T.C.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi,
Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu’nun 2014–2015 Öğretim Dönemi Yatay
Geçiş Koşulları ve Kontenjanları aşağıdadır.
2014–2015 ÖĞRETİM DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI ve KONTENJANLARI
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2.Sınıf
2
2
3
3
3
3
3
3

Arkeoloji
Felsefe
İstatistik
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Başvuru Tarihleri: 14.07.2014 – 26.08.2014
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Resim
Heykel
Sahne Dekorları ve Kostümü
Fotoğraf
Sinema ve Televizyon
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Tasarım
Tekstil ve Moda Tasarımı
Geleneksel Türk Sanatları
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
Başvuru Tarihleri: 14.07.2014 – 26.08.2014
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
İç Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Başvuru Tarihleri: 14.07.2014 – 26.08.2014

3.Sınıf
2
2
3
3
3
3
3
3

2.Sınıf
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3.Sınıf
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

2. Sınıf
3
3
2
2

3. Sınıf
3
3
2
2

DEVLET KONSERVATUVARI
Yaylı Çalgılar
Üfleme ve Vurma Çalgılar ASD
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ASD
Piyano-Arp-Gitar ASD
Tiyatro ASD
Opera ASD
Bale ASD
Müzikoloji Bölümü
Başvuru Tarihleri: 14.07.2014 – 26.08.2014

2. Sınıf
2
2
2
2
2
2
7
2

MESLEK YÜKSEKOKULU
Giyim Üretim Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Başvuru Tarihleri: 14.07.2014 – 26.08.2014

2.Sınıf
3
2

3. Sınıf
2
2
2
2
2
2
4
2

3.Sınıf
-

Yabancı Uyruklu
2.Sınıf
3.Sınıf
1
1
1
-

Yabancı Uyruklu
2. Sınıf
3. Sınıf
1
1
1
1
1
1
1
3
2
-

KABUL KOŞULLARI

Fen Edebiyat Fakültesi;
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
(24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete) dikkate alınarak kontenjan, gerekli belgeler ve
koşullar aşağıda verilmiştir.
•

Başvuru Koşulları
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Gerekli Belgeler
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

4 yıllık lisans programında öğrenim görmekte olmak,
Daha önce yatay, dikey, kurum içi geçiş yapmamış olmak,
3. döneme yatay geçiş başvurusu için yabancı dil öğrenimi (dil hazırlık) dışında
kurumlarında iki dönem öğrenim görmüş olmak, 5. döneme yatay geçiş başvurusu için
yabancı dil öğrenimi (dil hazırlık) dışında kurumlarında dört dönem öğrenim görmüş
olmak,
Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel ağırlıklı not
ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 (100 üzerinden 65) olması,
4 üzerinden en az 2,50 (100 üzerinden en az 65) genel ağırlıklı not ortalamasını
sağlayamayan, ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma
programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu
yapabilirler.
Açık veya uzaktan öğretimden geçiş için; öğrencinin öğrenim görmekte olduğu
programdaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,50 (100 üzerinden
en az 88,33) olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının,
başvurduğu programın öğrencinin kayıt olduğu yıldaki taban puanına eşit veya yüksek
olması, (*)
İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk
%10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına
kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
Öğrencinin kayıtlı olduğu programda öngörülen zorunlu dersleri almış ve öngörülen
minimum krediyi sağlamış, almış olduğu tüm dersleri başarmış olması,

Onaylı not durumu belgesi (Transkript),
Kayıtlı bulunduğu kurumda “bulunduğu döneme kadar öngörülen bütün dersleri almış
ve başarmış” olduğunu gösterir onaylı belge,
Yerleştirildiği programı ve yerleştirme puanını gösterir merkezi yerleştirme sonuç
belgesi,
Transkriptteki derslerin içerikleri,
İkinci öğretimden yatay geçiş yapacak öğrencilerin, öğrenim gördükleri kurumda başarı
oranı sıralamasında bulundukları sınıfta ilk %10’un içinde olduğunu gösterir onaylı
belge,
Transkriptte yer almıyorsa disiplin cezası almadığını gösterir belge,
Başvuru dilekçesi,
2 adet vesikalık fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Değerlendirme
•

2014-2015 öğretim yılı için yatay geçişle alınacak öğrencilerin sıralaması, yatay geçiş
komisyonunca aşağıdaki formül kullanılarak oluşturulur.
p = b + [50(y – t)] / t
p: Sıralama puanı
b: Genel not ortalaması (4 üzerinden)

•

•

y: Yerleştirme puanı
t: Taban puanı (Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin üniversiteye girdiği yılda,
MSGSÜ’nün ilgili lisans programının taban puanıdır.)
100’lük ve 4’lük başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu’nun
ilgili tablosu kullanılır.

Başvuru
•
•
•

Başvurular Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
dilekçe ve gerekli belgelerle bizzat yapılır, posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
Yatay geçiş başvuruları 14.08.2014-26.08.2014 tarihleri arasında alınır.
Başvuru koşullarını sağlayan adayların yatay geçiş değerlendirme sonuçları,
www.msgsu.edu.tr adresinde duyurulur.

YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ
Yükseköğretim Programları:
Kabul edilen Uluslararası
Sınavlar:

Fen Edb. Fak.nin Tüm Bölümleri; Mim.Fak.Mimarlık Bl.; Şehir ve Bölge
Planlama Bl.; Güz San.Fak. Sinema ve Televizyon Bl.; Meslek
Yüksekokulu Programları.;

SAT sınavından toplam en az 1200 puan
ACT sınavından toplam en az 24 puan
GCE sınavından, en az biri
En az 3 konuda A seviyesi puan
başvurulan programla ilgili
olmak üzere
Lübnan'da yapılan Bakalorya
15
sınavında Diploma notu en az
Fransız Bakalorya sınavında Başarılı olmak
ABİTUR sınavında

Başarılı olmak

MATURA sınavında

Başarılı olmak

Uluslararası Bakalorya
30
sınavında Diploma notu en az

Tawjihi sınavlarında

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve
katıldığı uluslararası bilim
olimpiyatlarında

ÖSS/YGS-LYS'lerinden

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerde alınan sınav notu
ortalaması en az 90 (Fen Edebiyat Fakültesinin İstatistik ve
Matematik Bölümleri için en az 90, diğer bölümleri için en az 80)
Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak
-ÖSS/YGS ve LYS sınavlarında, aynı yıl Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü, Arkeoloji Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilere ait taban
puanlarından az olmamasına.
-ÖSS/YGS ve LYS sonuçları ile geçerli puan alanlar (en az taban puan alan
/ aynı yıl Sinema-TV Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilere ait taban puandan
az olmamasına.
(kontenjan talebi bulunmamaktadır)
-ÖSS/YGS ve LYS sınavlarında, aynı yıl Meslek Yüksek Okulu Giyim Üretim
Programı, Mimari Restorasyon Programlarına kayıt yaptıran öğrencilere ait
taban puanlarından az olmamasına.

•

•

Başvuru Koşulları
•

Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına
geçiş için, öğrencinin bu yönergede belirtilen yurt içinden başvurularda aranan kurumlar
arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

•

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin yatay geçiş yapmak
istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki
taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı
şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin
yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt
dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

•

Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploması vermeye yetkili
bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma
programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili
üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin, Türkiye’deki yükseköğretim programlarına
geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile üniversite tarafından bunlara
eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay
geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay
geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip
olmaları gerekir.

Güzel Sanatlar Fakültesi;
Güzel Sanatlar Fakülte Yönetim Kurulu’nun 10.06.2014 tarih, 2014/12-10 sayılı kararı uyarınca 20142015 öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesine yatay geçişle alınacak öğrenciler için aşağıda yer
alan “MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Yatay Geçiş ve Kabul Koşulları Yönergesi”nin uygulanmasına
karar verilmiştir.

Amaç:
Madde-1: Bu yönergenin amacı, MSGSU Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Programlarında
uygulanmakta olan Yatay Geçiş Başvuru ve Kabul Koşullarını düzenlemektir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Yatay Geçiş Başvuru Koşulları
Madde-2: Yatay Geçiş Başvurularında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esasına
İlişkin Yönetmelik” in (24.04.2010 tarihli 27561 sayılı Resmi Gazete), 02.05.2014 tarih, 28988 sayılı
Resmi Gazete’deki değişiklik) aynen uygulanması,
Madde-3: Yurt dışındaki üniversitelerden, Vakıf üniversitelerinden ve Üniversitelerin Eğitim
Fakültelerinden öğrenci kabul edilmemesi,
Madde-4: Yatay Geçiş Başvurularının, (3.madde dışında kalan) yükseköğretim kurumlarının (4 yıllık
Yüksekokullar hariç) aynı düzeydeki ve eşdeğer diploma programları arasında belirtilen kontenjanlar
çerçevesinde yapılması,

Madde-5: Yatay Geçiş Başvurusunda bulunan adayın daha önce yatay, dikey ve kurum içi geçiş
yapmamış olması,
Madde-6: Yatay Geçiş Başvurusunda bulunan adayın, kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumuna
Yetenek Sınavı ile kabul edilmiş olması,
Madde-7: Yatay Geçiş başvurusunda bulunan adayın, Üçüncü (3.), yarıyıla (2.sınıf) yatay geçiş
başvurusu için yabancı dil öğrenimi (dil hazırlık) dışında, Kurumlarında iki (2) yarıyıl öğrenim görmüş
olması, beşinci (5.) yarıyıla (3.sınıf) yatay geçiş başvurusu için yabancı dil öğrenimi (dil hazırlık)
dışında kurumlarında dört (4) yarıyıl öğrenim görmüş ve müfredatındaki zorunlu dersleri başarmış
olması,
Madde-8: Yatay Geçiş başvurusunda bulunan adayın YGS Puanının, Yatay Geçiş başvurusunda
bulunduğu programın asgari puanından az olmaması,
Madde-9: Yatay Geçiş başvurusunda bulunan adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az dört (4) üzerinden üç (3) ya da 100
(yüz) üzerinden 76.66 (yetmişaltı, altmışaltı) olması,
Madde-10: Yatay Geçişle Sinema-TV Bölümüne başvuracak adayların, o yıla ait merkezi yerleştirme
puanının, geçiş yapmak istediği Sinema-TV Bölümü taban puanına eşit ya da yüksek olması,
Madde-11: Öğrencinin geldiği kurumdan onaylı eğitim çıktıları dosyası (portfolyo) getirmesi ve
değerlendirilmesi, şartları aranmaktadır.
İKİNCİ BÖLÜM

Yatay Geçiş Öğrenci Değerlendirme ve Kabul Koşulları
Madde-12: Adayın geldiği kurumdan aldığı tüm dersleri ile ilgili çalışmaların bulunduğu portfolyo
incelemesi, Bölüm Yatay Geçiş Komisyonu/Jürisi tarafından incelenerek değerlendirilecek, alan
dersleri ile ilgili başarı puanlandırılacaktır.
Madde-13: Değerlendirme; genel ortalaması (%60), YGS puanı (%20), alan dersleri (portfolyo) başarı
değerlendirme puanı (%20) olarak hesaplanacaktır.
Madde-14: Yukarıda maddeler halinde belirtilen Yatay Geçiş Başvuru kriterlerine sahip öğrenci
adayları için, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı Bölümler tarafından, kendi Bölümlerine başvuruda
bulunan adaylar için (Sinema-TV Bölümü hariç) Özel Yetenek Sınavı uygulanacaktır.
Her Bölümün Yatay Geçiş Özel Yetenek Sınavı, Bölüm Başkanlığınca öngörülen (öğrencinin eğitim
çıktılarından oluşan dosya-portforlo değerlendirilmesi ve mülakat görüşmesi, çizim, eskiz, tasarım
sınavı ya da eğitim çıktılarından Proje derslerine ilişki sunum dosyasının incelenmesi vb gibi.)
uygulamalara göre yürütülecektir.
Sinema-TV Bölümü ise başvuru koşullarını yerine getirmiş adaylar için yazılı sınava ve / veya mülakat
değerlendirmesi yapacaktır.
Her Bölümün Özel Yetenek Sınavı uygulamasının ve Sinema-TV Bölümünün yazılı sınav ve / veya
mülakat değerlendirmesinin, tarihi, mekanı ve ulusünün duyurusu, Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığınca ilan edilecektir.
Madde-15: Yatay Geçiş başvurusunda bulunan öğrenci adayının başvuruda bulunduğu programa
kabul koşulu, 14.madde de belirtilen Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı Bölümlerce uygulanan Özel
Yetenek Sınavı’nda ve Sinema-TV Bölümünde uygulanan yazılı sınav ve / veya mülakat
değerlendirmesinde BAŞARILI olma durumuna göre gerçekleşir. Özel Yetenek Sınavında ve
Sinema-TV Bölümünün yazılı sınav ve – veya mülakat değerlendirmesinde BAŞARISIZ olan adaylar,
Yatay Geçiş başvurusunda bulundukları ilgili programın kabul koşulunu yerine getirmemiş sayılırlar ve
başvuruda bulundukları ilgili programa Yatay Geçiş yapamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatay Geçiş Kabul Koşullarında Başarılı Olan Öğrencilerin
Eğitim Müfredatının Hazırlanması
Madde-16: Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen ve başvuruda bulunduğu ilgili programa kayıt
yaptıran öğrencilerin, önceki kurumdan aldığı onaylanmış eğitim çıktıları, transkript, ders içerikleri,
kredi bilgileri, yatay geçiş yaptığı Bölümün Başkanlığınca görevlendirilen bir komisyon tarafından
incelenerek, öğrencinin muaf olduğu derslerin yanı sıra, komisyon üyelerinin (örgün eğitim
formasyonu için) gerekli görmesi halinde, öğrencinin alttan alması gereken zorunlu derslerden oluşan
yıllık eğitim programı hazırlanır.
Madde-17: Bölüm Başkanlığınca görevlendirilen komisyon tarafından eğitim programı hazırlanan
öğrenci, programda muaf olarak belirlenen derslerinin kredilerini alarak muaf sayılır. Öğrenci örgün
eğitim formasyonu ve mesleki donanım için kendisine komisyonca hazırlanan eğitim programında
yükümlü tutulduğu tüm zorunlu Bölüm içi ve zorunlu Bölüm dışı dersleri almakta mükelleftir.
Yatay Geçiş yapan öğrenci, eğitim programı kapsamında dört yıllık Lisans eğitiminin yarıyıl veya yıl
bazında uzayabilme durumunu kabul ederek eğitimine başlar.
Yürürlük:
Madde-18: B yönerge, MSGSÜ Senatosu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde-19: Bu yönerge hükümleri, MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.

Mimarlık Fakültesi;
2014-2015 Öğretim Yılına ilgili Yönetmelik gereğince Yatay Geçişle alınacak öğrencilere
ilişkin bölümlerin kriterleri;
Mimarlık Bölümü Yatay Geçiş Kriterleri
1- Öğrencinin geçiş başvurusu yapabilmesi için merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği
üniversitenin diploma programının, sınava girdiği dönemdeki taban puanına eşit veya yüksek olması
gerekmektedir.
2- Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait eğitim programlarında
belirtilen tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının 2.70/4.00 (harf sistemi kullanan
programlar için en az “C”, yüzlük sistem kullanan programlar için en az “70/100” olması) şartını
sağlaması gerekmektedir.
3. 2.Madde’deki başarı şartını sağlayamayan, ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği
diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece 2. Madde’ye göre başvuran adayların yerleştirmesi
bittikten sonra boş kalan kontenjan olması durumunda değerlendirilir.
Yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayan adayların başarı sıralaması; üniversite yerleştirme puanı,
başarı puanı ve geldikleri kurumdan onaylı eğitim çıktıları dosyası değerlendirilerek yapılacaktır.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yatay Geçiş Kriterleri
-Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitedeki almış olduğu zorunlu ve seçmeli tüm derslerden başarılı
olması ortalamasının en az 80/100 olması
-Öğrencinin kayıtlı olduğu kurumdan almış olduğu tüm derslerin onaylı eğitim çıktılarını MSGSU
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne sunması.

-Öğrencinin MSGSU Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne yatay geçiş başvurusu
gerekçesini açıklayan bir niyet mektubu ve aldığı derslerde yapmış olduğu çalışmaları içeren bir
portfolyo ile başvurması.
-Yukarıda belirlenen kriterlere sahip öğrenci adayları için Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yatay
Geçiş Komisyonu tarafından incelenerek (mülakat) değerlenecektir.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yatay Geçiş Kriterleri
- Yatay Geçiş Başvurusunda bulunan adayın, kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumuna Yetenek
Sınavı ile kabul edilmiş olması,
- Üniversitemizde Endüstri Ürünleri Tasarımı özel yetenek sınavına başvuru için istenen YGS
baraj puanını sağlamış olmak.
- Başvurmak istediği yarıyıla kadar kayıtlı olduğu eğitim programında belirtilen tüm derslerden
başarılı olmak ve 100 üzerinden en az 75, 4 üzerinden en az 2.93 genel not ortalamasını
sağlamış olmak.
- Yukarıda belirtilen kriterlerini sağlayan öğrenci adayları için Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
tarafından özel yetenek sınavı uygulanacaktır.
- Aday başvuru sırasında özel yetenek sınavıyla birlikte değerlendirilmek üzere çalışmalarını
gösteren bir portfolyo teslim etmek zorundadır.
İç Mimarlık Bölümü Yatay Geçiş Kriterleri
- Yatay Geçiş Başvurusunda bulunan adayın, kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumuna Yetenek
Sınavı ile kabul edilmiş olması,
- Üniversitemiz İç Mimarlık Bölümü özel yetenek sınavına başvuru için istenen YGS baraj
puanını sağlamış olmak.
- Başvurmak istediği yarıyıla kadar kayıtlı olduğu eğitim programında belirtilen tüm derslerden
başarılı olmak ve rakamla 100 üzerinden 75, 4 üzerinden en az 2,93 genel not ortalamasını
sağlamış olmak.
- Yukarda belirtilen kriterlerini sağlayan öğrenci adayları için İç Mimarlık Bölümü tarafından özel
yetenek sınavı uygulanacaktır.

Devlet Konservatuvarı;
Yatay Geçiş Kriterleri:
1- Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı: Öğrencinin bütün derslerinden geçmiş ve Uygulanmakta olan
müfredata uygun düzey sınavında başarılı olmak.
2- Piyano-Arp-Gitar ASD: Uygulamakta olan müfredata denk, düzey sınavında başarılı olmak.
3-

Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı: Öğrencinin bulunduğu sınıfın derslerinden
geçmiş olması. Öğrencinin MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Üfleme ve Vurma Çalgılar
Anasanat Dalı Lisans 2 veya Lisans 3 sınıfının müfredat programındaki eserleri yeterli
düzeyde çalmış olması

4- Komposizyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı: Yatay Geçiş yapılan öğretim
programlarıyla anasanat dalımız arasındaki derslerin önemli oranda denk olması; anasanat
dalı başkanlığı tarafından yapılacak düzey belirleme sınavında başarılı olmak.
5- Bale Anasanat Dalı: Klasik Bale (90), Point (90) Repertuvar (90), Pas de deux (85) notlarını
almış olmak, verilecek Klasik Bale dersini yapabilmek. Yatay geçiş ve seviye tespit sınavına
girerek en az 70 puan almış olmak.
6- Müzikoloji Bölümü: Konservatuvarlara ve Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı Müzikoloji
Programlarında öğrenci olmak. Öğrencinin bitirmiş olduğu dönemlere ilişkin genel ders notu
ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması. Öğrenci, bitirmiş olduğu dönemlerde aldığı

derslerin, bölümümüz ders programıyla karşılaştırılması sonucunda gerekli görülen ilave
derslerden sorumlu tutulur.
YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ
Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş Kriterleri:
Bale Anasanat Dalı: Verilecek Klasik Bale dersini yapabilmek için;
2 Klasik Bale “solo” varyasyon
1 Modern Solo (kendileri çalışacaklar ve müzikleri kendilerine ait)

Meslek Yüksekokulu;
2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve
Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" (24.04.2010 tarihli 27561 sayılı Resmi
Gazete - 21 09 2013 tarihli değişiklik 28772 sayılı Resmi Gazete - 02 05 2014 tarihli değişiklik 28988
sayılı Resmi Gazete) hükümleri doğrultusunda Üniversitemize yatay geçiş yolu ile kabul edilecek
öğrenciler için başvuru yeri başvuru koşulları ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Yatay
Geçiş başvurusu, öğrencinin geldiği Yükseköğretim Kurumunda tamamladığı yarıyılı takip
eden yarıyıla yapılır.
2. Yatay Geçiş başvurusu yapabilmek için başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim
kurumunda (ön lisans) kayıtlı öğrenci statüsünde olunması zorunludur.
3. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programının ders içerikleri ile başvurduğu programın
ders içeriklerinin uyumlu olması gerekmektedir.
4. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programında bitirmiş
olduğu yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olması gerekmektedir.
5. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu yarıyıllara
ait genel not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Dörtlü veya
yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
6. Kurumlararası yatay geçişlerde 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) genel not ortalaması
koşulunu sağlayamayan ancak yerleştirildiği yılki merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak
istediği programın o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu
yapabilirler.
7. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde sayılan fiiller
nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar
yatay geçiş için başvuru yapamazlar.
8. Yatay Geçişi uygun bulunan asil ve yedek öğrencilerin ilan edilmesinin ardından belirlenen
takvim süresi içerisinde kaydını yaptırmayan asil öğrencilerin yerine yedek öğrencilerin kaydı
gerçekleştirilir.
İstenilen Belgeler:
1. MSGSÜ Meslek Yüksek Okulu'nun ilgili programına yatay geçiş başvuru gerekçesini açıklayan
bir başvuru dilekçesi.
2. Yatay geçiş başvuru formu.

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4. Not çizelgesi (transkript): Başvuran öğrencinin halen öğrenim gördüğü kurum tarafından
hazırlanan, ders saatleri ve kredileri ile birlikte aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları
ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir (Bu belgenin üniversite onaylı olması
gerekmektedir).
5. ÖSYS sonuç belgesi veya Ortaöğretim başarı puanını gösterir belge (Bu belgelerin onaylı
olması gerekmektedir.)
6. Disiplin cezası almadığını gösteren belge (Transkript üzerinde yer alıyorsa ayrıca istenmez).
7. Ders Programı: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın yarıyıllara
göre hazırlanmış onaylı öğretim programıdır.
8. Ders İçerikleri: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın onaylı ders
içerikleridir.
Başvurunun Alınması
Yatay Geçiş başvuruları akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde istenen belgelerle
birlikte Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapılır
Başvuru evraklarının şahsen veya posta ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim
edilmesinden sonra, ilgili yatay geçiş değerlendirme komisyonu tarafından evrakların başvuru
koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan incelemenin sonuçlandırılmasından sonra
başvurularının kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir. (Postadaki gecikmeler sebebiyle son başvuru
tarihinden sonra ilgili birime ulaşan evraklar kayda alınmayacaktır.)
Değerlendirme Kriterleri
Başvurularla ilgili değerlendirmeyi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce oluşturulan komisyon
yapar. Komisyon değerlendirme sonuçları Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Değerlendirme kriterleri “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 7. Madde / 3. bendinde belirtilen koşullara göre sırasıyla,
•

Müfredat programının denkliği,

•

Not ortalaması,

•

ÖSYS veya Ortaöğretim başarı puanı

dikkate alınarak yapılmasına.
Başvuru Kayıt Tarihleri Ve Yerleri:
Başvurular 14 Temmuz 2014 – 26 Ağustos 2014 tarihleri arasında ilgili Fakülte Dekanlıklarına /
Konservatuvar Müdürlüğüne şahsen bir dilekçe ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki
gecikmeler sebebiyle son başvuru tarihinden sonra ilgili birime ulaşan evraklar kayda alınmayacaktır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü

EK1 ;

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
LİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI
BÖLÜMÜN ADI

ARKEOLOJİ

FELSEFE

İSTATİSTİK

MATEMATİK

SANAT TARİHİ

SOSYOLOJİ

TARİH

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI

GİRİŞ YILI

PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK TABAN PUAN

2013

TM-3

305,05962

2012

TM-3

309,42361

2011

TM-3

341,277

2010

TM-3

359,194

2013

TM-3

329,00748

2012

TM-3

331,06735

2011

TM-3

371,496

2010

TM-3

391,113

2013

MF-1

269,60540

2012

MF-1

308,84761

2011

MF-1

352,835

2010

MF-1

374,463

2013

MF-1

292,03401

2012

MF-1

297,77632

2011

MF-1

399,599

2010

MF-1

425,766

2013

TS-2

360,99181

2012

TS-2

359,66198

2011

TS-2

386,338

2010

TS-2

399,653

2013

TM-3

362,17894

2012

TM-3

367,30838

2011

TM-3

403,003

2010

TM-3

409,972

2013

TS-2

381,16326

2012

TS-2

371,21433

2011

TS-2

415,457

2010

TS-2

434,347

2013

TS-2

392,29264

2012

TS-2

341,16303

2011

TS-2

444,301

2010

TS-2

468,367

