
Yeditepe Üniversitesi 
2018 YKS Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Lisans Programlarına İlişkin Bilgiler 

ÖNKAYIT  
Başvuru Şekli: http://ebs.yeditepe.edu.tr  adresinden online 
Tarihi: 16 Temmuz – 10 Ağustos 2018 
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.  

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 

 2018-TYT Sonuç Belgesini (DİKKAT! TYT’den en az 150 puan almış olmak gerekmektedir.) 

 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: 13 Ağustos 2018, 10:00-12:00 
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 MÜLAKATLAR 
 Adaylar, ilgi ve yeteneklerini gözeterek en fazla 2 programı tercih sırasına koyarak belirtebileceklerdir. 

 Tiyatro programı için çizim sınavı yapılmamaktadır. Ancak, Tiyatro programının yanı sıra diğer bir programı tercihleri arasında gösterip o 
programın sınavına/mülakatına girmek isteyen adayların çizim sınavına girmeleri zorunludur. 

 Adaylar, ancak birinci tercihlerinde gösterdikleri programların aşağıda belirtilen yetenek sınavı ile mülakatlarına girebileceklerdir.   

Fakülte ve Programlar/ 
2018 YKS Kontenjanları 

Tarihi ve Saati Yeri Programa İlişkin Açıklamalar 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

GRAFİK TASARIMI 
Ücretli :  9 
Burslu :  5 
%50 İndirimli :  23 
%25 İndirimli :  9 

13 Ağustos 2018, 
13:30-17:30 

14, 15, 16 Ağustos 
2018,  
10:00-18:00 

 

GSF 1. Kat 123 No’lu 
Atölye 

Mülakat için adayların, 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 fade ettiğini 
düşündüğü 5 adet serbest/deneysel çalışmayı yanlarında getirmeleri 
gerekmektedir. 
Adaylar ayrıca varsa 

 örgün öğretim (okul) sırasında veya hazırlık kursları ile ön hazırlık 
programlarında son altı ay içinde oluşturulmuş 3 adet 35x50 cm ya 
da 50x70 cm boyutlarında desen ve/veya  

 eskiz defterinden seçilmiş 5 adet eskiz  
çalışmasını da yanlarında getirebilirler. 

MODA VE TEKSTİL 
TASARIMI 
Ücretli :  4 
Burslu :  2 
%50 İndirimli :  15 
%25 İndirimli :  4 

14 Ağustos 2018, 
10:00-12:00 

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

Yetenek Sınavı için gerekli 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 

15 Ağustos 2018,  
13:00-17:00 

GSF 3. Kat 311 No’lu 
Derslik 

Mülakat için adayların Moda ve Tekstil Tasarımı alanına ilişkin ilgilerini 
gösteren çalışmaları ve çizimleri içeren portfolyolarını yanlarında 
getirmeleri gerekmektedir.  

Adayların yanlarında getirmeleri istenen, yatay tutulmuş 2 adet 35x50 cm 
boyutunda kâğıtta her birinde 5 alt görünüm bulunan 10 görünümden 
oluşan illüstrastif bir giysi koleksiyonunun aşağıda belirtilen özellikleri 
taşıması gerekmektedir: 

 Bu koleksiyonun içinde bulunan görünümlerin en az 3’ünde, baskı 
ve/veya dokuma yoluyla elde edilmiş desenli kumaş kullanılmış 
olması. 

 Kullanılan desenli kumaşların desenlerinin 20x20 cm boyutlarında bir 
kâğıtta orijinal ebadında renklendirilmiş olarak ayrıca gösterilmesi. 

Adaylar ayrıca, varsa, alana ilişkin ilgi ve yeteneğini en iyi ifade ettiğini 
düşündüğü çizim çalışmalarını da yanlarında getirebilirler. 

16 Ağustos 2018, 
10:00-12:00 
13:00-17:00 

http://www.yeditepe.edu.tr/


 
 

PLASTİK SANATLAR ve 
RESİM  
Ücretli :  5 
Burslu :  5 
%50 İndirimli :  15 

13 Ağustos 2018, 
13:30-16:00 

GSF 550 No’lu, Desen 
Amfisi 

Canlı Modelden Desen Sınavı  

14, 15, 16 Ağustos 
2018,  
10:00-17:00 

GSF Dekanlık Odası  

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 
Ücretli :  15 
Burslu :  4 
%50 İndirimli :  15 

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

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, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 10:00’daki Çizim 
Sınavına katılanlar, o günkü yetenek sınavı ve mülakata öğleden sonra alınacaklardır.] 

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

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. 

KESİN 
KAYITLAR 

Yeri: Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ek Bina 404 No’lu Derslik 

Asil Adayların Kayıt Tarihleri 
Ücretli Programlar için:  3-4 Eylül 2018 
Burslu/İndirimli Programlar için :  7 Eylül 2018 

Yedek Adayların Kayıt Tarihi: 5-7 Eylül 2018 [Adayların yedek aday listelerini 

üniversitenin web sayfasından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.]   

İNGİLİZCE YETERLİK (Proficiency) SINAVI TARİHİ: 12 Eylül 2018 (Saat: 09:30) 

 

http://www.yeditepe.edu.tr/

