
 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Eğitimde Özgün, Düşüncede Özgür…  

PROGRAM 

ÖZEL KOŞUL 
NUMARASI 

(BKZ.) 
ÖZEL KOŞULLAR 

Bilgisayar Mühendisliği 

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. 

İSTEĞE BAĞLI 
HAZIRLIK SINIFI 

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı 
üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl 
süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık 
programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen 
yıllara dahil değildir. 

HAZIRLIK EĞİTİMİ  
YERİ 

Bu programın İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık 
Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez 
Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda 
verilecektir. 

Çevre Mühendisliği 

 
 
 

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. 



Çevre Mühendisliği 

Bk. 24 

Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu hazırlık sınıfı 
uygulanır. Programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını 
başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık 
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 
değildir. İlgili dil için Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal 
ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine 
üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu 
belgeleyen, b) Üniversite öğretim yılı başında yapılacak ilgili 
dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci 
sınıfa alınır. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

HAZIRLIK EĞİTİMİ  
YERİ 

Bu programın İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık 
Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez 
Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda 
verilecektir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

 
 
 

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. 

İSTEĞE BAĞLI 
HAZIRLIK SINIFI 

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı 
üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl 
süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık 
programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen 
yıllara dahil değildir. 

HAZIRLIK EĞİTİMİ  
YERİ 

Bu programın İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık 
Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez 
Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda 
verilecektir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) 

 
 
 

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. 



Katkı Payı/Öğrenim 
Ücreti  

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında ikinci öğretim 
öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri tablo 
halinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
web sayfasında yer almaktadır. 

Endüstri Mühendisliği 

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. 

Bk. 24 

Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu hazırlık sınıfı 
uygulanır. Programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını 
başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık 
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 
değildir. İlgili dil için Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal 
ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine 
üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu 
belgeleyen, b) Üniversite öğretim yılı başında yapılacak ilgili 
dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci 
sınıfa alınır. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

HAZIRLIK EĞİTİMİ  
YERİ 

Bu programın İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık 
Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez 
Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda 
verilecektir. 

İnşaat Mühendisliği 

 
 
 

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. 

İSTEĞE BAĞLI 
HAZIRLIK SINIFI 

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı 
üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl 
süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık 
programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen 
yıllara dahil değildir. 



HAZIRLIK EĞİTİMİ  
YERİ 

Bu programın İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık 
Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez 
Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda 
verilecektir. 

Makine Mühendisliği 

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. 

Bk. 24 

Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu hazırlık sınıfı 
uygulanır. Programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını 
başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık 
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 
değildir. İlgili dil için Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal 
ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine 
üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu 
belgeleyen, b) Üniversite öğretim yılı başında yapılacak ilgili 
dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci 
sınıfa alınır. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

HAZIRLIK EĞİTİMİ  
YERİ 

Bu programın İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık 
Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez 
Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda 
verilecektir. 

Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 

 
 
 

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. 



Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 

Bk. 24 

Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu hazırlık sınıfı 
uygulanır. Programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını 
başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık 
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 
değildir. İlgili dil için Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal 
ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine 
üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu 
belgeleyen, b) Üniversite öğretim yılı başında yapılacak ilgili 
dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci 
sınıfa alınır. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

HAZIRLIK EĞİTİMİ  
YERİ 

Bu programın İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık 
Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez 
Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda 
verilecektir. 

Katkı Payı/Öğrenim 
Ücreti 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında ikinci öğretim 
öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri tablo 
halinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
web sayfasında yer almaktadır. 

Otomotiv Mühendisliği 

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. 

İSTEĞE BAĞLI 
HAZIRLIK SINIFI 

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler 
için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil 
hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim 
süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 

HAZIRLIK EĞİTİMİ  
YERİ 

Bu programın İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık 
Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez 
Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda 
verilecektir. 

Tekstil Mühendisliği 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. 



Tekstil Mühendisliği 

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. 

Bk. 24 

Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu hazırlık sınıfı 
uygulanır. Programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını 
başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık 
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 
değildir. İlgili dil için Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal 
ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine 
üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu 
belgeleyen, b) Üniversite öğretim yılı başında yapılacak ilgili 
dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci 
sınıfa alınır. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

HAZIRLIK EĞİTİMİ  
YERİ 

Bu programın İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık 
Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez 
Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller Yüksekokulunda 
verilecektir. 

 


