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KABUL VE KAYIT KOŞULLARI 

 

 

KONTENJAN TABLOSU  

  

Program Adı T.C. Kontenjan Yabancı Uyruklu 
Yatay Geçiş 

T.C. Vatandaşı 

Görsel Sanatlar Eğitimi 10* 0 1 

 *Lütfen engelli adaylar bölümüne bakınız. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

 

Adayların; Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb. YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi 

Sistemi) üzerinden alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayanlar, mezun ya da mezun 

aşamasında oldukları Üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. 

Bilgileri YÖKSİS  üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar. 

 

Adaylar, Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından ilan edilecek Bilimsel Değerlendirme 

Sınavlarına belirtilen tarihlerde katılmak zorundadır. Belirlenen tarihlerde Bilimsel 

Değerlendirme Sınavlarına katılmayanlar başarısız sayılır. 

 

 

Yüksek lisans programına, Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Öğretmenliği, Güzel Sanatlar 

Fakültelerinin Resim, Grafik, Seramik, Plastik Sanatlar Bölümü mezunları ile; “Sanat ve 

Tasarım”, “Sanat, Tasarım ve Mimarlık”, “Güzel Sanatlar ve Tasarım” Fakültelerinin Resim, 

Grafik Tasarım Bölümü, “Görsel İletişim Tasarımı Bölümü” mezunlarından Lisans 

Diplomasına sahip olanlar başvuruda bulunabilir. 



 

Yüksek Lisans programına başvuruda bulunacak adayların lisans diploma puanının, 4 lük 

sistem üzerinden 2,5 ve üzeri olması şartı aranmaktadır. 

 

Yüksek lisans programı başvurusunda ALES puan türü herhangi birinden en az 55 olması şartı 

bulunmaktadır.  

 

Yüksek Lisans programına başvurusunda yabancı dil şartı aranmayacaktır. 

 

BAŞVURU SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ 

 

Yüksek Lisans Programı için; 

 

Başvuru Tarihleri:  
 

25 Temmuz – 5 Ağustos 2022 

Başvuru Değerlendirme Sonucu Sınava 

Girecek Adayların Açıklanması:  
12 Ağustos 2022 

 

Giriş Sınavı: 

 

1.Sınav ( Yazılı Bilim Sınavı) :   25 – 26 Ağustos 2022 

2.Sınav (Mülakat ve Portfolyo) : 25 – 26 Ağustos 2022 

Sonuçların İlanı: 2 Eylül 2022 

Kesin Kayıt: 5 – 8 Eylül 2022 

Yedek Liste İlanı 9 Eylül 2022 

Yedekten Kesin Kayıt 12 – 16 Eylül 2022 

 

 

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER 

 

Yüksek Lisans programına başvurular üniversitenin web adresi  www.mgu.edu.tr üzerinden 

yapılacaktır.  

 

 Yatay geçiş yapacak adayların kayıtlı oldukları fakülteden aldıkları hangi aşamada 

olduklarını belirtir yeni tarihli öğrenim durum belgesinin onaylı sureti 

 Onaylı mezuniyet belgesi 

 Not durum belgesi (transkript) onaylı sureti 

 ALES sonuç belgesi  

 

 

 

  

http://www.mgu.edu.tr/


 

 

 

SINAV 

 

Yüz yüze yapılacak olan Yüksek Lisans programı sınavı; Yazılı Bilim Sınavı (60 dk), Mülakat 

ve Portfolyo (Dosya sunumu) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

 

SINAV DEĞERLENDİRMESİ 

Sınava başvuran adayların lisans başvuru puanın en yüksek puandan en düşük puana doğru 

sıralaması yapılarak, aday sınava kabul edilecektir. Sınava kabul edilecek adayların listesi 12 

Ağustos 2022 tarihinde MGÜ web sitesinde (www.mgu.edu.tr)  ilan edilecektir. 

 

Ales Notu Lisans Mezuniyet 

Notu 

Giriş Sınav Notu** 

(Yazılı/Mülakat/Portfolyo) TOPLAM 

%50 %30  %20  100  

 

**Adayın %20 giriş sınav puanı değerlendirilirken 

Yazılı bilim sınavı puanının %50 si, 

Mülakat sınav puanının %40 ı, 

Portfolyo (Dosya sunumu) puanının ise %10 u esas alınır. 

 

Bilimsel Değerlendirme Sınavı’nda başarı puanı toplamı 60 ve üzeri olan adaylar 

değerlendirmeye alınır. 100 tam puan üzerinden 60 puanın altında kalan adaylar doğrudan 

başarısız sayılır. 

 

 Adayların başarı puanları en yüksekten başlayarak sıralanacak olup asil (10 kişi) ve yedek (10 

kişi) listesi oluşturulacaktır. Asil listeye girmeye hak kazanan adaylar, belirlenen tarihe kadar 

kesin kayıt işlemlerini yaptırmalıdır. Belirlenen kontenjanın dolmaması halinde, yedek listenin 

en üst sırasından başlayarak yedek adayların kayıtları alınır. 

 

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN SINAV BAŞVURUSU VE UYGULAMALARI 

(*) 08/02/2018 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan; özel yetenek sınavı ile öğrenci 

alan programlarda, ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan programın kontenjanının; %10’unun engelli 

öğrenciler için ayrılması kararına uyularak 10 öğrenciden 1’i engelli kontenjanı için ayrılacaktır. Özel 

yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşmeyen adaylar, engelli 

öğrenci kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenecektir. İlgili programda engelliler için ayrılan 

kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenecektir. 

Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına 

Dair Yönetmelik’te belirtildiği üzere sınavlarda engelli adaylar için standart sınav süresine sınavın 

toplam süresinin %15’inden az, %30’undan fazla olmayacak şekilde ek süre eklenecektir. Bu karara 

istinaden engelli adaylar için yazılı sınav süresine 15 dakika eklenerek toplam sınav süresi 75 dakika 

olarak belirlenmiştir. 

http://www.mgu.edu.tr/


 

Görmeyen veya az gören adaylar için önemli notlar 

a) Kabartma yazı bilmeyen görme engelliler için okuyucu desteği, işaretleyici desteğinden bağımsız 

olarak sağlanacaktır. 

 b) Kabartma yazı okuyup yazabilen görme engelli adaylara sınav sırasında işaretleyici 

görevlendirilmez. Bu adaylar sınava tablet kalem ya da daktilo ile, Braille ekran ile ya da ekran okuyucu 

yüklü bilgisayar ile katılabilirler.  

c) Kabartma yazı okuyup yazamayan görme engelli adaylar sınava işaretleyici desteğiyle ya da 

bilgisayar ile katılabilir.  

d)Bilgisayar ya da kabartma ekran kurumumuz tarafından sağlanacaktır. 

e) Sınav soruları kabartma olarak hazırlanacağından kabartma yazı okuyabilen görme engelli adaylar 

için sınav sırasında okuyucu görevlendirilmeyecektir. 

f) Az gören adaylar için çevrimiçi sınav başvuru formunda belirtmeleri halinde büyük punto ile soru 

kâğıtları hazırlanacaktır. 

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

 

 Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan 

onaylı sureti. (1 adet) 

 Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 3 adet vesikalık 

fotoğraf (4,5x6 cm.) 

 Nüfus cüzdanının fotokopisi 

 


