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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
TİYATRO BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI
VE
DİJİTAL YETENEK SINAVI
Merhaba,
Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne hoş geldiniz.
Şu anda okumakta olduğunuz bilgilendirme belgesi, sınavla ilgili sorularınızı yanıtlayabilmek için
oluşturulmuştur. Lütfen dikkatle okuyunuz.

2020 yılında, Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınavı Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı olağanüstü koşullar
(Pandemi) nedeniyle 2 şekilde yapılacaktır:
-

Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınavı (yüz yüze)
Dijital Yetenek Sınavı

Dijital Yetenek Sınavı, yüz yüze yapılacak Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile eşdeğerdir, farkı
yoktur.
Adaylar bu sınavlardan yalnız bir tanesine katılabilirler.
Yabancı uyruklu adaylar da bu yönergeye tabidirler.

GENEL ESASLAR
PARÇALAR VE ŞİİR
-

-

Bir dram/tragedya parçası ve bir komedi parçası (toplam 2 parça) hazırlanmalıdır. (Yabancı
uyruklu adaylar bu parçalarını İngilizce olarak hazırlayacaklardır. Ayrıca kendi anadillerinde
de Shakespeare’den seçecekleri üçüncü bir parça hazırlamaları gerekmektedir.)
Her bir parça en fazla 2 dakika olmalıdır.
Parçalar yayınlanmış oyun metinlerinden alınmış olmalıdır, film ya da TV senaryoları,
adayların kendileri ya da yakınlarının yazdığı metinler kabul edilmez.
Lütfen kendi yaşınıza uygun bir rolü seçiniz. (Şu anda oynamak için seçilebileceğiniz)
Rolün cinsiyeti önemli değildir.
Kostüm ve aksesuar kullanılmayacaktır. (Masa ve iskemle kullanılabilir)
Doğal sesinizi duymak istiyoruz. O nedenle sesinizi değiştirmeye çalışmayınız, lehçe
yapmayınız.
Parçalarınızın hangi karaktere ait olduğunu, yer aldığı oyunun adını ve oyunun yazarının ve
varsa çevirmenin adını, parçayı oynamadan önce lütfen belirtiniz.
Şiirinizin süresi de 1 dakikadan az 2 dakikadan çok olmamalıdır.
Şiiriniz yayınlanmış bir şiir olmalıdır, adayların kendilerinin ya da yakınlarının yazdığı şiirler
kabul edilmez.
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-

Şiirinizin adını, şairinin ve varsa çevirmeninin kimliğini, sunumunuzu yapmadan önce lütfen
belirtiniz.

Dünya ve ülkemiz tiyatro edebiyatının geniş birikimden kendinize en uygun parçaları
seçebilmek için faydalanınız.
Dünya ve ülkemiz şairlerinin dağarından kendinize en uygun şiiri bulmaya çalışınız.
Sınav sırasında hazırladığınız 3 malzemeden herhangi biri, ikisi ya da hepsi izlenebilir.

SÖYLEŞİ
Sunumunuzu tamamladıktan sonra jüri sizinle kısa bir söyleşi gerçekleştirecektir. Sanatsal
yanınızı gördükten sonra tiyatroya olan ilginizi de görmek istiyoruz.

SINAVA NE GETİREYİM?
Ön-kayıt başvuru belgesi ve kimlik belgesi getiriniz. Bunların dışında başka bir malzeme
(kostüm, aksesuar, dekor vb.) getirmeyiniz, kabul edilmeyecektir.

NE GİYEYİM?
Sunumunuzu yaparken içinde rahat hareket edeceğiniz giysi ve ayakkabılar giyiniz. Yüksek
topuk giymeyiniz. (Çıplak ayakla sunum yapabilirsiniz.)

SINAV SÜRESİ
Sınav size bildirilecek olan tarihte 3 saatlik bir dilim içinde gerçekleşecektir. Bu 3 saat boyunca
katılmaya hazır olmanız beklenmektedir. Sizin sunumunuz tamamlansa bile 3 saatlik zaman
dilimi sonuna kadar ayrılmayınız. Sabah oturumları 10.00-13.00, öğleden sonra oturumları ise
14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.
Sınav sırasında parçalarınızı oynamanız, şiirinizi okumanız, size yöneltilecek soruları
yanıtlamanız beklenecektir. Bir adayın oturumu yaklaşık 15 dakika sürebilir.

DİJİTAL YETENEK SINAVI NEDİR?
Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu olağanüstü koşullar nedeniyle yüz yüze yapılacak Tiyatro Bölümü
Özel Yetenek Sınavı’na giremeyecek adayların bulunduğu anlaşılmaktadır.
Dijital Yetenek Sınavı adayların tirad ve şiirlerini aşağıda belirtilen özelliklerde hazırlayıp kaydetmeleri
ve kendilerine gösterilen dijital alana (Google Classroom) yüklemeleri ve ayrıca gerekli görülürse canlı
olarak dijital ortamda (Google Meet) sunmaları ve yine aynı dijital ortamda (Google Meet) jüri ile
söyleşi yapmalarını içermektedir.
Dijital Yetenek Sınavı yüz yüze yapılacak Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile eşdeğerdir, farkı yoktur.
Adaylar bu sınavlardan yalnız bir tanesine katılabilirler.
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SINAVA NASIL BAŞVURABİLİRİM?





Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı’na on-line başvuru ile ön-kayıt yapınız.
Kaydınız tamamlandıktan sonra Tiyatro Bölümü’nü seçtiyseniz belirttiğiniz elektronik
posta adresinize gelen Tiyatro Bölümü Bilgi Formu’nu doldurunuz. Bu formu
doldururken Dijital Yetenek Sınavı’na gireceğinizi belirtmediğiniz takdirde yüz yüze
sınava gireceğiniz varsayılacak ve size Dijital Yetenek Sınavı için çağrı gelmeyecektir.
O durumda size ön-kayıt sırasında verilmiş olan tarih ve saatte yüz yüze sınava girmek
için sınav yerinde hazır bulununuz. (Yüz yüze sınava girecek adayların işlemi burada
sona ermektedir.)
Eğer Dijital Yetenek Sınavı’na girmek üzere başvuruda bulunduysanız:
- Öncelikle, Tiyatro Bölümü Bilgi Formu’nda belirttiğiniz gmail elektronik posta
adresinize gelen çağrıyı kabul ederek Dijital Yetenek Sınavı sınıfına
(Classroom) kayıt olunuz. Sınav süresince sizinle bu elektronik posta adresi
üzerinden iletişim kurulacaktır, o nedenle süreci bu adresten takip ediniz.
- Dijital Yetenek Sınavı sınıfına (Classroom) kayıt olduktan sonra size gönderilen
Dijital Yetenek Sınavı Aydınlatma Belgesi’ni dikkatle okuyunuz ve Dijital
Yetenek Sınavı Onam Belgesi’ni doldurup 24 saat içerisinde onam beyanında
bulununuz. Bu belgeyi doldurup 24 saat içerisinde onam beyanında
bulunmadığınız takdirde Dijital Yetenek Sınavı sınıfından (classroom)
çıkarılacak, Dijital Yetenek Sınavı’na alınmayacaksınız; ancak başvurunuzda
size verilen randevu gün ve saatinde yüz yüze sınava katılabilirsiniz.
- Onam işleminizi tamamladıktan sonra, kayıt olduğunuz Dijital Yetenek Sınavı
sınıfında bulunan aşağıdaki eğitim videolarını izleyiniz:
 Yetenek Sınavı Kaydı Nasıl Yapılır?
 Google Classroom ve Google Meet Nasıl Kullanılır?
- Videolarınızı hazırlarken gerek gördükçe bu eğitim videolarına başvurunuz.
- Parçalarınızı ve şiirinizi aşağıdaki özelliklere göre ayrı ayrı videolar halinde
çekip kaydediniz:
 Video kamera, DSLR fotoğraf makinesi, cep telefonu kullanılabilir.
(Cep telefonuyla çekim yapacakların yatay kadraj kullanmaları
gerekir. 16:9)
 Çekilen videonun çözünürlüğü minimum 1280x720 (720p),
maksimum 1920x1080 (1080p) olmalıdır.
 Videolarınız şu formatlardan birinde olmalıdır: .avi, .flv, .m1v, .m2v,
.m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv
 Videolar boy plan olmalıdır, yani video boyunca ayaklarınızın
ucundan başınızın üstüne kadar görünüyor olmanız gerekir.
Parçalarınızı ve şiirinizi oynarken görüntüden çıkmamanız için oyun
alanınızı yere işaretleyiniz. Kameranızı sizi sürekli boy plan olarak
göreceği şekilde ayarlayınız.
 Videonun süresi 2 dakika 30 saniyeden uzun olmamalıdır.
 Video tek planda çekilmelidir, montaj yapılmamalıdır.
 Her videoya başlarken şunları içeren bir giriş kaydediniz:
 Adınız, soyadınız
 Oynadığınız rol (Şiirde şiirin adı)
 Rolün alındığı oyunun adı
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-

-

 Rolün alındığı oyunun yazarının/çevirmeninin adı (Şiirde
şairinin/çevirmeninin adı)
 Videolarınıza ilgili parçanın adını veriniz: Dram/Tragedya Parçası,
Komedi Parçası ve Şiir.
 Her videonuzu lütfen kontrol ediniz, şu noktalardan emin olunuz:
 Videoda düz duruyor olmalısınız, baş aşağı ya da yan değil.
 Videoda tam olarak görünmelisiniz, özellikle yüzünüzün ışık
alıyor olmalı.
 Sesinizin net olarak duyulabilmeli.
 Videonuzda sadece siz yer alıyor olmalısınız, başka oyuncu
bulunmamalı.
 Daha sonra videolarınızı Dijital Yetenek Sınavı sınıfında
(Classroom) Sınav başlıklı göreve (assignement) yükleyiniz.
Böylece Dijital Yetenek Sınavı başvurunuz tamamlanmış
olacaktır.
Bu işlemleri yüz yüze yapılacak sınavın başlangıç gününe kadar tamamlamanız
gerekmektedir. (Tamamlayamadığınız takdirde size bildirilen gün ve saatte yüz
yüze sınava katılabilirsiniz.)
Kayıtlı olduğunuz Dijital Yetenek Sınavı sınıfı (classroom) üzerinden size
Google Meet’te sınava gireceğiniz tarih ve saat bildirilecektir. (Sınavla ilgili
Genel Esaslar Dijital Yetenek Sınavı için de geçerlidir.)

GOOGLE MEET OTURUMU SIRASINDA NE OLACAK?
Google Meet oturumundan önce yapmanız gerekenler:
Ön-kayıt sırasında belirttiğiniz elektronik posta adresinden Dijital Yetenek Sınavı sınıfında
(Classroom) girerek Google Meet uygulaması ile ilgili bir prova yapınız:
-

Provayı bir dizüstü ya da masa bilgisayarına yapınız, tablet ya da cep telefonu sınav için
uygun değildir.
İnternete WiFi yerine bir Ethernet kablosu ile bağlanmanız, oturumun kesintiye
uğramaması için gereklidir.
Başka bir bilgisayarla deneyerek sesin ve kameranın çalıştığından emin olunuz.
Parçalarınızı ve şiirinizi oynarken görüntüden çıkmamanız için oyun alanınızı yere
işaretleyiniz. Ayaklarınızın ucundan başınızın üstüne kadar tüm bedeninizin oynadığınız
sürece görüntüde kalması (boy plan) gerekmektedir. Kameranızı sizi sürekli boy plan olarak
göreceği şekilde ayarlayınız.

Google Meet oturumu günü yapmanız gerekenler:
Size verilmiş olan saatte oturuma katılınız. Gerekli görülürse parçalarınızı ve şiirinizi oynamanız
istenebilir. Ardından da sizinle kısa bir söyleşi gerçekleştirilecektir. Bunun ardından oturumdan
ayrılabilirsiniz.
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Bu süreçte sorun yaşadığınız takdirde şuralardan yardım alabilirsiniz:
Araş. Gör. Arzu OCAK
arzu.ocak@yeditepe.edu.tr
0 216 578 08 72
Dr. Öğretim Üyesi Arda ÖZTÜRK
arda.ozturk@yeditepe.edu.tr
0 216 578 08 71
Prof. Dr. Metin BALAY
mbalay@yeditepe.edu.tr
0 216 578 08 70

Tüm adaylara başarılar dileriz.

Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tiyatro Bölümü
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