
  

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

 Hukuk Fakültesi 
  

Öğretim Dili  :Türkçe 

Öğretim Süresi :4 Yıl  

Hazırlık Programı    :İsteğe  Bağlı (İngilizce) 

U.Ü.Hukuk Fakültesi Bursa’nın Gemlik ilçesinin güney yakasında bulunan ve 

Uludağ Üniversitesi Asım KOCABIYIK Gemlik Yerleşkesi olarak adlandırılan,  doğa ve 

denizin iç içe olduğu güzellikler içerisinde konuşlandırılmıştır. 

 

 Fakültemiz, biri idari ikisi de eğitim binası olmak üzere toplam 5000 m² kapalı alana 

sahip mekânlarda eğitim hizmeti vermektedir. 

 

Fakültemizde kuramsal eğitim 4 adet 99 kişilik ve 2 adet 193 kişilik derslikte 

sürdürülmektedir. Ayrıca,  40 kişilik bilgisayar laboratuvarı ve toplam 120 kişi kapasiteye 

ulaşan iki adet seminer salonumuz bulunmaktadır. Dersliklerin ve seminer salonların 

tamamında internet bağlantılı bilgisayarlar, barkovizyon, ses düzeni gibi tüm teknolojik 

olanaklar mevcuttur. 

Fakültemizde ayrıca temel hukuki uygulamaların yapıldığı çağdaş normlara uygun 

bir “Duruşma Salonu” mevcuttur. 

          Fakültemizdeki Kütüphaneye ek olarak öğrencilerimizin “Görükle Yerleşkesindeki” 

Merkez Kütüphaneden yararlanma imkânları da vardır.  

 

         2013 yılında hizmete giren Asım KOCABIYIK Kültür Merkezi 360 kişilik salonu 

ile fakültemiz öğrencilerinin her türlü kültürel etkinliğinin gerçekleştirilmesine olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca adı geçen Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Öğrenci ve Personel 

yemekhanelerinde devlet destekli kaliteli öğlen yemeği verilmektedir. Bunun dışında, 

fakültemizde Öğrencilerimizin spor aktiviteleri için bir adet Halı Saha bulunmaktadır. 

 

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemiz 2. Mezunlarını Vermiştir. 

          48 kişilik son sınıf öğrencilerinden %75 (36) kişi mezun olmuştur. Bu oran mutluluk 

vericidir.           

        Mezunlarımıza verilen “Geçici Mezuniyet Belgeleri”yle yıl içinde yapılacak olan 

Hakimlik ve Savcılık, Kaymakamlık ve Noterlik sınavları yanı sıra, Dış İşleri Mensubu ve 

Yüksek Yargı Denetçi sınavlarına da katılma imkanları vardır.  

      2011-2012 Eğitim Yılı Mezunlarımızdan 4 mezunumuz başvurdukları adli yargı 

Hakimlik-Savcılık sınavını kazanarak fakültemizin gurur kaynağı olmuşlardır.  

 

      Mezunlarımızın yarısına yakını kendi seçtikleri Barolarda Avukatlık Stajına 

başlamışlardır. 

2013 yılı Eylül ayında Mezunlar Derneğimizi kurarak mezunlarımızın iş hayatlarındaki 

başarılarını izleme programı uygulamaya konulmuştur. 

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında 1.sınıfa 200 kontenjan karşılığı ve beş okul 

birincisi olmak üzere 205 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Ayrıca DGS kanalıyla 10 öğrenci 

alınmıştır. Böylece toplam öğrenci sayımız 722’ye ulaşmıştır. 

 

 

 



 

Fakültemizin Temel Amacı: Fakültemiz çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış; 

araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş; kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip; 

ülkemizin sorunlarının üstesinden gelebilecek çağdaş bilgilerle donatılmış hukukçular 

yetiştirme gayesi ile; mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan;  kendisini sürekli olarak 

yenileyip geliştiren ve adalet ilkesini özümsemiş özde hukukçular yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

 Fakültemizde eğitim süresi 8 yarıyıldır,  dolayısıyla 4 yıl olup, Zorunlu Yabancı   Dil 

Hazırlık Programı 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren isteğe bağlı olarak 

uygulanmaktadır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizden yabancı dil hazırlık sınıfını seçenler 

U. Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulunda bir yıl süreyle İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık 

Sınıfında İngilizce eğitim görmektedirler. Başarılı olanlar I. Sınıf müfredatındaki 5(i)-

İngilizce I-II derslerinden muaf tutulmaktadır. 

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle fakültemizde öğretim elemanı başına 

düşen öğrenci sayısı (Hazırlık hariç) 20 olup, bu bağlamda bir “Butik Fakülte” niteliğinde 

olan Fakültemizin eğitim–öğretim süreci de son derece dinamiktir ve gerekli uygulamayı 

mümkün kılmaktadır. 

Fakültemizde özellikle uygulamalı eğitim, bir taraftan seminer ve periyodik 

konferanslar içerirken, diğer taraftan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Barosu 

Başkanlığında, dolayısıyla Adli Mercilerde yargı süreci uygulamasını yakından tanıma ve 

öğrenme imkanı bulunmaktadır. 

Fakültemizde yarıyıl ve kredili eğitim sistemi uygulanmakta ve öğrencilerin 

başarısında aşağıdaki Bağıl Değerlendirme Sistemi kriterleri uygulanmaktadır: 

-(BDKS) Bağıl Değerlendirmeye Katma Sınırı  -20  

-(HBAS) Ham Başarı Notu Alt Sınırı               -40 

-(YSSL) Yarıyıl Sonu Sınav Limiti                 -50  

 

2013-14 Tavan puanı   :455,04920  

2013-14 Taban puanı   :415,59707 

Başarı Sırası   :18.338 

Puan Türü   :TM-2 

İletişim           

Adres  : Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gemlik - Bursa 

Telefon :0 224 513 80 03    

Faks  :0 224  513 60 06 

Web  : http://hukuk.uludag.edu.tr/     

 e-mail :                                    

 

 


