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1- BAŞVURU KOŞULLARI, ÖN KAYIT VE GENEL BİLGİLER 
 
1.1 - Başvuru Koşulları  
Özel Yetenek Sınavı ile seçme yöntemine ait tüm bilgiler 2022 YKS Kılavuzu’nun 6. Maddesinde 
belirtilmiştir. Bu maddede yer alan bilgilere göre; 
 
Güzel Sanatlar Fakültesine başvuracak adayların lise ya da dengi bir okuldan mezun olmaları, 
2022-YKS’ye başvuru yapmış olmaları ve 2022-TYT sınav puanlarının hesaplanmış olması 
gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan adaylar Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenecek 
olan özel yetenek sınavlarına başvurabilirler. 2022 Özel Yetenek Sınavlarına başvurmak için TYT 
barajı bulunmamaktadır. 
 
2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 
2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir, ancak bu adayların 2022-
YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup özel yetenek sınavı sonucu 
yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların Dönüştürülmüş Puanlarının 
hesaplanabilmesi için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. 

 
1.2 - Bölüm Kontenjanları  
 

 
BÖLÜM 

 
KONTENJAN 

 
ENGELLİ* 

 
TOPLAM 

KONTENJAN 

Resim 
 

27  
 
3 30 

Seramik ve Cam 
 

27  
 
3 30 

Tekstil ve Moda Tasarımı 
 

18 
 
2  20 

Geleneksel Türk Sanatları 
 

23 
 
2 25 

Grafik Tasarımı 
 

36 
 
4 40 

 
Tiyatro 

 
18 

 
2 

 
20 

 
Tablo 1. Bölüm Kontenjanları (2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Kontenjanları) 

 
 
* Engelli kontenjanı kısmen veya tamamen boş kalması durumunda ana kontenjana eklenir. 
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1.3 - Özel Yetenek Sınavları Takvimi  
 

Başvuru ve Ön Kayıt     01 - 10 Ağustos 2022 

Resim Bölümü Sınavı     15 Ağustos 2022 / saat: 10:00 – 11:30 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Sınavı     15 Ağustos 2022 / saat: 12:30 – 14:00 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Sınavı     15 Ağustos 2022 / saat: 15:00 – 16:30 

Seramik ve Cam Bölümü Sınavı     16 Ağustos 2022 / saat: 10:00 – 11:30 

Grafik Tasarımı Bölümü Sınavı     16 Ağustos 2022 / saat: 12:30 – 14:00 

Tiyatro Bölümü 1. Aşama Sınavı     17 Ağustos 2022 / saat: 09:00 

Tiyatro Bölümü 2. Aşama Sınavı     18 Ağustos 2022 / saat: 09:00 

Sınav Sonuçlarının İlanı     19 Ağustos 2022  

Kesin Kayıtlar     20 - 24 Ağustos 2022  

1. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıt     26 - 28 Ağustos 2022 

2. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıt     30 - 31 Ağustos - 01 Eylül 2022 

3. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıt     03 - 05 Eylül 2022 

4. Yedek Liste İlanı ve Kesin Kayıt     07 - 09 Eylül 2022 

 
Tablo 2. Özel Yetenek Sınavları Takvimi 

 
 
1.4 - Ön Kayıt 
Ön kayıtlar Fakültemiz internet sayfasında yer alacak olan (gsf.comu.edu.tr) Özel Yetenek Sınavları 
Başvuru linkinden online olarak yapılacaktır. Her aday en fazla 6 (altı) bölüm tercih edebilir (bölüm 
tercihleri arasında sıralama önceliği yoktur). Kayıt esnasında adaylardan TC Kimlik No, ad-soyad ve 
iletişim bilgilerinin yanı sıra, yetenek sınavına girmek istedikleri bölümleri seçmeleri istenecektir. 
Girilen bilgiler sistem yönetimi tarafından kontrol edilecektir. Hatalı veya eksik bilgi giren adayların 
ön kayıtları onaylanmayacaktır. Eksik veya yanlış beyan edilen bilgilerden adaylar sorumludur. 
Adaylar başvuru esnasında girdikleri bilgilerin tamamının doğru ve kendilerine ait olduğunu, özel 
yetenek sınavlarına sadece şahsen girebileceklerini kabul etmiş sayılırlar. Aksi bir durumun tespit 
edilmesi halinde adaylar herhangi bir bölüme kayıt hakkı kazanmış olsalar dahi kayıtları 
yapılmayacaktır.  
 
Tüm Bölümlerin ön kayıtları için başvuru sayfası (gsf.comu.edu.tr) 01 - 10.08.2022 tarihleri arasında 
açık olacaktır. Kayıtlar 10.08.2022 günü saat 16:30’da kapanacaktır. 
 
Son kayıt günü saat 16:30’dan sonra internet üzerinden veya başka bir yöntemle başvuru yapılması 
mümkün değildir. Herhangi bir mazeret ileri sürerek süre uzatımı istenemez.  
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1.5 - Engelli Adayların Ön Kayıtları  
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) 
hesaplanmış TYT puanı olanlar durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu 
raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, 
sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2021-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu 
puanlarını 2022 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. 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, 4.4 maddesinde yer alan başarı koşullarını sağlayarak yetenek 
sınavını kazananların kayıtları yapılır. 
 
Engel raporunu ibraz eden adaylar, bölümlerin Engelli veya Ana kontenjanlarına başvurabilirler. Ana 
kontenjana başvuran engelli adaylara, engelli kontenjanın koşulları uygulanmaz.  

 
Engelli adayların ön kayıtları, 01 - 10 Ağustos 2022 / 09:00-12:00, 13:00-16:30 saatleri arasında 
ÇOMÜ GSF Dekanlığında yapılacaktır. Engelli adaylara ait bilgilerin ÖSYM sistemi üzerinden 
alınamadığı ve başvuruda sağlık kurulu raporu gerektiği için, şahsen veya adayın birinci derece yakını 
tarafından yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
Engelli adaylardan ön kayıt için istenen belgeler; 
-TYT sonuç belgesi 
-Engelli sağlık kurulu raporu 
-Lise diplomasının aslı veya onaylı sureti 
-T.C. Kimlik Belgesi 
-1 adet vesikalık fotoğraf 
 
1.6 - Sınav Giriş Belgesi 
Ön kaydını başvuru web sayfasından yapan adayların, sınavlara girmek için, (TC kimlik no, aday no, 
ad, soyad, tercih bilgileri gibi bilgileri içeren) Sınav Giriş Belgelerinin çıktılarını almaları ve sınav 
günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Sınav giriş belgeleri, adayların ön kayıtlarını 
başarıyla tamamlamaları halinde başvuru web sayfasından alınabilecektir. 
 
2- SINAVA GİRECEK ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGE, 
ARAÇ VE GEREÇLER 
 
2.1 - Belgeler 
a. ÇOMÜ GSF Özel Yetenek Sınavları Giriş Belgesi 
b. Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (Yalnızca Nüfus Cüzdanı ve süresi geçerli Pasaport özel 
kimlik belgesi olarak kabul edilecektir).   
Eksik belge ile gelen adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir.    
 
2.2 - Sınavda Gerekli Araç ve Gereçler 
Sınavda gerekli araç, gereç ve diğer dokümanlar sınav tarihinden 15 gün önce Fakülte web 
sayfasından ilan edilecektir. 
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3- SINAVLARDA UYGULANACAK KURALLAR  
a) Sınava gününde ve saatinde girmeyen / giremeyen aday, sınavla ilgili herhangi bir hak iddia 

edemez ve talepte bulunamaz. 
b) Adayların sınava girecekleri salonların “Sınav Salon Numaraları”, Fakültemiz web sayfasında ve 

Fakültemiz B Giriş kapısında ilan edilir. Adaylar, alfabetik isim sırasına göre sınav salonlarına 
yerleştirilir. Adaylar, hangi salonda sınava gireceklerini bu ilan yardımıyla öğrenirler. 

c) Sınavlar; ilan edilen gün ve saatlerde yapılır. Ancak aday sayısının çok olması durumunda 
adayların bir bölümü, aynı günün farklı saatinde sınava alınabilir. Adayların hangi salonda sınava 
gireceği, sınavlardan en geç bir gün öncesinde Fakülte web sayfasında duyurulur. 

d)  Sınav başlangıç saatinden sonra adaylar sınava alınmaz.  
e)  Kılık kıyafeti kimlik tespitini engelleyecek durumda olan adaylar sınava alınmayacaktır. 
f)  Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, 

sınavın başlama saatinden bir saat önce, Fakülte B Giriş Kapısında bulunmaları gerekmektedir. 
g)  Sınav kâğıtları fakülte tarafından sağlanır. Adaya birden fazla sınav kâğıdı verilmez. 
h)  Sınav soruları salon başkanları tarafından adaylara okunur. Bunun dışında, görevlilerin, sınav 

süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur. 
i) Çizim sınavında adayların ad, soyad ve kimlik numaralarını sınavın başlangıcında tükenmez ya da 

mürekkepli kalemle, sınav kâğıdının “kimlik kısmına” yazmaları gerekmektedir. Bu kısım sınav 
sonunda gözetmenler tarafından adayın yanında kapatılır. Kimlik köşesi kurşun kalemle 
doldurulmuş olan sınav kâğıtları geçersiz sayılacaktır. 

j) Sınav sorusu kapsamında, çizilmesi istenilenler dışında işaret sayılabilecek unsurlar barındıran 
sınav kağıtları  geçersiz sayılacaktır. 

k) Adaylar; yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. haberleşme araçları bulundurmaları 
durumunda, bunları çantalarında ve kesinlikle kapalı olarak tutmakla yükümlüdür. Bu araçların 
açık tutulduğunun belirlenmesi durumunda adayın sınavına son verilip salondan çıkartılır.  Adayın 
girdiği sınava ilişkin hakları iptal edilir. 

l) Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine yardımcı 
olmaları, sınav salonunda tütün ve tütün mamulleri vb. içmeleri ve sınav düzenini bozacak diğer 
davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. 

m)  Adaylar ve sınav görevlileri sınav evrakı ya da performansını fotoğraf ya da video ile 
kaydedemez.  

n)  Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin 
verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman 
kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara 
uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri ve kusurları sınav 
görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.   

o) Sınavlar esnasında, adaylar, salon başkanları, gözetmenler ve sınav komisyonu üyeleri dışında 
sınav salonlarında ve sınav alanlarında bulunulması yasaktır. 

p) Salon Başkanları, Gözetmenler ve Sınav Komisyonu Üyeleri bu kuralları uygulamakla yetkili ve 
yükümlüdür. 
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4- PUAN HESAPLAMALARI VE ORANLARI   

4.1 - Plastik Sanatlar  
Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar özel yetenek sınavları her bölüm için (Grafik Tasarımı, 
Resim, Seramik ve Cam, Geleneksel Türk Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı) ayrı bir sınav 
yapılarak gerçekleşecektir. Yapılacak olan sınavlar, bölümlerin sınav jürileri tarafından 
kararlaştırılan, renkli veya kara kalem, imgesel / modelden / objeden, kurgu – kompozisyon gibi 
uygulamaları kapsayacak sorulardan oluşacaktır. Her bölümün sınavı 90 dakikalık oturumlardan 
oluşacaktır. Plastik Sanatlar bölüm yetenek sınavlarından sadece 50 ve üzeri puan alan 
adayların aldıkları puanlar 4.3 başlığında belirtildiği gibi hesaplanacaktır. Plastik sanatlar 
sınavlarından 50 puanın altında alan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.    
 
4.2 – Sahne Sanatları 
4.2.1 - Tiyatro Bölümü Yerleştirme Sınavları 
Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı Yerleştirme sınavı iki aşamadan oluşmakta ve iki günde 
tamamlanmaktadır. Sınav aşamaları aşağıda belirtildiği biçimde gerçekleştirilir: 
 
Tiyatro Bölümü 1. Aşama Sınavı ve Değerlendirmesi 
 
Sınav 
Sahne sınavından oluşan birinci aşamada her bir aday, bölümün ilan ettiği zorunlu parçadan 
sorumludur. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda adayların dünya tiyatro literatüründen (yerli 
oyunlardan dahil) seçmiş oldukları ek parçalar da istenebilir. Bu aşamada jüri, adaydan çeşitli 
doğaçlama çalışmaları yapmasını da isteyebilir. 
Zorunlu parça Güzel Sanatlar Fakültesi web sitesinde ilan edilecektir. 
Değerlendirme 
Değerlendirmede her bir sınav komisyon üyesi, adayları 100 tam puan üzerinden değerlendirir ve jüri 
puanlarının ortalaması alınarak nihai notlandırma gerçekleştirilir. Birinci Aşama Sınavından en az 70 
ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı olan adaylar ikinci aşamaya girmeye hak 
kazanırlar. 
 
Tiyatro Bölümü 2. Aşama Sınavı ve Değerlendirmesi 
 
Sınav 
Birinci Aşama Sınavında başarılı olan her bir aday, İkinci Aşama Sınavına alınır. Bu aşamada adayın 
genel kültür bilgisi, mimik, ritim, ses, kulak, doğaçlama, okuma, refleks ve hareket becerileri ölçülür 
ve değerlendirilir. Tiyatro Bölümü yetenek sınavlarının 2. aşama sınavı üç alt bölümden oluşur. 
 
1- Sahne Sınavı: İkinci aşama sahne sınavı kendi içinde iki bölümden oluşur. Grup doğaçlama ve 
sahne sınavından oluşan bu bölüm, iki ayrı sınav olarak değerlendirilmez; her jüri üyesi her bir aday 
için tek not verir. 
a) Grup Doğaçlama Sınavı: İkinci aşamaya girmeye hak kazanmış adayların tamamı, sahne 
sınavının başlangıcında ilk olarak grup doğaçlama çalışmasına alınacaklardır. Grup doğaçlama için 
bütün adayların açıklanacak olan saatte Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonunda hazır bulunmaları 
gerekmektedir. Aday sayısına göre grup doğaçlaması, iki ayrı grup halinde yapılabilir. Grup 
doğaçlamasına katılmayanlar, diğer sınavlara alınmayacaktır. 
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b) İkinci Aşama Sahne Sınavı: Grup doğaçlamasının ardından adaylar tek tek sahne sınavına 
alınacaklardır. Bu aşamada adayların, dünya tiyatro literatüründen (yerli oyunlar da dahil) seçmiş 
oldukları toplam iki parçayı (monolog) sahnede oynamak üzere önceden hazırlamış olması 
zorunludur. Parçaların her biri 3 dakikadan uzun olmamalıdır. Adayların monologların yanı sıra bir 
şiir hazırlamış olması gerekmektedir. Jüri, adaylarla sınav sırasında ek çalışmalar yapabilir. Sınavda 
iki dramatik parçayı (monolog) ve şiiri hazırlamadığı anlaşılan her aday, sınavın asli şartlarını 
sağlayamadığı için başarısız kabul edilir ve sınavı geçersiz sayılır. 
 
2- Hareket-Dans Sınavı: Hareket-Dans Sınavı, adayların mobilite, esneklik ve koordinasyon 
düzeylerini ölçen alıştırmalarla başlar. Ardından adaylara hareket doğaçlaması yaptırılır. Daha sonra 
jüri tarafından verilen hareket kombinasyonu tekrar ettirilir. Son aşamada adayın istediği stilde 
önceden hazırladığı ve istenmesi durumunda aynı şekilde tekrar edebileceği, en fazla 1 dk. 
uzunluğunda olan özgün bir dans koreografisi, adayın kendi seçmiş olduğu parça eşliğinde sergilenir. 
Adayların Hareket-Dans sınavları için logosuz tshirt, koyu renk tayt/eşofman ve spor ayakkabı 
getirmesi gerekmektedir. Uzun saçlar toplu olmalıdır. 
 
3- Ses-Kulak Sınavı: Bu aşamada teknik ses alıştırmaları yapılacak, ses aralığı ve ton duygusu 
ölçülecektir. Adaylardan piyano ile verilen sesleri (tek ses ve çift ses) ve çalınan ritim ve ezgileri 
yinelemeleri istenecektir. Ayrıca her adaydan kendi seçtikleri bir şarkı ya da türküyü söylemeleri 
beklenecektir. 
 
Değerlendirme 
a) İkinci aşama sınavının, sahne alt bölümünden 100 tam puan üstünden 70 puan ve HareketDans ve 
Ses-Kulak alt bölümlerinden 100 tam puan üzerinden 50 puan alan aday başarılı kabul edilir. 
b) Yukarıda anılan Hareket-Dans ve Ses-Kulak alt bölümlerinden alınan puanların aritmetik 
ortalaması 50 veya üzeri olsa dahi, Sahne aşamasından 70 alamayan (yukarıdaki (a) fıkrasında 
belirlenen şartı karşılamayan aday) başarısız olarak kabul edilir. 
c) Değerlendirme, her bir Sınav Komisyon üyesinin görev yaptığı sınav alt bölümü kapsamında her 
bir adayı 100 tam puan üzerinden puanlaması biçiminde gerçekleştirilir. 
d) Sınav başarı notu (a) ve (b) fıkralarında tanımlanan esaslar çerçevesinde olmak kaydıyla üç sınavın 
aritmetik ortalamasıdır. 
 
Genel Değerlendirme 
Birinci aşama ve ikinci aşama değerlendirmesi birbirinden bağımsız yapılır. İkinci aşamadan başarılı 
olan adayların ikinci aşamadan aldıkları puanlar ÖSYM’nin tespit ettiği kurallar çerçevesinde 
değerlendirilerek adayın kesin yerleştirme puanı belirlenir. Yerleştirme puanı eşit olan iki adayın 
sıralamasında TYT sınavına bakılır ve TYT puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. 
 
4.3 - Başarı Puanı    
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak 
toplamı alınacaktır.  
1) Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)  
2) Ortaöğretim Başarı Puanı  
3) 2022-TYT Puanı (TYT-P) 
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Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP), 2022 YKS Kılavuzunda belirtilen, 
aşağıdaki formüller 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 = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP ) 
 
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa: 
 
  YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P) 
 
2021-YKS 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. 
 
4.4 – Engelli Adayların Başarı Puanı 
“Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile engellerini tasdik ederek bölüm sınavlarına giren engelli adaylar, 
TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (4.3 maddesinde yer alan formül kullanılmadan) kendi 
aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre, Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 
üzerinden değerlendirmeye alınacaklardır. Tercih sıralaması puanlamada belirleyici değildir. 
Sıralama sadece ve mutlak olarak başarı puanına göre yapılacaktır. Bölüm kontenjanları tablosunda 
belirtilen toplam kontenjan sayılarının %10’u engelli adaylara ayrılmıştır (Tablo 1). Bu durumda, 
bölüm sınavlarında 50 (baraj puanı) ve üzeri puan alan engelli adaylar, en yüksek puanlı adaydan 
başlayarak sıralamaya konulacak ve engelli aday kontenjanı sayısı kadar aday sınavı kazanmış 
olacaktır.  
 
5- KESİN KAYIT, BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRME VE İTİRAZ 
Sınavlarda başarılı olan adayın yalnızca bir bölüme kesin kayıt yaptırma hakkı vardır. Adayın ismi, 
kesin kayıt hakkı kazandığı bölümün listesinde yer alırken, diğer bölümlerin yedek listelerinde de 
bulunabilir. Bu durumda aday, kazandığı bölüme kesin kayıt yaptırmayı erteleyerek, yedek 
listesindeki bölümlerin kayıt sırasını bekleme şansını kullanabilir. Ancak bu riski göze alarak hareket 
edecek adaylar, kesin kayıtlarını zamanında yaptırmadıklarında, kayıt haklarını kaybedeceklerini 
unutmamalıdırlar.  
 
Kesin kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanlara kesin kayıt hakkı için web sitesi üzerinden 
(gsf.comu.edu.tr) yedek listeler ilan edilir. Boş kalan kontenjanlar için yedek liste ilanı ve kesin kayıt 
tarihleri Tablo 2’de belirtilmiştir. 
 
Yedek Kesin Kayıtlarından sonra kontenjanlarda boşluk kalması durumunda, fakülte akademik 
takvimine uygun şekilde ekle-sil haftasında ek yerleştirme yapılır. 
 
Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. 
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5.1 - Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
Kesin kayıtlar şahsen veya çevrimiçi olarak yapılabilir. 
Kesin kayıt için gerekli belgeler 
a) 4 adet vesikalık fotoğraf 
b) Kesin kayıt dilekçesi (yalnızca çevrimiçi kayıt yaptıracak adaylardan istenecektir. Dilekçe örneği 
güzel sanatlar fakültesi web sitesinde yayımlanacaktır). 
 
5.2 - İtiraz Koşulları 
Sınav sonucunda hata yapıldığını düşünen aday, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü mesai 
saati bitimine kadar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav İtiraz Komisyonu yalnızca puan 
hesaplamasında ve ilanında hata yapılıp yapılmadığını denetler, Jüri değerlendirmelerine müdahale 
edemez ve sınav kağıtlarının Jüri tarafından yeniden değerlendirilmesini talep edemez. Komisyon 
kararı kesindir. 

 


