
 

 
ÖNKAYIT  
Ba vuru ekli: http://ebs.yeditepe.edu.tr  adresinden çevrimiçi 
Tarihi: 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren COVID tedbirleri kapsamında, randevu sistemi ile Özel Yetenek Sınavı yapılacaktır.  
Ücreti: 150 TL  (Yapı Kredi Bankası nönü Caddesi ubesi, ube Kodu: 682, Hesap No: 92 6671 92, IBAN: TR 60 0006 7010 0000 0092 6671 92) [Ödemelerin 
ATM’ler üzerinden de il, banka ubeleri üzerinden yapılması gerekmektedir.] 
Gerekli Belgeler: 

• 1 adet vesikalık foto raf 
• Önkayıt ücretinin ödendi ini gösteren banka dekontu  

Online Ba vuru lemleri:  
• Adayın e-posta adresine gelen ifre ile giri  yaptı ı online ba vuru sayfasında istenilen bilgileri girerek ba vurusunu tamamlaması 

gerekmektedir. 
• Sınava Giri  Kartı adayların e-posta adreslerine BA VURUNUZ ONAYLANMI TIR ba lı ı ile iletilir.  

SINAVLARA L K N GENEL B LG LER 
Adayların, her bir sınavda  

• Online önkayıt sırasında e-posta adreslerine gönderilen Sınava Giri  Kartını  
• Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesini 
• 2021-YKS Sonuç Belgesini ( TYT'den 140 puan veya üzeri- engelli ö rencilerin en  az 100 puan almı  olmak gerekmektedir. Engelli adayların 

puanları, sınavın yapıldı ı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerlidir.)  
[2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’ye ba vuranların Dönü türülmü  Puan belgesini]  

yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
SINAVLAR 

I. T YATRO PROGRAMI HAR Ç D ER TÜM PROGRAMLAR Ç N  Ç Z M SINAVI 
Tarihi ve Saati: 

Başvuru yapan adaylar, sınav günü ve saati hakkında telefonla  ve eposta ile bilgilendirilecektir.
 

Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi, Ek Bina Giri i (Kuzey Hazırlık Kapısı, 7 No’lu Ring Dura ı) 
Gerekli Belge ve Malzemeler: [Malzemelerin cinslerinin ve kalitelerinin tercihi adaya aittir.] 

• 35x50 cm Resim Kâ ıdı (4 adet) 
• 35x50 cm Duralit Altlık  
• Kıskaç veya Klips (kâ ıdı duralite tutturmak için) 
• Yumu ak Kur un Kalem  
•

Yumu ak Silgi •
Kalemtıra

23–27 Ağustos 2021 Özel Yetenek Sınav sonuçlarına göre asil ya da yedek kontenjan için kayıt hakkı kazanmış olan adayların kayıtları devam etmektedir.
Bu sınava girmiş olan adaylar Ek Kontenjan dahilinde yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına başvuru yapamazlar.

 

Sınavın Niteli i: Adayların kar ısına jüri tarafından o gün belirlenen bir obje yerle tirilecektir. Adaylardan, jüri tarafından sınav sorusu ile birlikte 
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 gördü ünü, tasarladı ını çizebilme ve farklı objeleri bir yüzeyde düzenleyebilme yetene i 
sınanmaktadır.

COVID tedbirleri kapsamında, randevu sistemi ile Özel Yetenek Sınavı yapılacaktır.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
2021 Ek Kontenjan Yerleştirme - Özel Yetenek Sınavına İlişkin Bilgiler

http://code-industry.net/

