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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ 

HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ ANASANAT DALI 

ONLİNE EK YETENEK SINAVI 

 

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Halı, Kilim ve 

Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı" Ek Yetenek Sınavı 12-25 Eylül 2020 tarihleri 

arasında online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecektir. Belirtilen tarihler arasında, aday 

öğrenciler başvuru dosyalarını kafkasgsf@gmail.com adresine göndererek sınava katılmış 

olurlar. 25 Eylül 2020 tarihinden sonra aday öğrenciler gönderdikleri dosyalar üzerinden 

değerlendirmeye alınır ve sınav sonuçları açıklanır. Başvuru şartları ve gönderilecek belgeler 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

Başvuru Şartları: 

 

- 2020 TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir. 

- Adayların, karakalem desen (figür) çalışmalarını varsa tasarım ve alanla ilgili 

eserlerini portfolyo şeklinde "pdf" formatında, en geç 25 Eylül 2020 tarihi mesai 

bitimine kadar kafkasgsf@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.  

- E-mail üzerinden kabul edilemeyen yüksek dosya boyutunda çalışmaları olanlar, 

wetransfer ile yada dosya boyutunu kabul edilebilir oranda küçülterek göndermeleri 

gerekmektedir.  

 

Gerekli Belgeler: 

- TYT Sonuç Belgesi 

- Kimlik Fotokopisi 

- Çizimlerinin yer aldığı portfolyo dosyası 

- İletişim Numarası 

- Engelli adaylar için, sağlık raporu.  

 

*Gönderilen belgelerle ilgili açılmayan dosyalardan sınav jürisi sorumlu olmayacaktır. 
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T.C 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ  

OYUNCULUK ANASANAT DALI 

ONLİNE EK YETENEK SINAVI 

 

2020-2021 Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı Yetenek 

Sınavı 12-25 Eylül 2020 tarihleri arasında online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek olup 

başvuru şartları ve gönderilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

 

Başvuru Şartları: 

 

- 2020 TYT’de 150 ve üzeri puan almış olmak şarttır. 

- Adayların, Tiyatro Edebiyatında yer alan klasik ya da çağdaş oyunlardan seçtikleri bir 

dram veya komedi parçası ile müzik türü farketmeksizin seçtikleri bir şarkıyı 

ezberleyip, kamera önünde oynamaları/söylemeleri ve herhangi bir teknik montaja ya 

da kurguya yer vermeden performanslarını kaydetmeleri gerekmektedir. 

- Adayların çektikleri video kaydında düz siyah kıyafet giymeleri zorunludur.  

- Adayların, video kayıtlarını ve aşağıda belirtilen belgeleri Wetransfer uygulaması 

üzerinden, en geç 25 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar kafkasgsf@gmail.com 

adresine göndermeleri gerekmektedir.  

- Video kaydı ve gerekli belgeler, üzerinde isim ve soyisimlerin yazdığı tek bir klasör 

içinde gönderilmelidir. 

 

Gerekli Belgeler: 

- TYT Sonuç Belgesi 

- Kimlik Fotokopisi 

- Performans Videosu 

- İletişim Numarası 

- Engelli adaylar için, sağlık raporu.  

 

*Video kaydıyla ilişkili olarak açılmayan formatlardan sınav jürisi sorumlu olmayacaktır. 
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