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T.C. 
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZ EĞİTİM FAKÜLTESİNİN 

AŞAĞIDA YER ALAN NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA 
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 

 
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Programlarına ÖZEL YETENEK SINAVI ile alınacak 
öğrenci adaylarının, başvuru koşulları, kontenjanlar, ön kayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler 
aşağıda yer almaktadır. 

 
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
 
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 

Normal Örgün Öğretim 

KONTENJAN ÖN KAYIT SINAVLAR KESİN KAYIT 

40 (36+4*) 
 Sistem açılışı 

16 Ağustos 2021 
08:30 

Sistem kapanışı 
26 Ağustos 2021 

17:00 

Özel Yetenek Sınav Tarihi 
 07 Eylül 2021-10 Eylül 2021 
 
Not: Adayların belirtilen sınav 

tarihleri arasında hangi gün 
sınava girecekleri ön 

kayıtlardan sonra 
duyurulacaktır. 

 4 
(Yabancı Uyruklu 

Adaylar için) 

* Başvurup kazanmaları halinde 40 kişilik kontenjanın 4’ü (dört) engelli bireylere ayrılmıştır. 
 
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 

Normal Örgün Öğretim 

KONTENJAN ÖN KAYIT SINAVLAR KESİN KAYIT 

40 (36+4*) 
 

Sistem açılışı 
16 Ağustos 2021 

08:30 
 

Sistem kapanışı 
26 Ağustos 2021  

17:00 

Özel Yetenek Sınavı Tarihi 
06 Eylül 2021   

 
 4 

(Yabancı Uyruklu  
Adaylar için) 

* Başvurup kazanmaları halinde 40 kişilik kontenjanın 4’ü (dört) engelli bireylere ayrılmıştır. 
 
Adaylar, ön kayıt başvurularını http://ozelyetenek.uludag.edu.tr adresinden ulaşacakları online ön kayıt sistemi ile 
yapacaklardır.   

Başvuru Koşulları  

Resim-İş ve Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı’na başvuracak adayların 2021-YKS’de özel 
yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT'de en düşük 
800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate 
alınır.). (Bkz. 04.02. 2021 tarihli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu). 
 
2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında sadece 
“Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 
Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları 
gerekmektedir. (Bkz. 04.02. 2021 tarihli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu). 

 
Not: 2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların 
ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. (Bkz. 04.02. 2021 tarihli Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu). 
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Gerekli Belgeler 

Başvuru şartlarını sağlayan adayların http://ozelyetenek.uludag.edu.tr adresinden yapacakları online ön kayıtları 
onaylandıktan sonra online kayıt sisteminden alacakları çıktı ve nüfus cüzdanları ile birlikte sınava 
gelmeleri gerekmektedir. 
 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER 

Başvuru Koşulları 

Yükseköğretim Kurulunun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları ile Üniversitemiz 
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi uyarınca başvuru koşullarını sağlayan adaylardan; 
Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav tür ve puanlarını gösteren belgeye sahip 
olmaları gerekmektedir. Yurtdışı kontenjanlara (4 kontenjan) başvuracak adayların, YÖK tarafından 
belirlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin başvuru koşulları ve yurtdışından öğrenci kabulünde 
Üniversitemiz senatosu tarafından kabul edilen sınav tür ve puanlarına sahip olmasının yanı sıra 
düzenlenecek özel yetenek sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.  

 
Bkz. Yabancı uyruklu adaylar için başvuru koşulları;  
https://yos.uludag.edu.tr/sayfa-14-basvuru-kosullari 
 
Bkz. Yabancı uyruklu adaylar için sınav tür ve puanları; 
https://yos.uludag.edu.tr/sayfa-1047-kabul-edilen-sinav-tur-ve-puanlar 

 
Gerekli Belgeler 

Başvuru şartlarını sağlayan adayların;   

1. http://ozelyetenek.uludag.edu.tr adresinde yer alan aday başvuru bilgi formu,  
2. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav tür ve puanlarına sahip olduğunu      
    gösteren Sınav Sonuç Belgesi, 
3. Pasaport /Kimlik (İkamet Kartı olanlar ikamet kartları/ Mavi Kartı olanlar Mavi Kartları)  
     - Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart sahibi adayların anne, baba kaydını gösterecek  
        şekilde https://www.turkiye.gov.tr/ e-devlet kapısı üzerinden alacakları “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” ni    
        göndereceklerdir.  
     - Mavi Kart sahibi adaylar Mavi Kart veya Vatandaşlıktan Çıkış İzin Belgelerini göndereceklerdir. 
4. Lise Diplomasının Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç) 
5. Lise dönemine ait transkript belgeleri (Not Döküm Belgesi) 
6. Transkript Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)  
7. Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf (jpeg formatında) 
  
  - Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylar gerekli başvuru 

belgelerini muzikegitimi@uludag.edu.tr adresine e-posta ile göndererek başvuru yapacaklardır. 
Belgelerin asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

- Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylar gerekli başvuru 
belgelerini resimisegitimi@uludag.edu.tr adresine e-posta ile göndererek başvuru yapacaklardır. 
Belgelerin asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

    
 Bkz. ULUYÖS Tercih başvuru duyurusu; 
https://yos.uludag.edu.tr/duyuru-5213-tercih-basvuru-duyurusu 

 
NOT:  Adayların kontenjanlara tercih başvurusunda bulunmaları, Kılavuz ve Bursa Uludağ Üniversitesi 
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi’nde yer alan başvuru şartlarını taşıdıkları ve bütün hususları 
kabul ettikleri anlamına gelmektedir. 
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ENGELLİ ADAYLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER 

Başvuru Koşulları 

   Adayların, 2021-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru 
yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız 
yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Engelli adaylardan da (bedensel engelli, görme engelli, 
işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları 
(OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan 
yaygın gelişimsel bozukluklar)) Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız 
yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli 
sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara 
başvurmaları halinde Y-TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül 
kullanılmadan)kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek 
sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır. (Bkz. 04.02.2021.tarihli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 
Kılavuzu). 

 

Gerekli Belgeler 

Başvuru şartlarını sağlayan adayların;   

1. Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık raporlarının onaylı bir 
örneği,  

2. 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’ndaki Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu, 
3. Nüfus cüzdanı, 
4. YKS Sınav Sonuç Belgesi,  
5. Engel/sağlık durumlarını anlatan bir dilekçe; 

 

- Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına başvuru yapacak engelli adaylar, gerekli başvuru 
belgelerini muzikegitimi@uludag.edu.tr adresine e-posta yoluyla göndererek başvuru yapacaklardır. 
Belgelerin asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.  

- Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına başvuru yapacak engelli adaylar gerekli başvuru 
belgelerini resimisegitimi@uludag.edu.tr adresine e-posta yoluyla göndererek başvuru yapacaklardır. 
Belgelerin asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

 
 
 
 
 

 


