MİMARLIK FAKÜLTESİ
2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA
KURUMLARARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU
KOŞULLARI VE KONTENJANLARI

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ
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2
1
1
1

Bölümler
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
İç Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı

3.Sınıf
2
1
1
1

KABUL KOŞULLARI
Mimarlık Bölümü
1. Öğrencilerin 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 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'' olması) şartını sağlamış olmak.
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.
MİMARLIK
YILI
PUAN TÜRÜ
2016
MF-4
2017
MF-4
2018
MF-4

PUAN
449.55358
435.49646
439.05439

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
1. Öğrencilerin kayıtlı olduğu Üniversitedeki almış olduğu zorunlu ve seçmeli tüm
derslerden başarılı olması ve not ortalamasının en az 80/100 olması,
2. 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,
3. Öğrencinin kayıtlı olduğu kurumdan almış olduğu tüm derslerin onaylı eğitim
çıktılarını MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne sunması,
4. Öğrencinin MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne yatay
geçiş başvuru gerekçesini açıklayan bir niyet mektubu ve aldığı derslerde yapmış
olduğu çalışmaları içeren bir portfolyo ile başvuru yapması,
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
YILI
PUAN TÜRÜ
2016
MF-4
2017
MF-4
2018
MF-4

PUAN
352.51190
334.78020
317.24089

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
1. Başvurular MSGSÜ Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay,
Dikey Geçiş Yönergesinde belirtilen başvuru koşullarına göre yapılacaktır.
2. Adaylara Bölüm Yatay Geçiş Değerlendirme Sınav uygulanacaktır.
3. Sıralama Puanının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır.
Sıralama Puanı = 0.20 * GNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) + 0.40 * Adayın Merkezi
Yerleştirme ÖSYM Puanı + 0.40 * Bölüm Değerlendirme Sınavı
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
YILI
PUAN TÜRÜ
2017
MF-4
2018
MF-4

PUAN
366.81213
374.51510

İç Mimarlık Bölümü
1. 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 etmiş olması,
2. Başvuruda bulunan aday öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlerde almış olduğu tüm dersleri başarılı olarak tamamlamış olması ve bunu
gösterir belgeyi başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte teslim etmiş olması,

3. 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 adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nun
belirlediği not karşılıkları kullanılarak hesaplama yapılacaktır) ve bunu gösterir resmi
onaylı belgeyi başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte teslim etmiş olması,
4. Yukarıda belirtilen kriterleri sağlayan öğrenci adayları için İç Mimarlık Bölümü
tarafından değerlendirme sınavı uygulanacak, değerlendirme ve sıralama İç Mimarlık
Bölümü değerlendirme sınavı’ndan 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 Bölümü Değerlendirme
Sınavı başarı puanlarının %30’u alınarak yapılacaktır.
İÇ MİMARLIK
YILI
PUAN TÜRÜ
2017
MF-4
2018
MF-4

PUAN
376.15628
378.93243

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
BÖLÜM ADI
Mimarlık Bölümü

Kontenjan:
3 (3.Yarıyıl)

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2 (MSGSU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Ve Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)

(Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Kontenjan Bulunmamaktadır.
İç Mimarlık

Kontenjan Bulunmamaktadır.

Mimarlık Bölümü’ ne Başvuran Adaylardan İstenilen Belgeler
Dilekçe: ( Dilekçede başvurulan program ve yarıyıl belirtilir.)
Not Belgesi(Transkript), (Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı , izlediği
bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi
belgedir. Transkriptleri yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevirttirmeleri ve
transkriptin orijinalini kapalı zarf içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.)
Not ortalaması en az “2.70/4.00”, Harf sistemi kullanan programlar için en az “C”,
yüzlük sistemde en az “70/100” olması
Bulunduğu dönemdeki öğrenciler arasındaki başarı sırasını gösterir belge
Müfredat: (Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki
derslerin tanımlarını gösterir belge)
Halen okuduğu okulda kayıtlı olduğunu ve Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin
belge (Yeni Tarihli)
ÖSYS sınav sonuç belgesi (MF4 puanı, taban puana eşdeğer veya yüksek olması)
Lise Diplomasının fotokopisi

Onaylı eğitim çıktıları
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ ne Başvuran Adaylardan İstenilen Belgeler
Dilekçe: ( Dilekçede başvurulan program ve yarıyıl belirtilir.)
Yatay geçiş başvuru gerekçesini açıklayan bir niyet mektubu
Not Belgesi(Transkript), (Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı , izlediği
bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi
belgedir. Transkriptleri yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevirttirmeleri ve
transkriptin orijinalini kapalı zarf içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.)
Not ortalaması en az 80/100 olması
Bulunduğu dönemdeki öğrenciler arasındaki başarı sırasını gösterir belge
Müfredat: (Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki
derslerin tanımlarını gösterir belge)
Halen okuduğu okulda kayıtlı olduğunu ve Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin
belge (Yeni Tarihli)
ÖSYS sınav sonuç belgesi (MF4 Puanı, taban puandan en az %10 altında olması)
Lise Diplomasının fotokopisi
Onaylı eğitim çıktıları
Niyet Mektubu
Portfolyo
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ ne Başvuran Adaylardan İstenilen Belgeler
Dilekçe: ( Dilekçede başvurulan program ve yarıyıl belirtilir.)
Not Belgesi(Transkript), (Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı , izlediği
bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi
belgedir. Transkriptleri yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevirttirmeleri ve
transkriptin orijinalini kapalı zarf içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.)
Bulunduğu dönemdeki öğrenciler arasındaki başarı sırasını gösterir belge
Müfredat: (Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki
derslerin tanımlarını gösterir belge)
Halen okuduğu okulda kayıtlı olduğunu ve Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin
belge (Yeni Tarihli)
ÖSYS sınav sonuç belgesi
Lise Diplomasının fotokopisi
İç Mimarlık Bölümü’ne Başvuran Adaylardan İstenilen Belgeler
Dilekçe: ( Dilekçede başvurulan program ve yarıyıl belirtilir.)
Not Belgesi(Transkript), (Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı , izlediği
bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi
belgedir. Transkriptleri yabancı dilde olanların Türkçe’ye çevirttirmeleri ve
transkriptin orijinalini kapalı zarf içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.)
Not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olması
Bulunduğu dönemdeki öğrenciler arasındaki başarı sırasını gösterir belge
Müfredat: (Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki
derslerin tanımlarını gösterir belge)

Halen okuduğu okulda kayıtlı olduğunu ve Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge
(Yeni Tarihli)
ÖSYS sınav sonuç belgesi (MF4 puanı, taban puandan eşdeğer veya yüksek olması)
Lise Diplomasının fotokopisi

BAŞVURU TARİHLERİ: 05-29 Ağustos 2019

