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RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

1. RESİM İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1.1. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalını Tanıtıcı Bilgiler
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Program “Genel
Kültür”, “Alan Bilgisi” ve “Öğretmenlik Meslek Bilgisi” derslerinden oluşmaktadır. Alan
dersleri Resim-İş Eğitiminin bilim ve sanat programını kapsamaktadır.
Çağdaş ve demokratik eğitim ortamında, düşünce ve girişim özgürlüğü kazandırılırken;
bilimsel, duyuşsal alanda yaratıcılığı hedeflemektedir.
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Resim-İş Öğretmeni” yani, “Görsel
Sanatlar Eğitimcisi” unvanını alarak İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev alırlar.
Anabilim Dalımız 1982 yılında eğitim-öğretime başlamış olup halen örgün eğitimde
lisans düzeyinde 350 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir.
Anabilim Dalımızda 3 öğretim üyesi ve 7 öğretim görevlisi, 6 okutman ve 2 araştırma
görevlisi ve 2547 Sayılı Kanunun 31 ve 40/a maddelerine göre görevlendirilen öğretim
elemanları ile Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde eğitim-öğretim etkinliklerini
sürdürmektedir.
2. ÖZEL YETENEK SINAVI
2.1.Özel Yetenek Sınavı Başvuru Koşulları ve İstenen Belgeler









2016-YGS’ye giren adaylardan;
Tüm adaylar için YGS’den en az 180 puan almış olması gerekmektedir.
Adaylar ön kayıt başvurularını, http://uludag.edu.tr/egitim adresinden ulaşacakları online
ön kayıt sistemi ile yapacaklardır.
Resim-İş Öğretmenliğine başvuracak adayların görme ve el-kol gibi uzuvlarında resim
yapmalarına engel durumları olmamalıdır.
Kılık kıyafetleri yürürlükteki mevzuata uygun bulunmayan aday sınava alınmayacaktır.
Koyu renk camlı gözlük, sakal gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açan
durumlarda salon başkanı, adaylara gerekli uyarılarda bulunur; kimliği hakkında şüpheye
düştüğü takdirde adayı sınava almayabilir.
I.ve II. aşama sınavlarına katılan adayların; sınav binalarına cep telefonu, fotoğraf
makinası vb. araçlar, cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla
girmeleri kesinlikle yasaktır.
İlk 60 dakikada sınavdan çıkış yasak olup, ilk 60 dakikada gelen adaylar sınava
alınacaktır.
Yabancı uyruklu aday kontenjanına başvuranların 1.aşama eleme sınavında 50 ve üstü
puan alma zorunluluğu vardır. II.Aşama sınavında ise, asilde kayıt yaptıran en son aday
kadar puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.

3. SINAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
 Nüfus cüzdanı veya ehliyet, pasaport vb. adayın soğuk damgalı fotoğrafının
bulunduğu
özel kimlik belgesi
 YGS sonuç belgesi fotokopisi
 Kurşun kalem (resim yapmaya uygun)
 Yumuşak silgi
 50 x 70 ebadında duralit veya mukavva altlık (4mm.lik)
 Sınavda kullanılacak kağıtlar sınav sırasında verilecektir.
3.1. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavının Uygulanması
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı giriş yetenek sınavları, iki ana sınavdan oluşmaktadır.
Aday öğrenciler sınav sabahı 08.30’da Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı D Blok binasında (Görükle Kampüsü)
hazır olacaklardır.
3.1.1. Birinci Aşama (Eleme) Sınavı :

26 Temmuz 2016

Saat : 09.30

Birinci aşama özel yetenek sınavı ön eleme niteliğinde olup, seçme sınavına girmeye hak
kazanacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılır. Sınav, jürinin belirleyeceği bir konuda
“bellekten kara kalem desen” çalışması olarak çizgisel veya ışık–gölge tekniğine göre
yapılacaktır.
Birinci aşama eleme sınavında alınan puanlar baraj niteliğinde olup, kesin kayıtlarla ilgili
herhangi bir aritmetik değerlendirmeye alınmayacaktır.
İkinci aşama seçme sınavına girmek için en az elli (50) puan almış olmak yeterlidir.
NOT : Birinci aşama sınavına katılmayan adaylar ikinci aşama sınavına giremezler.
3.1.2. İkinci Aşama (Seçme) Sınavı:

28 Temmuz 2016

Saat : 09.30

Eleme sınavı sonunda başarılı olan adayların katılabilecekleri bu sınav jürinin
belirleyeceği çizgisel ya da ışık-gölge tekniğine göre yapılacak kara kalem canlı modelden desen
ve/veya canlı model ve yorum konularından birini kapsayacaktır.
3.1.3. Değerlendirme:
Her iki sınavlarda değerlendirme yapılırken jüri aşağıdaki kriterleri gön önünde
bulunduracaktır.
- Kompozisyon (düzenleme, yerleştirme, biçim)
- Oran-Orantı (proporsiyon, parçaların bütünle olan ilişkisi)
- Perspektif/Rakursi (mekanda görünüş)
- Teknik olgunluk (yansıtma seviyesi)
- Yaratıcılık
NOT: Sınav süreleri sınav başlangıcında jüri tarafından adaylara duyurulacaktır.
Sınavlar, Eğitim Fakültesi Görükle Kampüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı D-Blok’da
yapılacaktır.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
4.1.Özel Yetenek Sınavı Puanının Hesaplanması, Değerlendirilmesi ve
Duyurulması
Adayların kesin kayıt için esas alınacak puanları belirlenirken II.Aşama (seçme) Özel
Yetenek Sınavlarının her iki oturumundan (canlı modelden desen, gözlem ve belleğe dayalı
desen çalışması) alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması, adayın özel yetenek
sınavından aldığı puandır (ÖYSP). Bu puanlarla adayların yerleştirmeye esas olan puanları
hesaplanır.
YP (yerleştirme puanı) belli olan adaylar, en yüksek puandan en düşük puana doğru bir
sıralamaya konur.
Kontenjanlar dahilinde örgün eğitime kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış asil ve yedek
listeleri belirlenir.
Kesin kayıtlardan sonra kontenjanlar dolmadığı taktirde yedek listeden asil listeye geçişte
puan önceliğine itibar edilir.
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.
4.2.Yerleştirmeye Esas Olan Puan
1- Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla
çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart puanı (ÖYSP-SP)
b) Orta öğretim başarı puanı (OBP) (OBP Sözel- OBP Say- OBP EA puan türlerinin en
yükseği)
c) 2015-YGS puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği)
2- 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.
ÖYSP Standart
Punaı (SP) = 10 x (

Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan dağılımının ort.
) + 50
ÖYSP Puan dağılımının standart sapması

Bu durumda her adayın bir ÖYSP bir standart puanı (ÖYSP – SP) olacaktır. ÖYSP – SP
dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
3- Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır.

3.1. Aday aynı alandan geliyorsa (örneğin, Resim-İş Öğretmenliği Programı için aday
Güzel Sanatlar Lisesinin resim alanından geliyorsa)
YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x YGS – P) + (0.03 x OBP)
3.2. Aday diğer alanlardan geliyorsa (örneğin, Resim-İş Öğretmenliği Programı için aday
genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)
YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x YGS – P)
4- 2015–ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı orta öğretim başarı puanları
ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı
programları için de uygulanacaktır. 2015-ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkı ile meslek
yüksekokulları veya Açık Öğretim Önlisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır.
5- Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacak.
NOT: Bu bilgiler 2016 ÖSYS kılavuzundan alınmıştır. Herhangi bir aksaklık durumunda 2016
ÖSYS başvuru kılavuzundaki bilgiler dikkate alınacaktır.
5. RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVLARI
TANITIM PROGRAMI
Özel Yetenek Sınavları Tanıtım Programı Tarihi: 21 Temmuz 2016

Saat : 09.30

Özel Yetenek Sınavları Tanıtım Programı Yeri: Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Uludağ
Üniversitesi Kampüsü/Görükle BURSA
1- Özel Yetenek Sınavına girecek adayların sınav ortamlarını, sınavları gerçekleştirecek
öğretim elemanlarını tanımaları sağlanacaktır.
2- Sınava giren adaylara; kompozisyon, oran-orantı, perspektif, teknik olgunluk kriterlerini
esas alan uygulamalı çalışmalar yaptırılacaktır.
3- Bu çalışmalar sırasında ayrıca, canlı modelden desen çalışması ile ilgili gerekli eleştiriler,
bellekten desen çalışması ile ilgili açıklamalar yapılarak adaylar bilgilendirilecek,
sınavlarla ilgili adayların olası soruları cevaplandırılarak aydınlatılacaktır.
4- Her aday sınav tanıtım programına sekiz (8) saat katılabilecektir.
5- Adaylar özel yetenek sınavlarındaki değerlendirme alanları ve değerlendirme ölçütleri
hakkında bilgilendirilecektir.
Danışma Adresi

: U.Ü.Eğitim Fakültesi Güzel San.Eğt.Böl.Resim-İş Eğt.A.B.D. D Blok
Görükle - BURSA

Bilgi için Telefon No : 0 224 294 2550

Fax No: 0 224 294 2551

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
KONTENJAN

Normal Örgün
Öğretim
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öğrenciler için)
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22 Temmuz
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SINAVLAR

KESİN
KAYIT

1.Aşama Eleme Sınavı
26 Temmuz ve
15-19
2.Aşama Seçme
Ağustos 2016
Sınavı
28 Temmuz 2016

DANIŞMA ADRESİ:Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Görükle Kampusu-Nilüfer/BURSA
Tel :0 224 294 25 50
Fax:0 224 294 21 99

ÖNKAYIT BAŞVURU KOŞULLARI

1) Resim-İş Öğretmenliğine başvuracak adaylardan 2016-YGS puanlarının herhangi
birinden en az 180 puan almış olmaları gerekmektedir.
2) 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
puanlarına sahip olduğunu gösteren belge. ( Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından Özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını
sağlamaları, UÜYÖS, diğer devlet üniversitelerinin düzenlemiş olduğu YÖS sınavlarından 40
ve üstü puan almış olmaları veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir
sınav türü ve puanına sahip olmaları, Fakülte/Konservatuvar tarafından yapılacak özel yetenek
sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)
(Bkz. Yabancı uyruklu öğrenciler için başvuru koşulları;
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/oidb/Yurt_Disi_Ogrenci/Turkce/bsvr-esaslari-tr.pdf )
(Bkz. Yabancı uyruklu öğrenciler için sınav tür ve puanları;
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/oidb/basliksiz_klasor/20162017%20S%C4%B1nav%20T%C3%BCr%20ve%20Puanlar%C4%B1%20v3.pdf )
3)2015-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün
yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili
katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır.
4)Önkayıt başvurularını http://uludag.edu.tr/egitim adresinden ulaşacakları online önkayıt
sistemi ile yapacaklardır.
5) Resim-İş Öğretmenliğine başvuracak adayların; 6046 Alan kodlu Sanat
(Konservatuvar-Güzel Sanatlar Liseleri) Dal Kodu 102- Resim, diğer liselerin; 6306 Alan kodlu
Sanat (Genel Lise), 6019 Alan kodlu Grafik ve Fotoğraf, 6047 Alan kodlu Sanat ve Tasarım
mezunlarının tümü online önkayıt başvurularında aynı alandan kabul edileceklerdir.

