DEĞERLİ ÖĞRENCİ ADAYIMIZ,
Bu kılavuzu, sizleri fakültemizin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek
Sınavları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırladık.
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar ve Resim, Grafik
Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Tiyatro, Sanat
Yönetimi bölümleri ile sanat ve tasarımın yapıcı etkinliğinin bilincinde, yaratıcı ve
özgün çözümler üretebilen, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, kendi kültürünü
benimsemiş, sosyal olarak duyarlı, güncel sanat ve tasarım eğilimlerini izleyerek
uluslararası alanda yer alan, disiplinlerarası çalışma anlayışına sahip sanatçılar,
tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.
Bu doğrultuda fakültemizin, uluslararası tanınmış sanatçılardan, tasarımcılardan,
araştırmacılardan oluşan nitelikli ve deneyimli eğitim kadrosu, akademik çalışmalara
olanak tanıyan teknolojik donanımı, atölyeleri, stüdyoları ve laboratuvarları,
disiplinlerarası eğitimi yaygınlaştıran çiftanadal ve yandal programları, uluslararası
çalışmaları destekleyen uluslararası değişim programları bulunmaktadır.
1996 yılında kurulmuş olan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat ve
tasarımın kültürel öneminin ve etkinliğinin bilinci ile birçok başarılı genç sanatçı ve
tasarımcı yetiştirmiştir.
Sizi öğrencilerimiz olarak aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. Sınavlarda başarılı
olmanızı dilerim.
Sevgilerimle,

Prof. Gülveli KAYA
Dekan
Haziran 2018

Grafik Tasarımı Bölümü
Grafik tasarımın günümüzde görsel kültür yaratmadaki etkinliğinin ve iletişim gücünün
bilinci ile, gelişen yeni teknolojileri ve görsel iletişim kanallarını kullanabilen,
araştırmaya dayalı yaratıcı ve özgün tasarım çözümleri üretebilen, eleştirel düşünme
becerileri gelişmiş, güzel sanatlar altyapısını sürekli deneysellik ve yaratıcılıkla
besleyen, sosyal olarak duyarlı, güncel çağdaş tasarım eğilimlerini izleyen, entelektüel
olarak çok yönlü ve donanımlı grafik tasarımcılar yetiştirmektedir.
Uluslararası alanda tanınmış sanatçı, illüstratör, tasarımcı ve reklamcılardan oluşan
deneyimli eğitim kadrosu, atölye, stüdyo ve laboratuvar gibi donanım ve olanakları,
sanat ve tasarım alanında sağladığı zengin disiplinlerarası altyapısı ile Grafik Tasarım
Bölümünde kuramsal derslerle entelektüel olarak tasarım alanına hazırlanan öğrenciler,
illüstrasyon, tipografi, fotoğraf, bilgisayar, özgün baskı gibi temel grafik tasarımı
derslerinin ardından reklam tasarımı, yayın grafiği, ambalaj tasarımı, web tasarımı,
grafik animasyon, sosyal amaçlı grafik tasarım, yaratıcı stüdyo ve grafik sanatlar gibi
proje dersleri ile tasarım problemlerine çözümler üretirler; tasarım alanında bilgi ve
becerilerini geliştirirler.
Çalışma Alanları:
Mezunlarımız, reklam ajansları, masaüstü yayıncılık, web tasarım/dijital medya
ajansları, TV prodüksiyon şirketleri, yayınevleri, firmaların tasarım ofislerinde serbest
illüstratör, özgün baskı sanatçısı olarak çalışabiliyor.

Özel Yetenek Sınavı Sonucuna Göre Öğrenci Alan Grafik Tasarımı Programının
2018 YKS Kontenjanları:
Ücretli
Tam Burslu
%50 İndirimli
%25 İndirimli

:
:
:
:

9
5
23
9

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, moda ve tekstil tasarımı alanında özgün yaratılar
meydana getirebilmek için gerekli olan yöntemleri kavramış olan tasarımcılar
yetiştiriyor.
Ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi akademik kadromuz, çağdaş üretim
tekniklerine hakim ve bu teknikleri geliştirerek öğrencilerin tasarım yeteneklerini ileri
seviyelere taşımayı amaçlayan bir programla profesyonel çalışma hayatının temellerini
atıyor.
Öğrencilerimiz dört yıllık eğitimlerinin son iki döneminde pazarlama, kostüm tasarımı
ve tekstil endüstrisinde organizasyon gibi konulardaki proje derslerini dokuma, baskı ve
giysi olmak üzere 3 farklı branşta alabiliyor. Öğrenciler tasarımlarını hangi branşta
gerçekleştirmeyi istiyorlarsa o proje dersini seçerek ciddi bir koleksiyon oluşturma,
üretme ve sunma sürecine giriyor.
Öğrencilerimiz, fakülte içi ve dışı çift anadal ve yan dal programlarıyla donanımlarını
artırabiliyor, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla Erasmus ve Exchange programları
sayesinde öğrenimleri esnasında yurt dışı deneyimleri kazanabiliyor.
Çalışma Alanları:
Mezunlarımız, Türkiye’nin önde gelen markalarında tasarımcı olarak çalışabiliyor veya
kendi markalarını yaratabiliyorlar. Giysi, tekstil ve aksesuvar tasarımı alanlarında
çalışabildikleri gibi, moda editörlüğü, styling, stil danışmanlığı, moda fotoğrafçılığı ve
benzer mesleklerde de çalışma fırsatı bulabiliyorlar.
Özel Yetenek Sınavı Sonucuna Göre Öğrenci Alan Moda ve Tekstil Tasarımı
Programının 2018 YKS Kontenjanları:
Ücretli :
4
Tam Burslu : 2
%50 İndirimli : 15
%25 İndirimli : 4

Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü
Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü; sanatsal yaratıcılıkta düşünsel gelişimin, bireysel
yeteneklerin gelişiminin ve çalışma yönünde bir öz disiplinin oluşturulmasının sanat
eğitiminin temelini sağladığını savunuyor.
Bu bağlamda, eğitim programı, bir yandan öğrencinin düşünsel gelişimiyle sanatsal
değerleri sorgulayıp yaratıcılığını teşvik edecek ve heyecanını artıracak şekilde özgür bir
ortam sağlarken diğer yandan yoğun uygulama çalışmaları ile üretkenliğini geliştirmeyi
hedefliyor.
Geniş atölye olanakları, çağdaş düzeyde yürütülen eğitim anlayışı ve sağlanan sergileme
olanakları ile öğrencilerin bütünsel bir sanat ortamı içerisinde yetişmeleri sağlanıyor.
Bölümümüzdeki temel sanat eğitiminin ardından bölüm derslerinin sonraki yıllarında
desen, özgün baskı ve resim atölyelerinde farklı tekniklerle tanışmayı amaçlayan bir
eğitim programı uygulanıyor.
Öğrencilerimiz mezuniyet projelerini eğitimleri süresince sahip oldukları birikimi
yansıtan, özgün sanatsal kimliğini ortaya koyan bir sunum olarak hazırlıyorlar. Bu
projeler bölüm danışmanları ve alanında önde gelen sanatçılardan oluşan bir jüri
tarafından değerlendiriliyor.
Çalışma Alanları:
Mezunlarımız, serbest sanatçı olarak çalışmakta olup özel sektör ve kamu kuruluşlarında
sanat danışmanı, güzel sanatlar fakültelerinde öğretim elemanı, pedagojik formasyona
sahip olanlar ise ilk ve orta dereceli özel veya devlet okullarında öğretmen olarak görev
yapabiliyorlar.

Özel Yetenek Sınavı Sonucuna Göre Öğrenci Alan Plastik Sanatlar ve Resim
Programının 2018 YKS Kontenjanları:
Ücretli
: 5
Tam Burslu : 5
%50 İndirimli : 15

Sanat (Tasarım) Yönetimi Bölümü
Sanat (Tasarım) Yönetimi Bölümü, sanat etkinliklerinin gerçekleştirilme süreci ve sanat
mekanlarının organizasyonu üzerine disiplinlerarası eğitim veriyor. Sanatın tarihsel
gelişimi, modern ve çağdaş sanat teorileri, kültürel çalışmalar, film çalışmaları, sanat
etkinliklerinin maliyet hesapları, sponsorluk ve halkla ilişkiler gibi, kültür-sanat
etkinliklerinin sahne arkasını oluşturan bilgi ve deneyimler eğitim programımızın
ağırlıklı noktalarını oluşturuyor.
Bölüm öğrencilerimiz danışmanlık servisleri ve çalıştaylar aracılığıyla, eğitimleri
sürecinde konser, festival ve sergi etkinliklerinde etkin biçimde yer alarak deneyimlerini
pekiştiriyorlar. Bölüm dersleri arasında Sanat ve Kültür Tarihi, Çağdaş Sanat, Sahne
Sanatları, İşletme ve Yönetim Temelleri, Müzik İşletmeciliği, Sanatta Sponsorluk,
Görsel Sanatlar, Kültürel Çalışmalar, Pazarlama ve Ekonomi bulunuyor.
Çalışma Alanları:
Mezunlarımız, özel ve kamu müzelerinde sergi yapımcısı (küratör), program yönetmeni,
sanat eleştirmeni, galeri yönetmeni, sanat danışmanı gibi alanların yanı sıra sahne ve
gösteri sanatları alanlarında da çeşitli görevler üstleniyor.
Özel Yetenek Sınavı Sonucuna Göre Öğrenci Alan Sanat (Tasarım) Yönetimi
Programının 2018 YKS’de kontenjanı bulunmamaktadır.

Tiyatro Bölümü
Tiyatro Bölümü, öğrencilerine teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra seminer ve atölye
çalışmalarıyla bütünlenen dört yıllık bir oyunculuk eğitimi veriyor. Dört yıla yayılan
öğretim süresi boyunca oyuncu adayı; hareket, ses-nefes ve konuşma eğitimi,
doğaçlama, oyunculuk, rol ve oyun hazırlama alanlarında uygulamalı eğitim alırken,
zorunlu kuramsal derslerden edindiği temel formasyonunu seçmeli derslerle ve kendi
istediği çizgide geliştirebilme fırsat buluyor.
Öğrencilerimize, performanstan şan uygulamaya, yaratıcı dramadan kamera oyunculuğu
ve oyuncu yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazeden kendilerine özgü bir program
hazırlama fırsatı sunuluyor. Bölümümüzün akademik kadrosu ve atölye çalışmaları ya
da konferanslar için davet edilen konuklar, alanlarının en önde gelen tiyatro, sinema,
televizyon ve kültür insanlarından oluşuyor.
Dünyanın önde gelen oyunculuk ekollerinden olan Michael Checkov Europe Training
(MCET) ile anlaşması da bulunan Tiyatro Bölümünde her dönem MCET atölye
çalışmaları düzenleniyor. Bu atölyeler kapsamında Avrupa’nın önemli oyunculuk
eğitmenleri ile çalışma fırsatına sahip olan Tiyatro Bölümü öğrencilerimiz, özellikle yurt
dışında geçerliliği olan MCET sertifikasına da sahip oluyorlar.
Öğrencilerimizin hazırladığı oyunlar, bölümümüze ait uygulama sahnesinde, platoda ve
üniversitelerarası tiyatro gösterilerinde, ulusal ve uluslararası gençlik festivallerinde,
yurt dışında çeşitli festivallerde ve Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri'nde seyirci ile
buluşarak, her geçen yıl daha çok ilgi görüyor.
Çalışma Alanları:
Mezunlarımız, Şehir ve Devlet Tiyatroları’nda, televizyon ve sinema alanında yapılan
çalışmalarda, kurumsallaşmış profesyonel tiyatrolarda ve alternatif tiyatro
yapılanmalarında, her seviyedeki tiyatro eğitimi alanında, oyuncu, yönetmen, yazar,
yapımcı ve benzeri görevler üstlenerek bölümümüzde aldıkları eğitimi sanat yaşamının
pratiği ile buluşturuyor.
Özel Yetenek Sınavı Sonucuna Göre Öğrenci Alan Tiyatro Programının 2018 YKS
Kontenjanları:
Ücretli
: 15
Tam Burslu : 4
%50 İndirimli : 15

ÖZEL YETENEK SINAVLARINA ÖN KAYITLAR
Özel Yetenek Giriş Sınavlarına ön kayıtlarda ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan
yükseköğretim kurumlara ilişkin başvuru koşulları ve bunlara ek koşullar geçerlidir.
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Giriş Sınavlarına
katılabilmek için adaylar, 2018 yılı YKS’ye (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) girmiş ve
2018 TYT sınavından en az 150 puan veya üzeri almış olmaları gerekmektedir.
YKS sonucunda herhangi bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel
Yetenek Giriş Sınavlarına katılmayı engellemez.
Sınavlara girecek adayların ön kayıtları 16 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında
yapılacaktır.
Adaylar ön kayıt formunda tercihlerine göre en fazla 2 bölüm seçebilir.

Sınav başvuruları ebs.yeditepe.edu.tr adresinden yapılacaktır.
Ön Kayıt Ücreti: 150 TL (Yapı Kredi Bankası İnönü Caddesi Şubesi, Şube Kodu: 682,
Hesap No: 92 6671 92, IBAN: TR 60 0006 7010 0000 0092 6671 92) [Ödemelerin
ATM’ler üzerinden değil, banka şubeleri üzerinden yapılması gerekmektedir.]
Gerekli Belgeler:
• 1 adet vesikalık fotoğraf
• Önkayıt ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu
Online Başvuru İşlemleri:
• Adayın e-posta adresine gelen şifre ile giriş yaptığı online başvuru sayfasında
istenilen bilgileri girerek başvurusunu tamamlaması gerekmektedir.
• Sınava Giriş Kartı adayların e-posta adreslerine BAŞVURUNUZ
ONAYLANMIŞTIR başlığı ile iletilir.

SINAVLAR
Sınavlar süresince, İstanbul dışından gelen her adaylar için üniversitemiz kampüsünde
3 kişilik ücretsiz konaklama olanağı bulunmaktadır.
Adayların, her bir sınavda,
• Online önkayıt sırasında e-posta adreslerine gönderilen Sınava Giriş Kartını
• Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesini
• 2018-TYT Sonuç Belgesini (DİKKAT! TYT’den en az 150 puan almış olmak
gerekmektedir.)
• Lise Diploması fotokopisi veya mezuniyete ilişkin lise müdürlüğünden alınacak olan
ıslak imzalı belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları iki temel aşamadan oluşmaktadır.
(Tiyatro Bölümü hariçtir. Ayrıca, Tiyatro Bölümü sahne sınavı ile öğrenci alacaktır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hariçtir. YKS Puanı ile öğrenci alacaktır.)
1.Aşama: Fakülte Dekanlığınca yapılan özel yetenek sınavı: Bu aşamada adayların
tercih sıralamasına bakılmaksızın temel ifade kabiliyetleri sınanır.
2.Aşama: Adayların, tercih ettikleri programlarca bu alandaki yeteneğinin sınandığı
aşamadır.
Adayların bu sınavların tamamına girmeleri gerekmektedir.
Programların yürüttüğü sınavlar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

GİRİŞ SINAVLARI
BİRİNCİ AŞAMA: ÇİZİM SINAVI
(Tiyatro ve Gastronomi ve Mutfak sanatları Programı hariç diğer tüm programlar için)
Sınav Tarihi ve Saati: 13 Ağustos 2018, 10:00-12:00
Sınav Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi, Ek Bina Girişi
(Kuzey Hazırlık Kapısı, 7 No’lu Ring Durağı)
Adayların karşısına jüri tarafından o gün belirlenen bir obje yerleştirilecektir.
Adaylardan, jüri tarafından ayrıca salona gönderilen ikinci bir obje veya konuyu,
gördükleri açıdan çizmeleri gereken ilk objeyle birlikte kompoze ederek imgesel bir
çizim yapmaları istenecektir. Verilen sınav süresi boyunca, adayların gördüğünü,
tasarladığını çizebilme ve farklı objeleri bir yüzeyde düzenleyebilme yeteneği
sınanmaktadır. Adaydan, sınav salonunda hazır bulunan bir obje ile sınav gözetmenince

açıklanan hayali konu veya objeyi aynı yüzeyde düzenleyerek görsel olarak ifade etmesi
beklenmektedir.
Sınavda Gereken Malzemeler:
(Malzemelerin cinslerinin ve kalitelerinin tercihi adaya aittir.)
• 35x50 cm Resim Kâğıdı (4 adet)
• 35x50 cm Duralit Altlık
• Kıskaç veya Klips (kâğıdı duralite tutturmak için)
• Yumuşak Kurşun Kalem
• Yumuşak Silgi
• Kalemtıraş

İKİNCİ AŞAMA: PROGRAMLARIN YETENEK SINAVLARI ve
MÜLAKATLAR
GRAFİK TASARIMI
Sınav Tarihi ve Saati:
13 Ağustos 2018, 13:30-17:30
14, 15, 16 Ağustos 2018, 10:00-18:00
Sınav Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi, 1. Kat, 123 No’lu Derslik
Mülakat için adayların Grafik Tasarımı alanına ilişkin ilgilerini gösteren çalışmalarını ve
çizimlerini içeren portfolyolarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Bölüm portfolyo
gerekleri aşağıda belirtilmiştir.
Portfolyo Gerekleri:
Genel yetenek sınavı sonrası 1. tercihi GRAFİK TASARIMI olan ve Burs Mülakat
Sınavına girecek adayların, Mülakat sınavı için gereken PORTFOLYOLARININ
aşağıdaki gibi düzenlenmesi gerekmektedir.
• Okul, Hazırlık Kursu ya da Ön Hazırlık Programlarında son 6 ay içinde çalışılmış 3
adet 35x50 ya da 50x70 desen
• Eskiz defterinden seçilmiş 5 adet eskiz çalışması
• Grafik Tasarımı alanı ile ilişkili olduğu düşünülen 5 adet çalışma (illüstrasyon, özgün
baskı, logo, afiş, kitap kapağı, fotoğraf, grafiti, vb) veya adayın yeteneğini ve alana
ilgisini en iyi ifade ettiğini düşündüğü ve seçtiği 5 adet serbest/deneysel çalışma

MODA VE TEKSTİL TASARIMI
Sınav Tarihi ve Saati: 14 Ağustos 2018, 10:00 – 12:00
Sınav Yeri: GSF 3. Kat 311, 312, 314 No’lu Derslikler
Sınav Tarihi ve Saati: 15 Ağustos 2018, 13:00-17:00
Sınav Yeri: GSF 3. Kat 311 No’lu Derslik
Sınav Tarihi ve Saati: 16 Ağustos 2018, 10:00 – 12:00, 13:00-17:00
Sınav Yeri: GSF 3. Kat 311 No’lu Derslik
Çizim sınavı ve mülakat yapılacaktır.
Sınavda Gereken Malzemeler:
Çizim Sınavı için sıralanan malzemelerin yanı sıra;
• Çeşitli boya malzemeleri (flomaster, kuru boya, ekolin, guaj vb.),
• Adayın kendini ifade edeceği her türlü Renklendirme Malzemesi,
• Farklı sertliklerde Fırçalar,
• Su Kabı.
Mülakat için adayların Moda ve Tekstil Tasarımı alanına ilişkin ilgilerini gösteren
çalışmaları ve çizimlerini içeren portfolyolarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Bölüm portfolyo gerekleri aşağıda belirtilmiştir.
Portfolyo Gerekleri:
Genel yetenek sınavı sonrası 1. tercihi MODA VE TEKSTİL TASARIMI olan ve Burs
Mülakat
Sınavına
girecek
adayların,
Mülakat
sınavı
için
gereken
PORTFOLYOLARININ aşağıdaki gibi düzenlenmesi gerekmektedir.
• Adayın portfolyosunda, yatay tutulmuş 2 adet 35x50cm kağıtta (her birinde 5
görünüm olacak şekilde) 10 görünümden oluşan, illüstratif bir giysi koleksiyonu,
• Bu koleksiyonun içinde yer alan görünümlerin en az 3'ünde desenli (baskı yoluyla
elde edilmiş desenler ve/veya dokuma
yoluyla elde edilmiş desenler, vb.) kumaş
kullanılmış olması,
• Kullanılan desenli kumaşların desenlerinin 20x20cm'lik bir kağıtta orijinal ebadında
renklendirilmiş olarak ayrıca gösterilmesi,
• Varsa, yukarıda bahsi geçen içerikte hazırlamış olduğu portfolyodan ayrı olarak
sunulabilecek çizim çalışmaları.

PLASTİK SANATLAR ve RESİM
Sınav Tarihi ve Saati: 13 Ağustos 2018, 13:30-16:00
Sınav Yeri: GSF 550 No’lu, Desen Amfisi
Sınav Tarihi ve Saati: 14, 15, 16 Ağustos 2018, 10:00-17:00
Sınav Yeri: GSF Dekanlık Odası
Canlı modelden desen sınavı ve mülakat yapılacaktır.
Desen sınavının içeriğine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
• 2 seans 5dk.1 seans 10 dk olmak üzere 3 seans canlı modelden çizim.
• 90 dk.lık tek seanstan oluşan canlı modelden çizim.
Hızlı çizimler 35x50 cm ebatında tek bir kağıda (tüm çizimler aynı yüzeyde)
çizilecektir. 90 dk’lık uzun süreli çizim ise 35x50 cm ebatlarında ikinci bir kağıda
çizilecektir. Aday bu aşamada toplamda üzerinde ismi yazılı ve mühürlü 35x50 cm
ebatlarında 2 adet kağıt teslim edecektir.
Portfolyo Gerekleri:
Aday numarası sırasına göre mülakata alınacak olan adayların Plastik Sanatlar alanına
ilişkin ilgilerini gösteren çalışmaları ve çizimlerini içeren portfolyolarını yanlarında
getirmeleri gerekmektedir. Adayların portfolyolarını aşağıdaki gibi düzenlemeleri
gerekmektedir:
• Örgün öğretim (okul) sırasında veya hazırlık kursları ile ön hazırlık programlarında
son altı ay içinde oluşturulmuş 3 tanesi modelden figür çalışması olmak üzere 5 adet
35x50 cm ya da 50x70 cm boyutlarında bitmiş ve tarihlendirilmiş desen etüdü
• 10 adet eskiz çalışması (35x50 cm boyutundan küçük olmak kaydıyla eskiz defteri
tercih edilir.)
• Adayın alana ilişkin ilgi ve yeteneğini en iyi ifade ettiğini düşündüğü 2 adet serbest
çalışma.
TİYATRO
Sınav Tarihi ve Saati: 13, 14, 16, 16 Ağustos 2018, 09:00-18:00
Sınav Yeri: GSF 3. Kat, 318, 321, 323, 329, 331 No’lu Derslikler
Adaylar sahne sınavında, hazırlandıkları bir şiir, iki tirad ile bir tragedya/dram ve bir
komedi parçasını jüri önünde sunacaklardır. Daha sonra adayı tanımaya yönelik mülakat
gerçekleştirilecektir.
[Farklı program tercihleri nedeniyle, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 10:00’daki
Çizim Sınavına katılanlar, o günkü yetenek sınavı ve mülakata öğleden sonra
alınacaklardır.]

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Özel Yetenek Sınav sonuçları http://gsf.yeditepe.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Sosyal Medya Hesapları:
https://www.facebook.com/yeditepeuniversitesi
https://twitter.com/yeditepeuni
https://www.instagram.com/yeditepeuniversitesi/
https://www.youtube.com/channel/UCsymrI5NRE6zUKOI5I07KGw
https://ask.fm/YeditepeUniversitesi
UYARILAR
• Adaylar yalnızca 1. Tercihlerinden Burs Mülakat Sınavına girebileceklerdir.
• Tiyatro programı için çizim sınavı yapılmamaktadır. Ancak, ilk tercihi tiyatro olup,
ikinci tercihi başka bir program olan adayın, ikinci tercihinden kayıt yaptırabilmesi
için çizim sınavına girmesi zorunludur.
• Yerleştirme Puanının hesaplanması, 2018 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI
SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI
KILAVUZU’nun 5. BÖLÜM Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim
Programlarına Öğrenci Alımı Nasıl Olacaktır? başlığı altında açıklanmıştır.
• YKS sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak giriş
sınavlarına katılmayı engellemez.
• Adaylar resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ve önkayıt
sırasında aldıkları sınava giriş belgesi olmadan sınava alınmaz. Belgelerinde
değişiklik ve sahtecilik yapan adayın sınavı geçersiz sayılır. Kimlik denetimini
güçleştiren durumlarda sınav gözetmeni adaya gerekli uyarıyı yapmaya, hatta kimliği
hakkında şüpheye düştüğünde sınava almamaya yetkilidir.
• Sınav, sınav görevlisinin “Sınav başlamıştır!” uyarısı ile başlar. Sınav başladıktan 15
dakika sonra gelen adaylar sınava alınmazlar. Adaylar sınav salonlarından, sınavın ilk
30 dakika içinde ayrılamaz, dışarıya çıkamazlar. Hangi gerekçeyle olursa olsun
dışarıya çıkan adaylar, tekrar sınav salonuna alınmazlar; sınav kağıdını teslim etmiş
sayılırlar.
• Sınav salonlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı, Özel Yetenek Giriş Sınavları
Yürütme Komisyonunca görevlendirilen görevlilerin ve gözetmenlerin dışında kimse
giremez.
• Adayların sınava, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
cep bilgisayarı, zamanı gösterme işlevi dışında işlevi bulunan saat benzeri araçlarla,
her türlü bilgisayar özelliği bulunan aygıtlarla girmeleri, sınav süresince birbirleriyle
konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki
görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. nesneleri alıp vermeleri,

sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. gibi tütün ürünleri içmeleri, başkalarını
rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, başkalarını rahatsız edecek bir
biçimde yüksek sesle konuşmaları, sınav düzenini bozacak başka davranışlarda
bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır ve kesinlikle yasaktır. Sınav kurallarına
uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adaylar, sınavların
girdikleri ve girecekleri tüm aşamalarından başarısız sayılırlar. Sınav görevlileri
kuraldışı davranışlarda bulunanları uyarmakla yükümlü değildir. Aykırı davranışta
bulunanların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
• Sınav salonuna, bu kılavuzun “Sınavlarda Gereken Malzemeler” başlığı altında
belirtilen malzemeler dışında proje dosyası, kağıt gibi malzeme getirilmesi yasaktır.
“Sınavlarda Gereken Malzemeler”, Yeditepe Üniversitesi 2018 YKY Özel Yetenek
Sınav Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Lisans Programlarına İlişkin Bilgiler
Tablosunda,
http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/kontenjan-ve-puanlar
adresinde görülebilir.
• Aday başvurusuna göre hazırlanan ve Sınav Kimlik Kartları üzerinde belirtilen sınav
günü ve saati esastır. Aday hiç bir nedenle başka bir gün ve saatte sınava giremez.
BEDENSEL ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE!
Bedensel engelli adayların sınav sırasında doğabilecek gereksinimlerinin
karşılanabilmesi için ön kayıt sırasında durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

ADRES
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 326A
26 Ağustos Yerleşimi
34755 Ataşehir – İstanbul
ULAŞIM
Kadıköy, Üsküdar ve Küçükyalı’dan İETT otobüsleri ile, Kadıköy, Bostancı ve
Küçükyalı’dan hareket eden Küçükbakkalköy hatlı minibüslerle Üniversiteye ulaşma
imkanı vardır.

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI TAKVİMİ
Ön kayıtlar

: 16 Temmuz - 10 Ağustos 2018

Birinci Aşama

: 13 Ağustos 2018, 10:00 - 12:00

İkinci Aşama
Grafik Tasarımı

: 13 Ağustos 2018, 13:30-17:30
14, 15, 16 Ağustos 2018, 10:00-18:00

Moda ve Tekstil Tasarımı

: 14 Ağustos 2018, 10:00 – 12:00
15 Ağustos 2018, 13:00-17:00
16 Ağustos 2018, 10:00 – 12:00, 13:00-17:00

Plastik Sanatlar ve Resim

: 13 Ağustos 2018, 13:30-16:00
14, 15, 16 Ağustos 2018, 10:00-17:00
: 13, 14, 15, 16 Ağustos 2018, 09:00-18:00

Tiyatro

Sonuç Duyurusu
: 17 Ağustos 2018, saat 17:00 itibarı ile
http://gsf.yeditepe.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Asil Aday Kayıtları
:
Ücretli Programlar için: 3-4 Eylül 2018
Burslu/İndirimli Programlar için : 7 Eylül 2018
Yedek Aday Kayıtları
: 5-7 Eylül 2018
[Adayların yedek aday listelerini üniversitenin web sayfasından takip etmeleri büyük
önem taşımaktadır.]
İngilizce Yeterlik (Proficiency) Sınavı: 12 Eylül 2018 (Saat: 09:30)
Sınav sonuçları http://www.yeditepe.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

