Yeditepe Üniversitesi
2020 YKS Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Lisans Programlarına İlişkin Bilgiler
ÖNKAYIT
Başvuru Şekli: http://ebs.yeditepe.edu.tr adresinden online
Tarihi: 27 Temmuz - 23 Ağustos 2020
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)
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.

SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Sınavlar süresince, İstanbul dışından gelen her aday için Üniversitemiz kampusunda 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

2020-TYT Sonuç Belgesini (DİKKAT! TYT’den en az 150 puan almış olmak gerekmektedir.)
[2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’ye başvuranların Dönüştürülmüş Puan belgesini]

Lise Diploması fotokopisini veya mezuniyete ilişkin lise müdürlüğünden alınacak olan ıslak imzalı belgeyi
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

SINAVLAR
I. TİYATRO PROGRAMI HARİÇ DİĞER TÜM PROGRAMLAR İÇİN ÇİZİM SINAVI
Tarihi ve Saati: 24-28 Ağustos 2020, 10:00-12:00 [Adaylar, Sınava Giriş Kartında belirtilen tarih ve saatte sınava girecektir.]
Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi, Ek Bina Girişi (Kuzey Hazırlık Kapısı, 7 No’lu Ring Durağı)
Gerekli Belge ve 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
Sınavın Niteliği: Adayların karşısına jüri tarafından o gün belirlenen bir obje yerleştirilecektir. 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 gördüğünü, tasarladığını çizebilme ve farklı objeleri bir yüzeyde düzenleyebilme yeteneği
sınanmaktadır.

II. PROGRAMLARIN YÜRÜTTÜĞÜ YETENEK SINAVLARI ve PORTFOLYO DEĞERLENDİRMELERİ



Adaylar, ilgi ve yeteneklerini gözeterek yalnız bir programı tercih edebileceklerdir.
Tiyatro programı için çizim sınavı yapılmamaktadır.

Fakülte ve Programlar/
2020 YKS Kontenjanları

Tarihi ve Saati

Yeri

Programa İlişkin Açıklamalar

Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüme ilişkin portfolyo değerlendirmeleri için adayların,

GRAFİK TASARIMI
Ücretli
: 8
Burslu
: 8
%50 İndirimli : 37

24-25 Ağustos 2020,
13:00-17:00

GSF 1. Kat 114, 117,
122, 123, 124 No’lu
Derslikler



grafik alanı ile ilişkili olduğu düşünülen 5 adet çalışmayı
(illüstrasyon, özgün baskı, logo, afiş, kitap kapağı, fotoğraf, grafiti
vb.) veya



adayın alana ilişkin ilgi ve yeteneğini en iyi ifade ettiğini düşündüğü
5 adet serbest/deneysel çalışmayı veya



5 adet 35x50 cm ya da 50x70 cm boyutlarında desen çalışmasını

yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Portfolya, en az 5, en fazla 15 çalışmadan oluşmalıdır.

PLASTİK SANATLAR ve
RESİM
Ücretli
: 6
Burslu
: 4
%50 İndirimli : 15

Aday numarası sırasına göre portfolya değerlendirmesine alınacak olan
adayların Plastik Sanatlar alanına ilişkin ilgilerini gösteren çalışmaları ve
çizimlerini içeren portfolyolarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Adayların portfolyolarını aşağıdaki gibi düzenlemeleri gerekmektedir:
24-25 Ağustos 2020,
13:00-17:00



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

GSF Desen Amfisi

TEKSTİL VE MODA
TASARIMI
Ücretli
: 5
Burslu
: 4
%50 İndirimli : 20

Adayların portfolyolarında, 5 adet, A3 boyutlarındaki kağıtlarda, tek tek
görünecek şekilde, el çizimiyle, renkli olarak ifade ettikleri giysi
tasarımları bulunmak zorundadır. (Bu çalışmada her türlü malzeme
kullanılabilir.)
Adaylar, ayrıca istedikleri takdirde, portfolyolarında
24-25 Ağustos 2020,
13:00-17:00

GSF 3. Kat 311, 312,
314 No’lu Derslikler



5 adet moda ve tekstil tasarımı alanına ilişkin ilgi ve yeteneklerini
en iyi ifade ettiğini düşündükleri 35x50cm boyutlarında
serbest/deneysel çizim çalışmalarına,



giysi, aksesuar, kumaş, tekstil deseni vb. tasarımlarına

yer verebilirler.
Portfolya, en az 5, en fazla 10 çalışmadan oluşmalıdır.
TİYATRO
Ücretli
: 10
Burslu
: 5
%50 İndirimli : 21

24-25 Ağustos 2020,
10:00-17:00

GSF 3. Kat, 318, 321,
323, 329, 331 No’lu
Derslikler

SONUÇLAR, www.yeditepe.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

KESİN
KAYITLAR

Adaylar sahne sınavında, toplam süresi 10 dakikayı geçmeyen ve
önceden hazırlandıkları bir şiir, iki tirad ile bir tragedya/dram ve bir
komedi parçasını jüri önünde sunacaklardır. Daha sonra adayı tanımaya
yönelik söyleşi gerçekleştirilecektir.
Sonuçlara ayrıca
https://www.facebook.com/yeditepeuniversitesi
https://twitter.com/yeditepeuni
https://www.instagram.com/yeditepeuniversitesi/
https://www.youtube.com/channel/UCsymrI5NRE6zUKOI5I07KGw
https://ask.fm/YeditepeUniversitesi
adreslerinden de ulaşılabilir.

Yeri ve Tarihi: www.yeditepe.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

İNGİLİZCE YETERLİK (Proficiency) SINAVI TARİHİ: 14 Eylül 2020 (Pazartesi, Saat: 13:00)

