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Özel Yetenek
Sınavı Başvuru
Başvuru Koşulları
2017 Yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek
için, adayların YGS puan türlerinin en az birinden 150
ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi
•

Grafik Tasarım (%50 Burslu)

•

Oyunculuk (%50 Burslu)

•

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi (%50 Burslu)

•

Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 Burslu)

Beykent Üniversitesi’nin %50 ve tam burslu
programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan
burslar karşılıksız olup, bursluluk durumuna
bakılmaksızın, ön lisans ve lisans öğrenim süresine ek 1
yıl daha bursluluk koşulları devam eder. Öğrenim dili
Türkçe olan bölümlere yerleşen %50 burslu öğrenciler;
isteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isterlerse eğitim –
öğretim ücretinin yarısını öderler.
Özel Yetenek Sınavı ile herhangi bir bölüme yerleşen
ve kesin kayıtlarını yaptıran öğrenciler, sene başında
yapılan tam bursluluk sınavında başarılı olmaları
durumunda, eğitim - öğretim ücreti ödemeden eğitim
süresi boyunca %100 burslu olarak öğrenimlerine
devam ederler.

Ön Kayıt ve Kesin
Kayıt İşlemleri
Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler
•

2017 YGS Sonuç Belgesi internet çıktısı

•

Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi

Aday sınava nüfus cüzdanı ile girecektir. Sınavda kullanılacak tüm malzemeler,
Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Özel Yetenek Sınavında başarılı olan adayların, kendilerine bildirilen süre içerisinde
kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
•

Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,

•

2017 YGS Sonuç Belgesinin aslı veya internet çıktısı,

•

Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi,

•

Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından ilgili askerlik şubesinden
alacakları Askerlik Tecil Belgesi. (Bu belge 1996 yılı ve sonrası doğumlulardan
istenmez.)

Grafik
Tasarım
(%50 Burslu)
Günümüzde, dijital teknolojilerle belirlenen
bilgi çağında, grafik tasarım giderek popüler bir sanat dalı haline gelmiştir. Grafik
Tasarım Bölümünde verilen eğitim, plastik
sanatları referans noktası alan olgusal bir
temele dayalıdır. Amaç, bu disiplin kapsamındaki kuram ve uygulamaları araştırmak
ve yaratıcı uygulamalar yapmaktır.
Programın eğitim süreci; tipografi, basılı medya, illüstrasyon, baskı resim, sayısal
medya ve hareketli grafik tasarımı alanlarında bir takım stüdyo uygulamaları ve bireysel projelerle sona ermektedir.

Grafik Tasarım Bölümü Özel Yetenek Sınavı; deneyimli bir öğretim
elemanı ve gözetmen denetiminde 1.5 - 2 saat süreli, adayın
çizim yeteneğini ölçmeye yönelik bir desen sınavıdır.
Sınavlar, hafta içi her gün 10.30 - 16.30 ve Cumartesi günü 10.3015.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Tekstil ve
Moda
Tasarımı
(%50 Burslu)

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün amacı;
moda ve tekstil tasarımı alanında tasarlayan, tasarladığını uygulayabilen, yaratıcı
tasarımcılar yetiştirmektir. Öğrenciler, tasarım eğitimi yanında, sanat kültürü veren
derslerle alanın teknik bilgi ve programlarını
öğreten dersler alırlar. Eğitimlerini tamamlayınca istedikleri özel alanda (moda, giyim
tasarımı, dokuma tasarımı, örme tasarımı,
baskı tasarımı) çalışma olanağı bulan öğrenciler, tekstil işletmeciliği dersleri ve stajlarla kendilerini geliştirebilirler. Sergiler, staj
çalışmaları, mezuniyet projeleri, defileler,
sanayiyi tanıma ve onlarla iş birliği, eğitim
için önemli birer fırsat olarak görülür.
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Özel Yetenek Sınavı; deneyimli
bir öğretim elemanı ve gözetmen denetiminde 1.5 - 2 saat süreli,
adayın çizim yeteneğini ölçmeye yönelik bir desen sınavıdır.
Sınavlar, hafta içi her gün 10.30 - 16.30 ve Cumartesi günü 10.3015.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Sahne ve
Gösteri
Sanatları
Yönetimi
(%50 Burslu)

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü; görsel sanatlar, sahne sanatları ve kültürel organizasyonların halka sunumu ve
yönetiminde çalışacak yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Görsel sanatlar ve sahne sanatlarının tarihini, yönetim bilimlerinin ve sanat yönetiminin temel ilkelerini öğrenen öğrencilerimiz,
devlet ve özel sektör müzeleri, sanat galerileri, kültürel, sanatsal vakıflar ve organizasyonlarda, medya sektöründe ve sanat etkinliklerinde bulunan kuruluşlarda, yönetici
olarak çalışabilirler.
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü için 40 sorudan
oluşan gelen kültür içerikli test şeklinde sınav yapılmakta olup 45
dakika zaman verilmektedir.
Sınavlar, hafta içi her gün 10.30 - 16.30 ve Cumartesi günü 10.3015.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Oyunculuk
(%50 Burslu)

Oyunculuk Bölümü tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu yetiştirmek amacıyla
eğitim vermektedir. Sahne teknikleri, ses,
konuşma, oyunculuk teknikleri, metin çözümlemesi, estetik, felsefe, performans,
dans, yaratıcı drama, müzik gibi dersler
alacak olan öğrenciler; sahne, sinema ve
televizyon alanında hem teorik çalışmalar
hem de uygulama çalışmaları yaparlar.
Oyunculuk Bölümü öğrencileri, her yıl hazırlanan oyunlarla seyirci karşısında eğitimlerini pekiştirir. Oyunculuk Bölümünden mezun
olan öğrenciler; sinema, tiyatro, televizyon,
radyo, tanıtım ve reklam ile ilgili tüm kurum
ve kuruluşlarda oyuncu, sunucu, seslendirme sanatçısı olarak çalışma olanaklarına
sahiptirler.
Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı; aday öğrencilerin
iki farklı türde seçtikleri (komedi - dram) sahne ve bir şiir ile
deneyimli oyuncu akademisyenlerin aday öğrencilerin sahne
üzerindeki performanslarını değerlendirdikleri sınavdır.
Sınavlar, hafta içi her gün 10.00 - 16.30 saatleri arasında
yapılmaktadır.

Ücretler
2017- 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILINDA
ÖZEL YETENEK İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERE
UYGULANACAK ÜCRETLER

•

Fiyatlara %8 KDV dahildir.

•

Vadeli ödemelerde banka taksitlendirmesi seçeneğini kullanacak kişilerin TÜRK
EKONOMİ BANKASI (TEB), YAPI KREDİ BANKASI (YKB) ve DENİZBANK şubelerinden
ödeme velisi olacak kişi ile başvurmaları gerekmektedir.

•

Vadeli ödemelerde kredi kartı ödeme seçeneğini kullanacak kişilerin anlaşmalı
kartlarla sanal pos veya okuldan limitlerinin uygun olması halinde kayıt
yaptırması mümkündür. (Bonus, World, Maximum, Paraf, Card Finans )

•

Vadeli ödemelerde 10 eşit taksit uygulanır.

•

Fiyatlar 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim dönemi için olup, 1 yıllık eğitim bedeli
karşılığıdır.

•

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilen burs yalnızca eğitim - öğretim
ücretini kapsar.

•

Burslardan veya indirimlerden (kardeş indirimleri hariç) yalnızca biri geçerlidir.
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