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ilgi :istanbul iIi Sanyer Kaymakamhgl Oze1 Darii~~afaka Ortaokulu Miidurliigunun 
07/02/2018 tarih ve 205-29 saYlh yazlSI. 

Darii~~afaka Cemiyetince, 1863'ten bu yana anne ve babasl hayatta olmayan ve 
maddi olanaklan iyi bir egitim almasma yeterli olmayan b~anh ve yetenekli kIz ve erkek 
vocuklanna 5. smIi:tan ba~layarak lise bitimine kadar yatth egitim veri len okulda, yemek, 
barlnma, bakIm, "giyim, ogrenim vb. giderlerinin kar~llanacagl ilgi yazl ve eklerinde 
belirtilmektedir. 

Darii~~afaka Cemiyeti bu firsattan yaradanmak isteyen ogrencileri bir smavla 
belirlemektedir. Her yll oldugu gibi bu Yll da kurum tarafmdan okuma ko~ul1anm ta~lyan 
ilkokul 4. Simf ogrencileri ic;:in 21 il merkezinde bir smav yapIlacagittr. Smav b~vurusu, 
tarihi ve yeri gibi aynntlh bilgileri'ic;:eren yazi ve bro~ftr ekte gonderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve 4. simf ogrencilerinin konuyla ilgili bilgilendirilerek 
isteyenlerin https:/lbasvuru.darussafaka.org adresinden online olarak ba~vuru yapmalanmn 
saglanmasl hususU11da; geregini rica ederim. 
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Saym il Milli Egitim Mudurumuz, 

Dari.i~~Maka, 1863'ten bu yana; babasl ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanaklan iyi bir egitim 

almaslna yeterli olmayan ba~anh ve yetenekli klz ve erkek c;ocuklanna, AtatUrk ilkeleri dogrultusunda, 5. 

smlftan ba~laYlp liseyi bitirene kadar Ocretsiz ve yatlh egitim veren bir kurumdur. Egitimleri boyunca, 

ogrencilerin ogrenim, bannma, beslenme, sagllk, giyil1) vb. tOm ihtiyac;larr DarO~~afaka Cemiyeti 

tarafmdan kar~llanniaktadlr. 

DarO~~afaka; degerleri geli~mi~, c;agda~, sOrekli ogrenerek kendisini geli~tiren, degi~ime uyum saglayan, 

sorumluluklannm bilincinde, TOrkc;eye hakim, ingilizceyi etkin kullanan ve ikinci yabanci dUde ileti~im 

kurabilen, c;agm gerektirdigi teknolojileri list dOzeyde kullanan, yetenekli oldugu spar ve sanat dallannda 

kendisini geli~tiren, oz gOvenli, akademik ve sosyal alanda ba~anh genc;ler yeti~tirmeyi hedeflemektedir. 

Kurumumuz, bu flrsattan yararlanmak isteyen og!::.encileri bir smavla belirlemektedir. Her yll oldugu gibi 

bu yll da; kurumumuzda okuma ko~ullannr ta~lyan ilkokul 4. Sin If ogrencileri ic;in, 2i il merkezinde bir 

smav yapdacaktlr. Smav ba~vurusu, tarihi, veri gibi aynntlh bilgileri ic,:eren bro~OrOmi.iz ektedir. 

Milli Egitim Bakanligl'ndan bizlere verilen listeye uygun olarak; gorev alammzda olan her bir okuldaki 

potansiyel aday saYlsl kadar ba~vuru formu, bro~Or, veli mektubu ve tamtlm CD'si her ogrenci ic;in ayn 

ayrr paketlenmi~ olarak okul mOdOriOklerine gonderilmi~tir. Sizden ricamfz, bu zarflann 4. slnlfta okuyan 

ve anne ve/veya babasl hayatta olmayan ogrencilerinize ula~Jrllmaslnda bizlere destek vermenizdir. 

} 

G6nderdigimiz zarfm ic,:inde bulunan afi~lerin de ogrenci ve velilerin gormesi amaclyla uygun ~ekilde 

aSllmasml rica eder, isteyen adaylarln https:/Ibasvuru.darussafaka.org adresinden online olarak 

ba~vurabilecegini dikkatinize arz ederiz. 

Bu konuda vereceginiz destegin anne ve/veya babasl hayatta olmayan ogrencilerinizin ya~amlanmn 

egitimle degi~mesine ffrsat saglayacaglm bir kez daha hatlrlatfr, ilginiz ve degerli desteginiz ic;in ~imdiden 

te~ekkOr ederiz. 
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