SANAT BÖLÜMÜ
Bileşik Sanatlar Programı

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir. Başvurular, aşağıda belirtilmiş
olan takvim içerisinde, Fakültemiz internet sayfasında (www.sts.yildiz.edu.tr ) duyurulacak bağlantı üzerinden
çevrimiçi olarak alınacaktır.
(NOT: COVID-19 pandemi koşullarına bağlı olarak, sınavın çevrimiçi gerçekleşmesi durumunda, gerekli bilgilendirme
fakültemiz internet sitesi üzerinden yapılacaktır.)
Bir adayın, Bileşik Sanatlar Programına başvurabilmesi için, 2022 TYT sınavından en az 150 ham puan almış olması
gerekmektedir. 2021 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 adaylar 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. Başvurular, aşağıda belirtilmiş olan takvim içerisinde, Fakültemiz internet sayfasında duyurulacak
bağlantı üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır.
-Engelli adaylardan 2021-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar da bu puanlarını 2022-YKS’de özel yetenek sınavı
başvurularında kullanabilecektir.
-Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220308-13.htm
Başvuru süreci ile ilgili bilgilendirme ve başvuru linki, 15.08.2022 tarihi mesai başlangıç saati itibarıyla, Fakültemiz
internet sayfasında (http://www.sts.yildiz.edu.tr) yayınlanacaktır.
Başvuru tarihleri:
15.08.2022 - 31.08.2022 Sınav
Tarihi:
13 Eylül 2022, Salı 10:00’da yüzyüze yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakikadır. Sınav
Yeri: YTÜ Davutpaşa Merkez Yemekhane
Kontenjan: 18+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,
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• 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 programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanın diğer öğrenciler için ayrılan
kontenjana eklenebilmesine karar verildiği bildirilmiştir.
Sınav İçin İstenen Belgeler:
• Üzerinde TC Kimlik numarası bulunan fotoğraflı, onaylı Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyetin aslı
Sınavda Gerekli Araç ve Gereçler:
Çizim sınavı için adayların yanlarında;
• Yumuşak uçlu kurşun kalemler, kalemtıraş, silgi,
• Altlık olarak kullanılmak üzere 50x70 cm. boyutlarında duralit getirmeleri gerekmektedir.
Not: Aday bilgilerinin yer aldığı bölümün kapatılacağı 50x70 cm. boyutlarındaki çizim kağıdı, adaylara Sanat ve Tasarım
Fakültesi tarafından verilecektir.
Sınavın Yapılması:
Çizim Sınavı, önceden ilan edilen gün, saat ve yerde yapılır. Belirtilen sınav saatinden önce sınava başlanamaz, ancak
zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla değiştirilebilir. Böyle bir durumda, geçen
zaman sınav süresine eklenir. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce ve yanlarında getirmeleri gerekli
belge ve sınav malzemeleri ile birlikte sınav yerinde hazır bulunurlar. Sınavda uyulacak kurallar, görevliler tarafından
adaylara hatırlatılır. Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanların, sınav disiplinini bozanların ve kendi
yerine başkasını sınava sokanların sınavları Sınav Yürütme Komisyonu tarafından iptal edilir.
Fakülte tarafından verilecek 50x70 cm ölçüsündeki çizim kağıdına, sınav jürisi tarafından belirlenen bir konuda, mekan
ve yüzey kullanımına yönelik imgesel, çözümleyici, yaratıcı, tanımlayıcı, anlatımcı bir çizim yapılması istenecektir.
Sınav jürisi tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Not: Adayların cep telefonu, saat, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; her türlü
elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçları, cep bilgisayarı, tablet, sözlük işlevi
olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazları getirmemeleri gerekmektedir.
Aksi halde sınava alınmayacaklardır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve sıralama ÖSYS kılavuzunda belirtilen “Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi”
usul ve esaslarına göre yapılır.
100 puan üzerinden değerlendirilen sınavda, adayların başarılı sayılmaları için en az 50 ve üzeri puan almaları gerekir.
Sınavdan 50 puanın altında alan adaylar ise başarısız sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.
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