
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMI 
 
Bu doküman, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programına yerleşen öğrencilere, programın kayıt belgeleri 

arasında yer alan sağlık testleri hakkında bilgi vermektedir. 
 
Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programına kayıt 
yaptıracak öğrencilerin kayıt belgelerinin yanı sıra aşağıda belirtilen raporlarını sunmaları gerekmektedir. Belgeleri 
3-7 Eylül 2018 üniversite kayıt tarihleri içinde temin edemeyen adayların Üniversite kayıtları yapılmayacaktır. 
Ayrıca, öğrenimleri süresince öğrencilerin belirtilen testleri belli aralıklarla yenilemeleri gerekmektedir. Bu nedenle 
öğrencinin programa devamı için gerekli olan yukarıda belirtilen sağlık raporlarının alınamamasından ötürü ortaya 
çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur.  
 
1- Tam Teşekküllü Hastaneden Sağlık (Heyet) Raporu 

Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak bir sağlık sorunu bulunmadığına 
dair tam teşekküllü bir hastaneden alınmış Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu kayıt sırasında ibraz edilmelidir. Bu 
belge üzerinde “bedensel ve ruhsal yönden, her türlü gıda üretimi ve mutfak yönetimi süreçlerinde görev 
almaya elverişlidir” ibaresi aynen yer almalıdır.  Rapor, üzerine ad-soyad ve T.C. kimlik numarası bulunan 
kapalı bir zarf içinde ibraz edilmelidir. 
 
Adaylar, raporu alabilmek için tam teşekküllü bir devlet / üniversite hastanesinin veya özel hastanenin iç 
hastalıklar, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, ortopedi, nöroloji, psikiyatri ve gerekli diğer servislerinde 
uzman muayenelerini yaptırmalıdır. Heyet raporunda aday,  
• Kronik ve bulaşıcı hastalıklar,  
• El beceresi gerektiren bıçak ve benzeri mutfak aletlerinin kullanılması açısından nörolojik ve ortopedik 

engel,  
• Mutfak koşullarında çalışmasına engel olabilecek duyu kaybı (görme, işitme, tat vb.),  
• Yoğun eğitim ve çalışma saatlerine uyumu zorlaştırabilecek hastalık veya rahatsızlık,  
• Hizmet sektöründe çalışmaya engel olabilecek ruhsal rahatsızlık gibi konularda değerlendirilmelidir. 

 
Alınacak Heyet raporu, aşağıdaki test sonuçlarını mutlaka içermelidir. 
• Hepatit Testi – Hepatit B, C Markerleri, HSB Ag, Anti HSB, Anti HCV 
• HIV Testi 
• Burun, Boğaz Kültür tetkikleri  
• Portör Testi – GAİTA Mikroskopisi, GAİTA Kültürü 

 
2- Akciğer Filmi ve Raporu 

Verem Savaş dispanserinden alınacak Akciğer TB, PA Akciğer filmi ve raporu kayıt sırasında ibraz edilmelidir. 
 
İstenen raporların sonucuna göre mesleği icra etmeye engel oluşturacak sağlık sorunu bulunan adaylar, ÖSYM’ye 
10 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren 15 gün içinde ilgili raporlar ile birlikte yazılı beyanda bulunarak yeniden 
yerleştirme hakkından yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Başvurular ÖSYM Başkanlığı tarafından 
aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (Tam Burslu 
programlar hariç) kontenjan harici yerleştirilirler. Bu yerleştirmede; 
 
a) Adayın yerleştiği programdan sonraki tercihleri (alt tercihleri) incelenerek, 2018-YKS yerleştirme sonuçlarına 

göre alt tercihlerinden en küçük yerleştirme puan şartını sağlayan ilk program tercihine (Tam Burslu 
programlar hariç) yerleştirme işlemi yapılır.  

 
b) İlgili yılın yerleştirme sonuçlarına göre alt tercihine yerleşmek için gereken en küçük puan şartını 

sağlayamayan veya alt tercihi bulunmayan adaylar, ek yerleştirmeden yararlandırılır. Ek yerleştirme işlemleri 
tamamlanmış ise adayların ek yerleştirme kılavuzundan yeniden tercih yapması sağlanır. Ek yerleştirme 
kılavuzundan tercih yapan adaylar, en küçük yerleştirme puan şartını sağlayan ilk program tercihine (Tam 
Burslu programlar hariç) yerleştirilir.  

 
c) Ek yerleştirmede de yerleşemeyen veya ek yerleştirmede herhangi bir tercih yapmayan adayların bir sonraki 

yıl, önceki yılda yerleşmemiş bir aday gibi işlem görmesi sağlanır. Ek puan veya sınavsız geçişle bir 
yükseköğretim programına yerleştirilen aday kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek 
zorundadır, belgelendiremeyen aday yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybeder. 

 


