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İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından 2021-2022 

Akademik Yılı öğrenci kabulleri aşağıdaki gibi olacaktır.  

 

Online Başvuru İşlemleri 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Özel Yetenek Online Başvuru ve Değerlendirme işlemi 

sırasında aşağıdaki dökümanları Online Başvuru Sistemi’ne pdf, jpeg yada jpg formatında 

yükleyiniz: 

 

1) Online Başvuru Formu (Başvuru formuna ek olarak, aşağıda yer alan taahhütnameyi 

işaretleyerek teslim etmiş olduğunuz tüm dijital sınav evraklarının kendinize ait olduğunu 

teyit ediniz.) 

2) Yeni Kimlik Kartınızı tarayıp arkalı önlü (Eski kimliklerde dini bilgi ve medeni durumu 

kapatıp) yükleyiniz (pdf, jpeg yada jpg formatında) 

3) 2021 TYT Sonuç Belgesini (TYT ve Yerleştirme Puanları Dahil: Orta Öğretim Başarı 

Puanınız ve alt kısımda yer alan Sonuç Belgesi Kontrol Kodu görünecek şekilde ) tarayıp 

yükleyiniz 

4) Vesikalık Fotoğrafınızı yükleyiniz (jpeg, jpg formatında) 

5) Lise Diplomanızı tarayıp yükleyiniz (pdf, jpeg yada jpg formatında) 

6) Çizim dosyanızı yükleyiniz, her sayfaya isim ve  soyadınızı yazınız. 

Çizim dosyanızda bir adet karakalem desen çiziminiz ve üç adet renkli giysi tasarımınız 

yer almalıdır. Giysi tasarımlarınız ilkbahar/yaz koleksiyonu olacak şekilde bir adet plaj 

giyim, bir adet günlük giyim ve bir adet gece kıyafetinden oluşmalıdır. Renklendirme 

aşamasında kuru boya, marker, sulu boya tekniklerinden birini yada bu teknikleri birarada 

kullanabilirsiniz. Tasarımlarınıza şapka, ayakkabı, gözlük, çanta gibi aksesuarlar da 

ekleyebilirsiniz. Dosyanızı pdf, jpeg yada jpg formatında yükleyiniz.  

 

Tüm aday öğrencilerimize başarılar dileriz. 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı 

Bölümü Özel Yetenek Sınavı için göndermiş olduğum çizimlerin tamamının kendime ait 

olduğunu, bir ihlalin tespiti halinde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ve 

ilgili mevzuatlar kapsamında tüm sorumluluğun kendime ait olduğunu, göndermiş olduğum 

çizimlerde katılım koşulları ve Fikri ve Sinai Haklar kapsamında ve diğer koşullarda bir 

ihlalim tespiti halinde göndermiş olduğum çizimlerin değerlendirmeye alınmayacağını, 

başvurumun geçersiz kabul edileceğini, kayıdım yapılmış olsa dahi kayıdın iptal edileceğini 

ve ödemiş olduğum öğrenim ücretinin iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

  

BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİ 


