
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL 

YETENEK SINAV DUYURUSU 

 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için aşağıda 

belirtilen kontenjanlar kadar Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alınacaktır. 

 Sınava 2019 yılında yapılan TYT sınavında; puan türüne bakılmaksızın en az 150 ve 

daha fazla puan alan Lise, Güzel Sanatlar Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ve 

dengi okul mezunları başvurabilir.  

 Kontenjanlar: 

Bölümler Engelli Öğrenci  Diğer Öğrenci  

Resim 3 27 

Geleneksel Türk El Sanatları 4 36 

 

Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler: 

a) 2019-YKS Sonuç Belgesi: 2019 YKS belgesi çıktısı (Ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul 

edilecektir.)  

b) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı: Adaylar; nüfus cüzdanının veya 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının aslını ve fotokopisini birlikte getirecekler.  

c) Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı: Ön kayıt esnasında, adayın sistem üzerinden aldığı özel 

yetenek sınavı giriş kartı kayıt bürosu tarafından onaylanarak adayın kendisine verilecektir. 

Onaylı olmayan özel yetenek sınavı giriş kartı ile sınava girilmeyecektir. 

d) Lise Diplomasının Aslı veya Onaylı Fotokopisi: Fotokopi onaylandıktan sonra aslı iade 

edilecektir. Noter veya Güzel Sanatlar Fakültesince onaylanacaktır. 

e) Adayların bizzat kendilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir. Başkaları tarafından veya 

posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

f) YKS ile herhangi bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da 

bu programlara başvurabilirler. 

g) Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen 

tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday 

değerlendirme dışı bırakılır. 

h) Engelli adaylar TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM kılavuzlarında yer alan 

Yerleştirme Puanı hesaplamasındaki formül kullanılmadan) Özel Yetenek Sınavı puanına göre 

değerlendirilir. Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden 

almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporlarını başvuru anında ibraz 

etmeleri gerekir. Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci 

alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli1, 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 özel yetenek sınavlarına başvurabilirler. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl 

dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. 

Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum 

belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni 

işlem yapılması yoluna gidilecektir. 

                                                           
1 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine ait özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların 

tamamının eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan; görme kaybı oranı yüzde 39 ve altında 

olan Görme Engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek programlarına başvurabilirler. 
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            Başvuru Tarihi, Yeri ve Önemli Açıklamalar: 

 

Açıklama Tarih Yer 

Online Ön Başvuru  22-26 Temmuz 2019 

 

Iğdır Üniversitesi web sayfası 

(www.igdir.edu.tr) 

 http://basvuru.igdir.edu.tr/ 

 başvuru linki 

Başvuru Onayı 22-26 Temmuz 2019 
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Kayıt Bürosu 

Resim Bölümü Özel 

Yetenek Sınavı  

30 Temmuz 2019 saat 

10.00-11.40 
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Binası Geleneksel Türk El 

Sanatları Bölümü 

Özel Yetenek Sınavı  

30 Temmuz 2019 saat 

14.00-15.40 

Sınav Sonuçlarının 

İlanı 
1 Ağustos 2019 

www.igdir.edu.tr 

internet adresinde ilan edilecektir. 

Kesin Kayıt  19-23 Ağustos 2019 
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Kayıt Bürosu 

Yedek Kayıtları 26-29 Ağustos 2019 
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Kayıt Bürosu 

 

İletişim Adresi ve İrtibat Numaraları  

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü  

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı  

Mediko Binası Zemin Kat 76000/ IĞDIR 

İletişim Tlf: +90 - 476 - 223 0010-14 

Web: http://www.igdir.edu.tr 
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