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DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI 
BAŞVURU FORMU 

 

 
 

Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2. Vukuatlı aile nüfus aile kaydı örneği (Hayattaki ebeveyne ait) 
3. Öğrencinin okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir” imzalı ve mühürlü  belge 
4. Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı  
5. Başvuru formu (doldurulmuş) 

 
Önemli Not:  

• Sınava başvurular online ve elden yapılmalıdır.  

• Başvuru belgelerinin Darüşşafaka Ortaokulu’na elden ya da postayla ulaştırılması zorunludur. 
 

Kesin kayıt hakkı, 

Sınavda başarılı olan öğrencinin kesin kaydının yapılıp okula kabul edilebilmesi için; 

• Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kayıt Kabul Sağlık Yönetmeliği esaslarına uygun olarak “beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun” olduğunu gösterir sağlık kurulu 
raporu olması gerekmektedir. (Bu rapor ile birlikte aday öğrenci okul sağlık kurulu tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülen tüm hallerde yeniden değerlendirilmek 
üzere tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirilebilir.) 

• Okul sağlık kurulunun, adayın Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kayıt Kabul Sağlık Yönetmeliği esaslarına göre yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesi 
gerekmektedir. 

• Darüşşafaka’nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucunun olumlu ve kabul edilebilir olması gerekmektedir. 

• Okulun “sağlık kurulu” davetine uymayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz. 
*Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini okudum. 

Adres:           Darüşşafaka Ortaokulu - Darüşşafaka Caddesi No: 5/9 Maslak 34457 Sarıyer – İstanbul 

         Web Sitesi:   www.dek.k12.tr 

         E – posta   :   darussafaka@dek.k12.tr 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 
Adı Soyadı  

TC Kimlik No  

Doğum Tarihi  

Öğrencinin Vefat Eden Ebeveyni Anne Baba Anne ve Baba 

ÖĞRENCİNİN OKUL BİLGİLERİ 
Okul Adı  

Sınıfı  

Okulun Bulunduğu İlçe  Okulun Bulunduğu İl  

Okul Telefon No  

Okul Müdürünün Adı Soyadı  

Öğretmenin Adı Soyadı  

ÖĞRENCİNİN VELİ BİLGİLERİ 
Adı Soyadı  

Öğrenciye Yakınlığı  

Cep Telefonu No  

Ev Adresi  

E-Posta adresi  

Diğer Bilgiler - Lütfen, cevaplarınızı çarpı (X) ile işaretleyin. 
Okulumuzu 

nereden ya da 
kimden 

duydunuz? 

Öğretmenden ( ) Bir yakınımızdan ( ) Gazeteden ( ) Televizyondan ( ) Radyodan ( ) 

Muhtardan ( ) Sınav davet belgesinden ( ) Diğer 
(Belirtin): 

 

Sınava hangi 
ilde girmek 

istiyorsunuz? 

Adana ( )  
Ağrı ( )  
Afyonkarahisar ( ) 
Ankara ( ) 
Antalya ( )  
Balıkesir ( ) 
Bursa ( ) 
 

Çorum ( ) 
Denizli ( ) 
Diyarbakır ( )  
Eskişehir ( ) 
Erzurum ( )  
Gaziantep ( ) 
Hatay ( ) 

İstanbul ( ) 
İzmir ( )  
Karabük ( )  
Kars ( ) 
Kayseri ( ) 
Kocaeli ( ) 
Konya ( ) 
 

Malatya ( ) 
Mardin ( ) 
Mersin ( )  
Ordu ( ) 
Samsun ( ) 
Sivas ( ) 
Siirt ( ) 

Şanlıurfa ( ) 
Tekirdağ ( ) 
Trabzon ( ) 
Van ( ) 

Başvuru Tarihi ........../........../2023 Velinin İmzası  

 
 

Vesikalık 
Fotoğraf 

http://www.dek.k12.tr/
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