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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
A. ÖZEL YETENEK SINAVLARI KOŞULLAR ve AÇIKLAMALAR
1. 2021-2022 akademik yılı için Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne
alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavları bu fakültece yapılacaktır. Bu program 4 (dört) yıllık lisans olup
2021-2022 akademik yılı için ayrılan kontenjan aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Programın Adı
Çizgi film ve Animasyon (Burslu)
Çizgi film ve Animasyon (Ücretli)
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
11.
12.

Kontenjan
7
39

Adaylar, yukarıda belirtilen programa ilan edilen tarihler arasında başvurabilirler.
Özel Yetenek Sınavına katılmış adayların 2021 Temel Yeterlilik Testi’in (TYT) herhangi bir puan türünün en
az birinden 150.000 ve daha fazla puan almaları gerekmektedir. Bu belge sınav sonuçlarının açıklanmasının
ardından aşağıda belirtilen e-posta adresine yüklenecektir.
Başvurunun geçerli olabilmesi için ilgili formların doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Başvuru evrakı tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt işlemleri kesinlikle
yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara ait olacaktır. Ayrıca başvuruların geçerli sayılabilmesi için,
imza gerektiren belgelerin ilgili aday tarafından değişmeyen nitelikte imzalanmasına dikkat edilmelidir.
İmzalanmamış belgeler işleme konulmayacaktır.
Başvurular 26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet
(https://panda.bau.edu.tr/ogrenciler/ozelyetenek/) adresi üzerinden yapılabilecektir.
Aday başvuru listeleri 9 Ağustos 2021 mesai saati bitiminde Bahçeşehir Üniversitesi kurumsal web
sayfasında ilan edilecektir. Bu listelerde adaylarla ilgili bilgilerde yanlışlık olması halinde sınavdan önce Özel
Yetenek Sınavı Kayıt Bürosu’na başvurulması gerekmektedir.
Sınav günü ve saatinde üniversite tarafından belirtilen online sınıfta hazır bulunmayan adaylar, her ne
sebeple olursa olsun, (rapor dahil) ayrıca sınava alınmayacaktır.
Özel Yetenek Sınavlarının yapılmasına ilişkin olarak sınav komisyonu gerekli görülen değişiklikleri yapmaya
yetkilidir.
Yerleştirme puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların TYT’den aldıkları ham puanların hangisi en
yüksek ise, o puan adayın TYT puanı olarak işlem görecektir.
Sınavları kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt sırasında adaylardan istenecektir.

B. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Online Başvuru: Özel yetenek sınavına giriş koşullarını taşıyan adaylar 26 Temmuz-9 Ağustos

2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapabileceklerdir. Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin
yüklenmesi gerekmektedir. Belgeler kesin kayıt sırasında asılları ile elden teslim edilecek olup, online
başvuruda yüklenen belgeler ile farklılık olması durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
1. Resimli ve onaylı nüfus cüzdanının taranmış hali
2. 2021 TYT Sınav Sonuç Belgesi.
3. Banka Dekontu: Adaylar başvuru sırasında Denizbank Bankası Güneşli Ticari Merkez Şubesi’nde açılan ve
aşağıda verilen ilgili hesap numarasına gösterir dekontun aslını vermek zorundadırlar.
4. Sonuçlanan APPLYBAU başvurusu ve burs belgesi bulunuyorsa burs belgesinin kopyası (APPLYBAU
başvurunuz yoksa bu maddeyi dikkate almayanız)
C. ÖN KAYIT ÜCRETİNİN ÖDENECEĞİ BANKA ve ÖDEME ŞEKLİ
Aday öğrenciler ön kayıt ücretlerini – 150 TL – yatıracakları hesap bilgisi:
Bahçeşehir Üniversitesi
Denizbank Güneşli Ticari Merkez Şubesi
Hesap No
: 4510-1992146-375
IBAN
: TR63 0013 4000 0019 9214 6003 54
Katır ücreti hakkında sorularınız için: BAU Mali İşler: 0 212 381 02 62
Sonuçlanmış ApplyBAU bursu ile BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölümüne başvuran adayların dikkatine:
1- Adayların ApplyBAU'ya başvursun veya vurmasın mutlaka özel yetenek sınavına girmeleri
gerekmektedir. (APPLYBAU Sürecinde olan adayların yukarıda belirtilen başvuru adresinden mutlaka
ÖZEL YETENEK SINAVI’na başvuru yapmaları gerekmektedir.)
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2- ApplyBAU'ya başvuran adaylara yazılı belge ile bir burs yüzdesi takdir edilir.
3- APPLY BAU’dan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne burs kazanan öğrencilerin bursları Özel Yetenek
Sınavı sonucunda burssuz kontenjanına hak kazandıkları durumda geçerli olacaktır.
4- Aday ApplyBAU bursu almış ancak özel yetenek sınavı sonunda 46 kişilik sıralamaya girememiş ise
bölüme kabul edilmez ve burs verilmez.
D. SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER
Başvuru Tarihi
Başvuru Yeri

Sınav Tarihleri

Sınav Yeri

İletişim

26 Temmuz-9 Ağustos 2021
WEB üzerinde online başvuru
Yazıl Sınav: 10 Ağustos 2021 / Saat: 10:00-11:00
Uygulama Sınavı ve Mülakat: 10-11 Ağustos 2021 / Başlangıç Saati:
11:30
Yazılı Sınav*: Sanal Sınıf
Uygulama ve Sözlü Sınavları**: Sanal Sınıf
Tel:
0212 381 00 00
Faks: 0212 381 02 58
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü İletişim Bilgileri
Tel : 0212 381 54 42 Prof. Dr. Nazlı Eda NOYAN
0212 381 54 43 Dr . Murat ÇÖPÇÜ
Web: www.bau.edu.tr

*Yazıl Sınavı, Pandemi koşulları nedeni ile 2021 yılı için çevrimiçi olarak yapılmaktadır.
Bu sınavda, adaylara verilecek bir kavram üzerinden metin yazmaları istenmektedir. Adayların ifade gücünü,
soyut kavramları analiz edebilme becerisi ölçülecektir.
** Uygulama ve Sözlü Sınavları Pandemi koşulları nedeni ile 2021 yılı için çevrimiçi olarak yapılmaktadır.
Alana olan ilgi ve isteği ölçmeye yöneliktir.
Uygulama sınavı, sözlü sınav ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek ve. adayın canlı bağlantı sırasında bir metni 4
karede görselleştirmeleri ve jüri üyeleri ile paylaşmaları istenecektir.
Sözlü Sınav: Adayların öncelikle Çizgi Film ve Animasyon alanında yapılan çalışmaları ve ek olarak varsa diğer
sanat dallarında gerçekleştirdikleri ürünleri kapsayan bir portfolyoları üzerinden değerlendirme yapılarak adaya
sorular yöneltilecektir. Portfolyo hazırlığı konusunda detaylı bilgi için Çizgi Film ve Animasyon Bölümü akademik
kadrosuna danışılabilir.
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Özel Yetenek Sınavını başaran öğrencilerden asıl liste de yer alanların kayıtları, Beşiktaş Yerleşkesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt ofisi tarafından ilan edilen tarihler atasında yapılacaktır.
Kontenjan dolmadığı takdirde açık kontenjanın 2,5 katı kadar yedek liste ilan edilecektir. Bu listede yer
alan ilk sıradaki öğrenciden başlayarak kontenjan açığı dolana kadar (örneğin 10 açık varsa ilk 10 kişi) kayıt
yapılacaktır.
Kontenjan dolmazsa ilan edilen yedek listede yer alan diğer öğrenciler Öğrenci İşleri daire başkanlığı
tarafından ilan edilen tarihe kadar kayıt bürosuna başvuracaklardır. Başvuru yapan adayların kayıtları başarı
sıralarına göre kontenjan doluncaya kadar aynı gün yapılacaktır.
Kontenjan açığı kalması halinde aynı yöntemle bir sonraki yedek liste ilan edilerek kayıt yapılacaktır.
Yedek liste kayıtlarından sonra açık kontenjan kalması halinde tespit edilen kurallar çerçevesinde ikinci özel
yetenek sınavı duyurularak, yapılacaktır.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1) 2021 TYT Sınav Sonuç Belgesi aslı
2) Lise Diploması, mezun olduğunuz ortaöğretim kurumundan aldığınız diplomanın aslı ya da yeni tarihli
mezuniyet belgenizin aslı. İki adet Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi
3) İkametgah Beyanı
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4) Askerlik Belgesi, askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak bir fakülte
veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge,
5) Fotoğraf, 1adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğrafınız. (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, sizi kolaylıkla
tanıtacak şekilde çekilmiş olmalıdır.

NOT: Eğer halen bir fakülte veya yüksekokula kayıtlı iseniz kesin kayıt yaptırmanız için öncelikle kayıtlı
olduğunuz yükseköğretim kurumundan ilişiğinizi kesmeniz gerekir.

2021 YKS KILAVUZUNDA ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN ESASLAR)
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ
Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca
yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim
kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.
Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo 5'te yer almaktadır. Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programlarına
başvurabilmek için 2021-TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir. Bu programlara en az kaç puan almış adayların
başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili yükseköğretim kurumunca basın-yayın
organlarıyla adaylara duyurulacaktır. Bu tablodaki yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim
kurumları tarafından yapılacaktır. Başvuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek
duyurularda yer alacaktır.
Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4'teki eş değer lisans programlarına yatay geçiş
yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur.
Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek
sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.
Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek sınavı
sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde
yerleştirileceklerdir. Bu adayların yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili yükseköğretim
kurumlarınca yürütülecektir.
Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin belirlenmesi için
ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri
ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır.
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, 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)) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli
sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın
yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu
raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek
sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak,
uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek
Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını
(OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2021-YKS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
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c) 2021-TYT Puanı (TYT-P)
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.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart
sapması 10’dur. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a)Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.
İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ) b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2020-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların
ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
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ÇİZGİ FİLM VE ANIMASYON BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI İLE
İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
A. BAŞVURU SÜRECİ
•
-

ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRMEK ZORUNLU MUDUR?
Evet. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne kayıt olabilmek için özel yetenek sınavına girmek
zorunludur.

•

APPLY BAU’DAN BURS ALINMASI HALİNDE SINAVA GİRMEK ZORUNLU
MUDUR?

-

Evet. ApplyBAU bursu almış veya burs başvurusu değerlendirme sürecinde olan adayların da
özel yetenek sınavına girmeleri zorunludur. ApplyBAU bursu ancak özel yetenek sınavı
başarısıyla geçerlilik kazanacaktır.
•

-

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?
Sınava başvuru işlemi https://aday.bau.edu.tr/ozelyetenek adresi üzerinden çevrimiçi olarak
yapılacaktır.

•
-

ADAY BAŞVURU FORMUNU NASIL DOLDURACAKTIR?
Adaylar https://panda.bau.edu.tr/ogrenciler/ozelyetenek/

adresindeki formu

eksiksiz

doldurmalı ve portfolyolarını yüklemelidirler.
•
-

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL TAMAMLANACAKTIR?
Web üzerinden formun doldurulması ve istenen bilgilerin belirtilen alanlara doğru bir şekilde
girilmesi ve portfolyo yüklenmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

•
-

SINAVA GİRİŞ ÜCRETİ NEREYE NASIL YATIRILACAKTIR?
Sınav ücreti 150TL olup Denizbank Güneşli Ticari Merkez Şubesi 4510-1992146-375 (
IBAN: TR63 0013 4000 0019 9214 6003 54 ) numaralı hesaba yatırılacaktır.

-

BAŞVURU SONRASI VERİLEN İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ NE İŞE YARAR?
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•

2021 yılında özel yetenek sınavının tüm aşamaları çevrimiçi yapılacağından verilen şifre ile
başvuran adaylar sınav ve kayıt aşamaları hakkında bilgi edinebileceklerdir. Adaylardan
çevrimiçi gerçekleşecek yazılı ve mülakat aşamaları için internet bağlantısı, ses ve görüntülü
bağlantı kurabilme, Microsoft Teams kurulumu gibi teknik altyapılarını oluşturmaları
beklenir. Ancak teknik destek ihtiyaçları olması durumunda BAU Galata Kampüsündeki
bilgisayar istasyonları sağlık kurallarına uygun şekilde kullanılabilir olacaktır. Bunun
için ozelyetenek@comm.bau.edu.tr adresine

ulaşarak

destek

talebinde

bulunulması

gereklidir.
•
-

ÇEVRİMİÇİ SINAVIN AŞAMALARI NEDİR?
Sınav 2021 yılına özel sadece çevrimiçi gerçekleştirilecektir. İlk aşamada adaylara özel
yetenek sınavı sistemi şifreleriyle ulaşacakları bir sayfa üzerinden bir kavram verilecek ve bu
kavram ile ilgili bir metin yazmaları istenecektir. İkinci aşama olan mülakatta adaylar
Microsoft Teams üzerinden üç jüri üyesinin katılımıyla portfolyolarının inceleneceği bir
mükalata alınacaktır. Bu mülakat sırasında adaylardan canlı bağlantı sırasında bir metni 4
karede görselleştirmeleri ve jüri üyeleri ile paylaşmaları da istenecektir.

B. SINAVIN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
•

SINAVDA ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL
YAPILACAKTIR?

-

2021 YKS Kılavuzunda Özel Yetenekle Öğrenci Alımına İlişkin Esaslar ile belirtilen formül
kullanılarak değerlendirme ve puan hesaplama yapılacaktır.
•

ADAYLAR SINAVA GİRERKEN NELERİ YANINDA BULUNDURMAK
ZORUNDADIR?

-

Mülakat için TC kimlik belgesi -fotoğraflı kimlik belgesi-, kağıt, kalem, silgi ve
portfolyolarının orijinal halleri.
•

SINAV NASIL UYGULANACAKTIR?
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-

Sınav yazılı ve kağıt, kalem, silgi ihtiyacının olacağı ufak bir uygulamanın da yapılacağı
mülakat aşamaları olacak şekilde iki oturumda gerçekleştirilecek olup tüm oturumlar
çevrimiçi yapılacaktır.
•

-

İlk aşamada tek bir yazılı soru olacaktır.
•

-

CEVAP KAĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?

Çevrimiçi olarak websitesi üzerinden
•

-

SORU KİTAPÇIĞI NASIL OLACAKTIR?

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
Adaylar üniversite sınav sonucunun açıklanmasını takiben TYT puanlarını göründüğü sınav
sonuç belgesini sınav komisyonuna ozelyetenek@comm.bau.edu.tr adresi üzerinden iletmekle
yükümlüdür. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır.

-

Sınav sonuçları ilan edilen süre içinde web üzerinden adaylara duyurulacaktır.

-

Yapılan özel yetenek sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, 2021 YKS Yükseköğretim
Programları Kontenjanları Kılavuzunda, ayrılan kontenjan kadar başarı sırasına göre
yerleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan bu adaylardan kayda gelmeyenlerin yerine açık kontenjan
kadar yedek adaylar, başarı sırasına göre kayıt hakkı kazanacaklardır.
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