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Bu kılavuz, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek
Sınavlarının yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının
duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

1- ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ, KONTENJANLARI ve SINAV TAKVİMİ
Fakültemiz Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Müzik, Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları,
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerine “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır.
Adayların ön kayıt işlemleri ve sınavları Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
tarafından yürütülecektir.
ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜMLER VE KONTENJANLARI
Bölüm Kodu
01
02
03
04
05
06
07
08

Bölüm Adı
Resim
Heykel
Grafik
Seramik
Müzik
Fotoğraf
Geleneksel Türk Sanatları
Tekstil ve Moda Tasarım

T.C.
27
9
36
18
18
27
22
18

3

Engelli
3
1
4
2
2
3
3
2

Yurtdışı
3
5
3
3
3
3
5
3

Fakültemiz Özel Yetenek Sınavları Dumlupınar Bulvarı 07058 Antalya adresinde
bulunan Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde yapılacaktır.
(Sınav yeri, saati değişikliği olması halinde yeni sınav yeri, sınav başlangıcında
duyurulacaktır.)
Ön Kayıt Tarihleri
(www.akdeniz.edu.tr üzerinden)

09-20 Ağustos 2021
10:00
Akdeniz Üniversitesi
Yerleşkesi (Adayların
sınav bina ve salon
bilgileri gsf.akdeniz.edu.tr
adresinde ve fakülte ilan
panolarında, sınavdan en
az bir gün önce
yayınlanacaktır)
09:00
Atatürk Konferans Salonu

Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Fotoğraf,
Geleneksel Türk Sanatları, Tekstil ve
Moda Tasarımı Bölümleri Özel Yetenek
Sınavı

26 Ağustos 2021

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı

26-27 Ağustos 2021*

Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son
Günü (gsf.akdeniz.edu.tr ve Fakülte ilan
panolarından)

31 Ağustos 2021

Sınavlara İtiraz

Sınavların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

02-08 Eylül 2021

09:00-17:00

09-10 Eylül 2021

09:00-17:00

Boş Kalan Kontenjanlar için Yedek
Listelerinin ilanı ve 1. Kesin kayıt
Boş Kalan Kontenjanlar için Yedek
Listelerinin ilanı ve 2. Kesin kayıt
Boş Kalan Kontenjanlar için Yedek
Listelerinin ilanı ve 3. Kesin kayıt
Derslerin Başlama Tarihi

13-14Eylül 2021
15 Eylül 2021

09:00-17:00
09:00-17:00

20 Eylül 2021

Asıl öğrenci sayısına ulaşılana kadar yedek öğrenci kaydı yapılır. Yedek adaylar için
duyurular kayıt tarihlerinin son gününde saat 17.00’da Güzel Sanatlar Fakültesi internet
sayfasından (gsf.akdeniz.edu.tr) ve Fakülte ilan panolarından yapılır.

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı 26 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Sınav birebir oturumlar
içerdiği için, başvuran aday sayısına bağlı olarak sınavın uzaması durumunda, sınav jürisi sınava 27
Ağustos 2021 tarihinde devam etme kararı alabilir.

*
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2- YETENEK SINAVLARINA BAŞVURU KOŞULLARI ve ÖN KAYITLAR
Ön Kayıt Koşulları
a) Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı gerektiren bölümlere başvurularda, Lise ya da dengi
bir okuldan mezun/mezun aşamasında olma ve ÖSYM tarafından 2020 ya da 2021
yıllarında yapılan TYT sınavlarının birinden en az 150 ham puan alma koşulu aranır.
Koşulu sağlayan adaylar, Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru linkinden
(www.akdeniz.edu.tr) online olarak başvuru yapabilirler.
b) Engelli ve üstün yetenekli adaylarla ilgili olarak sınavın yapıldığı yılın Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Kılavuzu’ndaki hükümler uygulanır.
c) Engelli adayların sınav sırasında doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ön
kayıt sırasında durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bölüm Tercihleri
Müzik ve Fotoğraf bölümünü seçen adaylar tek tercih, diğer bölümleri seçen adaylar üç
tercih yapabilir.
Ön Kayıt
Özel Yetenek Sınavı için ön kayıtlar çevrimiçi olarak www.akdeniz.edu.tr adresinde
bulunan Özel Yetenek Sınavı Başvuru sayfasından 09-20 Ağustos 2021 tarihleri
arasında, Saat 17.00’ye kadar yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra internet üzerinden
veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Yaşanabilecek
olumsuzlukları göz önüne alarak son başvuru tarihinden önce kayıt yapılması gerektiği
dikkate alınmalıdır.
www.akdeniz.edu.tr adresinde Özel Yetenek Sınavı Başvuru sayfasından giriş yapılarak,
tüm bilgiler doğru ve eksiksiz biçimde doldurulmalıdır.
Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi için dijital ortama aktarılmış vesikalık fotoğraf
istenmektedir. Vesikalık fotoğraf son altı ay içerisinde, yüzü açık, kolaylıkla
tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş, net ve uygun çözünürlükte dijital
ortama jpeg formatında aktarılmış bir fotoğraf olmalıdır. Uygun olmayan fotoğraflı
başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Ayrıca öğrencilerin başvuru işlemleri bittikten sonra “Özel Yetenek Sınavı Giriş
Belgesi” alacaklarını göz önünde bulundurmaları, çıktı alabilecekleri bir ortamda
sisteme giriş yapmaları, aksi halde yeniden veri girişi yapamayacaklarını bilmeleri
gerekmektedir.
Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesini alan adayın başvuru işlemleri tamamlanmış olur.
Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.
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3. YETENEK SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN YANLARINDA
BULUNDURMASI GEREKEN BELGE, ARAÇ VE GEREÇLER
Adaylar sınava gelirken;
a) Online olarak yapılan başvuru sonrasında sistemden kendileriyle ilgili fotoğraflı
olarak alınan “Sınav Giriş Belgesi”,
b) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya üzerinde TC
Kimlik Numarası bulunan Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun
aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait
Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve
kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme
sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, barkodlukarekodlu” Geçici Kimlik Belgesi) geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.
Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle
Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan
adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.
c) Yumuşak uçlu kurşun kalemler, tükenmez kalem, silgi, kalemtraş, sınav kağıdını
altlığa sabitlemek için 4 adet klips,
d) Müzik Bölümü sınavlarına girecek adaylar Piyano dışında kendi Müzik aletlerini
getirmelidir.
50x70 cm boyutlarında sert bir altlık tüm adaylar için Güzel Sanatlar Fakültesi
tarafından sağlanacaktır.
Eksik belge ile gelen adaylar sınava kabul edilmeyecektir.
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4-GİRİŞ YETENEK SINAVLARI
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları tek aşamalı yapılır.
Sınav türü ve içeriği engelli ve yabancı uyruklu adaylar için de aynı şekilde uygulanır.
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Özel
Yetenek Sınavı Puanı 50 (elli)’nin altında olan adaylar başarısız sayılır ve aldıkları puan
ilan edilmez.

Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Geleneksel Türk Sanatları, Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölümleri:
Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Geleneksel Türk Sanatları ile Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavları çizime dayalıdır ve tek oturumda gerçekleştirilir.

Müzik Bölümü:
Müzik Bölümü Özel Yetene Sınavı tek aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu sınav; “Genel
Müzik Kültürü”, “Müzik Teorisi”, “Müziksel İşitme”, “Müziksel Söyleme” ve “Müziksel
Çalma” alanlarından oluşan çoktan seçmeli (test) ve uygulamalı olmak üzere 5 (beş)
oturumdan oluşmaktadır.
Sınava girecek adaylar; “Genel Müzik Kültürü”, “Müzik Teorisi” ve “Müziksel İşitme”
bölümlerine ait üç alan sorularını cevaplamak için belirlenen salona topluca
alınacaklardır. Bu oturumdaki tüm sorular çoktan seçmeli soru formatında
cevaplanacaktır. Üçüncü bölüm olan “Müziksel İşitme” bölümdeki soruların her biri
piyano ile üç kez tekrar edilerek sorulacaktır. Bu oturumdan sonra salonda duyurulacak
olan saat ve sıralamaya göre “Müziksel Söyleme” ve “Müziksel Çalma” olan dördüncü ve
beşinci bölümler için adaylar belirlenen salona bireysel olarak alınarak sınava devam
edeceklerdir. Türk Müziği ve Batı Müziğine ait eserlerin icra edileceği bu oturumda,
“Müziksel Söyleme” bölümü için adaylar kendi seçtikleri bir eseri seslendirecekler,
“Müziksel Çalma” bölümünde adaylar yine kendi seçecekleri bir eseri çalacaklardır.
Adaylar piyano dışındaki çalgıları kendileri getirmek ve akort etmek ile sorumludurlar.
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Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı oturumlarına ve puanlamaya ilişkin detaylar
tablodaki gibidir:
1.Genel Müzik
Kültürü
(20 Puan)
Müzikoloji ve
Müzik Tarihi
alanlarına ait 10
adet çoktan
seçmeli soru yer
alacaktır.

2.Müzik Teorisi
(20 Puan)
Batı ve Türk
Müziği teorisi
alanlarına ait 10
adet çoktan
seçmeli soru yer
alacaktır.

10x2=20 Puan

10x2=20 Puan

3.Müziksel
İşitme
(20 Puan)
2 ses, 3 ses, 4
ses, ezgi ve ritim
işitme alanlarına
ait aşağıda
detaylandırılan
çoktan seçmeli
sorular yer
alacaktır. Her
soru üç kez tekrar
edilecektir.
2 Ses İşitme
4x1=4 Puan
3 Ses İşitme
3x1=3 Puan
4 Ses İşitme
3x1=3 Puan
Ezgi İşitme
4 ölçü x 1,25=5
Puan
Ritim İşitme
4 ölçü x 1,25=5
Puan

4.Müziksel
Söyleme
(20 Puan)
Adayın kendi
belirleyeceği bir
eserin
seslendirilmesi
istenecektir.

5.Müziksel
Çalma
(20 Puan)
Adayın kendi
belirleyeceği bir
eseri çalması
istenecektir.

Puanlamada
eserin seviyesi ve
doğru
yorumlanması
dikkate
alınacaktır.

Puanlamada
eserin seviyesi ve
doğru
yorumlanması
dikkate
alınacaktır.

Fotoğraf Bölümü:
Fotoğraf Bölümünü tercih eden adaylar, “genel kültür”, “genel sanat bilgisi”, “görsel algı”
ve “güncel bilgi” içerikli çoktan seçmeli sınava girerler.
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5- ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK GENEL İLKELER
a) Sınava gününde ve saatinde girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili herhangi bir
hak iddia edemez ve talepte bulunamaz.
b) Adayların sınava girecekleri “Sınav Salon Numaraları” ve sınav saatleri, sınavdan en
az bir gün önce Fakülte internet sayfasında (gsf.akdeniz.edu.tr) ve Fakülte İlan
Panolarında yer alacaktır.
c) Sınavlar; Bölüm 1’de gösterilen gün ve saatlerde yapılır. Ancak aday sayısının çok
olması durumunda adayların bir bölümü aynı günün farklı saatinde sınava alınabilir.
Adayların bu sınavlardan hangisine gireceği Güzel Sanatlar Fakültesi internet sayfası ve
Fakülte ilan panolarına asılarak duyurulur. Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı birebir
oturumlar içerdiği için, başvuran aday sayısına bağlı olarak sınavın uzaması durumunda,
sınav jürisi sınava bir gün sonra kaldığı yerden devam etme kararı alabilir.
d) Adaylar yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. haberleşme araçları ve bu tür
işlevi bulunan dijital saat vb. araçları sınav salonunda bulunduramazlar. Aksi
durumlarda adayın girdiği sınava ilişkin hakları iptal edilir.
e) Yüzü açık olmayan ya da kılık kıyafeti yürürlükteki mevzuata uygun olmayan adaylar
sınava alınmayacaktır.
f) Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için
adayların, sınavın başlama saatinden en az 30 dakika önce, sınav yerlerinde hazır
bulunmaları gerekir.
g) Sınav kâğıtları adaya Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından verilir. Adaya her ne sebeple
olursa olsun birden fazla sınav kâğıdı verilmez.
h) Sınav soruları salon başkanları tarafından adaylara okunur/dağıtılır. Bunun dışında,
görevlilerin, sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur.
ı) Soruların salonlarda okunmasından/dağıtılmasından sonraki altmış dakika içerisinde
hiçbir aday sınav salonunu terk edemez.
j) Adayların sınav süresince birbirleri ile konuşmaları, kopya çekmeleri ya da
çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden
malzeme alıp vermeleri, yanlarında getirilmesi istenen araç ve gereç dışında malzeme
kullanmaları, sınav salonunda sigara vb. içmeleri ve sınav düzenini bozacak davranışta
bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.
k) Sınav kurallarına aykırı davranan adayların uyarılması diğer adayların dikkatlerini
dağıtabileceği göz önüne alınarak yapılmayabilir. Uyarıda bulunulsun veya
bulunulmasın sınav kurallarına uymayan adayların kimlikleri ve kusurları sınav
görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
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l)Adaylar sınav evrakının fotoğrafını çekemezler. Fotoğraf çekmek, kopya yerine geçer
ve sınav evrakı geçersiz sayılır.
m) Adaylar sınav evrakını hiçbir şekilde sınav salonunun dışına çıkartamazlar. Sınav
evrakının adaylar tarafından sınav salonu dışına çıkartılması kopya yerine geçer ve
sınav evrakı geçersiz sayılır.
n) Salon Başkanları, Gözetmenler ve Sınav Komisyonu Üyeleri bu kuralları uygulamakta
yetkili ve yükümlüdürler.
o) Sınav sonuçlarına itiraz sınavın ilanından itibaren 2 (iki) iş günüdür. Yapılan itirazlar
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi’nin 15.
Maddesi uyarınca değerlendirilir.
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6- KESİN KAYIT PUAN HESAPLAMALARI
ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI: ÖYSP (Yetenek Sınavı Sonucu belirlenen ham puan)
Tüm Bölümler için ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (ÖYSP), sınav jürisi tarafından 100
(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
YERLEŞTİRME PUANI: YP (Sıralama ve yerleştirme için esas puan)
Adayların yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puanın belli
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınır.
a) ÖYSP Standart Puanı: ÖYSP-SP
b) Ortaöğretim Başarı Puanı: OBP
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, ÖSYM kılavuzunda verilen, aşağıdaki
formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) hesaplanacaktır.

ÖYSP Standart Puanı
(ÖYSP-SP)

=10X

Adayın
ÖYSP Puan
ÖYSP
- Dağılımının
Puanı
Ortalaması
ÖYSP Puan Dağılımının
Standart Sapması

+ 50

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

2020 TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021 YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020
TYT puanını 2021 YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2021 YKS’ye başvuru
yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı
sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da Dönüştürülmüş Puanlarının
hesaplanabilmesi için 2021 YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur.
*
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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 YKS puanları veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
Engelli adaylar için: 2021 YKS Kılavuzu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
15.02.2018 tarih, 75850160-199-E.11624 sayılı yazısı doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Bölüm kontenjanlarına göre kesin kayıt listeleri fakülte internet sayfasında
(gsf.akdeniz.edu.tr) ve Fakülte ilan panolarında ilan edilecektir.
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7- KESİN KAYIT, YEDEK LİSTELERİ VE BOŞ KALAN KONTENJANLARA
YERLEŞTİRME
Adaylar, Yerleştirme Puanlarına göre tercih sırası göz önüne alınarak yalnızca bir asil
listede yer alır.
Yerleştirme Puanlarının eşitliği durumunda sırası ile, Yetenek Sınavından yüksek puan
alan, TYT Puanı yüksek olan, bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan ve
yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.
Yerleştirme Puanları hesaplanmış ancak hiçbir bölüme kesin kayıt hakkı kazanamamış
olan adayların listesi yedek listeler halinde, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi
internet sayfasında (gsf.akdeniz.edu.tr) ve ilan panosunda duyurulur. Bu yedek
listelerde yer alan adaylar, başarı puanlarının sırası gözetilerek ve yapmış oldukları
tercihlere göre, bölümlerde açık kalan kontenjanlara kesin kayıt hakkı kazanabilirler.
Kesin kayıt yaptıran adaylar yedek listelerinden çıkartılır. Yedek listeler, kesin
kayıtlardan sonra sadece üç kez ilan edilir.
Yedek listelerde yer alan adayların başarı puanlarının sırası gözetilerek ve yapmış
oldukları tercihlere göre, bölümlerde açık kalan kontenjanlara kesin kayıt hakkı verilir.
Üçüncü yedek kayıt listesinin ilanından sonra bölümlerin boş kontenjanlarının kalıp
kalmadığına bakılmaksızın kayıt süreci sona erer. Adaylar, yer aldıkları bölüm listesinin
ilan edildiği gün, saat 17:00’a kadar kesin kayıt yaptırabilirler.
Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

8- SINAVI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İÇİN GETİRMESİ GEREKEN
EVRAKLAR
a) Kimliğinin aslı ve fotokopisi
b) Diploma ya da Geçici Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
c) 2 adet vesikalık fotoğraf
d) ÖSYM sonuç belgesi
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9- ÖNEMLİ UYARILAR
Eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge ile başvuranların tüm sınavları iptal edilecek ve
haklarında yasal işlem uygulanacaktır.
Uygun formatta vesikalık fotoğraf ile yapılmayan başvurular iptal edilecektir.
Sınava girecek adayın Sınav Giriş Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan Sürücü
Belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını (Nüfus cüzdanı veya T.C.
Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından
izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları
bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim
alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi)
göstermek zorundadır. Farklı belge getiren (öğrenci kimlik kartı, kurum kimlik kartı vb.)
adaylar sınava kabul edilmeyecektir.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavları Sınav Giriş Belgesi bilgi
amaçlı olup, ÖSYM ve üniversite sisteminde kayıtlı bilgiler esastır.
Üniversite (www.akdeniz.edu.tr) ve Fakülte (gsf.akdeniz.edu.tr) internet sayfasındaki
duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Akdeniz Üniversitesi ve Güzel Sanatlar
Fakültesi tarafından yetenek sınavları ile ilgili ayrıntılı bilgiler (sınav bina/salon
bilgileri, sınav şartları ve/veya sınav tarihi, saatleri değişiklikleri gibi) internet
sayfasından duyurulacaktır. Bu nedenle adayların Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.
Adayların pandemi şartları nedeniyle sınava gelirken yanlarında maske bulundurmaları
zorunludur.

Sınavlarda başarılar dileriz…
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