
 

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ 
Eğitimde Özgün, Düşüncede Özgür… 
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Öğretim Dili             :  Türkçe 
Öğretim Süresİ             :  4 Yıl 
Yüksek Lisans             :  Var 
Doktora             :  Yok 
Tezsiz Yüksek Lisans    : Yok 
                             
KURULUŞ VE TARİHÇESİ:  
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 2007-2008 akademik yılında eğitim-
öğretime başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitimi veren Oyunculuk ve Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana sanat 
Dallarından oluşmaktadır. Eğitim-Öğretim Mudanya Yerleşkesi-Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sürdürülmektedir. 
Sahne Sanatlarından Tiyatro sanatı tüm sanatların bileşkesinden oluşan çok boyutlu, kolektif bir gösteri 
sanatıdır. Oyuncusundan, yazarından, rejisöründen, dramaturgundan, tasarımcısından seyircisine uzanan 
yaşayan, dinamik bir sanattır. Dolayısıyla tiyatro eğitimi de renkli, zengin, çok boyutlu, uzun soluklu, bilimle 
bağını kopartmayan bir disiplini zorunlu kılmaktadır. Oyunculuk, oyun yazarlığı, rejisörlük, kuram, tasarım ve 
diğer gösteri sanatlarıyla eşgüdümlü, insanı merkeze alan, ulusal olduğu kadar evrensel, özgün bir eğitim 
sürecinden geçilerek ulaşılan bir disiplinle ancak çağdaş sanatçı kimliğine erişilebilir.  Oyunculuk Ana sanat 
Dalı’nın Çalışma Alanları: Ödenekli Tiyatrolar (Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları), 
Özel Tiyatrolar, Reklam, Sinema, Televizyon Filmi, Casting Ajansları, Yerel Yönetimler-Kültür Müdürlükleri ve 
Danışmanlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dolaylı Birimleri, Eğitim-Öğretim Kurumları, Halk Eğitim 
Kurumları, Dershaneler, Düzgün konuşmayı ve kendini ifadeyi (Diksiyon ve Drama’yı) temel çalışma ilkeleri 
içinde gören özel kurum ve kuruluşlar. Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana sanat Dalı’nın Çalışma Alanları: 
Ödenekli Tiyatrolar (Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları), Özel Tiyatrolar, 
Televizyon Sinema-Reklam Sektöründe Senaryo, Drama ve Metin Yazarlığı, Yerel Yönetimler-Kültür 
Müdürlükleri ve Danışmanlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dolaylı Birimleri, Eğitim Öğretim Kurumları, Halk 
Eğitim Kurumları, Dershaneler, Kendini ifadeyi (Oyun ve Drama’yı) temel çalışma ilkeleri içinde gören özel 
kurum ve kuruluşlar. Yaratıcı Yazarlık atölye çalışmaları ve kurslar. 
 
 
MİSYON: 
 
Oyunculuk ve Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana sanat dallarından oluşan Sahne Sanatları Bölümümüzün 
misyonu tiyatro alanında ulusaldan evrensele ulaşmanın, özgün bir deyiş oluşturmanın önemini bilen, kolektif 
çalışmayı ilke edinmiş, tiyatronun yaşamla, dünyayla, toplumla ve insanla sıkı ilişkisinin farkında olan, dünya 
görüşü, yaratıcı gücü, düşünsel ve duygusal donanımını geliştirmeye açık, toplumun içinde ve yanında olan 
tiyatro oyuncusu ve yazarı yetiştirmektir. 
 

 
VİZYON: 
 
Oyunculuk ve Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana sanat dallarından oluşan Sahne Sanatları bölümümüz de 
eğitim programı vizyonU, ulusal olanla evrensel olanın kesiştiği özgün, yenilikçi, bilimle iç içe, çağdaş bir tiyatro 
anlayışı doğrultusunda oluşturmuştur. 

 

İLETİŞİM 
ADRES: ŞÜKRÜ ÇAVUŞ MAHALLESİ SU DEPOSU CADDESİ NO: 29 MUDANYA/BURSA 
Telefon: 0224 5431015                                                                 Faks: 0224 5431080 
WEB: http://egtbil@uludag.edu.tr                                            e-Mail: gsfdek@uludag.edu.tr 

 
 
 
 



 

SIRA 
NO 

ANASANAT DALI BİLİM DALI PROGRAM 

1 OYUNCULUK ANASANAT DALI - Lisans 

2 DRAMA YAZARLIĞI VE DRAMATURJİ 
ANASANAT DALI 

- Lisans 

 
 
 
Başvuru Koşulları ve Değerlendirme 

 

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OYUNCULUK ANASANAT DALI İLE DRAMA 
YAZARLIĞI VE DRAMATURJİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMLARI ÖZEL 
YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALMAKTADIR.  

 

 

 BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER  
 

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).  
d) 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 İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI 

 

1) 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. 

 



 2) Başvuru şartlarını 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, Drama Yazarlığı ve Dramaturji 
Anasanat Dalı ve Resim Bölümü için, adayların istenen belgeleri 
karakas@uludag.edu.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerin 
asıllarını sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
 

 
 ENGELLİ ADAYLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI 
 

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 Ana 
Sanat 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 DEĞERLENDİRME 

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  
a) 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) Drama Yazarlığı ve Dramaturji 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.  

 
 

 


