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Üniversite… Hayallerin, yarının, hayatın biçimlendiği yer. Çocukluk
döneminden yetişkinlik dönemine adım atılan; bu noktaya kadar taşınan
hayallerin hedefler uğrunda geliştirildiği ya da terk edildiği yer...
Nişantaşı Üniversitesi olarak, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ilkelerimizin
ışığında, ailelerimizin ve öğrencilerimizin ödedikleri maddi bedeli hak etmek,
hak ettiğimize onları ikna etmek ve ömürleri boyunca yaptıkları tercih
için önce kendilerine, sonra bize teşekkür etmelerini sağlamak öncelikli
hedefimiz…
Bir üniversite olmanın doğası gereği bilim üretiyoruz, bilim için üretiyoruz.
Bu da demek oluyor ki doğamız gereği durmak bilmeyen bir gelişimin
parçasıyız. Bu noktada, üniversite tanımını doldurabilmek ve bu ‘’sıfatı’’
gururla taşıyabilmek adına devamlı olarak yenilenmeye ve kendimizi aşmaya
odaklıyız. Bu yolda, hedeflerimiz de her geçen gün büyüyor, mükemmelde
tutunana kadar da büyüyecek.
Biz, üyeleri dünyaya yayılmış, birbirine ve işine aşkla bağlı bir aileyiz.
Gönlümüzü de aklımız kadar kattığımız bu ailenin daha da büyümesi, herkese
dokunması dileğiyle…

LEVENT UYSAL
Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu
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Sevgili Gençler;
Şunu hiçbir zaman unutmayınız ki; üniversite meslek kazandırmaz, VİZYON kazandırır.
İçinde yaşadığımız dijital çağda artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Bilgi her yerden 
akıyor. Asıl olan, ihtiyaç halinde istediğiniz bilgiye nasıl ulaşacağınız, elde ettiğiniz 
bilgiyi nasıl kullanacağınız ve bilgiden yeni bilgi nasıl üreteceğinizdir.
Yeni ve öncekilerin tümünden -doğal olarak- farklı bir kuşak oluşturan sizler, yaşam ve
davranış biçimlerinizle, ilgi alanlarınızla, sorgulayıcı yaklaşımlarınızla, yeteneklerinizle
ve öğrenme tercihlerinizle bizlere beklentileriniz ve eğitim ihtiyaçlarınız hakkında
önemli ipuçları sunmaktasınız.
Sizlerden aldığımız bu önemli verilere dayanarak haklı olduğunuzu açık yüreklilikle
söylemeli ve şu gerçeği belirtmeliyim: Sizleri geleneksel eğitim-öğretim metotları ile
yarınlara hazırlayamayız. Zira hem uluslararası alanların tümündeki gelişmeler hem
de küreselleşme ve yükseköğretimdeki dijital dönüşüm süreçleri, alacağınız eğitimin
içeriğini net bir biçimde belirlemektedir.
Nişantaşı Üniversitesi’nde sizlere sunduğumuz eğitim-öğretim süreçlerini geleceğin
dünyasına yönelik bir ihtiyacın ötesinde küresel ve bilimsel bir zorunluluk olduğu
bilinciyle disiplinlerarası geçişkenliğe sahip, sektör deneyimini de kapsayacak esnek 
bir yapıda tasarladık.
Yarınlara yönelik böyle bir eğitimi almak, hepinizin hakkıdır!
Hepinizi sevgiyle selamlıyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.

ŞENAY YALÇINProf. Dr. 

Rektör 
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Giriş

Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi gelenekten beslenen ve çağa ayak uyduran bir 
eğitim anlayışı benimsemektedir. Bu kapsamda fakültemiz, çağın ve sektörün ihtiyaçlarını 
karşılayacak sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmekte ve mezunların sanat hayatına aktif olarak 
katılmasını hedeflemektedir. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan Grafik Tasarımı ile Tekstil ve Moda Tasarımı 
bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Donanımlı, dinamik, yaratıcı, üretken ve 
çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Sanat ve Tasarım Fakültesi yeni yeteneklerini bekliyor.
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Önemli Tarihler

ONLINE KAYIT :  01 Temmuz – 26 Ağustos 2021

EVRAK TESLİM :  01 Temmuz – 31 Ağustos 2021 

   (Maslak 1453 NeoTech Kampüsü)

   (ozelyetenek@nisantasi.edu.tr)

SINAV TARİHİ:  5-6 Ağustos 2021 (Perşembe-Cuma) Grafik Tasarımı ile Tekstil ve Moda Tasarımı  

   11-13 Ağustos 2021 (Çarşamba-Cuma) Grafik Tasarımı 

   10-12 Ağustos 2021 (Salı-Perşembe) Tekstil ve Moda Tasarımı

   18-20 Ağustos 2021 (Çarşamba-Cuma) Grafik Tasarımı

   17-19 Ağustos 2021 (Salı-Perşembe) Tekstil ve Moda Tasarımı

   25-27 Ağustos 2021 (Çarşamba-Cuma) Grafik Tasarımı

   24-26 Ağustos 2021 (Salı-Perşembe) Tekstil ve Moda Tasarımı

SINAV Yerleri

Özel Yetenek Sınavı yeri NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MASLAK 1453 NEOTECH KAMPÜSÜ’dür. 
Dileyen öğrencilerimiz için sınavlarımız, zoom online platformu üzerinden gerçekleşecektir. Her 
adayın sınava alınacağı gün ve saatleri internet sayfamızda sunulmuştur. Sınavlar kendi bölümlerine 
göre(grafik bölümü atölyesi ile baskı atölyesi) kendi bölümlerinin atölyelerinde yapılacaktır.
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Önemli Tarihler
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SINAV TARİHİ        BÖLÜM        YER

05.08.2021 Perşembe Saat: 13:30       Grafik Tasarımı   Grafik Atölyesi 1

05.08.2021 Perşembe Saat: 13:30      Tekstil ve Moda Tasarımı  Baskı Atölyesi 1

05.08.2021 Perşembe Saat: 13:30 Online Sınav    Grafik Tasarımı         Zoom Platformu

05.08.2021 Perşembe Saat: 13:30 Online Sınav    Tekstil ve Moda Tasarımı    Zoom Platformu

06.08.2021 Cuma Saat: 13:30      Grafik Tasarımı          Grafik Atölyesi 1

06.08.2021 Cuma Saat: 13:30      Tekstil ve Moda Tasarımı         Baskı Atölyesi 1

06.08.2021 Cuma Saat: 13:30 Online Sınav    Grafik Tasarımı          Zoom Platformu

06.08.2021 Cuma Saat: 13:30 Online Sınav    Tekstil ve Moda Tasarımı        Zoom Platformu

10.08.2021 Salı Saat: 13:30       Tekstil ve Moda Tasarımı  Baskı Atölyesi 1

11.08.2021 Çarşamba Saat: 13:30      Grafik Tasarımı          Grafik Atölyesi 1

12.08.2021 Perşembe Saat: 13:30      Tekstil ve Moda Tasarımı  Baskı Atölyesi 1

13.08.2021 Cuma Saat: 13:30      Grafik Tasarımı   Grafik Atölyesi 1

17.08.2021 Salı Saat: 13:30       Tekstil ve Moda Tasarımı  Baskı Atölyesi 1

18.08.2021 Çarşamba Saat: 13:30      Grafik Tasarımı   Grafik Atölyesi 1

19.08.2021 Perşembe Saat: 13:30      Tekstil ve Moda Tasarımı  Baskı Atölyesi 1

20.08.2021 Cuma Saat: 13:30      Grafik Tasarımı   Grafik Atölyesi 1

24.08.2021 Salı Saat: 13:30       Tekstil ve Moda Tasarımı  Baskı Atölyesi 1

25.08.2021 Çarşamba Saat: 13:30      Grafik Tasarımı   Grafik Atölyesi 1

26.08.2021 Perşembe Saat: 13:30      Tekstil ve Moda Tasarımı  Baskı Atölyesi 1

27.08.2021 Cuma Saat: 13:30      Grafik Tasarımı   Grafik Atölyesi 1



GRAFİK TASARIMI 

BÖLÜMÜGRAFİK TASARIMI 

BÖLÜMÜ



Bölüm Hakkında

Çalışma Alanları

Dersler Hakkında

Günümüz iletişim çağında görsel iletişim ve bilginin, görsel kültür ve yaratıcılığın önemi, etkileri 
giderek artmaktadır. Var olanların yanı sıra, akıllı telefon, tablet, dijital medya gibi pek çok yeni 
iletişim girdisi yaşam pratiğimizi çok daha dinamik ve görsel bir hale getirirken, günümüz 
tasarımcıları da multi-disiplinler yöntemleri hızla öğrenip kullanmaya gereksinim duymaktadır. Yeni 
iletişim teknolojileriyle, görsel iletişim problemlerine çözüm üretebilmek için kapsamlı bir 
uzmanlık alanı olan Grafik Tasarımı, iletişim ile görsel sanat ve tasarımı aynı potada eritir. Bu 
nedenle bölümümüz medyanın ve ekonomi-iş-kültür dünyasının gereksinim duyduğu tüm alanlarda 
yaratıcı iletişim çözümleri üretebilen, uygulama zorluklarını aşabilen çağdaş, dinamik tasarımcılar 
yetişmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimize sanat ve tasarıma yönelik kuramsal derslerin yanı sıra, 
tasarım ve görsel kültür ile ilgili güncel teknoloji kullanımını ve estetik bilgi içeren uygulamalı 
dersler de bütünleşik olarak verilmektedir. Bölümümüz ders programındaki derslerin tamamı, 
alanında yetkin ve deneyimli öğretim üyeleri tarafından öğrencilerimizin iş dünyasında reel olarak 
kullanabilecekleri kapsamda işlenmektedir.

Grafik tasarımı bölümü öğrencileri grafik ve web tasarım ajanslarında, özel veya kamu 
televizyonlarında, internet üzerinden yayın yapan televizyon ve haber ajanslarında, dergi ve 
gazete gibi çeşitli basılı yayıncılık alanında tasarımcı olarak çalışabilirler.

Grafik Tasarım programı müfredatları, grafik tasarımın varlık gösterdiği tüm sektörlerde gerekli 
donanıma sahip olabilecekleri bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Temel tasarım, 
Desen, Bilgisayar Destekli Tasarım, Tipografi, Ambalaj Tasarımı, Özgün Baskı, İllüstrasyon, Grafik 
ve Animasyon ve Reklam çözümlemeleri bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında 
öğrencilerimize, staj olanakları sağlayarak teorikte öğrendiklerini pratikte uygulama imkânı 
verilmektedir. Pandemi sürecinde sınavlar online (zoom programı) üzerinden canlı yapılacak ve 
sınavlar kayıt altına alınacaktır. Online ve üniversitede (örgün) olarak yapılacaktır.
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Grafik Tasarımı Bölümü Yetenek Sınavı

Grafik Tasarımı Lisans Programının yerleştirme sınavı, verilen nesneler / objeler ile kompozisyon 
oluşturarak bir Model çizimine dayalıdır. Sınav tek aşama, tek oturumda gerçekleştirilir. Belirtilen 
yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılır. 100 puan üzerinden 
değerlendirilen sınavda, adayların program yerleştirme sınavında başarılı sayılmaları için en az 50 
ve üzeri puan almaları gerekir. Program yerleştirme sınavından 50 puanın altında alan adaylar ise 
başarısız sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.
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 Değerlendirme ve Yöntem

Pandemi sürecinde sınavlar online (zoom online platformu) üzerinden canlı yapılacak ve sınavlar 
kayıt altına alınacaktır. Değerlendirmelerde gözönünde bulundurulacak ölçütler; Oran-orantı, 
kağıda dengeli yerleştirme, kompozisyon, adayın desen becerisi, yaratıcılığı, hayal ve gözlem 
gücü, konuya bakış açısı, algı birikimi, gölgelendirme, verilen objelerin dokusunu çizimde 
gösterme kabiliyeti ve konuyu yorumlamadaki özgünlüğüdür.

Değerlendirmelerde gözönünde bulundurulacak puanlandırma; 
Oran-orantı (10 puan), 
Kağıda dengeli yerleştirme (5 puan), 
Verilen objelerle düzgün kompozisyon oluşturma (10 puan), 
Adayın desen becerisi (10 puan), 
Yaratıcılığı (10 puan), 
Hayal ve gözlem gücü (10 puan), 
Konuya bakış açısı (5 puan), 
Algı birikimi (10 puan), 
Gölgelendirme (10 puan), 
Verilen objelerin dokusunu çizimde gösterme kabiliyeti (10 puan), 
Konuyu yorumlamadaki özgünlüğü (10 puan) üzerinden değerlendirilecektir.

Grafik Tasarımı Bölümü Sınav Koşulları

Kontenjanlar ve Burs Oranları



TEKSTİL ve MODA 

TASARIMI BÖLÜMÜTEKSTİL ve MODA 

TASARIMI BÖLÜMÜ
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Bölüm Hakkında

Çalışma Alanları

Dersler Hakkında

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü: Sürekli bir dönüşüm içinde olan tekstil ve moda dünyasının 
yeniliklerini yakından takip ederek çağın gereklerine adapte olabilen, güncel moda ve 
trendleri iyi kavrayan, analiz eden ve yaratıcılıkları ile harmanlayarak bugünün ve yarının 
tasarımlarını ortaya koyacak tekstil ve moda tasarımcılarını sektöre dahil etmeyi amaçlar. 
Bölüm; tekstil ve moda tarihi, baskı, dokuma, kalıp, dikiş, el sanatları atölye çalışmaları ve 
moda endüstrisi, moda pazarlaması, styling gibi farklı alanlardan dersler ile sektörün 
dinamiklerine hakim, geleceğin profesyonellerini yetiştirir. Tekstil tasarımı ve moda tasarımı 
uzmanlık alanlarında dengeli ders programı sayesinde öğrenciler, kariyer planlamalarında 
geniş bir seçenek yelpazesine sahip olurlar.

Tekstil ve Moda Tasarımı mezunları yöneldikleri uzmanlığa göre çok çeşitli alanlarda çalışabilir. 
Moda Tasarımcısı, Aksesuar Tasarımcısı, Baskı Tasarımcısı, Dokuma Tasarımcısı, Görsel Mağaza 
Tasarımcısı, Stil Danışmanı, Moda Editörü ve benzeri olabilirler.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü; geniş seçmeli ders havuzu sayesinde, öğrencilere alanlarında 
uzmanlaşma imkanı tanır. Dokuma, Baskı ve Giysi Tasarımı disiplinleri hakkında edinilecek 
yeteneklerin yanı sıra tekstil ve modanın; tarihini, kültürel yapısını ve ticari faaliyetlerini içeren 
derslerle öğrencilerin yaratıcı ve girişimci birer tasarımcı olmaları hedeflenmektedir. Eğitimleri 
sürecinde gerekli teknik bilgi ve entelektüel birikimi kazanan son sınıf öğrencileri; kendi tasarımcı 
kimliklerini yansıtan koleksiyonlarını geliştirir ve sektör stajlarını tamamlayarak mezun olma hakkı 
kazanırlar.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü



Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Yetenek Sınavı

Bölüm, çizim sınavı ile öğrenci kabul eder. Sınav esnasında, karakalem tekniği ile obje çizimi 
istenmektedir. Aynı zamanda sınav süreci dileyen öğrencilerimiz için sanal kampüs üzerinden 
gerçekleşecektir.
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 Değerlendirme ve Yöntem

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü yetenek sınavında değerlendirme %100 katkı payı ile çizim 
sınavı üzerinden yapılacaktır. Pandemi sürecinde sınavlar online olarak canlı yapılacak ve çizim 
sınavları kayıt altına alınacaktır.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Sınav Koşulları

Kontenjanlar ve Burs Oranları
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BAŞVURU VE GEREKLİ ŞARTLAR ADAY KABUL KOŞULLARI 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

SINAVIN YERİ

•  T.C. ya da K.K.T.C. vatandaşı olmak.
•  2021 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den en az 150 puanı almış olmak
•  Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakültemiz Bölümlerine müracaatları ve kabulleri
Üniversite Senatosunun belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülür.

Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için; Nişantaşı Üniversitesi resmi internet 
sitesi https://tanitimrapor.nisantasi.edu.tr/nisantasi-ozel-yetenek 
adresinden ön kayıt başvuru formunu doldurdurarak Nişantaşı Üniversitesi 
Maslak 1453 yerleşkesinde bulunan ön kayıt bürosuna makbuz karşılığı 
50,00 TL (Elli TL) yatırmaları zorunludur. Adaylar daha sonra aşağıda 
belirtilen belgeleri başvurusunu tamamlamak üzere öğrenci işleri kayıt 
bürosuna (Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Kampüsü Maslak/ İstanbul) 
teslim etmelidir.

•  2021 yılına ait TYT sonuç belgesi
•  T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi 
(aslı ile karşılaştırılacaktır).
•  Sınav ücreti dekontu

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Kampüs



ONLINE SINAV PLATFORMU
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1. Adım: 
Zoom’un sitesini giriş yapınız zoom.us

2. Adım: 

Sağ üst köşede bulunan kayıt ol kısmına tıklayınız

3. Adım:

Yuvarlak içine alınan kısımda mail adresinizi yazınız. Mail adresinizi yazdıktan sonra doğrulama 
linkiniz mail adresinize gelecektir. Mail adresinize gelen linke tıklayıp açılan sayfada giriş 
bilgilerinizi belirleyip zoom uygulamasına kaydınızı tamamlayınız. Kayıt işleminizi yaptıktan sonra 
karşınıza gelen linke tıklayınız.

4. Adım:

Kayıt işleminizi tamamlayıp sistemin sizi yönlendirdiği linke tıkladıktan sonra karşınız böyle bir 
ekran gelir. Buradan isterseniz “download & run Zoom” kısmına tıklayıp bilgisayarınıza zoom 
uygulamasını indirebilir ve tüm çalışmalarınızı uygulama üzerinden devam edebilirsiniz.

5. Adım: 
Join: Mevcut olan bir toplantıya ve derse katılabileceğiniz butondur. Bu kısma tıklayıp görüşmeyi 
oluşturan kişinin ID’sini girip sınıfa dahil olabilirsiniz.

6. Adım: 
Share Screen: Ekran paylaşımı yapabileceğiniz alandır.
*Mute: Ses ayarlarınızı düzenlemenizi, sesinizi açıp-kapatmanıza yaramaktadır.
*Start Video: Kamera erişiminizi karşı taraf-lar için açıp kapatmanızı sağlamaktadır.



SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan 
Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler aynen 
uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Tekstil ve Moda Tasarımı, 
Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları ve Grafik Tasarım bölüm programlarına öğrenci seçme işlemleri 
aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır: 

• ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), (OBP-SÖZ, OBP- SAY, 
OBP-EA, OBP-DİL puan türlerinin en yükseği) ve 2021-TYT Puanı 

• Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart 
puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının 
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül 
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sıralaması belirlenmiş asıl ve yedek liste (kontenjan sayısı kadar) Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Dekanlığı tarafından onaylanır ve Nişantaşı Üniversitesi internet sitesinden duyurulur.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Asıl listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen takvim 
çerçevesinde, Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, mesai saatleri 
içerisinde yapılacaktır.
Kontenjan açığı kaldığı takdirde kesin kayıt süresini takip eden ilk mesai günü Yedek Listesinden 
sırayla, kontenjan açığı kadar adayların müracaatları, kontenjan ilk gün tamamlanamadığında 
kalan kontenjan açığı kadar yedek listesindeki sıradan kazananların başvuruları alınarak, kayıtları 
yapılacaktır.
Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar devam edecektir. Yedek kontenjan başvuru tarihleri 
üniversitemiz internet sitesinden belirli aralıklarla ilan edilecektir. Her yedek adaya 1 gün başvuru 
hakkı verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek adaylar başvuru hakkını kaybedeceklerdir.
Asıl ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenler kayıt 
haklarını kaybederler.
Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmek zorundadırlar. Sınav 
sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.
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