
 

VETERİNER FAKÜLTESİ 
Eğitimde Özgün, Düşüncede Özgür…  

 

 

PROGRAM 

ÖZEL KOŞUL 
NUMARASI 

(BKZ.) 
ÖZEL KOŞULLAR 

Veteriner 

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. 

 



Veteriner Fakültesi 
 

Bk. 17 

Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık 
sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki 
yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin 
programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında 
başarısız olarak programdan ilişiği kesilen 
öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim 
kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir 
programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, 
talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir 
defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl 
itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan 
puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak 
için aranan taban puanından düşük olmaması 
şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan 
birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. 

Bk. 86 
Bu programdaki öğretim dili en az %30 
İngilizce'dir. 

Bk. 740 

Bu programa, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından burs verilecektir. 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının burslarla 
ilgili duyurusunu inceleyiniz. 

 


