziantep, Hatay, 
Mersin, 
Kahramanmaraş,Karaman,
Kars,Konya,Malatya,Mardin
Muş,Osmaniye,Sivas,Şırnak
Trabzon,Van 

 

Revir işlemleri 
ve rehberlik 
görüşmesi 

17 Haziran 2015 
Çarşamba 

Okul reviri 
08.00’da öğrenciler Darüşşafaka 
Eğitim Kurumlarında hazır 
olacaklardır. 

Sağlık Kurulu 
18 Haziran 2015 
Perşembe 

İstinye 
Devlet 
Hastanesi 

08.00’de öğrenciler  
aç karnına Darüşşafaka Eğitim 
Kurumlarında hazır olacaklardır. 
3 vesikalık fotoğraf ve nüfus 
cüzdanı fotokopisini getiriniz. 

 
 

 



 

 

Mali Durum araştırması 28 Haziran- 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Darüşşafaka mezunları ve çalışanları 

tarafından önceden sizlerle iletişime geçilerek düzenlenecek ev ziyaretleri ile gerçekleştirilecektir. Aşağıda 

yer alan belgeleri 28 Haziran 2015 tarihinden önce hazırlayınız ve ziyarete gelen kişilere teslim ediniz.  

 Aday öğrenciye ve aday öğrencinin birinci dereceden yakınlarına ( yani, adayin kendisi, 

annesi/babası ve kardeşlerine) ait Tapu Kayıt Örnekleri hazır edilecektir. Bunu icin aday ve 

birinci derecedeki yakinlarinin üzerine kayitli gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu dairesine 

müracaat edilerek bu kişilerin TC Kimlik numaralarına kayıtlı Gayrimenkuller olup olmadığını 

gösteren belge Tapu Dairesinden alinip hazir edilecektir.  

 

 Mali denetim esnasında kontrol edilmek üzere aday ve birinci derece akrabalarına ait             

( anne, baba,kardeş) PTT’den edinilecek e-devlet şifresinin hazır bulundurulması. 

 

 Ailenin dışarıdan aldığı borç ya da kredi var ise belgelendirmeleri, geri ödemenin nasıl 

yapıldığına dair bilgi de hazırlanarak Denetime gelecek Darüşşafaka Cemiyeti temsilcisine 

verilecektir.  

 

 

 Verem Savaş Dispanserinden alınan PPD sonuçlarını, Sağlık Kurulu tarihinden sonra 

sonuçları okula  faks yoluyla ulaştırması gerekmektedir. 

Faks Numarası:  0212 286 31 77 

 

Rehberlik Görüşmesi, Sağlık Kurulu ve Mali Durum Araştırması sonucuna göre okulumuza kayıt hakkı 

kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 24 Ağustos 2015 Pazartesi günü yapılacaktır. Kayıt yaptıran 

öğrencilerimizin oryantasyon (okula uyum) programı 24-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecektir. (Oryantasyon programının ilk iki gününe (24-25 Ağustos) öğrenci velisi de katılacaktır.) 

 

Asil adaylardan durumu uygun bulunmayan ya da kayıt yaptırmayan adayların yerine uygun bulunan yedek 

adaylar başarı sırasına göre kayıt için davet edilecektir. 

 
Belirtilen tarihlerde sağlık denetimine gelinmediği ve Mali durum araştırması için belirlenmiş 28 Haziran-31 
Temmuz 2015 tarihleri arasında kararlaştırılan randevulara uyulmadığı takdirde adaylar kayıt hakkını 
kaybederler. 

Saygılarımla.  

 

Ayşe GÖREY  
Ortaokul Müdürü 


