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Eğitimde Özgün, Düşüncede Özgür…  

 

 

PROGRAM 

ÖZEL KOŞUL 
NUMARASI 

(BKZ.) 
ÖZEL KOŞULLAR 

Bestecilik ve Orkestra Şefliği Bk. 4 

a) Bursa dışında ikamet etmekte olan öğrenciler 
için; yerleştirmeye esas alınan puan 
sıralamasında Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci 
arasında yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi 
yurtlarına sıralamasız, ücretsiz olarak kabul 
edilir. Ayrıca bu öğrencilere ücretsiz öğle yemeği 
verilir. Öğrenci yerleştirildiği bölüm/programda 
öğrenimine başarılı olarak devam ettiği sürece 
yurt hizmetlerinden ücretsiz olarak 
yararlanacaktır. İki dönem üst üste dönem 
ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması 
(GANO) 2.50'nin altına düşen öğrenciler yurt 
haklarından yararlanamayacaklardır. 

b) Yerleştirmeye esas alınan puan sıralamasında 
Türkiye genelinde 501 ile 1000 öğrenci arasında 
yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtlarında 
sıralamasız olarak yerleşme ve yurt ücretinden 
%50 indirimli olarak yararlanma hakkı verilir. İki 
dönem üst üste dönem ve/veya Genel 
Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50’nin 
altına düşen öğrenciler yurt ücretinde %50 
indirim hakkından yararlanamayacaklardır. 

Piyano Bk. 4 

a) Bursa dışında ikamet etmekte olan öğrenciler 
için; yerleştirmeye esas alınan puan 
sıralamasında Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci 
arasında yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi 
yurtlarına sıralamasız, ücretsiz olarak kabul 
edilir. Ayrıca bu öğrencilere ücretsiz öğle yemeği 
verilir. Öğrenci yerleştirildiği bölüm/programda 
öğrenimine başarılı olarak devam ettiği sürece 
yurt hizmetlerinden ücretsiz olarak 
yararlanacaktır. İki dönem üst üste dönem 
ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması 
(GANO) 2.50'nin altına düşen öğrenciler yurt 
haklarından yararlanamayacaklardır. 

b) Yerleştirmeye esas alınan puan sıralamasında 
Türkiye genelinde 501 ile 1000 öğrenci arasında 
yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtlarında 
sıralamasız olarak yerleşme ve yurt ücretinden 
%50 indirimli olarak yararlanma hakkı verilir. İki 
dönem üst üste dönem ve/veya Genel 
Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50’nin 
altına düşen öğrenciler yurt ücretinde %50 
indirim hakkından yararlanamayacaklardır. 



Türk Müziği Bk. 4 

a) Bursa dışında ikamet etmekte olan öğrenciler 
için; yerleştirmeye esas alınan puan 
sıralamasında Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci 
arasında yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi 
yurtlarına sıralamasız, ücretsiz olarak kabul 
edilir. Ayrıca bu öğrencilere ücretsiz öğle yemeği 
verilir. Öğrenci yerleştirildiği bölüm/programda 
öğrenimine başarılı olarak devam ettiği sürece 
yurt hizmetlerinden ücretsiz olarak 
yararlanacaktır. İki dönem üst üste dönem 
ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması 
(GANO) 2.50'nin altına düşen öğrenciler yurt 
haklarından yararlanamayacaklardır. 

b) Yerleştirmeye esas alınan puan sıralamasında 
Türkiye genelinde 501 ile 1000 öğrenci arasında 
yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtlarında 
sıralamasız olarak yerleşme ve yurt ücretinden 
%50 indirimli olarak yararlanma hakkı verilir. İki 
dönem üst üste dönem ve/veya Genel 
Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50’nin 
altına düşen öğrenciler yurt ücretinde %50 
indirim hakkından yararlanamayacaklardır. 

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Bk. 4 

a) Bursa dışında ikamet etmekte olan öğrenciler 
için; yerleştirmeye esas alınan puan 
sıralamasında Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci 
arasında yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi 
yurtlarına sıralamasız, ücretsiz olarak kabul 
edilir. Ayrıca bu öğrencilere ücretsiz öğle yemeği 
verilir. Öğrenci yerleştirildiği bölüm/programda 
öğrenimine başarılı olarak devam ettiği sürece 
yurt hizmetlerinden ücretsiz olarak 
yararlanacaktır. İki dönem üst üste dönem 
ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması 
(GANO) 2.50'nin altına düşen öğrenciler yurt 
haklarından yararlanamayacaklardır. 

b) Yerleştirmeye esas alınan puan sıralamasında 
Türkiye genelinde 501 ile 1000 öğrenci arasında 
yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtlarında 
sıralamasız olarak yerleşme ve yurt ücretinden 
%50 indirimli olarak yararlanma hakkı verilir. İki 
dönem üst üste dönem ve/veya Genel 
Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50’nin 
altına düşen öğrenciler yurt ücretinde %50 
indirim hakkından yararlanamayacaklardır. 

Yaylı Çalgılar Bk. 4 

a) Bursa dışında ikamet etmekte olan öğrenciler 
için; yerleştirmeye esas alınan puan 
sıralamasında Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci 
arasında yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi 
yurtlarına sıralamasız, ücretsiz olarak kabul 
edilir. Ayrıca bu öğrencilere ücretsiz öğle yemeği 
verilir. Öğrenci yerleştirildiği bölüm/programda 
öğrenimine başarılı olarak devam ettiği sürece 
yurt hizmetlerinden ücretsiz olarak 
yararlanacaktır. İki dönem üst üste dönem 
ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması 
(GANO) 2.50'nin altına düşen öğrenciler yurt 
haklarından yararlanamayacaklardır. 

 



Yaylı Çalgılar Bk. 4 

b) Yerleştirmeye esas alınan puan sıralamasında 
Türkiye genelinde 501 ile 1000 öğrenci arasında 
yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtlarında 
sıralamasız olarak yerleşme ve yurt ücretinden 
%50 indirimli olarak yararlanma hakkı verilir. İki 
dönem üst üste dönem ve/veya Genel 
Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50’nin 
altına düşen öğrenciler yurt ücretinde %50 
indirim hakkından yararlanamayacaklardır. 

 


