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Kontenjan: 45 Öğrenci (18 Burslu + 27 Ücretli Öğrenci)

Ön Kayıt Koşulları
2018 / TYT sınavı, herhangi bir puan türünden 150* ve daha 
yüksek puan alanlar özel yetenek sınavına girmek üzere 
bölüm/programlara ön kayıt yaptırabilirler. İlgili kanun ve 
yönetmeliklerle üniversiteye girme hakkı kısıtlanmış olanlar 
kayıt yaptıramaz.

Ön Kayıt Başvuru Tarihleri ve Ulaşım
Ön kayıt yaptıracak öğrenciler 31 Temmuz 2018 - 09 Ağustos 
2018 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Web sitesinde yer 
alan linkten başvuru yapabilirler.

Ön Kayıt Ayrıntılı Bilgi için
Başkent Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bağlıca Kampüsü, Eskişehir yolu 20. km. / ANKARA
Tel: (0312) 246 67 63 / 246 67 66
Faks: (0312) 246 67 56
http://gsf.baskent.edu.tr/

Özel Yetenek Sınavı Tarihi ve Yeri
Kayıt işlemleri tamamlanan adaylar “Sınava Giriş Belgeleri” ile 
birlikte 10 Ağustos 2018 tarihinde, saat 10:00’da Başkent 
Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi’nde sınava alınacaklardır. Sınavın yapılacağı 
derslikler ön kayıtlar sırasında adaylara bildirilecektir.

Özel Yetenek Sınavı Tarihi
10 Ağustos 2018

Cuma

GSTMF GÜZEL SANATLAR TASARIM VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ
GRAFİK TASARIMI PROGRAMI (GRA) 

2018 ÖZEL YETENEK SINAVI 
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Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü,
Eskişehir yolu 20. km Etimesgut / ANKARA

2018-ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu, 
madde 3.10.2’ye göre:
* “Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına 
başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.”
** “Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler 
için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum 
bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, TYT 
puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.”

Sınavda Gerekli Belgeler ve Malzemeler

Kontenjan: Toplam 45 Öğrenci
18 Burslu Öğrenci
27 Ücretli Öğrenci

Burslar:
%100 Burslu 5 öğrenci
%50   İndirimli 6 öğrenci
%25    İndirimli 7 öğrenci

Sınav Takvimi

- Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı)
- Sınava Giriş Belgesi (internet çıktısı)
- Tükenmez kalem
- Yumuşak uçlu kurşun kalem (2B, 3B)
- Silgi
- Duralit veya kalın mukavva (35x50 cm)

Sınav Biçimi
İmgesel Tasarım: Verilecek olan konuda öğrencinin hayal 
gücünü kullanarak tasarım oluşturma yeteneğini ölçer. 
Sınav süresi toplam 2 saattir.

31 Temmuz 2018
09 Ağustos 2018

10 Ağustos 2018

10 Ağustos 2018

13 Ağustos 2018
14 Ağustos 2018

15 Ağustos 2018
16 Ağustos 2018

Kayıtlar Başkent Üniversitesi
web sitesinden yapılacaktır

Cuma 10:00 - 12:00
İmgesel Tasarım

Cuma 17:00

Pazartesi
Salı

Çarşamba
Perşembe

Ön kayıtlar

Sınav tarihi

Sınav sonuçlarının 
ilanı
Kesin kayıt 
(Asiller)

Kesin kayıt 
(Yedekler)
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Grafik Tasarımı Programı Hakkında

2003 - 2004 Eğitim - Öğretim yılında açılan Görsel Sanatlar ve 
Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Lisans Programı’nın amacı, 
düşünceleri grafik ve imge kullanımı ile basılı ve/veya dijital 
ortamda görsel olarak etkili bir biçimde ifade edebilen 
yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Grafik Tasarımı Programı’nın birinci yılı, öğrencinin 
yaratıcılığının açığa çıkmasını sağlayacak, yaratıcılığını 
geliştirecek, genel kültürünü yükseltecek, sanatsal algısını 
güçlendirecek ve seçmek istediği alanı daha iyi tanımasına 
olanak veren derslerden oluşan özgün ve farklı bir yapıdadır. 
Desen, temel tasarım, temel fotoğraf, sanat tarihi, estetik, grafik 
tasarım programları gibi sanat ve tasarım alanlarına temel 
oluşturacak dersler ilk yılda verilir.

İkinci yıldan itibaren grafik tasarımına yönelik meslek dersleri 
ile sanat ve tasarımın farklı alanlarını tanımalarına, sanata dair 
düşünce üretebilmelerine yönelik seçmeli derslerle desteklenen 
kuramsal ve uygulamalı bir program iç içe sürdürülür. 
Programdan mezun olabilmek için, Grafik Tasarımı 
Programı’nda yer alan dersler ve stajlar ile üniversitemizde 
uygulanmakta olan İngilizce derslerinden başarılı olunması 
zorunludur.

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ 
GRAFİK TASARIMI PROGRAMI

GSTMF GÜZEL SANATLAR TASARIM VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ
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Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü,
Eskişehir yolu 20. km Etimesgut / ANKARA

Bölümün avantajları
Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, alanında uzman eğitim 
kadrosu ve donanımlı Mac laboratuvarı, atölye (desen, resim, 
seramik, serigrafi, heykel, fotoğraf) ve derslikleriyle öğrenciye 
eğitim hayatı boyunca her an yararlanabileceği verimli eğitim 
ortamları sunmaktadır.

Bölüm mezunları hangi alanlarda çalışmaktalar?
Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Lisans 
Programı’nı bitiren öğrenciler endüstri sektöründe, kamu 
kurum ve kuruluşlarında, basılı ve görsel medyanın olduğu her 
yerde, tasarım ajanslarında istihdam edilebilmektedir. 
Gelişmekte olan interaktif dijital sistem kullanımı da geleceğin 
sektörü olarak iş olanaklarına açıktır.

Bölümün ayrıcalıklı yanları
Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü’nün kurulduğu günden 
bugüne ders kataloglarında, fiziksel şartlarda ve donanımda 
yapılan iyileştirmeler ile grafik tasarım alanının baskı resim, 
fotoğraf, illüstrasyon, animasyon, ambalaj tasarımı, tipografi 
gibi temel disiplin alanlarında eğitimini zenginleştirdiği ve hem 
dünya standartlarını yakalama hem de çağın ihtiyaçlarına 
cevap verme noktasında her yıl geliştiği görülmektedir. Bu 
bağlamda gerek öğrencilerimiz gerekse öğretim elemanlarımız 
Erasmus Koordinatörlüğünce sağlanan değişim programlarını 
da etkili bir şekilde kullanmaktadır.

Staj ve uygulamalı eğitim imkanları
Stajların üçüncü yarıyıldan sonra ve yedinci yarıyıldan önce 
toplam 60 iş günü olmak üzere matbaa, gazete, reklam ajansı, 
yayınevi, yeni medya/multi-medya ajansları, fotoğraf atölyeleri 
vb. kuruluşlarda yapılması öngörülmektedir.
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