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İİİZZZMMMİİİRRR   EEEKKKOOONNNOOOMMMİİİ   ÜÜÜNNNİİİVVVEEERRRSSSİİİTTTEEESSSİİİ  

MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ  

ÖN KAYIT FORMU  

İİİZZZMMM İİİRRR   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTYYY   OOOFFF   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCSSS 
PRELIMINARY REGISTRATION APPLICATION FORM FOR THE DEPARTMENT 

OF CULINARY ARTS AND MANAGEMENT 

 
 

Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler (T.C Uyruklular için)/Documents Required for Application (For Turkish Nationals Only) 

2017-LYS Sonuç Belgesi (YGS ve Yerleştirme Puanları Dâhil) */ 2017 – LYS Student Selection Exam Result (Including YGS and Placement 
Grades) 

Başvurularda adaylardan sağlık durumlarının, bedensel ve ruhsal yönden işletmelerin mutfak hizmetlerini ve yönetimini yürütmeye elverişli 
olduğunu belirten "Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu" istenmektedir. Bunun için, adayların tam teşekküllü bir hastanenin ortopedi, psikiyatri, 
göz ve intaniye servislerinde (HIV testi dâhil) uzman muayenelerinin yapılarak "Mutfak hizmetlerini ve yönetimini yürütebilir" ibareli bir 
rapor almaları gerekmektedir. / The applicants are expected to present a "Medical Board Report" which states that his/her state of health, 
both physically and psychologically, is appropriate to conduct culinary services and management. For this, applicants should get a report 
stating "he/she can conduct culinary services and management" by going through medical examinations of orthopedics, psychiatry, eye 
and infectious diseases (including HIV test). 

Adayın programa kaydolma istek ve gerekçelerini belirten ve en çok 300 kelimeden oluşan “Tercih Gerekçe Yazısı”./ “Statement of 
Purpose” indicating reasons for enrolment (up to 300-words) 

İki adet vesikalık fotoğraf/  2 passport photos   

Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi/ Copy of ID card with front and back sides 

Lise Diploması Fotokopisi/ Copy of High school graduation certificate 

Sınav katılım ücreti olan 100.00 TL.`nin ödendiğine dair makbuz (  Vakıfbank İzmir IBAN: TR85 0001 5001 5800 7274 699070 TL no’lu 
hesaba yatırılacaktır.) / Receipt for the exam fee of 100.00 TL. (The fee will be paid to   Vakıfbank Izmir Branch with IBAN Code:  TR85 0001 
5001 5800 7274 699070 (TL). 

Kayıt ücreti hiçbir nedenle iade edilmez. Her aday ön kayıt işlemlerini kendisi yaptırmak zorundadır. Başka şahıslar tarafından veya posta yolu ile ön kayıt yapılmaz./ 
The registration fee will not be refunded. Each candidate has to complete his/her pre-registration process on his/her own. The registration cannot be made by other 
persons or via post. 

*LYS Sınavına girilmemiş olsa dahi sonuç belgesi bu alandan alınacaktır./ Even if LYS exam is not taken, exam result will be obtained from this field. 

I. KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION 

Adı / First Name: Soyadı / Last Name: 

T.C. Kimlik No / ID Number: Başvuru No / Application Number: 

Kadın / Female :  Erkek / Male :  Uyruğu / Citizenship :      T.C. :     Diğer/Other :   

Doğum Yeri / Place of Birth : Doğum Tarihi / Date of Birth: 

Yazışma Adresi / Contact Address : 

Tel : (Ev / Home) Tel : (İş / Office) Faks / Fax : 

GSM : E-mail : 

II. SINAV BİLGİLERİ / EXAM INFO 

YGS’deki en yüksek ham puan ve bu puan için belirtilen AOBP (Ağırlıklı Ortaöğretim Puanı)nızı belirtiniz./Please indicate the highest 
raw score and weighted secondary education score  (AOBP) assessed for this score 

Puan Türü/ 

Type of Score: 
 Puan/Score:  AOBP:  

İmza / Signature : 
 

Tarih / Date        : 


