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NIŞANTAŞI ÜNIVERSITESI 
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

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 hayatı-
na aktif olarak katılmasını hedeflemektedir. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi; Grafik Tasarımı, Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, 
Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinden oluşmakta ve bu bölümlere yetenek sınavı ile 
öğrenci almaktadır. Donanımlı, dinamik, yaratıcı, üretken ve çağdaş bireyler yetiştirmeyi 
amaçlayan Sanat ve Tasarım Fakültesi yeni yeteneklerini bekliyor.



GRAFİK TASARIMI
BÖLÜMÜ
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Bölüm Hakkında
Grafik Tasarım, görüntü ve yazı gibi grafik ögelerin tasarım yüzeyinde etkin bir şekilde bir 
araya getirilmesini gerektiren bir tasarım disiplinidir. Grafik Tasarımı Bölümü’nde yaratı-
cılığınızı keşfedebileceğiniz ve alandaki bilgi birikiminizi arttırabileceğiniz uygulamalı ve 
kuramsal derslerle grafik tasarım alanına donanımlı bir şekilde atılmanız sağlanır.

Çalışma Alanları
Mezunlar, grafik ve web tasarım ajanslarında, dergi ve gazete gibi özel veya kamu televiz-
yonlarında, internet üzerinden yayın yapan televizyon ve haber ajanslarında, dergi ve ga-
zete gibi çeşitli basılı yayıncılık alanında tasarımcı olarak çalışabilirler. Programdan mezun 
olacak öğrenciler “Grafik Tasarımcı” ünvanını almaktadır.

Dersler Hakkında
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, İl-
lüstrasyon, Grafik ve Animasyon ve Reklam Çözümlemeleri bölümün belli başlı dersleri-
dir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize, staj olanakları sağlayarak teorikte öğrendiklerini 
pratikte uygulama imkanı verilmektedir.

Grafik Tasarımı Bölümü Sınav Koşulları
Kontenjanlar ve Burs Oranları

Program Adı        Kontenjan

Grafik Tasarımı (%100 Burslu)      4
Grafik Tasarımı (%75 Burslu)       30
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)       8
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Grafik Tasarımı Bölümü Yetenek Sınavı

Çizim Sınavı
Grafik Tasarımı Bölümü için gerçekleştirilecek Özel Yetenek Sınavı; sınav jürisinin sınav    
öncesi tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme kapasi-
tesini, gözlem gücünü, seçtiği konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana çıkartmayı 
amaçlayan hayali çalışmayı içerir. Konuya bakış açısını, olayları gösterme noktasını, figür-
lerde devinimi, mekânda farklılığı, yorumlamada ise bireyselliği ifade edebilme kapasite-
si, değerlendirmenin önemli noktalarıdır. Konulu çizim sınav sorusu, sınav jürisi tarafından 
sınav başlangıcından 30 dakika önce belirlenir. Çizim süresi 60 dakikadır. Sınavda kullanı-
lacak malzemeler de üniversite tarafından temin edilecektir.

Değerlendirme
Yetenek sınavı çalışması komisyon tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir.



MÜZİK 
BÖLÜMÜ
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Bölüm Hakkında
Müzik Bölümü ülkemizin genç yeteneklerini sanat alanına kazandırmayı hedeflemekte ve 
enstrüman, şan, kompozisyon ve müzik teknolojileri alanında profesyonel müzisyenler
yetiştirmektedir.
Müzik Bölümü’nde eğitim süreci boyunca, geleceğin sanatçılarını yetiştirebilmek için  öğ-
rencilere bu alanda pratik yapma imkânı verilmektedir. Klasik eğitimin yanında resitaller, 
oda müziği grupları, koro çalışmaları, ustalık sınıfları, orkestra çalışmaları gibi konser ve 
ders etkinlikleri ile bölüm öğrencilerine gerekli deneyim kazandırılarak bir kariyer planı 
sunulmaktadır.
Üniversitemizin diğer bölüm ve branşlarıyla ortak yürütülen projelerle birlikte müzik bölü-
mü, sahne sanatları eğitimcileri ile iletişim halinde olmakta ve bölüm öğrencileri,    profes-
yonel hayatları boyunca kendilerine eşlik edecek bir sosyal sanat ortamının içinde
yer almaktadırlar.

Çalışma Alanları
Bu bölümün mezunları Türkiye’de ve yurtdışında akademik hayatlarına devam edebile-
cekleri gibi, bu sanatla ilgili her alan ve konuda icracı ya da eğitmen olarak yer alabilirler.
Müzik teknolojileri ve kompozisyon temelinden hareketle proje müzikleri üretebilmek, 
ses teknisyenliği yapabilmek bölüm öğrencilerinin yönelebileceği alanlar arasındadır.

Dersler Hakkında
Bölüm Klasik Batı müziği eğitimini temel almaktadır. Performansist yetiştirmeyi amaçla-
yan programımız, teori dersleriyle de desteklenerek müzik bilen icracıları sanat hayatına 
kazandırmayı hedeflemektedir. Performansistliğin yanında günümüz koşullarında müzik 
üretme gereksinimini karşılayacak müzik teknolojileri, film müziği gibi seçmeli dersler de 
sunulmaktadır.

Müzik Bölümü Sınav Koşulları
Kontenjanlar ve Burs Oranları

Program Adı        Kontenjan

Müzik (% 100 Burslu)        3
Müzik (%75 Burslu)        25
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Müzik Bölümü Yetenek Sınavı

1. Aşama: Kulak Sınavı
• Ses: 4 adet tek, çift, üç ses duyma.
• Bellek: 2 adet melodik hafıza, 1 adet ritmik hafıza

2. Aşama : Performans ve Mülakat
Seçme sınavı performans ve mülakattan oluşmaktadır. Anadal; klasik gitar, piyano, ke-
man, viyola, viyolonsel, şan ve kompozisyon branşlarını içermektedir. Adaylar ilan edilen 
enstrümanların dışında bir enstrüman ve seçtikleri eserlede sınava katılabilirler. Piyano 
sınav salonunda bulunmaktadır, piyano dışında adayların enstrümanlarını getirmeleri ge-
rekmektedir.

a. Enstrüman
Rönesans, Barok, Klasik, Romantik, Çağdaş dönemlerden seçtiğiniz bir eser ya
da bölüm.

b. Şan
Seçtiğiniz bir antik arya, arya ya da lied.

c. Kompozisyon (Bestecilik)
Kulak sınavı ve mülakat. (Eseri ya da dosyası olanlar sınav jürisine sunabilirler)

Değerlendirme
Müzik Bölümü yetenek sınavında, kulak sınavı %40, performans ve mülakat sınavı %60 
üzerinden değerlendirilmektedir.



SAHNE ve GÖSTERİ
SANATLARI YÖNETİMİ

BÖLÜMÜ
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Bölüm Hakkında

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü çok yönlü öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. 
Öğrenci oyunculuk, dans, sahne tasarımı ve kültür kurumu yöneticiliği gibi derslerle farklı 
alanlarla gelişir. Bölüm performans sanatlarının üç ana başlığı olan, oyunculuk, müzik ve 
dans alanlarında görev alabilecek sanatçılar yetiştirir.

Çalışma Alanları

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi mezunları kültür kurumlarının yönetici pozisyonları-
nın yanısıra, tasarımcı ve uygulayıcı pozisyonlarında görev alabilir. Kültür-sanat vakıfları, 
müzeler, galeriler, festivaller bünyesinde yönetici kimlikleriyle çalışabilecekleri gibi, oyun-
culuk, müzik ve dans gibi performans sanatlarında kariyer olanağı bulabilir. Aldıkları eği-
timle ayrıca dramaturgluk yapabilir ve yazın alanında editör olabilirler.

Dersler Hakkında

Bölüm müfredatı öğrencilere hem sahne ve gösteri sanatları alanında kuramsal bir alt yapı 
kazandırma, hem de uygulama alanlarında yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirme olana-
ğı sağlamaya yöneliktir. Oyunculuk, sahneyi anlama ve reji derslerinin yanısıra kültür ve sa-
nat tarihine dayalı derslerle birlikte entelektüel bir birikim sağlar. Bölümümüz uygulamalı 
ve kuramsal eğitimin yanı sıra, farklı disiplinlerdeki derslerden beslenerek mezunlarımızın 
mesleki ve kültürel altyapısını da güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yetenek Sınav Koşulları
Kontenjanlar ve Burs Oranları

Program Adı        Kontenjan

Sahne ve Gösteri Sanatları (%100 Burslu)    3
Sahne ve Gösteri Sanatları (%75 Burslu)     25
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Sahne ve Gösteri Sanatları Yetenek Sınavı

1.Aşama: Yazılı Sınav
Yazılı sınav Dünya ve Türk tiyatro tarihine ilişkindir ve adayın, güncel sanatsal gelişmeler, 
dijital çağ, sosyal medya ve sanat ilişkisine dair genel kültür birikimi sorgulanır.

2. Aşama: Sahne Sınavı
Sahne sınavında aday öğrenci daha önce çalıştığı bir tiradı sahneleyecek ve komisyon de-
ğerlendirmesine sunacaktır. Komisyon gerekli gördüğü takdirde aday öğrenciden doğaç-
lama bir tirat sahnelemesini isteyebilir.

Değerlendirme
Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü yazılı genel kültür sınavı %40 sahne sınavı ise %60 
üzerinden değerlendirilir.



TEKSTİL ve MODA
TASARIMI BÖLÜMÜ
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Bölüm Hakkında
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, farklı sanat dalları sentezlenerek eğitim veren bir alandır. 
Nişantaşı Üniversitesi moda kavramlarının, geçmiş akımların ve gelecek trendlerin sente-
zinin yapıldığı, tasarımcı adaylarının ihtiyacı olacak entelektüel ve uygulamalı altyapının 
oluşturulduğu bir eğitim vermektedir.

Çalışma Alanları
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü; ev tekstili, kadın-erkek-çocuk giyimi, görsel mağazacılık, 
stil danışmanlığı, moda fotoğrafçılığı ve moda editörlüğü gibi geniş bir çalışma alanına 
sahiptir.

Dersler Hakkında
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü dersleri, alanında tecrübeli akademisyenler ve sektör pro-
fesyonelleri ile birlikte yürütülmektedir. Öğrenciler 7 yarıyıl boyunca alandaki farklı meslek 
gruplarında çalışabilecek şekilde teorik ve uygulamalı dersler alırlar, 8. yarıyılda 70 iş günü 
staj yaparak, alanda tecrübe kazanmaktadırlar. 

Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Yetenek Sınav Koşulları
Kontenjanlar ve Burs Oranları

Program Adı        Kontenjan

Tekstil ve Moda Tasarımı (%100 Burslu)     3
Tekstil ve Moda Tasarımı (%75 Burslu)     25
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Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Yetenek Sınavı

1.Aşama: Çizim
Çizim Sınavı: Öğrencinin 3 boyutlu bir obje ile kumaştan oluşan kompozisyonu, karakalem 
tekniği ile ışık-gölge ve doku özelliklerini dikkate alarak verilen süre içerisinde çizmesi is-
tenecektir. Kompozisyon 35x50 resim kağıdı üzerine uygulanacaktır. Çizim sınavı süresi 45 
dakikadır.

2.Aşama: Görsel Algı
Çizim sınavından sonra öğrencinin görsel algısını ölçmek amacıyla yazılı bir sınav yapılacak-
tır. Görsel Algı sınavının süresi 30 dakikadır. Sınavda kullanılacak malzemeler de üniversite 
tarafından temin edilecektir.

Değerlendirme
Sınav iki aşamalı olup %50’ye %50 şeklinde hesaplanacaktır.
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BAŞVURU VE GEREKLI ŞARTLAR ADAY KABUL KOŞULLARI 
•  T.C. ya da K.K.T.C. vatandaşı olmak.
•  2018 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.

BAŞVURU IÇIN GEREKLI BELGELER
Adayların ön kayıt yaptırabilmesi için; Nişantaşı Üniversitesi res-
mi internet sitesi http://ozelyetenekbasvuru.nisantasi.edu.tr             
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.

•  2018 yılına ait TYT sonuç belgesi
•  T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile
karşılaştırılacaktır).
•  Sınav ücreti dekontu

SINAVIN YERI
Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Campus
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SINAVLARIN DEĞERLENDIRILMESI

Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-
nda yer alan Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hüküm-
ler 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 2018-TYT Puanı 

• Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların stan-
dart 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.
 



17

 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2018-2019

SINAV SONUÇLARININ ILANI

Sıralaması belirlenmiş asıl ve yedek liste (kontenjan sayısı kadar) Sanat ve Tasarım Fakül-
tesi Dekanlığı tarafından onaylanır ve Nişantaşı Üniversitesi internet sitesinden duyuru-
lur.

KESIN KAYIT IŞLEMLERI

Asıl listeden kazananların kesin kayıtları; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tak-
vim 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 Liste-
sinden sırayla, kontenjan açığı kadar adayların müracaatları, kontenjan ilk gün tamamla-
namadığında kalan kontenjan açığı kadar yedek listesindeki sıradan kazananların başvu-
ruları alınarak, kayıtları yapılacaktır.
Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar devam edecektir. Yedek kontenjan başvuru tarih-
leri üniversitemiz internet sitesinden belirli aralıklarla ilan edilecektir. Her yedek adaya 1 
gün başvuru hakkı verilecektir. Gününde başvuru yapmayan yedek adaylar başvuru hak-
kını kaybedeceklerdir.
Asıl ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen süre içerisinde müracaat etme-
yenler kayıt haklarını kaybederler.
Adaylar kendi durumlarını üniversite internet adresinden takip etmek zorundadırlar. Sınav 
sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.
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