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Grafik tasarımı, görsel ve metin aracılığıyla 
hedef kitlesiyle iletişim sağlayan bir disiplin 
olarak tanımlanmaktadır. Böylece Grafik 
Tasarım iletişimin, üretimin her alanında 
yer alan, alması gereken sanattır.  Grafik 
tasarımcısı mesajını estetik bir bakış 
açısıyla anlaşılır biçimde ileten kişidir. 

Grafik Tasarım bölümü içeriği, sanatsal 
değerler kapsamında özgün yapıtlar 
vermek, akademik boyutta alandaki 
gelişmeleri izlemek ve alanın gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 
Grafik tasarımı bölümünün eğitim anlayışı, 
öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmeyi 
hedeflerken, iş etiği ve topluma karşı 
sorumluluk gibi konulara verilen değeri de 
kapsamaktadır.

Grafik tasarımında, yaratıcılık ilkesini ön 
plana çıkarabilmek ancak güçlü bir 
akademik kadro ve öğrenci odaklı bir 
eğitim ile gerçekleşebilir. Kuramsal bilginin, 
uygulamayla bütünleşerek öğrencilere çok 
yönlü düşünebilme yetisi kazandırması ve 
onları ulusal ve uluslararası iş dünyasına 
hazırlaması başlıca amaçlarındandır. 
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Sınav Hakkında
Sınav, obje/nesne çiziminin ve adayların 
kendilerini anlattığı bir kompozisyonun 
yazımından oluşan tek oturum biçiminde 
gerçekleşecektir. Obje/nesne çiziminde 
kullanılacak kalem, silgi, kalemtıraş ve çizim 
kâğıdı okul tarafından verileceğinden, adayların 
sınava yalnızca kimlik getirmeleri gerekmektedir.  
Sınava katılım ücretsizdir.

Başvuru Tarihleri: 21 Haziran - 28 Temmuz 2019
Sınav Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi
Sınav Saati:    10.00-11.00
    11.30-12.30
    13.30-14.30 (60 dakika)
Sınav Yeri: Beykoz Üniversitesi Lisans ve 
Lisansüstü Programlar Yerleşkesi Muhtar Sokak 
No: 3, Kavacık - Beykoz / İstanbul
Sonuç Açıklama: 1 Ağustos 2019
Asil Liste Kesin Kayıt: 2 - 6 Ağustos 2019
Yedek Liste Kesin Kayıt: 7 Ağustos 2019
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Başvuru Koşulları
 1. Adayların ön kayıt başvurusunda 
bulunabilmeleri için, 2019-TYT (Temel Yeterlilik 
Testi) puanının en az 150 olması gerekmektedir.
 2. 2019-TYT ile herhangi bir yükseköğretim 
programına yerleştirilen ya da diğer 
üniversitelerin yetenek sınavlarına katılan 
adaylar da sınava başvurabilirler.
   3. 2019-YKS kılavuzunda belirtilen ilke ve 
kurallar ile uygulanabilecek bütün konular, özel 
yetenek sınavı ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri 
için de geçerlidir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Özel Yetenek Sınavı sonuçları Sanat ve Tasarım 
Fakültesi web sayfası ve 
https://www.beykoz.edu.tr/ adresi üzerinden 
ilan edilecektir.

Ön Kayıt 
Adaylar sınav için online form doldurarak 
başvurularını yapabilirler. Online Başvuru Formu 
"https://form.beykoz.edu.tr/grafik-tasarim/" 
adresindedir.

 1. Başvuru formunda T.C. Kimlik Numarası,  
 Ad  ve Soyadı, Telefon ve E-posta bilgilerinin  
 tamamını giriniz.
 2. Girilen T.C. Kimlik Numarası ile MERNİS  
 sisteminden öğrencinin bilgileri    
 doğrulanacaktır. Bilgilerinde hata olanlar  
 sisteme kayıt yaptıramayacaktır. Bu sebeple  
 kişisel bilgilerinizi doğru girmeye dikkat  
 ediniz.
 3. Girilen T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM’den  
 bilgileri sorgulanır. Barajı geçemeyen aday  
 öğrenciler (YKS- TYT puanı 150 puanın altında  
 olanlar) sisteme kayıt yapamayacaktır.

Kesin Kayıt 
Özel Yetenek Sınavı’nı kazanan adayların kesin 
kayıtları sınav sonucunun ilan edildiği tarihten 
itibaren başlayacaktır.

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
 1. Adayın lise veya dengi okul mezunu   
 olduğunu belirten diplomasının ya da geçici  
 mezuniyet belgesinin aslı,
 2. Nüfus cüzdanının fotokopisi,
 3. 6 adet vesikalık fotoğraf 
 (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar
  1. Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi ile Resmi  
 Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, süresi  
 geçmemiş Pasaport) aslı olmadan sınava  
 girilemez. 
 2. Adayların sınavın başlayacağı saatten,  
 yarım saat sınav yerinde hazır bulunmaları  
 gerekmektedir. 
 3. Sınav başladıktan 30 dakika sonra gelen  
 adaylar, sınava alınmazlar. Sınav başladıktan  
 sonra ilk 40 dakika dolmadan adaylar sınav  
 salonundan dışarı çıkamazlar.
  4. Adaylar, sınav görevlilerinin uyarılarına  
 uymak zorundadır.
  5. Sınavda, konuşmak, silgi, kalemtıraş   
 alışverişi yapmak, yer değiştirmek, sigara  
 içmek, kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek,  
 dikkat çekici bir şekilde bir şeyler yiyip içmek,  
 olumsuz hareket ve davranışlarda bulunmak  
 yasaktır. 
 6. Bu kitapçıkta bulunmayan hususlarda BÜ  
 Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili  
 hükümleri geçerlidir. 
 7. Görevliler, sınav kurallarının    
 uygulanmasından yetkili ve sorumludurlar.
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