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KAYIT KABUL - SAĞLIK YÖNETMELİĞİ 
 
 
 
 
ÖZEL DARÜŞŞAFAKA ORTAOKULU KAYIT KABUL SAĞLIK YÖNETMELİĞİ 

Sevgili Velilerimiz, 

 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okumaya aday olan öğrencinin ruh ve beden durumunun yatılı okulda 

okumaya uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yürütülen sağlık durumun incelenmesi için 

aşağıda yazılı olan tetkik ve muayeneleri eksiksiz olarak yaptırarak 8 Temmuz Cuma gününe kadar 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları sağlık birimine posta yolu ile göndermeniz gerekmektedir. 
 
 

 

Kayıt Kabul Süreci Muayene ve Tetkikleri 

 
Her bir adayın okula kabulü sırasında ruhsal ve fiziksel yönden tam sağlıklı olup olmadığı, Okul Sağlık 

Kurulunca tespit edilir. Bu tespitler için, tetkikler özel veya resmi sağlık kuruluşlarındaki Sağlık Kurulunda 

yaptırılır. 

 
Tüm yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Hastane Sağlık Kurulu aşağıdaki Değerlendirme ve Karar 

bölümünde ifade edilen sağlık sorunlarından herhangi biri tespit edilmiş ise öğrencinin kaydı yapılmaz. 

 
Adayın hastane ortamında sağlık taramasının yapılacağı başlıklar aşağıda belirtilmiştir: 

 

1. Pediatri 
 
2. Oftalmoloji (Göz) 
 
3. KBB - İşitme 
 
4. Nöroloji 
 
5. Ortopedi 
 
6. Psikiyatri 
 
7. Cildiye 
 
8. Diş 
 
9. Kardiyoloji  

 

Laboratuvar Tetkikleri: 

 

• Kan gurubu tayini 
 

• Tam idrar tetkiki  
 

• Tam kan sayımı 
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• Sedimantasyon 

 
• HIV testi 

 

• Hepatit B ve Hepatit C Surface Antijeni (HB sAg, Anti HBs) kan merkezlerinde yapılır. 
 

• VDRL (Sifilis testi) 
 

• ALT ve AST (Karaciğer fonksiyon testi) 
 

• BUN (Böbrek fonksiyon testi) 
 

• Kreatinin (Böbrek fonksiyon testi) 
 

• Ürik asit 
 

• Sodyum 
 

• Potasyum 
 

• CRP 
 

• Gaita tahlili 
 
 

Röntgen/Görüntüleme Tetkikleri: 

 

• Akciğer grafisi (Röntgen uzmanınca raporlu) 
 

• EKG ve EKO 

 

Değerlendirme ve Karar 

 

Millî Eğitim Bakanlığı onaylı, Darüşşafaka Ortaokulu Yönetmeliğinin 2. Maddesinde belirtilen şekliyle, 

Darüşşafaka Ortaokulunun 1’inci sınıfına öğrenci kayıt ve kabulde, aday öğrencide sağlık yönünden 

aşağıdaki şartlar aranır: 

 

“Okulun yatılı ve burslu olması ve karşılanan burs olanakları nedeniyle; öğrencinin ruh ve beden sağlığı 

ile gelişiminin yatılı okumasına engel oluşturmadığına, ayrıca her ne sebeple olursa olsun eğitim-öğretim 

hayatını devam ettirmesi için özel kişisel yardım, özel ekipman ve olanaklara ihtiyaç duymadığına ilişkin 

olumlu raporu bulunmak”. 

 

Buna uygun olarak değerlendirme yapabilmek üzere, yukarıda sıralanan tetkiklerden sonra, Okul Sağlık 

Kurulu tarafından her aday için Kayıt Kabul Sağlık Formu tanzim edilir. Adayın okula kabul durumuna 

ilişkin olarak, saptamalar, aşağıda belirtilen şekilde ifade edilir: 
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1. Oftalmoloji (Göz) 
 

Tetkikler sonucunda elde edilen bulgularda, öğrencinin okumasına engel olacak ve eğitimi görsel 

olarak takip etmesini engelleyecek düzeyde görme kaybı saptanmış ise, bu bulgular formda 

dayanaklarıyla belirtilir. Kayıt Kabul Sağlık Formunda bu bulgular nedeniyle okula kaydının uygun 

olmayacağı Okul Sağlık Kurulu Kararı olarak işlenmiş olan adaylar okula kabul edilmezler. 

 
 

2. KBB - İşitme 
 

KBB muayenesi ve tetkikleri sonucunda öğrencinin eğitimini etkileyecek düzeyde işitme kaybı 

olduğu ve/veya teknik cihaz ve tıbbi protez kullanma gereği yönünde bulgular varsa, bu bulgular 

formda dayanaklarıyla belirtilir. Kayıt Kabul Sağlık Formunda bu bulgular nedeniyle okula kaydının 

uygun olmayacağı Okul Sağlık Kurulu Kararı olarak işlenmiş olan adaylar okula kabul edilmezler. 

 

3. Solunum Sistemi Hastalıkları 
 

Adayın Status asthmaticus öyküsü olduğu tespit edilmişse, bulgular dayanaklarıyla formda belirtilir. 

Kayıt Kabul Sağlık Formunda bu bulgular nedeniyle okula kaydının uygun olmayacağı Okul Sağlık 

Kurulu Kararı olarak işlenmiş olan adaylar okula kabul edilmezler. 

 
 

4. Kardiyovasküler Hastalıklar 
 

Kardiyovasküler açıdan, yaşam riski taşıyan anomalileri olan, öğrencinin günlük aktivitesini 

etkileyecek düzeyde kalp hastalığı (doğumsal veya edinsel) bulguları tespit edilmişse, bu bulgular 

formda dayanaklarıyla belirtilir. Kayıt Kabul Sağlık Formunda bu bulgular nedeniyle okula kaydının 

uygun olmayacağı Okul Sağlık Kurulu Kararı olarak işlenmiş olan adaylar okula kabul edilmezler. 

 

5. Endokrin ve Metabolik Hastalıklar 
 

Juvenil diyabet (insüline bağımlı), çölyak, fenilketonüri bulguları tespit edilen, BMI (Body Mass Index 

- Vücut Kitle Endeksi) 40’ın üzerinde olan obezite vakaları; çok özel tedavi, bakım ve/veya diyet 

gerektiren saptanmış metabolik hastalıkları tespit edilen adaylara ilişkin bulgular dayanaklarıyla 

formda belirtilir. Kayıt Kabul Sağlık Formunda bu bulgular nedeniyle okula kaydının uygun 

olmayacağı Okul Sağlık Kurulu Kararı olarak işlenmiş olan adaylar okula kabul edilmezler. 
 

Özel endokrin hastalıkları vaka bazında değerlendirilir, adayın sağlık durumu yönünden burslu ve 

yatılı okumasına engel bulunup bulunmadığına ilişkin karar bu değerlendirme sonucunda verilir. 

Vaka bazlı değerlendirme gereken durumlar, Okul Sağlık Kurulu tarafından Kayıt Kabul Sağlık  
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Formunun ilgili alanında belirtir. Bu aday için, Okul Sağlık Kurulu ve Öğrenci Seçme Kayıt Kabul 

Komisyonunun birlikte değerlendirme yaparak alacağı karar, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 

Bu onay doğrultusunda adayın okula kaydının yapılıp yapılmayacağı kesinleşir ve bu husus Kayıt 

Kabul Sağlık Formuna işlenir. 

 
 

6. Böbrek Hastalıkları 
 

Adayın diyaliz tedavisi gerektiren kronik böbrek hastalığı olduğuna dair tespit varsa, bu tespit ve 

bulgular dayanaklarıyla formda belirtilir. Kayıt Kabul Sağlık Formunda bu bulgular nedeniyle okula 

kaydının yapılamayacağı Okul Sağlık Kurulu Kararı olarak işlenmiş olan adaylar okula kabul 

edilmezler. 

 

7. Kan Hastalıkları 
 

Saptanmış malignitesi olan adaylar tespit edilmişse ve/veya adayda ağır koagulasyon bozuklukları ile 

seyreden kan hastalıkları olduğuna dair bulgular varsa, tespit ve bulgular formda dayanaklarıyla 

belirtilir. Kayıt Kabul Sağlık Formunda bu bulgular nedeniyle okula kaydının yapılamayacağı Okul 

Sağlık Kurulu Kararı olarak işlenmiş olan adaylar okula kabul edilmezler. 

 

8. Sindirim Sistemi Hastalıkları 
 

Kronik karaciğer yetmezliği olan ve/veya çok özel diyet, bakım, tedavi ve takip gerektiren hastalıklar 

var ise, bu tespit ve bulgular formda dayanaklarıyla belirtilir. Kayıt Kabul Sağlık Formunda bu 

bulgular nedeniyle okula kaydının yapılamayacağı Okul Sağlık Kurulu Kararı olarak işlenmiş olan 

adaylar okula kabul edilmezler. 

 

9. Lokomotor Sistem Hastalıkları 
 

Organ nakli (transplantasyon) yapılmış adaylar okula kabul edilmezler. 
 

Ayrıca adayın yaşamını desteksiz sürdürmesine engel teşkil edecek, gelişmesini engelleyecek uzuv 

eksikliği ve/veya ağır kifoskolyos bulguları varsa, bu tespit ve bulgular dayanaklarıyla formda 

belirtilir. Kayıt Kabul Sağlık Formunda bu bulgular nedeniyle okula kaydının yapılamayacağı Okul 

Sağlık Kurulu Kararı olarak işlenmiş olan adaylar okula kabul edilmezler. 
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10. Cilt Hastalıkları 

Adayda cilt hastalığı tespiti halinde, tetkikleri yapan uzman görüşü vaka bazında değerlendirilir. 

Adayın sağlık durumu yönünden burslu ve yatılı okumasına engel bulunup bulunmadığına ilişkin 

karar bu değerlendirme sonucunda verilir. Vaka bazlı değerlendirme gereken durumlar, Okul Sağlık 

Kurulu tarafından Kayıt Kabul Sağlık Formunun ilgili alanında belirtir. Bu aday için, Okul Sağlık Kurulu 

ve Öğrenci Seçme Kayıt Kabul Komisyonunun birlikte değerlendirme yaparak alacağı karar, Yönetim 

Kurulunun onayına sunulur. Bu onay doğrultusunda adayın okula kaydının yapılıp yapılmayacağı 

kesinleşir ve bu husus Kayıt Kabul Sağlık Formuna işlenir. 

 

11. İnfeksiyöz Hastalıklar 
 

Darüşşafaka Ortaokulu Yönetmeliğinin 2. Maddesinde belirtilen sağlık şartlarına aykırılık yaratan 

bulaşıcı hastalık saptanmış adayların, bu tetkik ve bulguları dayanaklarıyla formda belirtilir. Kayıt 

Kabul Sağlık Formunda bu bulgular nedeniyle okula kaydının yapılamayacağı Okul Sağlık Kurulu 

Kararı olarak işlenmiş olan adaylar okula kabul edilmezler. 

 

12. Nörolojik Hastalıklar 
 

Tedaviye dirençli epilepsi hastalığı olup status epileptikus riski taşıyan, tedaviye dirençli epilepsi 

hastalığı tespit edilen, eğitimini sürdürmesine engel olacak düzeyde ağır nörolojik hastalığı olan 

adaylara ilişkin bulgular dayanaklarıyla formda belirtilir. Kayıt Kabul Sağlık Formunda bu bulgular 

nedeniyle okula kaydının yapılamayacağı Okul Sağlık Kurulu Kararı olarak işlenmiş olan adaylar okula 

kabul edilmezler. 

 

13. Psikiyatrik Bozukluklar* 
 

Aktif Psikotik bulgusu olan, öyküsünde Psikotik Bozukluk, Bipolar Bozukluk, Yeme Bozukluğu, Yaygın 

Gelişimsel Bozukluğu (Otizm spektrumu) olan, selfdestriktif (kendine zarar verici) davranış ve/veya 

intihar girişim öyküsü bulunan adayların durumu dayanaklarıyla formda belirtilir. Kayıt Kabul Sağlık 

Formunda bu bulgular nedeniyle okula kaydının yapılamayacağı Okul Sağlık Kurulu Kararı olarak 

işlenmiş olan adaylar okula kabul edilmezler. 

 
 

Enürezis/Enkoprezis, Anksiyete Bozukluğu, Depresyon, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül 

Öğrenme Bozukluğu, Davranış Bozukluğu bulgusu ve/veya Kekemelik olan adaylar; bozukluğun klinik 

seyri, ağırlık derecesi, yatılı eğitim ve öğretim hayatını kendisi ve/veya çevresi için olumsuz etkileme 

ihtimali düşünülerek vaka bazında değerlendirilir.  
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Psikiyatrik incelemede, muayene bulguları rapor halinde yazılır ve rapor Okul Sağlık Kuruluna teslim edilir. 

Adayın sağlık yönünden burslu ve yatılı okumasına engel bulunup bulunmadığına ilişkin karar tüm bu 

değerlendirme sonucunda verilir.  

 

Vaka bazlı değerlendirme gereken durumlar, Okul Sağlık Kurulu tarafından Kayıt Kabul Sağlık Formunun ilgili 

alanında belirtir. Bu aday için, Okul Sağlık Kurulu ve Öğrenci Seçme Kayıt Kabul Komisyonunun birlikte 

değerlendirme yaparak alacağı karar, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Bu onay doğrultusunda adayın 

okula kaydının yapılıp yapılmayacağı kesinleşir ve bu husus Kayıt Kabul Sağlık Formuna işlenir. 

 

 

Yukarıda belirtilen vaka bazlı değerlendirme gereken durumlar dışında da, bu Yönetmelikte açıkça 

tanımlanan sağlık sorunları dışında bir sağlık sorunu bulunan, mevcut sağlık sorununun belli bir tedavi 

süreci sonucunda düzelmesi ihtimali olan ya da özel kişisel yardım, özel ekipman ve olanak ihtiyacının 

belirli bir süreç sonunda sona ereceği tahmin edilen ve bu nedenle Okul Sağlık Kurulu tarafından Kayıt 

Kabul Sağlık Formunun ilgili alanında vaka bazlı değerlendirme yapılması gerektiği işlenmiş olan adaylar 

için, Okul Sağlık Kurulu ve Öğrenci Seçme Kayıt Kabul Komisyonunun birlikte değerlendirme yaparak 

alacağı karar, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Bu onay doğrultusunda adayın okula kaydının yapılıp 

yapılmayacağı kesinleşir ve bu husus Kayıt Kabul Sağlık Formuna işlenir. 

 

 

Ayrıca bu maddede belirtilen süreçler izlenerek yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, yukarıda 

belirtilen okula kaydını engelleyecek sağlık sorunlarından herhangi biri tespit edilmemiş adaylar 

hakkında, Okul Sağlık Kurulu tarafından okula kaydının sağlık yönünden uygun bulunduğuna dair karar 

alınıp Kayıt Kabul Sağlık Formuna işlenir. 

 


