İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL SANAT EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
SANAT VE TASARIM ÇALIŞMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRENCİ ALIM VE SINAV KLAVUZU
Dayanak
Bu Yönerge; 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan YÖK
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 27.09.2016 tarih ve 29840 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi esas alınarak hazırlanmıştır.

MADDE-1: Programın temel amacı, farklı sanat ve tasarım disiplinlerini anlamak,
sentezlemek, kendilerini donatmak ve geliştirmek isteyen adaylara sanat ve tasarım olgusunu
aktarmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrenci kaynağı üniversitelerin Güzel Sanatlar, Sanat ve
Tasarım Fakültelerinin Grafik, Geleneksel Türk Sanatları, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı,
Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı,
Resim bölümleri ve Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı ile diğer
tasarım alanları lisans mezunlarıdır. Bu alanlar her eğitim öğretim döneminde güncellenebilir.
MADDE-2: Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin Enstitüde kurduğu anasanat dalları bünyesinde
yürütülen tezli yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil şartı aranmaz. Konservatuvar
programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden
programlarının enstitülerdeki ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz. Merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ana
sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranır. Temel Sanat Eğitimi
Anabilim Dalı bünyesinde açılan Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans programı ilgili
anabilim dalının lisans öğrencisi almaması ve servis dersleri verdiği için ALES şartı
aranmamaktadır.
MADDE-3: Sanat alanıyla ilgili yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet notunun %
40'ı, jüri tarafından yapılacak portfolyo-mülakat ve/veya yetenek sınavı notunun
ortalamasından oluşan dosya incelemesinin % 60'ı toplanarak 100'den aşağıya doğru sıralama
yapılır. Genel başarı notu 60'ın altında veya yetenek sınavı notu 50'nin altında olan aday
programa kabul edilmez. Başarılı olan aday sayısı kontenjanın üzerinde olduğunda adaylar
başarı sırasına göre kontenjan dâhilinde programa kabul edilir.
MADDE-4: Adaylar en az üç en fazla yedi öğretim üyesinden oluşturulacak olan jüri heyetinin
karşısında portfolyoları incelenerek mülakat yapılacaktır. Adaylar sanat ve tasarım branşlarında
bulunan programların alan bilgilerinden, ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikler hakkında
sorulacak sorulardan sorumludur.
Portfolyo: Aday, lisans eğitimi süresince ve bunlara ek olarak serbest ürettiği sanat ve tasarım
ürünlerinden bir seçki oluşturmalıdır. Oluşturacakları seçkiden hazırlayacakları portfolyo
dosyalarının renkli çıktılarını alarak sınav günü yanlarında getirmelidir. Getirilen dosyalar
mülakat sınavı sonunda arşivlenmek üzere sınav heyetine teslim edilecektir. Portfolyo
incelemesi genel başarı ortalamasına %30 etki edecektir.

Mülakat: Adaylar mülakat için yanlarında kendi yaptıkları en az iki adet orijinal eseri
getirmeleri gerekmektedir. Adayın, sunum formatında kendisine gösterilen sanat ve tasarım
eserleri hakkında bilgi vermesi ve/veya yorum yapması, belli başlı güncel sanat ve kültür
etkinlikleri ile sanat ve tasarım üzerine genel kavramlar bağlamında sorulacak soruları doğru
ve doyurucu olarak yanıtlaması gerekir. Mülakat sınavı genel başarı ortalamasına %30 etki
edecektir.
MADDE-5: Jüri heyeti gerekli gördüğü takdirde ayrıca yetenek sınavı yapabilir. Yetenek sınavı
malzemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından karşılanacaktır. Bu durumda portfolyo
incelemesi genel başarı ortalamasına etkisi %20, mülakat sınavı genel başarı ortalamasına etkisi
%20 ve yetenek sınavının genel başarı ortalamasına etkisi %20 olacaktır.
MADDE-6: Jüriye portfolyo dosyasını teslim edemeyen, mülakat sınavına iki orijinal iş ile
gelemeyen ve yapılması durumunda yetenek sınavına katılmayan adayların başarı puanı
hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır. Portfolyo dosyaları sınav bitiminde Sanat ve Tasarım
Fakültesi’nde muhafaza edilmek üzere, fakülte sekreterliğine teslim edilir.

