
                            BURSA ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ       
  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

                                                 Eğitimde Özgün, DüĢüncede Özgür…                                        

 
Öğretim Dili : Türkçe  
Öğretim Süresi : 4 Yıl 
Yüksek Lisans : Var 
Doktora : Var (Resim A.S.D.) 

Tezsiz Yüksek Lisans : - 

KURULUġ VE TARĠHÇESĠ 

           Fakültemiz 95/7044 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 04.07.1995 Tarihinde Uludağ Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. 2007-2008 Eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime Resim Bölümü 
Resim Anasanat Dalı 20 öğrenci ile Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı 10 öğrenci ve 
Dramatik Yazarlık Anasanat dalı 5 öğrenci olmak üzere Fakülte toplamında 35 öğrenci alınarak başlanmasına 
03.04.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında karar verilmiştir. 2007–2008 Eğitim-öğretim yılı 
Güz Dönemi 152 Evler kampusunda tamamlanmış, Bahar Dönemini 14.02.2008’ de Mudanya’daki geçici 
binasında başlamıştır. Halen Sahne Sanatları Bölümü Fakültemize Bursa-Mudanya ilçesindeki geçici binada, 
Resim Bölümü ise Görükle yerleşkesinde tahsis edilen geçici binada eğitim-öğretim faaliyetlerini 
yürütmektedir. Seramik ve Cam Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Grafik 
Tasarımı Bölümleri için YÖK’ten izin alınmış olup fiziki ve akademik alt yapı çalışmaları sürmektedir. 
Fakültemizin yeni binası Görükle Kampüsü içerisinde yapılacak olup, Rektörlüğümüzce çalışmaları devam 
etmektedir.  Fakültemiz, Üniversitemizin Eğitim-öğretim hedeflerini, misyon ve vizyonuna uygun, yaratıcı 
yeteneklerini en üst düzeyde verime kavuşturabilen, ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası düzeyde başarı 
ile temsil edebilecek, Atatürk İlke ve İnkılaplarının aydınlığını benimsemiş genç sanatçılar yetiştirmeyi ilke 
edinmiştir. Resim Bölümü 1 Profesör,4 Doçent,1 Araştırma Görevlisi, Sahne Sanatları Bölümü 1 Profesör,1 
Doçent, 2 Dr Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, 
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 3 Araştırma Görevlisi, Grafik Tasarımı Bölümü 1 Doçent 1  Araştırma 

Görevlisi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 1 Araştırma Görevlisi’nden oluşmaktadır. Ayrıca 2547 Sayılı 
Kanunun 40/a ve 31. maddeleri uyarınca görevlendirilen  yeterli sayıda öğretim elemanı da fakültemizde 
ders vermektedir.  
           Fakültemiz; Sahne Sanatları (Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları), Resim, Endüstri 
Ürünleri Tasarımı, Seramik ve Cam Tasarımı, Grafik Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümlerinden oluşmaktadır. Fakültemizin temel amacı da, böylesine insani ve elbette soylu bir 
sanat alanında uğraş verecek, bu sanata gerek ulusal, gerek dünyasal düzeyde katkıda bulunacak sanatçılar 
yetiştirmektir. 

 
MĠSYON 
 

                              Çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme  
      yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, yurtsever 
      bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi amaç edinmiş. 
 
             Araştırma, kültürel ve sanatsal değerler yaratma işlevlerini ve topluma hizmet yükümlülüğünü       
      evrensel standartlarda yürütmeyi, ulusunun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 
      gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı görev edinmiştir. 
 

VĠZYON 

 
   Fakültemizin vizyonu; nitelikli eğitimi gerçekleştirirken uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli  
      gelişen, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek  
      gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir Fakülte olmaktır. 

 

 

 

 
                           ADRES: ġükrü ÇavuĢ mah. Su Deposu cad. No: 29 Mudanya/BURSA  
                             Telefon: 0224 5431015                        Faks: 0224 5431080 
                             WEB: http://egtbil@uludag.edu.tr e-Mail: gsfdek@uludag.edu.tr 
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    BÖLÜM 

 

ANASANAT DALI 
 

PROGRAM 

 

1 
 

Sahne Sanatları 
-Oyunculuk  

- Dramatik Yazarlık 

 

 

2 
 

Resim 
 

Resim 

 

 

3 
 

Grafik Tasarımı 
 

 
Aktif Değil 

 

 

4 
 

Seramik ve Cam Tasarımı  
 

Aktif Değil 

 

 

5 
 

Endüstri Ürünleri Tasarımı  
 

Aktif Değil 

 

 

6 
 

Tekstil ve Moda Tasarımı 
 

Aktif Değil 

 

 

7 
 

Geleneksel Türk Sanatları  
 

Aktif Değil 

 

 

BaĢvuru KoĢulları ve Değerlendirme 

 

 

  FAKÜLTEMĠZ RESĠM BÖLÜMÜ RESĠM ANASANAT DALI ĠLE SAHNE 
SANATLARI BÖLÜMÜ OYUNCULUK ANASANAT DALI VE DRAMATĠK 
YAZARLIK ANASANAT DALI LĠSANS PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAVI 
ĠLE ÖĞRENCĠ ALMAKTADIR. 
         Yayınlanacak olan 2021 YKS kılavuzuna ve Covid-19 pandemi şartlarına göre 
koşullar, sınavın uygulanması ve değerlendirme yönteminde değişiklikler 
yapılabilir. 
 
     Özel Yetenek Sınavı ön kayıtları çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilir. 

 

Sahne 
Sanatları 
Bölümü 

 1-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS’ye giren adaylardan; 

        a) Sınavın gerçekleştirileceği yıl, YKS’ye giren adaylardan Sahne Sanatları 
Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı ile Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalına 
başvuracak adaylardan o yıla ait Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 
veya üzeri TYT puanı aldığını gösteren belge, 


 

 b) Bir önceki yılın TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan o yıla ait-YKS’nin hiç 

bir oturumuna girmeden sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci 
alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş 
Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde o yıla ait YKS başvurularını 
yapmaları gerekmektedir. (Bkz. 14.05.2020 tarihli Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) Kılavuzu).

 

  c) Bir önceki yılın YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün 

yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili 
katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açıköğretim programları için de 
uygulanacaktır. (Bkz. 14.05.2020 tarihli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 
Kılavuzu).

 

 

 

 

2- Fotoğraf; Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde 

çekilmiş olmalıdır. Başvuru sırasında sistem tarafından istenecektir.  
         3-Sağlık Raporu; Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalına 
başvuracak adayların fiziksel ve ruhsal kusuru olmadığını belirtir sağlık raporu, 
(Hükümet Tabipliği, Sağlık Ocağı ve diğer kuruluşlardan alınan raporlar geçerlidir). 
Başvuru sırasında sistem tarafından PDF formatında istenecektir. 

 

 4- Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalına başvuran adayların 25 

yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. 

 

 



 YABANCI UYRUKLU ADAYLAR ĠÇĠN BAġVURU KOġULLARI 

      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 başvuracak adayların, YÖK tarafından belirlenen yurtdışından 
öğrenci kabulüne ilişkin başvuru koşulları ve yurtdışından öğrenci kabulünde Bursa 
Uludağ Üniversitesi senatosu tarafından kabul edilen sınav tür ve puanlarına sahip 
olmalarının yanı sıra düzenlenecek özel yetenek sınavından başarılı olmaları 
gerekmektedir. 

 

    BaĢvuru Ģartlarını sağlayan adayların; 

        a) http://ozelyetenek.uludag.edu.tr adresinde yer alan yabancı uyruklu aday 
başvuru bilgi formu, 
        b) Bursa Uludağ Üniversitesi senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınav 
tür ve puanlarına sahip olduğunu gösteren belge, 
        c) Mezun olduğu lise diploması, d)Kimlik/pasaport 
        e) Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf (JPEG formatında); Sahne Sanatları 
Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı, Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı ve Resim Bölümü 
için, adayların istenen belgeleri karakas@uludag.edu.tr adresine ulaştırmaları 
gerekmektedir. Belgelerin asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir.

 

     ENGELLĠ ADAYLAR ĠÇĠN BAġVURU KOġULLARI 

         1) Engelli adaylardan (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) TYT puanı 100 ve 
üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili yükseköğretim 
kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların 
puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. (Bkz. 14.05.2020 tarihli 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu). Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk 
Anasanat Dalına; başvuran adayların 25 yaşından gün almamış olmaları 
gerekmektedir.

 

 2) Başvuru şartlarını sağlayan adayların; 
           a) Fotoğraf; Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde 
çekilmiş olmalıdır. Başvuru sırasında sistem tarafından istenecektir. 
           b) Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu 
raporu/sağlık raporlarının onaylı bir örneği, başvuru sırasında sistem tarafından PDF 
formatında istenecektir. 
           c) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’ndaki Sağlık Durumu/Engel 
Bilgi Formu, Başvuru sırasında sistem tarafından PDF formatında istenecektir.

 

 

 

 

ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞERLENDĠRME 

       Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme Puanı = YP), sınavın yapılacağı yıla 
ait -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, 
TYT Puanı ve mezun olunan okul türü gibi faktörler, yerleştirmeye esas olacak puanın 
hesaplanmasında kullanılır. Kazanan adayların asıl ve yedek listelerdeki sıralaması 
sınavın yapılacağı yıla ait YKS Kılavuzunda açıklanan hesaplama yöntemine göre 
oluşturulur. 

 

    Sahne Sanatları Bölümü Yetenek Sınavı Değerlendirmesi;  

      Oyunculuk Ana Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavı, iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci 
aşama tek bölümden, ikinci aşama da dört bölümden oluşmaktadır. Birinci aşama, 
ikinci aşamaya geçiş için baraj sınavı niteliğindedir. 

      Adayların bu sınav ile barajı geçmeleri için 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan 
almaları gerekmektedir. Yerleştirmeye esas olacak puan türü yani yerleştirme puanı 
ise ikinci aşama sınavında elde edilen puanların ortalamasından oluşacaktır. Belirli 
yüzdeliklere göre hesaplaması yapılan ikinci aşama sınavı sonucunda en yüksekten 
başlayarak puan sıralaması yapılarak kontenjan sayısı (9+1=10 kişi) kadar aday sınavı 
kazanmış ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış olacaktır. Takip eden adaylar yedek 
olarak sıralanacaktır.

 

 

 

 

Bu aşamadaki değerlendirmede adayın sınav puanı hesaplanırken ÖSYM’nin 

sınavın yapıldığı yıl için belirlediği Özel Yetenek Sınavı değerlendirme ilkeleri uygulanır. 
Engelli adaylar ve yabancı uyruklular da aynı kriterlere göre değerlendirilir ancak 
kendi aralarında yerleştirme puanına göre sıralanarak kesin kayıt yaptırmaya hak 
kazanır. 

 

 

 b) Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı, iki aşama ve dört 
bölümden oluşmaktadır. 

 

 



 Sınavın ilk iki bölümünü oluşturan Yazılı İfade Becerisi, Yazım Kuralları Sınavı ile 

Yaratıcı Yazarlık Sınavından aldığı puanların ortalamasının toplamı 100 puan üzerinden 
65 puanı geçen adaylar sınavın ikinci aşamasına girmeye hak kazanırlar. Yerleştirmeye 
esas olacak puan türü dört bölüme ait sınavların puanların ortalamasından oluşacaktır. 

Belirli yüzdeliklere göre hesaplaması yapılan sınav sonucunda en yüksekten 
başlayarak puan sıralaması yapılarak kontenjan sayısı kadar (9+1=10 kişi) aday sınavı 
kazanmış ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış olacaktır. Takip eden adaylar yedek 
olarak sıralanacaktır. 

 

 Bu aşamadaki değerlendirmede adayın sınav puanı hesaplanırken ÖSYM’nin sınavın 

yapıldığı yıl için belirlediği Özel Yetenek Sınavı değerlendirme ilkeleri uygulanır. 
Engelli adaylar ve yabancı uyruklular da aynı kriterlere göre değerlendirilir ancak 
kendi aralarında yerleştirme puanına göre sıralanarak kesin kayıt yaptırmaya hak 
kazanır. 

 

 
Resim Bölümü 

1-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS’ye giren adaylardan; 

         a) 2021 YKS’ye giren adaylardan Resim Bölümüne başvuracak adaylardan 2021 
Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 veya üzeri TYT puanı aldığını 
gösteren belge, 
         b) 2020 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiç bir 
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. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu). 

 

 c) 2020-YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim 

programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları 
yarıya düşürülecektir. Bu kural, açıköğretim programları için de uygulanacaktır. (Bkz. 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu). 

 

 2-Fotoğraf; Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek 

şekilde çekilmiş olmalıdır. Başvuru sırasında sistem tarafından istenecektir.  
         3-Mezuniyet Belgesi; 
               a) Resim Bölümüne başvuracak adaylardan Genel Liseler, Meslek Liseleri, 
Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liselerinin Resim Bölümünden mezun olanlarının 
diplomasının aslı veya onaylı örneği (Bu madde 30.03.2012 tarihi itibariyle bir mesleğe 
yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen 
tarih ve öncesinde öğrenim görmüş olan adaylar için geçerlidir. İlgili ortaöğretim 
kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) 

 

 

         b) Resim Bölümüne Diğer lise çıkışlılardan diploma örneği istenmemektedir. 

Özel Yetenek Sınavı bir aşamadan oluşmaktadır. 
            Yetenek Sınavında elde ettikleri puana göre en yüksek puandan başlamak 
üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacak geri kalan 
yedek olarak ilan edilecektir. Kesin kayıt süresinin bitiminden sonra kontenjanın 
dolmadığı durumda yedek listeden asıl listeye geçişte puan önceliği dikkate alınır. 
Sınav aşamasında sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen adaylar sınava alınmazlar. 
İlgili süre içinde geç gelen adaylara ek süre verilmez. Adaylar sınav başladıktan 
sonraki ilk 30 dakika içinde sınav salonlarını terk edemezler. 

 

  Yetenek Sınavı: Jürinin belirleyeceği bir konuda "bellekten kara kalem desen" 

çalışması olarak çizgisel veya ışık - gölge tekniğine göre yapılacaktır. Bu aşamada jüri 
aşağıdaki nitelikleri göz önünde bulunduracaktır: 
 
    -Kompozisyon (düzenleme, yerleştirme, biçim) 
    -Oran-Orantı (proporsiyon, parçaların bütünle olan ilişkisi) 
    -Perspektif (mekânda görünüş) 
    -Teknik olgunluk (yansıtma seviyesi)  
    -Yaratıcılık 

 

  Yetenek Sınav Notunun Hesaplanması:Değerlendirmede adayın sınav puanı 

hesaplanırken ÖSYM’nin sınavın  yapıldığı yıl için belirlediği Özel Yetenek Sınavı 
Değerlendirme ilkeleri uygulanır. 
 
      Yetenek Sınavında adayın elde ettiği puan Sıralama-Yerleştirme Puanıdır. 

 

  Değerlendirme ve Sonuçlar: Adayların kesin kayıt için esas alınacak puanları 
belirlenirken Özel Yetenek Sınavından alınan puanı, adayın özel yetenek sınavından 
aldığı puandır. (ÖYSP). Bu puanlar dikkate alınarak ÖSYM’nin sınavın yapıldığı yıl için 
belirlediği Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme sistemi ile adayların yerleştirmeye-
sıralamaya esas olan puanları hesaplanır. 

 

   YP (yerleştirme puanı) belli olan adaylar, en yüksek puandan en düşük puana 

doğru bir sıralamaya konur ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır. 
Kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış asil ve yedek listeleri 
belirlenir. Kesin kayıtlardan sonra kontenjanlar dolmaz ise yedek listelerden asil 
listelere geçişte puan önceliğine itibar edilir. 

 

 



  Sınavlar İçin Gerekli Malzeme: 

       1) 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. Salgın nedeniyle adayların sınava gelirken yanlarında maske 
bulundurmaları gerekmektedir. Online kayıt sisteminden alacakları çıktı, nüfus 
cüzdanları ve maskesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacaklardır. 

 

 2) Resim Bölümü için; sınava girecek adayların kurşun kalem (resim yapmaya 

uygun), yumuşak silgi, 50x70 ebadında duralit veya mukavva altlık (4mm) getirmesi 
gerekmektedir. 

 

     Resim Ana Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavı Kesin Kayıt Koşulları Ve İstenen 

Belgeler: 
        2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS’ye giren adaylardan; 
          1-Resim Bölümüne; başvuracak adaylardan 2021-Temel Yeterlilik Testi (TYT) 
puanının en az 150 veya üzeri engelli öğrenciler için ise 100 ve üzeri olduğunu 
gösteren belge, 
 
         2- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, 
 
          3- Fotoğraf; Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde 
çekilmiş olmalıdır. Başvuru sırasında sistem tarafından istenecektir. 

 

 4- Mezuniyet Belgesi; 
 
             a) Resim Bölümüne; başvuracak adaylardan Liseler, Meslek Liseleri, 
Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liselerinin Resim Bölümünden mezun olan adayların 
diplomasının aslı veya onaylı örneği. (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). 
 
            b) Diğer lise çıkışlılardan diploma örneği istenmemektedir. 

 

 
 
 
 
 


