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RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI  

(RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ) 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 4 yıl süreli eğitim veren bir lisans programıdır.  Uludağ 

Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne bağlı, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 1982’den 

beri hizmet veren, yetiştirdiği çok sayıda eğitimci ve sanatçıyla ülkemizin bu alanda en köklü 

eğitim kurumlarındandır. Program “Genel Kültür”, “Alan Bilgisi” ve “Öğretmenlik Meslek Bilgisi” 

derslerinden oluşmaktadır. Alan dersleri; Görsel Sanatlar Öğretmeni yetiştiren, Resim-İş Eğitimi 

alanının doğrudan ilişkili olduğu bilim ve sanat alanları temelinde derslerden oluşmaktadır.   

 

Resim-İş Eğitimi alanındaki öğretim programı kapsam ve içeriği; çağdaş ve demokratik eğitim 

ortamında, düşünce ve girişim özgürlüğü kazandırılması; sanatsal yaratma süreçlerinin bir parçası 

olarak bağımsız düşünme ve karar alabilme; yaratıcılık potansiyeliyle sınırlı kalmayıp, yaratıcı 

düşünme becerileri kazandırabilme ve yenilikçi fikir ve yaklaşımların sanatsal süreçlerde etkili 

kullanımını hedeflemektedir. Görsel Sanatlar alanının çok çeşitli disiplinler arası içeriği göz 

önünde bulundurularak, bütünsel bir yaklaşımla, program içeriği TC Yükseköğretim Kurumu 

tarafından; Eğitim—Bilim—Sanat bağlamında çoklu bakış açıları kazandırmaya yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Görsel Sanatlar Öğretmeni yeterliliğinin bir gereği olarak, öğretim programımız 

sadece güzel sanatlar alanıyla sınırlı kalmayıp, Eğitim Bilimleri alan dersleri ve Genel Kültür alan 

dersleriyle desteklenmiştir. Ayrıca Anabilim Dalımıza özel olarak sunulan, çeşitli disiplinlerle 

ilişkili çok sayıda seçmeli dersler aracılığıyla öğretim programımız zenginleştirilmiştir. 

 

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Resim-İş Öğretmeni” veya, “Görsel Sanatlar 

Öğretmeni” ünvanı alarak İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev alırlar. 1982 yılında 

kurulan Anabilim Dalımız, halen lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeye devam 

etmektedir. 

 

Anabilim Dalımız, 4 öğretim üyesi, 11 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi ve 2547 Sayılı 

Kanunun 31 ve 40/a maddelerine göre görevlendirilen öğretim elemanları ile Uludağ Üniversitesi 

Görükle Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

2006 yılından itibaren Avrupa Birliği Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Erasmus+ 

kapsamında Polonya’daki anlaşma sağlanan yükseköğretim kurumları ile Anabilim Dalımız 

arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilmektedir. Anabilim Dalında ayrıca 

YÖK Farabi öğrenci değişim programı çerçevesinde yurt içindeki üniversitelerin Resim-İş Eğitimi 

Anabilim Dalları arasında öğrenci değişimine de olanak sağlanmaktadır. 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı, Görsel Sanatlar Öğretmeni (Resim-İş 

Öğretmeni) yetiştiren Anabilim Dalımıza öğrenci alımında, alanın gerektirdiği Sanatsal Beceriyi 

ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin 

kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse bu özel yetenek sınavına başvurabilirler.  
 

2021 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı bir aşamada yapılacaktır. Tek 

aşamadan oluşan Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre Seçme ve Yerleştirme yapılacaktır. Özel 

Yetenek Sınavı Puanının nasıl hesaplandığı takip eden ilgili bölümde açıklanmıştır. Yerleştirme 

Puanlarına göre adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanırlar. Anabilim Dalı kontenjanı 

kadar (50), puanı en yüksek ilk 50 öğrenci Asıl Kontenjanı oluşturur. Takip eden öğrenciler aynı 

şekilde puan sıralamasına göre Yedek Aday Kontenjanını oluştururlar. Ancak, Özel Yetenek Sınavı 

Puanı 50’nın altında olan adaylar Asıl veya Yedek öğrenci kontenjanında yer alamazlar.  

 

NOT: Anabilim Dalımızda geçmiş yıllarda Özel Yetenek Sınavı iki aşamalı yapılırken; 

Covid19 Pandemisi önlemleri sebebiyle bu yıl Özel Yetenek Sınavı bir aşama olarak 

yapılacaktır. 
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Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavının Uygulanması 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek sınavı tek oturumda yapılmaktadır. Adaylar, sınav  

sabahı  09.30’da Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş 

Eğitimi Anabilim Dalı Binasında (D blok) hazır olacaklardır. 

 

Konum bilgisi: 
 

 
 

Sınav yerine nasıl giderim? 
 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı binası, Görükle kampüsündedir. Öncelikli olarak kampüs içindeki 

Eğitim Fakültesi binalarının yer aldığı konuma gelinmelidir. Uludağ Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi karşısında minibüslerin beklediği bir minibüs durağı vardır. Durağın hemen yanındaki 

Halkbank önünden devam edip, sağda yer alan Aytu Restoranı geçtikten sonra sağdaki iki katlı 

büyük bina, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı binasıdır. Kampüs içindeki Metro istasyonu, anabilim 

dalı binasına yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesindedir. Yürümek istemezseniz, Metro 

istasyonundan kampus içine hareket eden minibüs veya otobüslere binerek Halkbank’ta veya 

Kütüphanede ininiz. İndikten sonra yukarıda açıklandığı şekilde binayı bulabilirsiniz.  

Aşağıdaki harita bina konumunu göstermektedir. 

 

 

 
 

 



 

 4 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı Takvimi 
 

 

 

 

 

 

Resim-İş Eğitimi 

Anabilim Dalı. 

 

Normal 

Örgün Öğretim 

KONTENJAN 
ÖN KAYIT 

TARİHLERİ 
SINAV TARİHİ 

KESİN KAYIT 

TARİHLERİ 

 

40 (36+4)* Sistem Açılışı: 

16 Ağustos 2021 

08:30 

 

Sistem Kapanışı:  

26 Ağustos 2021 

17:00 

 

 

 

      

 

6 Eylül 2021  

10:30 

 

13-17 Eylül  

2021 

       4 
(Yabancı Uyruklu 

adaylar için 

kontenjan) 

* Başvurup kazanmaları halinde 40 kişilik kontenjanın 4 (Dört)’ü engelli bireylere ayrılmıştır.       
   Engelli kontenjanı dolmadığı durumda Genel Kontenjana dahil edilir. 

Adaylar, ön kayıt başvurularını http://ozelyetenek.uludag.edu.tr adresinden ulaşacakları online ön 

kayıt sistemi ile yapacaklardır.   

Özel Yetenek Sınavına Başvuru Koşulları: 
 
1-Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı’na başvuracak adayların 2021-YKS’de 

özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-

YTY’de (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır) en düşük 800.000 inci başarı 

sırasına sahip olmaları gerekmektedir. (Bkz. 05.08.2021 tarihli 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu). 
 

2- 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 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır. (Bkz. 05.08.2021 tarihli 

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 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). 
 

3. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP), 2021-YKS Kılavuzundaki “Özel 

Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi” başlığı altında belirtilen yönergeler doğrultusunda 

hesaplanacaktır. Adaylar Yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere 

sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt hakkı kazanacaktır.  

 

4. Ön kayıt sırasında kullanılan fotoğraf ve özel yetenek sınavına girişte beyan edilen TC Kimlik 

Belgesi üzerinde bulunan fotoğraflar adayın tanınmasını zorlaştıran nitelikte olmamalıdır. Kişinin 

tanınmasını engelleyen, kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açan durumlarda salon 

başkanı/gözetmen, adaylara gerekli uyarılarda bulunur; kimliği hakkında şüpheye düştüğü takdirde 

Salon Başkanı adayı sınava almayabilir. 

 

5. Özel Yetenek Sınavına girecek adayların; sınavın yapıldığı binaya cep telefonu, fotoğraf 

makinası, vb. araçlarla; akıllı saat, cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan 

cihazlarla girmeleri kesinlikle yasaktır. 

6. İlk 40 dakikada sınavdan çıkış yasak olup, ilk 40 dakikada gelen adaylar sınava alınacaktır. 

 

http://ozelyetenek.uludag.edu.tr/
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SINAVA GİRİŞTE GETİRİLECEK BELGELER VE 

SINAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER 
 

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.  Online Kayıt sırasında işleminizin 

tamamlanabilmesi için ONAY butonuna basmanız gerekmektedir, işleminizin tamamlandığından 

emin olunuz.  
 

1. Online kayıt sisteminden alacağınız çıktı. 

2. TC Kimlik Kartı veya  ehliyet,  pasaport  vb.  adayın soğuk  damgalı  fotoğrafının bulunduğu  

resmi kimlik belgesi 

3. TYT sonuç belgesi fotokopisi 

4. Kurşun kalem (resim yapmaya uygun) 

5. Yumuşak silgi 

6. 50 x 70 ebadında duralit veya mukavva altlık (4mm.lik) 

7. Sınavda kullanılacak kağ ıtlar sın av sırasın da verilecektir. 

 

Danışma Adresi:  

Uludağ Üniversitesi,  

Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,  

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, D Blok  

Görükle Kampusu  Nilüfer/ BURSA 

 

Bilgi için Telefon No: 0(224) 294 2550- 0(224) 294 0942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme 
 

Sınav sırasında adaylar, kendilerine verilmiş olan sınav kağıtlarında belirtilen alana Ad-Soyad ve 

aday numaralarını yazarlar. Bu bilgiler sınav sırasında gözetmenler tarafından kontrol edilip daha 

sonra bantla sıkıca kapatılır.  

 

Sınavda yapılan çizimler, her bir jüri üyesi tarafından bağımsız olarak ve ayrı ayrı değerlendirilir. 

Değerlendirme neticesinde, çizimler 0-100 puan aralığında ayrı ayrı puanlandırılır. Bir adaya ait 

çizimin sınavdan aldığı puan, bütün jüri üyelerinden aldığı puanların ortalamasıdır.  

 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI KAPSAMI VE İÇERİĞİ: 
 

Sınav Tarihi: 6 Eylül 2021, Saat: 10:30 

 

Özel Yetenek Sınavında, jürinin belirleyeceği bir konuda: 

 

“Bellekten karakalem desen çalışması 

VEYA 

Bellekten ve gözleme dayalı karakalem desen çalışması” 

 

Çizgisel veya lekesel (ışık–gölge) tekniğe göre yapılacaktır. 

Sınav konusu, sınav sabahı jüri tarafından belirlenip, sınav esnasında adaylara duyurulacaktır. 

 

NOT: Sınav süresi sınav başlangıcında jüri tarafından adaylara duyurulacaktır.  
 

http://ozelyetenek.uludag.edu.tr/
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Jüri, desen değerlendirme sürecinde aşağıdaki temel kriterleri göz önünde bulundurur:  

 

1. Kompozisyon (Düzenleme, konumlandırma, yerleştirme) 

2. Oran-Orantı (Proporsiyon, parçaların bütünle ve birbiriyle olan Oran-Orantı ilişkileri) 

3. Perspektif/Rakursi (Formun uzamsal olarak düzlemde perspektif kurallarına uygunluğu) 

4. Teknik olgunluk (Gerçekçi yansıtma seviyesi, çizime teknik hakimiyet, artistik nitelik) 

5. Yaratıcılık (Orijinal, sıra dışı ve sanatsal farklı bakış açısı geliştirme, bu farklılıkları ustalıkla ortaya koyabilme) 

 

Kriterlerin ağırlıkları, jüri üyeleri tarafından sınav soru tipine göre sınav sabahı belirlenir. 

 

Özel Yetenek Sınavı Puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılırlar ve elenirler. Özel 

Yetenek Sınavından 50 ve üzerinde puan alan adaylar Yerleştirmeye esas olacak puanları 

hesaplandıktan sonra en yüksek puandan başlamak üzere sıralanırlar. Üstten puan 

sıralamasına göre kontenjan sayısı kadar Asıl Liste ve Yedek Liste oluşturulur. 

 

Engelli Adaylar ve Yabancı Uyruklu Adaylar da, diğer adaylar gibi Özel Yetenek Sınavından 50’nin 

altında almaları durumunda Başarısız sayılırlar ve elenirler. 2021 YKS kılavuzunda belirlenmiş 

şartları yerine getirmeleri koşuluyla; 50’nin üstünde puan alan Engelli Adaylar ve Yabancı 

Uyruklular kendi aralarında Yerleştirme Puanına göre sıralanarak yukarıdaki tabloda belirtilen 

kontenjan kadar aday Kesin Kayıt yaptırmaya hak kazanır.  

 

NOT: Engelli Adaylar TYT sınavının Y-TYT puan kategorisinde en düşük 800 000’inci başarı 

sırasına (Y-TYT puanı başarı sırasının ilk 800 000 içinde olması gereklidir) sahip olmaları ve 

durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına 

kabul edilir. (Bkz. 05.08.2021 tarihli 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)  
 
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP), 2021-YKS Kılavuzundaki “Özel Yetenek 

Sınavı ile Seçme Yöntemi” başlığı altında belirtilen yönergeler doğrultusunda hesaplanacaktır. 

 

Özel Yetenek Sınavından alınan puan yerleştirme için tek başına belirleyici olmayıp, adayın Orta 

Öğretim Başarı Puanı, Y-TYT Puanı ve Mezun olunan okul türü gibi faktörler, yerleştirmeye esas 

olacak puanın hesaplanmasında kullanılır. Kazanan adayların Asıl ve Yedek Listelerdeki sıralaması 

2021-YKS Kılavuzunda açıklanan hesaplama yöntemine göre oluşturulur.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANININ HESAPLANMASI, 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI 
 

Özel Yetenek Sınavı Tek aşamalıdır.  

Özel Yetenek Sınavından 50 puanın altında bir puan alan adaylar Anabilim Dalına öğrenci olarak 

yerleştirilemezler (Engelli ve Yabancı Uyruklu adaylar için de bu kural geçerlidir).  

 

Adayların kesin kayıt için esas alınacak puanları hesaplanırken Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 

dikkate alınır ve adayların yerleştirmeye esas olan puanları aşağıda açıklandığı üzere hesaplanır. 

 

COVID-19 PANDEMİSİ KONUSUNDA UYARI: Covid-19 Pandemi Önlemleri 

kapsamında sınavın yapıldığı bina ve çevresinde ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı tarafından 

belirlenen veya önerilen önlemler alınacaktır. Kendiniz ve diğerlerinin güvenliği için 

lütfen sınavda ve sosyal alanlarda maskelerinizi takınız, sosyal mesafe kurallarını 

uygulayınız ve kişisel hijyen önerilerine uyunuz. Bu kurallara uymayanlar sınava alınmaz, 

sınava girmişse sınavdan çıkarılırlar. 
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YP (yerleştirme puanı) hesaplandıktan sonra adaylar, en yüksek puandan en düşük puana doğru bir 

sıralamaya konur. 

 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına öğrenci olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ilan 

edilmiş olan kontenjan kadar bir Asıl Liste ve Yedek Liste ile ilan edilir.  

 

Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, Asıl listeden kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar, kontenjan 

tamamlanana kadar Yedek listeden adaylar başarı puanı sırasına göre kayıt yaptırabilirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Halen Eğitim Fakültesi öğrencisi olup, yan alan lisans diploması almak isteyen öğrenciler 

de yetenek sınavlarına alınırlar. Bu öğrencilerin Yan Alan Lisans programı derslerini 

alabilmeleri için ilan edilen yedek listenin son sırasındaki aday kadar puan almaları zorunludur. 

 

Yerleştirmeye Esas Olan Puanın Hesaplanması  

 
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla 

çarpılarak toplamı alınacaktır. 

  
1. Özel Yetenek Sınavı Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

2. Orta öğretim başarı puanı (OBP)  

3. 2021-Y-TYT puanı (Y-TYT-P)  

(TYT sonucuna göre en az 150 puan ve ilk 800 000 Başarı Sırasında yer almak şartı ile) (Y-TYT puanı 

başarı sırasının ilk 800 000 içinde olması gereklidir). (Bkz. 05.08.2021 tarihli 2021 Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu) 

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların 

standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP 

dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki 

formül kullanılarak ÖYSP standart puanı hesaplanacaktır. 

 

 
Bu durumda her adayın bir ÖYSP standart puanı (ÖYSP – SP) olacaktır. ÖYSP – SP dağılımının 

ortalaması 50, standart sapması 10’dur. 

 

Yerleştirmeye esas olan puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

 

İSMİ YEDEKLERDE YER ALAN ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI:  

Yedek Listede olmanız durumunda, kayıt yaptırmayan adaylar yerine Yedek sırasına göre kayıt 

yaptırmanız mümkün olabilir. Bu sebeple, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi web 

sayfasından sırası gelen yedek adayların ilanlarını sürekli takip etmeniz ve Eğitim Fakültesi 

Öğrenci İşleri ile iletişim halinde olmanız önerilir.  
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a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 

uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde 

öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 

30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

 

YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x TYT – P) + (0.03 x OBP) 

 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa 

 

YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x TYT – P) 

 

2020-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı 

sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. 

Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı 

kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

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.  

 

Adayların, 2021-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına 

başvuru yapabilmeleri için Y-TYT puanı başarı sırasının ilk 800 000 içinde olması gereklidir.  

(Bkz. 05.08.2021 tarihli 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları 

ve Kontenjanları Kılavuzu)  

 

NOT: Bu kılavuz 2021 YKS Sınavı kılavuzu esas alınarak hazırlanmıştır. ÖSYM bazı 

durumlarda, yayınlanmış olan YKS kılavuzunda değişiklik yapabilmektedir, herhangi bir 

yanlışlık, değişiklik veya anlaşmazlık durumunda ÖSYM tarafından yayınlanmış, en güncel olan 

2021 YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler dikkate alınacaktır.  

 

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 

 

https://yos.uludag.edu.tr/sayfa-14-basvuru-kosullari
https://yos.uludag.edu.tr/sayfa-1047-kabul-edilen-sinav-tur-ve-puanlar
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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) 
 

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 Yönergede yer alan başvuru şartlarını 

taşıdıkları ve bütün hususları kabul ettikleri anlamına gelmektedir. 

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI  

VE GEREKLİ BELGELER 
Başvuru Koşulları 

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli adaylar için (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)) durumlarını “engelli sağlık kurulu 

raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, Y-YTY’de (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası 

dikkate alınır) en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. (Bkz. 

05.08.2021 tarihli 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları 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; 

 

http://ozelyetenek.uludag.edu.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
mailto:resimisegitimi@uludag.edu.tr
https://yos.uludag.edu.tr/duyuru-5213-tercih-basvuru-duyurusu
https://drive.google.com/file/d/12XiK_mgB5WcfSmEyl93MIheoCL2fbNcC/view
https://drive.google.com/file/d/1lQ0Fwtk1tytg-oI91CsPx-HWqgYNk1Eh/view
https://drive.google.com/file/d/1lQ0Fwtk1tytg-oI91CsPx-HWqgYNk1Eh/view
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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. 

 

mailto:resimisegitimi@uludag.edu.tr

