YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
SANAT BÖLÜMÜ
2020-2021 ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Bölümümüz özel yetenek sınavları, COVID-19 salgını nedeniyle, 2020-2021 EğitimÖğretim Yılında çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Başvurular da aynı şekilde,
takvimde belirtilen tarih aralığında, üniversitemiz başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak
alınacaktır. (EK-1)

GRAFİK TASARIMI PROGRAMI
AMAÇ
4 yıllık bir lisans programı olan Grafik Tasarımı Programı, öğrencilerimizin yaratıcı
niteliklerini geliştirerek, grafik tasarımın basılı medya ve dijital tasarım alanlarında
uzmanlaşmalarını sağlamak üzerine yapılandırılmıştır. Estetik ve işlevsel tasarımları ile
ülkemizdeki mevcut grafik tasarım standartlarının yükselmesine katkı sağlayacağına inandığımız
öğrencilerimiz, programı başarıyla tamamladıklarında; reklamcılık sektöründe, tasarım
ofislerinde, çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında grafik tasarımcı, tasarım sorumlusu, tasarım
danışmanı olarak istihdam olanaklarına sahip olabilecek veya serbest sanat ve tasarım
ortamlarında üretim yapabileceklerdir.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin köklü ve nitelikli eğitim anlayışından hareketle, çağın
dinamiklerine uyabilen, kuram ve uygulama alanında yetkin, araştırıcı, yenilikçi düşünce yapısına
sahip, görsel dili doğru ve etkin bir şekilde kullanabilen, genel kültürü sağlam grafik tasarımcılar
yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
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Başvurular:
Bir adayın, programımıza başvurabilmesi için, 2020 TYT sınavında herhangi bir puan
türünden en az 200 puan (Güzel Sanatlar Liseleri’nden gelen adaylar için en az 180 puan) almış
olması gerekmektedir. 2019 TYT puanı ile başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin YKS
kılavuzunda belirtmiş olduğu puan dönüşümü için gerekli prosedürü uygulamış olmalıdırlar.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli,
görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar”
(otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “engelli
sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları 100 ve üzerinde olanlar, özel
yetenek sınavlarına kabul edilir.
Başvuru süreci ile ilgili bilgilendirme ve başvuru linki, ayrıca, Fakültemiz resmi internet
sayfasında (http://www.sts.yildiz.edu.tr) yayınlanacaktır. Başvuru ve çevrimiçi sınav içeriğiyle
ilgili bilgiler EK-1’de yer almaktadır.

Ön Kayıt Tarihleri:
05-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında Fakültemiz resmi internet sayfasından çevrimiçi
(online) olarak yapılacaktır.

Sınav Tarihi:
03 Eylül 2020, Perşembe günü 11:00’da özel yetenek sınavı çevrimiçi (online) yapılacaktır.
Sınav süresi 60 dakikadır (EK-1).
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Kontenjan: 36+4*
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 15.02.2018 tarih ve E.11624 sayılı yazı ile:


Her bir programın kontenjanının %10’unun engelli öğrenciler için ayrılmasına,



Özel Yetenek Sınavını kazanan, ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana
yerleşemeyen adayların, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenmesine,



İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla olması
durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen
adayların, ÖSYS Puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrencilerle birlikte ÖSYS
puanlaması dâhil edilerek değerlendirmeye tabi tutulmasına,



İlgili programa engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanın
diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenebilmesine

karar verildiği bildirilmiştir.

Not: Çevrimiçi başvuru sırasında adaylar sınav öncesi 5 adet farklı karakalem desen
çalışması görselinden oluşan özgün çalışmasını tek bir dosya olarak PDF formatında sisteme
yükleyecektir. Aday, her bir çalışmasının altına sırasıyla; var ise çalışmanın başlığı, teknik
özellikleri boyutları ve tarihine yer verilecektir. Dosya içinde kişisel bilgiler, işaretler veya imza
bulunmayacaktır.
Örnek: (Görsel-1. Kare Kompozisyon, kağıt üzerine karakalem, 35x50 cm., 2020)
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BİLEŞİK SANATLAR PROGRAMI
AMAÇ
Bileşik Sanatlar programı; disiplinlerarası sanat anlayışına dayalı bir sanat formasyonunu
benimsemektedir. Bu kapsamda öğrencilerin bir dizi deneyim kazanmaları ve bu deneyimlerini
yüzeyden uzama, düşünceden performansa dek günümüz sanatının zengin ifade olanaklarıyla
ortaya koymaları beklenir. Dört yıllık bir sürece yayılan programda, gerek atölyelerin yapılanışı,
gerekse uygulama ve teorik derslerin ilişkisi ve ağırlığı bu yaklaşıma göre düzenlenmiştir. Bileşik
Sanatlar Programı, tanımı gereği farklı disiplinler arasındaki geçişken ilişkileri, çağdaş sunum ve
ifade biçimlerini önemseyen çok yönlü bir sanat kavrayışını benimsemektedir.

Başvurular:
Bir adayın, programımıza başvurabilmesi için, 2020 TYT sınavında herhangi bir puan
türünden en az 200 puan (Güzel Sanatlar Liseleri’nden gelen adaylar için en az 180 puan) almış
olması gerekmektedir. 2019 TYT puanı ile başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin YKS
kılavuzunda belirtmiş olduğu puan dönüşümü için gerekli prosedürü uygulamış olmalıdırlar.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli,
görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar”
(otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “engelli
sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları 100 ve üzerinde olanlar, özel
yetenek sınavlarına kabul edilir.

Başvuru süreci ile ilgili bilgilendirme ve başvuru linki, ayrıca, Fakültemiz resmi internet
sayfasında (http://www.sts.yildiz.edu.tr) yayınlanacaktır. Başvuru ve çevrimiçi sınav içeriğiyle
ilgili bilgiler EK-1’de yer almaktadır.
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Ön Kayıt Tarihleri:
05-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında Fakültemiz resmi internet sayfasından çevrimiçi
(online) olarak yapılacaktır.

Sınav Tarihi:
02 Eylül 2020, Çarşamba günü 11:00’da özel yetenek sınavı çevrimiçi (online) yapılacaktır.
Sınav süresi 60 dakikadır (EK-1).

Kontenjan: 13+2*
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 15.02.2018 tarih ve E.11624 sayılı yazı ile:


Her bir programın kontenjanının %10’unun engelli öğrenciler için ayrılmasına,



Özel Yetenek Sınavını kazanan, ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana
yerleşemeyen adayların, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenmesine,



İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla olması
durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen
adayların, ÖSYS Puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrencilerle birlikte ÖSYS
puanlaması dâhil edilerek değerlendirmeye tabi tutulmasına,



İlgili programa engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanın
diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenebilmesine
karar verildiği bildirilmiştir.

Not: Çevrimiçi başvuru sırasında adaylar sınav öncesi 5 çizim+5 özgün işinden oluşan
toplam 10 adet çalışmasını tek bir dosya olarak PDF formatında sisteme yükleyecektir. Aday, her
bir çalışmasının altına sırasıyla; var ise çalışmanın başlığı, teknik özellikleri (yağlıboya, akrilik,
suluboya, guaj, pastel, kolaj, karışık teknik vb.), boyutları ve tarihine yer verilecektir. Dosya
içinde kişisel bilgiler, işaretler veya imza bulunmayacaktır.
Örnek: (Görsel-1. Kırmızılı Kompozisyon, kağıt üzerine suluboya, 35x50 cm., 2020)
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