2020-2021
ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN ve KOŞULLARI
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2.Sınıf
3
3
2
3
3
3
3
3
3

Arkeoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı

3.Sınıf
3
3
2
3
3
3
3
3
3

Yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından
yapılacak öğrenci kont.

Arkeoloji
Felsefe
Fizik
İstatistik
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı

2.Sınıf
1
1
1
-

3.Sınıf
1
-

Yabancı ülkelerden gelecek
o ülkenin uyruğunda
bulunan yab.öğr.kont.
2.Sınıf
1
2
1
3
1
-

Başvuru Tarihleri: 10.08.2020 – 28.08.2020
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 (Cilt ASD)
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu

2.Sınıf
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2

3.Sınıf
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2

Başvuru Tarihleri: 10.08.2020 – 28.08.2020
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
İç Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Başvuru Tarihleri: 10.08.2020 – 28.08.2020

2. Sınıf
4
3
3
3

3. Sınıf
4
3
3
3

3.Sınıf
1
-

2. Sınıf
2
2
2
3
6
2
2
2

DEVLET KONSERVATUVARI
Yaylı Çalgılar
Üfleme ve Vurma Çalgılar ASD
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ASD
Piyano-Arp-Gitar ASD
Bale ASD
Müzikoloji Bölümü
Tiyatro ASD
Opera ASD

3. Sınıf
2
2
2
3
6
2
2
2

Yab. Uyr.Kont.
2. Sınıf 3. Sınıf
2
2
1
1
1
3
3
6
6
1
1
1
1
-

Başvuru Tarihleri: 10.08.2020 – 28.08.2020
MESLEK YÜKSEKOKULU
Giyim Üretim Teknolojisi
Mimari Restorasyon

2.Sınıf
2
2

Başvuru Tarihleri: 10.08.2020 – 28.08.2020

KABUL KOŞULLARI
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ:
Arkeoloji Bölümü:
 Yurt içi üniversitelerden yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin Genel Not Ortalamasının en az 3.00
olması gerekmektedir.
Felsefe Bölümü:
 Yurt içi üniversitelerden yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin Genel Not Ortalamasının en az 3.00
olması gerekmektedir.
 Yabancı uyruklu öğrencilerin dersleri takip edebilecek kadar Türkçe biliyor olması ve bunu
belgelemesi geldikleri üniversiteden almış oldukları derslerin Felsefe Bölümü müfredatına uygun
olması gerekmektedir
Fizik Bölümü:
 Yurt içi üniversitelerden yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin kabulünde “Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Önlisans Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay, Dikey Geçiş
Yönergesi" esas alınacaktır.
 Yabancı uyruklu öğrencilerin dersleri takip edebilecek kadar Türkçe biliyor olması ve bunu
belgelemesi, geldikleri üniversiteden almış oldukları derslerin Fizik Bölümü müfredatına uygun
olması gerekmektedir.
 Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Programlarına Yabancı
Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi esas alınacaktır.
İstatistik Bölümü:
 Yurt içi üniversitelerden yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin Genel Not Ortalamasının en az 3.00
olması gerekmektedir.
 Yurt içi üniversitelerden yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin kabulünde “Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Önlisans Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay, Dikey Geçiş
Yönergesi" esas alınacaktır.

Matematik Bölümü:
 Yurt içi üniversitelerden yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin Genel Not Ortalamasının en az 3.00
olması gerekmektedir.
 Yurt içi üniversitelerden yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin kabulünde “Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Önlisans Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay, Dikey Geçiş
Yönergesi" esas alınacaktır
 Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin dersleri takip
edebilecek kadar Türkçe biliyor olması ve bunu belgelemesi, geldiği üniversitede almış olduğu
derslerin Matematik Bölümü müfredatına uygun olması gerekmektedir.
 Yabancı ülkelerden yatay geçiş ile gelecek ve o ülkenin uyruğunda bulunan yabancı uyruklu
öğrencilerin dersleri takip edebilecek kadar Türkçe biliyor olması ve bunu belgelemesi, geldiği
üniversitede almış olduğu derslerin Matematik Bölümü müfredatına uygun olması gerekmektedir.
 Başvuru koşulları ve Değerlendirme Kriterleri için “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Önlisans Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay, Dikey Geçiş Yönergesi" esas alınacaktır.
Sanat Tarihi Bölümü:
 Yurt içi üniversitelerden yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin Başvuru Koşulları
ve Değerlendirme Kriterleri için “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay, Dikey Geçiş Yönergesi" esas
alınacaktır.
 Yabancı Uyruklu Öğrenciler için, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Programlarına
Yabancı uyruklu öğrenci Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi esas alınacaktır.
 Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişle gelecek öğrencilerin dersleri takip
edebilecek kadar Türkçe biliyor olması ve belgelemesi, geldiği üniversitede almış olduğu derslerin
Sanat Tarihi Bölümü müfredatına uygun olması gerekmektedir.
Sosyoloji Bölümü:
 Yurt içi üniversitelerden yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin Başvuru Koşulları ve Değerlendirme
Kriterleri için “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Yatay, Dikey Geçiş Yönergesi" esas alınacaktır.
 Yabancı Uyruklu Öğrenciler için, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Programlarına Yabancı uyruklu
öğrenci Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi esas alınacaktır.
 Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş ile gelecek öğrenciler ve yabancı
ülkelerden gelecek ve o ülkenin uyruğunda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin dersleri takip
edebilecek seviyede Türkçe biliyor olması ve geldiği üniversitede almış olduğu derslerin Sosyoloji
Bölümü müfredatına uygun olması gerekmektedir.
Tarih Bölümü:
 Yurt içi üniversitelerden yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin Başvuru Koşulları ve Değerlendirme
Kriterleri için “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Yatay, Dikey Geçiş Yönergesi" esas alınacaktır.
 Yabancı Uyruklu Öğrenciler için, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Programlarına Yabancı
uyruklu öğrenci Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi esas alınacaktır.
 Yabancı uyruklu öğrencilerin dersleri takip edebilecek seviyede Türkçe biliyor olması ve
üniversitelerinde almış oldukları derslerin Tarih Bölümü müfredatına uygun olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü:
 Türk uyruklu öğrencilerin Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı
bölümlerinde öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir.

 Yurt içi üniversitelerden yatay geçiş ile gelecek öğrencilerin kabulünde“Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Önlisans Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay, Dikey Geçiş
Yönergesi" esas alınacaktır
-Tüm Bölümlerimize yatay geçiş yapacak olan öğrencilerin Disiplin cezası almamış olmaları
gerekmektedir.
Fen Edebiyat Fakültesinin yatay geçiş kontenjanı bulunan bölümlerinde;
Türk Uyruklu Öğrenciler İçin: Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Kriterleri İçin Üniversitemiz
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay, Dikey Geçiş Yönergesi esas alınacaktır.
(https://www.msgsu.edu.tr/Assets/UserFiles/msgsu_yatay_dikey_gecis_yonergesi.pdf)
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin : Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Kriterleri İçin Üniversitemiz
Önlisans ve Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi esas
alınacaktır. (https://www.msgsu.edu.tr/tr-TR/yonergeler-yonetmelikler/481/Page.aspx)

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ:
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI:
2020-2021 Öğretim Yılı Fakültemiz programları Yatay Geçiş kontenjanları ve kabul koşullarının “Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay, Dikey Geçiş
Yönergesi"nde belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.
BAŞVURU KOŞULLARI:
-

-

-

-

Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ve son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
Başvuran öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması zorunludur.
Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer diploma programına
kayıtlı veya izinli olması ve öğrencilik haklarından yararlanıyor olması zorunludur.
Yatay geçiş başvurusunda bulunan aday, kayıtlı olduğu programda öngörülen zorunlu derslerin
tümünü almış, öngörülen minimum krediyi sağlamış ve almış olduğu tüm dersleri başarmış
olmalıdır. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
Adayın kayıtlı olduğu programa giriş yılında, başvurduğu program merkezi sistemle öğrenci kabul
ettiyse merkezi sisteme göre, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ettiyse özel yetenek sınavı ile
öğrenci alan diploma programlarının başvuru koşullarına tabi olur.
Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına, kurumlar arası yatay geçişte,
öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının
o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın, varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, sınav,
portfolyo değerlendirmesi vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra,
başvurulan bölümün yapacağı yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan
diploma programlarından öğrenci kabul edilmez.
Yurt dışındaki üniversitelerden öğrenci kabul edilmez.
Vakıf üniversitelerinden öğrenci kabul edilmez.
Eğitim Fakültelerinden öğrenci kabul edilmez.
Açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarından öğrenci kabul edilmez.
Devlet üniversitelerinin yurtdışındaki üniversiteler ile birlikte yürüttükleri uluslararası ortak lisans
programlarından öğrenci kabul edilmez.

-

Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programına özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
diploma programlarından öğrenci kabul edilmez.
Yatay geçiş başvurusunda bulunan aday, daha önce yatay, dikey ve kurum içi geçiş yapmamış
olmalıdır.
Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya
disiplinsizlik ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

ÖZEL ŞARTLAR:
SERAMİK VE CAM TASARIMI BÖLÜMÜ:
- Adayın, Seramik ve Cam Tasarımı yatay geçiş komisyonu tarafından yapılacak portfolyo
değerlendirmesi ve sözlü sınavdan 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir.
- Portfolyo değerlendirmesi ve sözlü sınav pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak 20202021 Öğretim Yılı Güz Dönemi için dijital olarak yapılacaktır.
FOTOĞRAF BÖLÜMÜ:
- Adaydan başvuru esnasında, MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi yatay geçiş başvuru koşulları ve bu
doğrultuda istenen belgelere ilave olarak, adayın eğitim gördüğü seneye kadar aldığı uygulamalı
bölüm derslerine yönelik gerçekleştirdiği projeler ile kişisel fotoğraf çalışmaları ve geliştirdiği
projelerden oluşturduğu bir sunum dosyası istenir. Aday, Fotoğraf Bölümü Başkanlığı tarafından
belirlenen bir sınav komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere mülakata alınır.
SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ:
- Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, Sinema ve Televizyon Bölümü’nün
o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı aranır.
- Adayların sıralama puanı hesaplamaları; Adayların GNO’suna göre bir sıralama yapılır. Eşitlik
olması halinde adayların kayıtlı olduğu programa giriş yılındaki merkezi yerleştirme taban puanı
yüksek olana öncelik verilir.
- Pandemi nedeni ile 2020-2021 öğretim yılına özgü olmak üzere dosya değerlendirme ve mülakat
yapılmayacaktır.
- Bölümümüze Yükseköğretim Kurumlarından aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında
Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne bağlı Sinema ve Televizyon Bölümlerinden başvurular kabul
edilecektir.
TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ:
- Aday öğrencinin okuduğu ilgili bölüme yetenek sınavı ile girdiğine dair belge.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin ilgili programına yatay geçiş gerekçesini açıklayan bir başvuru
dilekçesi.
2- Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından kişinin adına düzenlenmiş öğrenci belgesi,
3- 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 onaylı olması gerekmektedir).
4- ÖSYS sonuç belgesi (İnternet çıktısı),
5- Disiplin cezası almadığını gösteren belge (Transkript üzerinde yer alıyorsa ayrıca istenmez),
6- Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın onaylı ders içerikleri.

-İlgili MSGSÜ Yönetmelik ve Yönerge için bakınız.
www.msgsu.edu.tr

Öğrenci

İlgili Mevzuat

-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği için
bakınız.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0
MİMARLIK FAKÜLTESİ:
Mimarlık Bölümü / Yatay Geçiş Koşulları:
1. Öğrencilerin geçiş başvurusu yapabilmesi için merkezi yerleştirme puanının, 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
belirten 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'') olmalıdır.
3. 2. maddedeki başarı şartını sağlamayan, 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. maddeye göre başvuran adayların
yerleştirilmeleri 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 Koşulları:
 Öğrencilerin kayıtlı olduğu Üniversiteden almış olduğu zorunlu ve seçmeli tüm derslerden başarılı
olması ve not ortalamasının en az 80/100 olması,
 Öğrencinin merkezi yerleştirme sınavında aldığı puanın MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü taban puanı ile %10 altında kalan puan dilimi içinde yer alması,
 Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversiteden almış olduğu tüm derslerin onaylı eğitim çıktılarını
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne sunması,
 Öğrencinin MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne yatay geçiş başvuru
gerekçesini açıklayan bir niyet mektubu ve aldığı derslerde yapmış olduğu çalışmaları içeren bir
portfolyo ile başvuru yapması,
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen kriterlere sahip öğrenci adaylarının başvuruları MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve
Bölge Planlama Bölümü Yatay Geçiş Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilecektir.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / Yatay Geçiş Koşulları:
 Yatay Geçiş başvurularında “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay, Dikey Geçiş Yönergesi" esas alınacaktır.
 Adaylara Bölüm Yatay Geçiş değerlendirme sınavı uygulanacaktır.



Sıralama Puanının hesaplanmasında kullanılacak formül: Sıralama Puanı = 0.20 * GNO (Ağırlıklı
Genel Not Ortalaması) + 0.40 * Adayın Merkezi Yerleştirme ÖSYM Puanı + 0.40 * Bölüm
değerlendirme sınavı

İç Mimarlık Bölümğü / Yatay Geçiş Koşulları:
 3. Yarıyılı Yatay Geçiş için başvuruda bulunan aday öğrencinin Üniversitemiz 2019-2020 öğretim
yılı İç Mimarlık Lisans Programı MF4 taban puanını sağlamış olması ve bunu gösterir resmi onaylı
belgeyi başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte teslim etmesi gerekmektedir.
 5. Yarıyılı Yatay Geçiş için başvuruda bulunan aday öğrencinin Üniversitemiz 2018-2019 öğretim
yılı İç Mimarlık Lisans Programı MF4 taban puanını sağlamış olması ve bunu gösterir resmi onaylı
belgeyi başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte teslim etmesi gerekmektedir.
 Başvuruda bulunan aday öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış
olduğu tüm dersleri başarılı olarak tamamlamış olması ve bnu gösteriri resmi onaylı belgeyi
başvuru sırasında belgeler ile birlikte teslim etmesi gerekmektedir.
 Başvuruda bulunan aday öğrencinin kayıtlı olduğu kurumda bitirmiş olduğu dönemlerin ağırlıklı
genel not ortalamasının 4.00 (dört) üzerinden en az 3.00 (üç) olması (farklı not sistemlerine sahip
olan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği not karşılıkları kullanılarak hesaplama
yapılacaktır.) ve bunu gösterir resmi onaylı belgeyi başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte
teslim etmesi gerekmektedir.
 Yukarda belirtilen kriterleri sağlayan öğrenci adaylar için İç Mimarlık Bölümü tarafından
Değerlendirme Sınavı uygulanacak, değerlendirme ve sıralama İç Mimarlık Bölümü Değerlendirme
Sınavından en az 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puan alarak başarılı olan adaylar arasında,
adayların ağırlıklı genel not ortalamalarının %40’ı, YGS puanlarının %30’u ve adaylara uygulanan
İç Mimarlık Bölüm Değerlendirme Sınavı başarı puanlarının %30’u alınarak yapılacaktır.
-İlgili MSGSÜ Yönetmelik ve Yönerge için bakınız
www.msgsu.edu.tr

Öğrenci

İlgili Mevzuat

-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği için
bakınız.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0
DEVLET KONSERVATUVARI:
Bölümlerin Başvuru Koşulları
1- Tiyatro Anasanat Dalı/ Yatay Geçiş Koşulları:
 Özel yetenek sınavıyla giriş yapılan bir devlet üniversitesinin Konservatuvar ya da Güzel Sanatlar
Fakültesine bağlı Tiyatro (Oyunculuk Eğitim) programı eğitimi almış olması,
 Not ortalamasının 3.70 olması (4.00 puan üzerinden),
 Almak istediği eğitimin Lisans 2 ve Lisans 3 seviyesinde olması,
 Tiyatro Anasanat Dalı Jürisi tarafından yapılacak sahne ve diksiyon sınavlarında başarılı olması
gerekmektedir.
2- Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı / Yatay Geçiş Koşulları:
 Yapılacak olan seviye sınavında başarılı olunması gerekmektedir.
3- Piyano-Arp-Gitar ASD / Yatay Geçiş Koşulları:
 Dal Çalgısı seviye tespit sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

4- Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı / Yatay Geçiş Koşulları:
 Dal Çalgısı seviye tespit sınavında başarılı olunması gerekmektedir.
5- Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı / Yatay Geçiş Koşulları:
 Yatay Geçiş yapılan öğretim programlarıyla, Anasanat Dalı programı arasındaki derslerin
içeriklerinin 3/4 oranında denk olması, başvuran adayların Anasanat Dalı Başkanlığı
tarafından yapılacak düzey belirleme sınavında başarılı olması gerekmektedir.
6- Opera Anasanat Dalı/ Yatay Geçiş Koşulları:
 Almış olduğu eğitimin özel yetenek sınavıyla giriş yapılan bir devlet
üniversitesinde ve konservatuvara bağlı opera programında olması gerekmektedir.
 Not ortalamasının 3.50 ve üstü olması (4 puan üzerinden) gerekmektedir.
 Almak istediği eğitimin Lisans 2 ve Lisans 3 seviyesinde olması gerekmektedir.
 Opera Anasanat Dalı Jürisi tarafından yapılacak şan sınavında başarılı olması
gerekmektedir.
6- Bale Anasanat Dalı/Yatay Geçiş Koşulları:
Lisans II için Şartlar: (3.ve 4. yarıyıl)
 Jürinin vereceği Vaganova Metodu 7. Sınıf Klasik Bale Sınavını başarmak,
 7.Sınıf Point Sınavını /7.Sınıf Erkek Teknik Sınavını başarmak,
 İki Klasik Solo ve bir Modern Soloyu icra etmek (Müzikler öğrencinin sorumluluğundadır.),
 Transtkriptte en düşük notun BC veya C olması gerekmektedir.
Lisans III için Şartlar: (5.ve 6. yarıyıl)
 Adayın Jürinin vereceği Vaganova Metodu 8. Sınıf Klasik Bale Sınavını başarmak/8. Sınıf
Point Sınavını başarmak/8.Sınıf Erkek Teknik Sınavını başarması,
 İki Klasik Solo veya bir Klasik Pas de deux (Adagio, solo, coda) ve bir modern soloyu icra
etmesi (Müzikler ve eşlik dansçı öğrenciye aittir.) gerekmektedir.
7- Müzikoloji Bölümü / Yatay Geçiş Koşulları:
 Öğrencinin transkriptinin ders programıyla karşılaştırılması sonucunda gerek görülen
derslerden seviye tespit sınavı yapılır.
 Öğrenci gerek görülen dersleri alt sınıflardan almakla yükümlüdür.
Tüm Bölümler için Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş Koşulları:
 Adayların temel düzeyde Türkçe bilgisine sahip olması,
 Yatay Geçiş yapılan öğretim programıyla anasanat dalı arasındaki derslerin 3/4 oranında
denk olması,
 Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından yapılacak düzey belirleme sınavlarında başarılı
olunması gerekmektedir.
-İlgili MSGSÜ Yönetmelik ve Yönerge için bakınız
www.msgsu.edu.tr
Öğrenci
İlgili Mevzuat
-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği için
bakınız.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0
MESLEK YÜKSEKOKULU:
"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "MSGSÜ
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay, Dikey Geçiş Yönergesi" hükümlerine göre

2020-2021 Öğretim Yılı Güz yarıyılında Meslek Yüksekokulu Programlarına yatay geçiş yolu ile kabul
edilecek öğrenciler için başvuru yeri, başvuru koşulları ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU YERİ: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti / Şişli / İSTANBUL
BAŞVURU KOŞULLARI:
a- 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.
b-Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda (ön
lisans) kayıtlı öğrenci statüsünde olunması gereklidir.
c- Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programının ders içerikleri ile başvurduğu programın ders
içeriklerinin eşdeğer (en az %80 ) uyumlu olması gerekmektedir.
d- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında bitirmiş olduğu
yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması gerekmektedir.
e- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu yarıyıllara ait genel
not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması şarttır. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen
başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen
dönüştürme tablosu kullanılır.
f- Kurumlar arası yatay geçişlerde 4.00 üzerinden 3.50 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 yapabilir.
ğ- 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 başvuramazlar.
h- Yatay geçişi uygun bulunan asil ve yedek öğrencilerin ilan edilmesinin ardından belirlenen takvim
süresi içerisinde kaydını yaptırmayan asil öğrencilerin yerine yedek öğrencilerin kaydı sıralama dikkate
alınarak gerçekleştirilir.
ı- Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın daha önce yatay, dikey ve kurum içi geçiş yapmamış olması
gerekmektedir.
İSTENİLEN BELGELER:
1. MSGSÜ Meslek Yüksekokulunun ilgili programına yatay geçiş gerekçesini açıklayan bir başvuru
dilekçesi.
2. Yatay geçiş başvuru formu,
3. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından kişinin adına düzenlenmiş öğrenci belgesi,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. 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 onaylı olması gerekmektedir).
6. ÖSYS sonuç belgesi veya Ortaöğretim başarı puanını gösterir belge (İnternet Çıktısı),
7. Disiplin cezası almadığını gösteren belge (Transkript üzerinde yer alıyorsa ayrıca istenmez),
8. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın yarıyıllara göre
hazırlanmış onaylı ders kredi tablosu ve müfredatı,
9. Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın onaylı ders içerikleri.

BAŞVURUNUN ALINMASI:
Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların başvuru tarihleri arasında ilanda
istenilen belgelerle birlikte Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Başvuru şartlarını tamamlamayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Başvurularla ilgili değerlendirmeyi MYO Müdürlüğünce oluşturulan komisyon yapar. Komisyon
değerlendirme sonuçları MYO 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
Yönetmeliğin 7. Madde/ 3. bendinde belirtilen koşullara ve "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön
lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay, Dikey Geçiş Yönergesi" hükümleri
doğrultusunda sırasıyla;
1. Müfredat programının eşdeğerliği (ders içeriklerinin en az %80’i aynı olmalıdır)
2. Not ortalaması
3. ÖSYS puanı veya Ortaöğretim başarı puanı
dikkate alınarak yapılır.
-İlgili MSGSÜ Yönetmelik ve Yönerge için bakınız
www.msgsu.edu.tr
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Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği için
bakınız.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0
BAŞVURU KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ:
Başvurular 10.08.2020 – 28.08.2020 tarihleri arasında ilgili Fakülte Dekanlığına /Konservatuvar
Müdürlüğüne/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen bir dilekçe ile yapılacaktır. Posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü

