
 

T.C.  

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULUNA  

ÖN KAYIT VE YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR  

  

Üniversitemiz Engelliler Entegre Yüksekokulu’na 2022-2023 öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayı ve koşullarda öğrenci 

alınacaktır.  

  

    Program  Kontenjan  

 Grafik Sanatlar (Lisans) Programı    11  

 Seramik (Lisans) Programı    11  

  

  Ön Kayıt Tarihi ve Yeri  

• Ön kayıt başvuruları 12-14 Eylül 2022 tarihleri arasında https://eeyobasvuru.anadolu.edu.tr linki üzerinden yapılacaktır.   

  

  Yetenek Sınavları  

15 Eylül 2022 tarihinde yapılacaktır.  

  

  Ön Kayıt Koşulları ve Bilgileri  

  

• Her iki kulakta sensorineural işitme kaybı ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olmak.  

• Ön kayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.  

• 2022 Yükseköğretim Kurumları (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 100 ve daha fazla puan almış olmak.  

• Merkezi yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da ön kayıt yaptırabilir.  

• Adayların ortaöğretim başarı puanları Yüksekokulumuz tarafından ÖSYM’den temin edilecektir. (Ortaöğretim Başarı 

Puanı diploma notu değildir.)  

• Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt yaptıramazlar.  

• Online ön kayıt için istenen belgeler sisteme yüklenmediğinde kayıt geçerli olmayacaktır.  

  

  Online Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler  

  

• Her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğuna dair 

sağlık raporunun fotoğrafı çekilerek jpeg formatında online sisteme yüklenecektir.  

• Son iki yıl içinde alınmış safton odyogramın fotoğrafı çekilerek jpeg formatında online sisteme yüklenecektir.  

• Vesikalık fotoğraf jpeg formatında online sisteme yüklenecektir.  

  

         Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler  

  

• 2022 YKS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den Yüksekokul Müdürlüğü tarafından alınacaktır.)  

• Adayın lise veya dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesi  

• T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği (Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.) •  İkametgâh 

Belgesi   

• Her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğuna dair 

sağlık raporu  

• Son iki yıl içinde alınmış safton odyogramı  

• Askerlik durumu ile ilgili beyanı  

• 12 adet vesikalık fotoğraf  

• Üniversite tarafından belirlenen diğer belgeler  

  

Kesin Kayıt Tarihi   

21-23 Eylül 2022  

  


