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Bilim Üniversitesi... 
Her dört öğrenciden biri yüksek lisans 

veya doktora öğrencisi...

Akademisyen Başına 12 Lisans 
Öğrencisi...

Tüm öğrencilere laboratuvar 
olanaklarından yüksek oranda ve 
eşit ölçüde faydalanma imkânı...



ÖZELLİKLE SİZLERİN 

ÜLKEMİZİN VARLIĞI VE BÜYÜMESİ

EĞİTİMİ VE BAŞARISINA BAĞLIDIR.
PROF. DR. ARIF KARADEMIR

Rektör 



Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), siz gençler 
gibi dinamik bir üniversitedir. Yurt içi ve 
yurt dışında farklı üniversite ekollerinde 
yetişmiş, donanımlı, alanlarında öncü ve 
motivasyonu yüksek akademisyen kadrosu 
ile Üniversitemiz öğrencilerine yüksek 
kalitede eğitim hizmeti vermektedir.

BTÜ; özellikle teknik alanlarda ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu, eğitim-öğretim ve 
araştırma stratejisini tematik üniversite 
anlayışına göre yapılandırmaktadır. YÖK 
tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistemler” 
konusunda ihtisaslaşacak üniversite seçilen 
ve Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversiteleri İlk 50 Listesinde yer alan BTÜ, 
yoğun talep gören bölümlerini kontrollü 
şekilde açarak kontenjanlarını tam dolduran 
seçkin devlet üniversiteleri arasına girmenin 
gururunu yaşamaktadır.

Son teknolojiye sahip cihaz ve donanımlardan 
oluşan zengin laboratuvarlarımız, bir 
taraftan sanayinin ihtiyaçlarına cevap 
vermekte, diğer taraftan da çok sayıda 
projeyle akademik çevrelerin takdirini 
kazanarak seçkin bilim insanlarının aramıza 
katılmasını hızlandırmaktadır. BTÜ, sizlere 
çağdaş laboratuvar imkânı ve bilim olanakları 
ile eşsiz bir araştırma ortamı sunmaktadır.

18 organize sanayi bölgesiyle çok çeşitli 
sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan 
Bursa’da öğrencilerimiz lisans eğitimleri 

boyunca sanayiye yönelik teknik gezi ve 
staj imkânlarından faydalanırken kariyer 
planlaması desteği, girişimcilik, yabancı 
üniversiteler ile ortak eğitim programları 
ve uluslararası öğrenci değişim programları 
gibi olanaklardan da yararlanmaktadır. 
BTÜ öğrencileri “Proje Tabanlı Sektörel 
Eğitim Programı” (BTÜ-SEP) ile 8 dönemlik 
üniversite eğitiminin en az bir dönemini 
sektörde anlaşmalı firmalarda ya da BTÜ 
laboratuvarlarda uygulama ile tamamlayarak 
mezuniyet sonrasında donanımlı birer 
mühendis olarak çalışma hayatına güvenle 
adım atabilmektedirler.

Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz 
Osmanlı’ya beşik olmuş bu tarihi şehrin 
stratejik coğrafi konumu, zengin kültür-sanat 
etkinlikleri ve doğal zenginliklerinden doğan 
avantajlarından da faydalanabileceklerdir.

BTÜ, bir “Teknik Üniversite”den beklendiği 
gibi sanayinin gereksinimlerine göre eğitim-
öğretim ve AR-GE çalışmalarını yürüten, 
mezunları yüksek oranda tercih edilen, eğitim 
yaptığı alanlarda markalaşmış ve çözümler 
üreten modern bir merkez olma yolunda 
kararlı ve hızlı mesafe almaktadır.  Bizi tercih 
eden siz sevgili gençlerimiz en son bilgilerle 
donatılmış, yoğun uygulama ve stajlarla 
pratiği gelişmiş, problem çözen, analitik 
düşünen, kendine güvenen, girişimci ve 
sektörde yoğun talep gören dünya vatandaşı 
ve mühendisleri olarak yetişeceksiniz. 

rektör’den
Sevgili Öğrenciler,



FAKÜLTELER 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomühendislik
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği*
Fizik*
Gıda Mühendisliği
Harita Mühendisliği*
İnşaat Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Lif ve Polimer Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Matematik
Mekatronik Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Orman Fakültesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Orman Mühendisliği Bölümü
Peyzaj Mimarlığı*

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Sosyoloji
Psikoloji
İşletme*

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Şehir Bölge Planlama Bölümü

Denizcilik Fakültesi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü2

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 
Bölümü2

İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü*
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü*
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü*



ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akıllı Sistemler Mühendisliği (YL)

Biyokompozit Mühendisliği ABD (YL)

Biyoteknoloji ABD (YL, D)

Çevre Mühendisliği ABD (YL)

Elektrik - Elektronik Mühendisliği ABD 
(YL,D)

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD (YL, D)

Gıda Mühendisliği ABD (YL)

İleri Teknolojiler – Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği ABD (YL, D)

İnşaat Mühendisliği ABD (YL, D)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz, İÖ)

Kent Ormancılığı ABD (YL)

Kentsel Tasarım (YL)

Kimya ABD (YL, D)

Kimya Mühendisliği ABD (YL, D)

Lif ve Polimer Mühendisliği ABD (YL, D)

Makine Mühendisliği ABD (YL, D)

Mekatronik Mühendisliği ABD (YL, D)

Orman Endüstri Mühendisliği ABD (YL, D)

Orman Mühendisliği ABD (YL, D)

Orman Ürünleri ABD (YL)

Orman Ürünleri (İngilizce) (YL)

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası Ekonomi Politikası ABD 
(Disiplinlerarası) (YL)

Uluslararası Ekonomi Politikası 
(Disiplinlerarası) (Tezsiz YL)(İkinci Öğretim)

YÜKSEKOKUL
Yabancı Diller Yüksekokulu 
(Hazırlık Sınıfı Eğitimi)

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Bursa Teknoloji Transfer Ofisi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordi-
natörlüğü
BTÜ Laboratuvar Altyapı Bilgi Sistemi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Birimi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merk.
Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama 
ve Araştırma Merkezi
Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uyg. 
ve Arş. Merk.
Otomotiv Uygulama ve Araştırma Merk.

 
*Henüz öğrenci alımına başlanmamıştır. 
(YL) Yüksek Lisans, (D) Doktora programını ifade 
etmektedir.



Üniversitemiz akademik, bilimsel çalışma 
ve eğitim faaliyetlerini; Mimar Sinan ve 
Yıldırım Yerleşkelerinde toplam 99.480 
m² açık ve 83.915 m² kapalı alan üzerinde 
sürdürmektedir.

Bursa merkez ilçesi Kestel’de bulunan 
1.537.928 m² yüzölçümlü ana kampüs 
alanımızda plan-proje ve inşa hazırlık 
çalışmaları sürdürülmektedir.

BTÜ’DE YAŞAM

2 BESLENME
Üniversitemiz bünyesinde Mimar Sinan 
ve Yıldırım Yerleşkesinde birer adet 
olmak üzere toplam 1500 kişi kapasiteli 
iki adet yemekhane ve üç adet kafeterya 
öğrencilerimize hizmet sunmaktadır.

4 PSIKOLOJİK DANIŞMA 
VE REHBERLİK

Psikolog eşliğinde psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik hizmetleri verilmekte; öğrencilerin 
duygusal, davranışsal ve akademik gelişimlerine 
katkıda bulunmak, ruhsal problemlerine çözüm 
bulmak ve mesleki alanda gelişimlerine destek 
olmak amacıyla bireysel ve grup terapileri ile 
seminerler düzenlenmektedir.

1

3 SAĞLIK

Öğrencilere ve Üniversite personeline Hemşirelik 
Kanunu’nda belirtilen yetki ve sorumluklar 
çerçevesinde gerekli acil tıbbi tedavi ve ilk yardım 
uygulamalarının sunulduğu revir hizmetleri 
Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkelerinde 
verilmektedir.

KAMPÜS 
VE YERLEŞKELER



6

7

ENGELLİ BİRİMİ

Üniversitemiz Engelli Birimi, engelli 
öğrencilerin akademik hayatlarını 
kolaylaştırmak ve sosyal, kültürel, sportif 
faaliyetlere katılımlarını sağlamak amacı ile 
uygun koşulları sağlamakta ve karşılaşılan 
sorunları tespit edip ortadan kaldırarak 
kampüs yaşamını tüm engel gruplarına göre 
uygun hale getirmek üzere engelli danışma 
ve destek hizmetleri vermektedir.

5 SPOR
Yıldırım Yerleşkesi’nde kapalı spor salonu 
(3.645m²)  öğrencilerimiz hizmetindedir. 
Aynı zamanda kampüsümüz içerisinde halı 
sahamız bulunmaktadır.
Öğrencilerimizin oluşturduğu basketbol, 
voleybol, futbol, futsal, yüzme, masa tenisi, 
tenis, güreş, okçuluk, satranç, boks, tekvando 
ve oryantiring takımları Üniversitemizi 
Türkiye Şampiyonalarında başarıyla temsil 
etmektedirler.

Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda 
öğrenci toplulukları ile koordineli olarak 
düzenlenen sergiler, tiyatro gösterileri, 
geziler, konferanslar ve benzeri etkinliklerle 
öğrencilerin ders dışında kalan boş 
zamanlarını değerlendirmesi, sosyal ve 
kültürel gelişimlerine katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır.

KÜLTÜR SANAT

8
Üniversitemiz öğrencileri tarafından Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan 
topluluklar, öğrencilerin sosyal - kültürel etkinliklere 
katılımını arttırmak ve boş zamanlarını değerlendirmek 
amacıyla; bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında faaliyet 
göstermektedir. Üniversitemizdeki lisans öğrencilerinin 
%60’ına yakını bu topluluklarda aktif olarak görev 
almaktadır. 

ÖĞRENCİ 
TOPLULUKLARI



BTÜ-SEP Modeli
BTÜ-SEP sınıf/laboratuvar dersleri dışında, ilgili sektörle ortak projelendirilmiş, 
birlikte yönetilen ve işyerinde uygulanan bir eğitim modelidir. Bu modelde 
öğrencilere, okulda öğrendiği temel akademik bilgileri ve kavramları sahada 
tanıma ve uygulama fırsatı sunulur. 

Temel bilgiler saha çalışmalarıyla birlikte yeniden anlamlandırılır. Modelin 
hazırlık sürecinde seçkin firmaların insan kaynakları ve Ar-Ge birimleri ile 
görüşülmüş, benzer ortak eğitim modellerini uygulamakta olan yurtiçi ve yurtdışı 
üniversitelerdeki işleyiş incelenmiş, öğretim üyelerimiz ile istişarede bulunularak 
BTÜ-SEP modelinin son hali verilmiştir.



BTÜ-SEP

Bursa Teknik Üniversitesi’nin geliştirdiği ve tüm lisans 
programlarında uyguladığı işyeri eğitim modelidir. 

BTÜ-SEP ile öğrenciler sekiz dönemlik lisans 
eğitimlerinin bir dönemini tam zamanlı bire bir 
çalışma ile sektörde (anlaşmalı firmalarda) ya da 
laboratuvarlarda uygulama ile geçirmektedirler. 
Öğrencilerin sektördeki çalışmaları belirlenen bir proje 
üzerinden gerçekleşmekte, öğrencinin gelişimi firma 
yetkilileri ve üniversite işbirliği ile takip edilmektedir. 
Laboratuvar çalışmaları ise üniversitemizde yürütülen 
projelerde öğrencilerin tam zamanlı olarak bir dönem 
boyunca çalıştırılması esasına dayanmaktadır.

Sektörel eğitimin devamı olarak son dönemde 
öğrencilerin yaptıkları bitirme projeleri de SEP eğitimi 
aldıkları işletmenin bir probleminin çözümü üzerine 
olmaktadır.

BTÜ-SEP ile Donanımlı Mezunlar
Proje tabanlı SEP ile öğrenciler teorik bilgilerini 
uygulama becerisine dönüştürerek mezuniyet 
öncesinde çalışma tecrübesi edinebilmektedir. İş 
dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve kazanımları lisans 
eğitimi kapsamında edinen öğrenciler çalışacakları 
sektörü tanıma avantajı ile uygulama becerisine sahip 
donanımlı mezunlar olarak yetiştirilmektedir.

Bursa Teknik Üniversitesi proje 
tabanlı Sektörel Eğitim Programı 
ile çalışma hayatına hazır 
mezunlar veriyor…



Erasmus Değişim Programı
Avrupa Birliği ve program ülkelerindeki üniversiteler arasında öğrencilerin eğitim ve staj hareketliliğinden, 
öğretim üyelerinin ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden faydalanabildiği programdır.

Anlaşma imzaladığımız üniversitelerden bazıları; 
ALMANYA RWTH Aachen University 
İTALYA Politecnico Di Bari
ÇEK CUMHURİYETİ Technical University of Liberec
LETONYA Ventspils University College  
FİNLANDİYA University of Helsinki
PORTEKİZ Polytechnic Institute of Coimbra

Mevlana Değişim Programı
Türkiye’de eğitim veren yükseköğretim kurumları ile Avrupa Birliği dışındaki tüm dünya üniversiteleri 
arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kapsamaktadır. Üniversitemiz tüm dünyadan kırka yakın 
üniversite ile Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamak üzere görüşmelerini sürdürmektedir.    

Farabi Değişim Programı
Ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle protokoller imzalanmıştır.

EĞİTİM
OLANAKLARI
Bursa Teknik Üniversitesi bir dünya üniversitesi olma amacıyla öğrencilerine farklı akademik ve 
kültürel ortamlarda yetişme fırsatı sunmaktadır. Bu doğrultuda üniversitemiz uluslararası ortak 
lisans programlarının yanısıra, 25’ten fazla ülkeden 100’e yakın üniversite ile öğrenci değişim pro-
gramı uygulamalarını sürdürmektedir.  

Öğrenci Değişim Programları



Bilgisayar Laboratuvarlarımızda mühendislik alanlarında en etkili; Solidworks, TRNSYS, Catia v5 R19, NX 8.5, An-
sys v15, Matlab R2014b, Floefd, FCHART, Msc ADAMS 2011, Car Maker, Autocad ve Abaqus v6.13 gibi programlar 
öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Öğrencilerimiz kurumsal e-posta adresleri ile dünyadaki EDUROAM üyesi olan üniversitelerin kablosuz ağ hiz-
metleri ile Autodesk ve Microsoft ürünlerinden ücretsiz faydalanabilmektedir.

Kütüphane
Öğrencilerimiz; okuma salonları, grup ve bireysel çalışma odalarının bulunduğu kütüphanemizde 10.250 basılı 
kitap ve 30.000’den fazla bilimsel dergi ve kitaba online ulaşabilme imkanına sahiptir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Öğrencilerimiz; KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi dersleriyle bir yandan iş 
fikri oluşturmayı öğrenmekte, diğer yandan da KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği’nden yararlanabilmektedir. 

Yatay Geçiş 
Üniversiteler arası ve üniversite 
içinde bölümler arası yatay geçişler; 
Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili 
yönetmelik ile senato tarafından 
kararlaştırılan usul - esaslar ve 
ilan edilen kontenjanlara göre 
gerçekleşir. Karma veya yabancı 
dilde eğitim-öğretim yapılan pro-
gramlara yatay geçiş için öğrencinin 
dil yeterlilik şartlarını sağlaması 
gereklidir. 

Yandal 
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 
(AGNO) ve diğer koşulları taşıyan 
istekli öğrencilere kendi lisans pro-
gramlarına ek olarak sağlanan ser-
tifika programıdır. Yandal programı 
ayrı bir lisans programı anlamına 
gelmez. Yandal programlarına kayıt, 
ilgili yönetim kurullarınca belirle-
necek kontenjanlarla sınırlıdır. 

Çift Anadal
AGNO ve diğer koşulları taşıyan 
istekli öğrencilere kendi lisans 
programlarına ek olarak Çift Anadal 
Programlarına devam etmelerine ve 
ikinci bir lisans diploması almaları-
na imkân sağlanır. ÇAP’a kayıt, ilgili 
yönetim kurullarınca belirlenecek 
kontenjanlarla sınırlıdır. 

BİLİŞİM
OLANAKLARI



FA
KÜL
TE
LER *Henüz öğrenci alımına başlanmamıştır.



M Ü H E N D İ S L İ K  V E
D O Ğ A  B İ L İ M L E R İ

F A K Ü L T E S İ
B i l g i s a y a r  M ü h e n d i s l i ğ i

B i y o m ü h e n d i s l i k

Ç e v r e  M ü h e n d i s l i ğ i

E l e k t r i k  E l e k t r o n i k  M ü h e n d i s l i ğ i

E n d ü s t r i  M ü h e n d i s l i ğ i

E n e r j i  S i s t e m l e r i  M ü h e n d i s l i ğ i 2

F i z i k *

G ı d a  M ü h e n d i s l i ğ i

H a r i t a  M ü h e n d i s l i ğ i *

İ n ş a a t  M ü h e n d i s l i ğ i

K i m y a

K i m y a  M ü h e n d i s l i ğ i

L i f  v e  P o l i m e r  M ü h e n d i s l i ğ i

M a k i n e  M ü h e n d i s l i ğ i

M a t e m a t i k

M e k a t r o n i k  M ü h e n d i s l i ğ i

M e t a l ü r j i  v e  M a l z e m e  M ü h e n d i s l i ğ i





ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 220.301 / 140.715
Öğrenci Kontenjanı: 50 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

ÇEVRE
MÜHENDİSLİĞİ

Çevre Mühendisliği Bölümü; hava, 
su, toprak kirliliği başta olmak 
üzere çevresel problemlerin 
önlenmesi, kirliliğin kaynakta 
azaltılması, oluşan kirliliğin 
arıtılması konularında hizmet 
vererek, sürdürülebilir bir çevrenin 
oluşturulmasında sanayi ve ulusal-
uluslararası yönetimlerle beraber 
çalışmaktadır. 

Bölüm bünyesindeki modern 
ekipmanlarla donatılan 
laboratuvarlar, öğrencilerin eğitimi 
ve bilimsel araştırma çalışmalarında 
kullanılırken, kamu ve özel 
kuruluşların analiz ihtiyacını da 
karşılamaktadır.

Bölüm öğretim üyeleri: toprak 
kirliliği, yeraltı suyu ve arıtımı, kalıcı 
organik kirleticilerin çevresel akıbeti 

ve etkileri, yasaklı ve modern 
pestisitlerin çevresel akıbetlerinin 
belirlenmesi, iç ortam ve dış ortam 
hava kalitesi, tekstil endüstrisi atık 
sularından renk giderimi, atıksu 
arıtma tesisleri işletme problemleri 
için çözüm üretilmesi, arıtılabilirlik 
çalışmaları, sızıntı sularının arıtımı 
gibi konularda çalışmalarını 
sürdürmektedirler.

Çevre Mühendisliği 
Bölümü, Bursa 
Teknik Üniversitesi 
Doğa Bilimleri, 
Mimarlık ve 
Mühendislik 
Fakültesi 
bünyesinde 2010 
yılında kurulmuştur. 
2015-2016 eğitim-
öğretim yılından 
itibaren lisans 
programına öğrenci 
almaktadır.



ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 81.967 / 43.544
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi) 
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

Bölümün başlıca hedeflerinden 
biri de, yeni teknolojiler üretmek 
amacıyla akademik ve sanayiye 
dönük araştırmalar yaparak hem 
Bursa sanayisine hem de ülke 
ekonomisine katkı sağlamaktır.



Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü, 
gelişmiş sanayisi ve konumu itibariyle 
Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olan 
Bursa’da oluşturacağı bilgisayar destekli 
derslikleri ve modern laboratuvar 
cihazları ile lisans öğrencilerini, proje 
destekli AR-GE laboratuvarları ile 
lisansüstü öğrencilerini günümüz 
teknolojisine katkı sağlayacak yetkin 
Elektrik Elektronik Mühendisleri olarak 
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü 2015-
2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 
lisans ve yüksek lisans eğitimine 
başlamıştır. Akademik kadromuz genç, 
dinamik ve her biri alanında yetkin 
öğretim üyelerinden oluşmaktadır. 
Bölümümüz Elektrik Mühendisliği ve 
Elektronik Mühendisliği olmak üzere iki 
anabilim dalından oluşmaktadır. Bölüm 
öğretim üyelerinin yer aldığı çalışma 
grupları ulusal (TÜBİTAK, SAN-TEZ vb.) 
ve uluslararası projeler yürütmektedir.
Öğrenciler, dört yıllık öğrenimlerinin 
sonunda, Elektrik-Elektronik Mühendisi 

ünvanıyla mezun olurlar. Bursa Teknik 
Üniversitesi, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nün amacı, 
temel mühendislik bilgilerini, çağdaş 
öğretim metotları ile sunarak, ulusal 
ve uluslararası Elektrik Elektronik 
Mühendisliği bölümleri arasında öncü 
bir rol oynamak, ayrıca endüstrinin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
yetkinlikte, her yönüyle donanımlı 
Elektrik Elektronik mühendisleri 
yetiştirmektir. 

Yüksek teknolojiye sahip 
laboratuvarlarda çalışma imkânına sahip 
olacak olan öğrencilerimiz, Bursa’da 
ve yakın çevresinde yer alan sanayi 
alanlarında kolayca staj yapma fırsatını 
yakalayacaklar ve bu tecrübeleri ile hem 
elektrik hem de elektronik alanında 
aktif çalışma olanağı bulabileceklerdir. 

ELEKTRİK
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ



ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 182.195 / 147.282
Öğrenci Kontenjanı: 55 (+5 yabancı uyruklu)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Yok
Eğitim Dili: Türkçe                                     
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans



“Gıda Mühendisliği; 
gıdaların işlenmesi, 

saklanması, 
taşınması, yeni 

gıdaların üretilmesi 
ve geliştirilmesinde 

uygulama alanı bulan 
bir mühendislik 

dalıdır.”

BTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyeleri; gıda reolojisi, yeni ürün geliştirme, 
çerez gıdalar, gıda teknolojisi, fonksiyonel 
gıdalar, gıda kalite kontrolü, enstrümantal 
gıda analizleri gibi konularda bilimsel 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Gıda 
Analiz, Gıda Mikrobiyolojisi ve Kromatografi 
Laboratuvarı’nda bilimsel araştırmalar 
sürdürülürken, sektörün Bursa’da faaliyet 
gösteren firmalarına yönelik kırkın üzerinde 
test ve analiz yapılabilmektedir.

Bursa Teknik 
Üniversitesi Doğa 
Bilimleri Mimarlık 
ve Mühendislik 
Fakültesi 
bünyesindeki 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü 2015-2016 
eğitim-öğretim 
yılından itibaren 
lisans öğrencisi 
almaya başlamıştır.

GIDA
MÜHENDİSLİĞİ



İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ



2010 yılında kurulan BTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümü, 
Üniversitemizin Yıldırım 
Yerleşkesi’nde yer almaktadır. 
2014-2015 akademik yılında 
lisans programına öğrenci 
alarak eğitim-öğretim hayatına 
başlamış genç, dinamik ve 
gelişime açık bir bölümdür. 

İnşaat Mühendisliği,evrensel 
olarak mühendisliğin temeli 
kabul edilmektedir. Bölümümüz 
de mesleğin bu köklü geçmişine 
yakışır şekilde bir taraftan 
modern laboratuvar altyapısını 
kurarken, diğer taraftan akademik 
personel ve fiziki altyapı yönünden 
sürekli gelişme halindedir. 

Bölümde 2014-2015 öğretim 
yılından itibaren lisans programına, 
2015-2016 öğretim yılından itibaren 
de tezli yüksek lisans programına 
öğrenci alınmaya başlanmıştır. 
Bölüm altyapısını geliştirmek üzere 
2016 yılı içinde hizmete giren ve 
modern cihazlarla donatılan Yapı 
Malzemesi Laboratuvarı hem 
öğrencilerin eğitimi hem de proje, 
uygulama ve araştırma-geliştirme 
çalışmalarında kullanılırken 

kamu ve özel kuruluşların test 
ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. 
Mukavemet ve yapı statiği 
laboratuvarı da 2016 yılı sonunda 
öğrencilerimizin eğitimi için 
hizmet vermeye başlamıştır.

Bölüm öğretim üyeleri; yapı 
ve deprem mühendisliği, bet-
onarme-çelik-prefabrik yapıların 
tasarımı, yapı malzemeleri ve beton 
mühendisliği, yüksek performanslı 
betonlar, özel betonlar, yapısal 
hasarlar, onarım-güçlendirme, 
riskli yapılar, depreme dayanıklı 
yapı tasarımı gibi konularda 
çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Bölümün ana hedefi: 
Araştırma üniversitesi misyonuna 

sahip Bursa Teknik Üniversitesi’nin 
hedefleri doğrultusunda, üretken, 

takım çalışması yapabilen, 
meslek etiğine sahip, çevreye 

duyarlı, iletişim becerisi yüksek 
ve araştırmacı yönü gelişmiş, 

tasarım ve uygulama becerilerine 
sahip, yenilikçi, girişimci, 

sorgulayıcı, analitik düşünebilen, 
yaratıcı, sürekli öğrenmeye ve 
kendini geliştirmeye yatkın ve 
diğer profesyonel mühendislik 
hizmetlerini verebilecek inşaat 
mühendisleri mezun etmektir.

ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 76.971 / 59.530
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
BTÜ-SEP Uygulaması: Var



ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 97.194 / 63.588
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Zorunlu
Eğitim Dili: %70 Türkçe, %30 İngilizce
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

MEKATRONİK
MÜHENDİSLİĞİ



Mekatronik Mühendisliği; makine, elektronik ve bilgisayar 
teknolojilerinin sinerjik birleşiminden oluşan ve bu sistemler 
ile gelişmiş ürün, işlem ve sistemleri kurmak için ürünlerin 
dizaynı ile ilgilenen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.

LISANS PROGRAMI, MEKATRONIK 
MÜHENDISLIĞI ALANINDA ULUSAL 
VE ULUSLARARASI GEREKSINIMLERE 
CEVAP VEREBILECEK ŞEKILDE MESLEK 
DERSLERININ YANINDA SOSYAL IÇERIKLI 
DERSLER ILE PLANLANMIŞTIR.  

Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliği Bölümü, üniversite-sanayi 
işbirliğini en üst seviyede sağlayabilmek 
ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikte 
mühendisler yetiştirmek misyonu ile 2012 
yılında kurulmuştur. 

Bölüm öğretim üyelerimiz, Bursa 
ile yakın bölgesinin ve Türkiye’nin 
endüstriyel gelişimine destek vermek 
amacıyla, çalışma konularını ve alanlarını 
sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek konular olarak belirlemişlerdir. 
Robotlar ve akıllı sistemler, insansız hava-
uzay-deniz sistemleri için mekanik hareket 
planlaması ve kontrolü, yüksek güvenlikli 
kriptolu sistemler, yapay ve hesaplamalı 
zeka, enerji depolama sistemleri, hidrolik 
sistemler, biyomekanik gibi konular bölüm 
öğretim üyelerinin temel çalışma ve 
araştırma başlıklarından bazılarıdır. 

Bölümde; 
eğitim faaliyetleri 

ile uluslararası 
rekabete hazır, her 

türlü donanıma 
sahip, uygulamalı 

eğitim almış, 
endüstri-sanayi ile 

bağları gelişmiş, 
kurumsal kültürü 

ve kimliği 
güçlü, teori ve 
pratiği dengeli 

mühendisler 
yetiştirmek 

öncelikli hedeftir.



Bölüm misyonumuz: eğitim alanında 
mesleğin gerektirdiği modern 
mühendislik bilgileri ile donatılmış, 
sanayi problemlerinin çözülmesi 
için gerekli bilgi, beceri, mesleki ve 
etik sorumluluğa sahip mühendisler 
yetiştirmek, bilimsel alanda ise 
gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı 
araştırmalar ile bilim ve teknolojinin 
ülkemizde ve dünyada gelişmesine 
katkıda bulunmaktır.

Kimya Mühendisliği, 
malzemelerin 
kimyasal yapılarının, 
enerji içeriklerinin 
veya fiziksel 
hallerinin değişime 
uğradığı aşamaların 
geliştirilmesi ve 
uygulanması ile 
ilgilenen engin ve 
çok yönlü bir temel 
mühendislik dalıdır.

KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 160.686 / 102.236
Öğrenci Kontenjanı: 50 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
BTÜ-SEP Uygulaması: Var



BTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, kimya 
endüstrisinin yaygın olduğu Bursa’da 

üniversite-sanayi işbirliğini sağlayarak 
Türkiye’nin önde gelen Kimya 

Mühendisliği bölümlerinden biri olmayı 
amaçlamaktadır. Lisans programımız, 

öğrencilerimizi kimya mühendisliği 
alanında dünyadaki en son gelişmelere 

göre yetiştirebilmek amacıyla ulusal 
ve uluslararası akreditasyon (ABET ve 

MÜDEK) kuruluşlarının kriterlerine göre 
hazırlanmıştır. 

Bölüm öğretim üyelerimiz; 
mikroreaktör teknolojileri, bor 

bileşikleri üretimi, çözünme kinetiği, 
membranlar, süperkritik akışkan 
ekstraksiyonu, katalitik tepkime 

mekanizmalarının ve katalizörlerin 
kuantum kimyasal metotlarla 

belirlenmesi, hesapsal akışkanlar 
dinamiği (cfd), kimyasal tepkime 

mühendisliği, katalizörler ve katalitik 
süreçler, yeşil kimya, biyorafineri 

teknolojileri, nanoakışkanlar, helisel 
akış uygulamaları, ısı ve kütle transferi 

iyileştirmeleri, yakıt hücreleri, 
proses modelleme ve simülasyon, 

endüstriyel ileri proses kontrol, sezgisel 
optimizasyon metotları gibi alanlarda 
bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.



ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 249.297 / 133.523
Öğrenci Kontenjanı: 15 (+1 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Yok
Eğitim Dili: Türkçe                                    
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans
BTÜ-SEP Uygulaması: Var



Bölümü tercih ederek ilk 3’te yerleşen öğrencilere eğitim süreleri boyunca karşılıksız YÖK BURSU verilecektir.
Kimya maddelerin yapısını, özelliklerini, bileşimini, birbirleri ile olan fiziksel ve kimyasal etkileşimlerini 

araştıran ve uygulayan bir bilim dalıdır.

Bölüm misyonumuz: Kimya Bilimi ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkisi bulunan tekstil, otomotiv, 
tıp, gıda, enerji, plastik, ilaç sanayi ve daha sayabileceğimiz birçok uygulama ve araştırma alanının 

gereksinimleri ve gelişimleri doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, analitik düşünebilen, paylaşımcı bakış 
açısı olan, çözüm odaklı, araştırıcı ve uygulayıcı kimya lisans mezunları yetiştirmektir. Ayrıca, akademinin ve/
veya sanayi kuruluşlarının AR-GE birimlerinin ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli elemanları yetiştirerek temel ve 

uygulamalı araştırma alanlarında ülkemizin bilimsel altyapısına katkıda bulunmaktır.

Bölümümüz, üniversite-sanayi işbirliğinin yanı sıra üniversitemiz bünyesindeki diğer bölümler ile sinerji 
oluşturarak ülkemizin önde gelen kimya bölümlerinden biri olma hedefindedir.

Bölüm öğretim üyelerimiz; enzimler, toksikoloji, enzim-ilaç etkileşimleri, korozyon ve korozyon inhibitörleri, 
organik sentez, kromatografik ayırma teknikleri, spektroskopik analizler, biyoyakıt eldesi, biyokütleden 

hidrojen eldesi, metal komplekslerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması, kuantum kimyasal hesaplamalar 
vb. alanlarda bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

KİMYA
BÖLÜMÜ



bölümü tercih ederek 
ilk  10’da yerleşen öğrencilere 

ödüller verilecektir:
Birinciye 4.000 TL, 

İkinciye 3.000 TL, 
Üçüncüye 2.000 TL, 

Dördüncü - Onuncu Arasına 1.000’er  TL

ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 239.011 / 107.336
Öğrenci Kontenjanı: 50 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Zorunlu
Eğitim Dili: %30 İngilizce                                    
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

2017-2018
Feta Tekstil sponsorluğunda

Eğitim-Öğretim yılında



2013 yılında kurulan Lif ve Polimer 
Mühendisliği Bölümü; lisans, yüksek lisans 
ve doktora programları ile hem lisans hem 
de lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir.

Yaklaşık 1 milyon TL tutarında cihaz 
ve donanım yatırımı yapılan bölüm 
laboratuvarları, öğretim üyelerinin 
bilimsel çalışmalarına kapsamlı bir altyapı 
oluşturmaktadır. Ayrıca, Lif ve Polimer 
Mühendisliği Bölümü, otomotiv ve tekstil 
şehri olan Bursa’da, bu sanayilerin test ve 
analiz ihtiyacına ve problemlerine cevap 
verme yolunda Bursa Teknik Üniversitesi’ni 
önemli bir merkez haline getirmiştir. 

Bursa Teknik Üniversitesi, Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü, 
Türkiye’de açılmış olan ilk ve tek lif ve polimer mühendisliği 

bölümüdür. 

Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerinin bilimsel çalışma ve 
araştırma konularından bazıları: teknik 
tekstiller, tıbbi tekstiller, kendi kendini 
onaran malzemeler, polimer esaslı esnek 
organik güneş pilleri, nanolifler, çevre 
dostu üretim, tekstil atıklarının geri 
kazanımı, kompozit lifler, tekstil-polimer 
test ve analizleri, tekstil ve plastik 
malzemeye yönelik yeni test ve analiz 
metodu geliştirme ve yeni test cihaz 
tasarımı, antimikrobiyal polimerler ve 
kaplamalar, lifli izolasyon malzemeleri, 
hidrojeller, hidrofilik/hidrofob yüzeyler, 
güç tutuşur kaplamalar ve biyo-
kompozitler şeklindedir.

Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü 
mezunları, tekstil, otomotiv, lastik ve 
kauçuk, polimerik kompozit, teknik 
tekstiller, elastomer, plastik enjeksiyon, 
kaplama, yapıştırıcı sektörleri gibi çeşitli 
sektörlerde Türkiye genelinde ve özellikle 
Bursa ve çevresinde iş bulabileceklerdir.

LİF VE 
POLİMER

MÜHENDİSLİĞİ



BTÜ Makine Mühendisliği Bölümünü oluşturmak üzere 
alanında yetkin kişilerin bir araya getirildiği akademik 
kadromuz; bir yandan bölgemiz ve ülkemiz teknolojisini 
üst seviyelere taşıyacak çalışmalara odaklanmakta, diğer 
yandan da ülkemizin ihtiyacı olan teknolojik gelişimi 
sağlayacak nitelik ve donanıma sahip makine mühendislerini 
yetiştirmeyi temel hedefleri arasına almaktadır.

ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 86.285 / 61.094
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Zorunlu
Eğitim Dili: %30 İngilizce
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
BTÜ-SEP Uygulaması: Var



Bu bağlamda akademisyenlerimiz, 
araştırma konularını sanayicilerimizin 
taleplerine de cevap verebilecek 
konular çerçevesinde belirlemeye 
özen göstermektedir.

Bölümümüzde halen Otomotiv 
Mühendisliği ve Makine Mühendisliği 
Anabilim Dalları kapsamında: 
otomotiv teknolojileri, mekanik, 
biomekanik, robot bilimi, ısı ve 
enerji sistemleri temel alanlarında 
araştırmalar yapılmaktadır. 
Hem eğitim hem de araştırma 

ve sanayi ihtiyaçları gözetilerek 
oluşturulan ve günden 
güne geliştirilmekte olan 
laboratuvarlarımız; günümüz 
gerekleri ile donatılmış, tüm temel 
mühendislik ihtiyaçlarına hitap 
edebilecek modern bir atölye ile 
Mekanik, Termodinamik, Makine 
Dinamiği ve Otomotiv alt alanlarına 
hitap eden sistemlerle donatılmıştır. 

Öğrenciler son teknolojiye sahip 
cihaz ve test sistemleri ile sanayide 
karşılaşabilecekleri örnekleri 

deneyimleyebilmekte, tersine 
mühendislik çözümleri üzerine ilk 
tecrübelerini mesleğe atılmadan 
önce Üniversite içerisinde elde 
edebilmektedirler. 

Bölümümüz, başta otomotiv sektörü olmak üzere ülkemiz 
makine sanayiinin kalbi denebilecek bir konumda olmanın 
avantajıyla sanayi kuruluşları ile birlikte ortak projeler 
yürütmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ



BTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü, her biri kendi alanında uzman, 

nitelikli öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvar 
imkânları ile alanında uluslararası ölçüde söz 

sahibi olmayı hedeflemektedir.

ÖSYM Puan Türü: SAY
2017Taban & Tavan Sırası: 161.737 / 90.133
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Zorunlu
Eğitim Dili: %30 İngilizce
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

METALURJİ 
VE MALZEME
MÜHENDİSLİĞİ
2011-2012 öğretim döneminde ilk öğrencileri ile lisans 
öğrenimine başlayan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü; ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli endüstri ve 
araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-
GE çalışmalarında başarı ile görev alabilen takım çalışması 
bilincine sahip mühendisler yetiştirmeye odaklanmıştır. 



ÖSYM Puan Türü: SAY
2017Taban & Tavan Sırası: 161.737 / 90.133
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Zorunlu
Eğitim Dili: %30 İngilizce
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

Lisans öğrencileri ilk iki yılda temel mühendislik 
derslerini tamamladıktan sonra; metal, 
seramik, polimer, kompozit malzemeler, 
yapısal ve fonksiyonel malzemeler gibi 
malzeme bilimi veya mühendislik uygulamaları 
ile ilgili özel bir alanda uzmanlaşmak için 
gerekli dersleri seçebilmektedirler. Lisans 
eğitim programındaki dersler; malzemelerin 
ekstraksiyon, rafinasyon, sentez ve üretim 
süreçleri, içyapıyı etkileyen faktörler, 
malzemenin iç yapısını değiştirmek için 
uygulanan yöntemler, malzemelerin 
performans ve özelliklerinin anlaşılmasını 
kapsamaktadır.

Bölüm öğretim üyelerimiz malzeme tasarım, 
üretim ve karakterizasyonu alanlarında 
bilimsel çalışmaların yanısıra endüstride 
ihtiyaç duyulan alanlarda çeşitli araştırmalar 
gerçekleştirmektedir. Bu araştırmalar; 
nanomalzeme sentezi, kompozit üretimi 
ve karakterizasyonu, mikro-nano üretim 
teknikleri, bor ürünleri ve teknolojileri, toz 
metalurjisi,  gözenekli malzemeler, balistik 
zırh malzemelerinin geliştirilmesi, korozyon 
araştırmaları, mikrofabrikasyon teknolojisi,  
mikroakışkanlar gibi temel başlıklar altında 
sürdürülmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; 
temel olarak inorganik ve organik 
kökenli doğal veya sentetik 
hammaddelerden başlayarak metal, 
seramik, polimer ve kompozit 
mühendislik malzemelerinin 
tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi 
ve bu malzemelerin özelliklerinin çeşitli 
sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara 
göre geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. 

ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 161.737 / 90.133
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Zorunlu
Eğitim Dili: %30 İngilizce
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
BTÜ-SEP Uygulaması: Var



BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
“BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, yazılım geliştirme ve dijital dönüşüm, 
insan-makine etkileşimi, yapay zeka konuları ile birlikte bilgisayar tabanlı 
sistemlerin analizi, tasarlanması ve geliştirilmesine dair teori, uygulama ve 
teknik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.”

Bölümümüz Öğretim Üyelerinin tamamı ülkemizin önde gelen 
üniversitelerinde eğitim almış genç ve yeni teknolojilere ayak uydurabilen 
akademisyenlerden oluşmaktadır.



ÖSYM Puan Türü: SAY
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

Ülkemizin 4. büyük şehri Bursa’da 
bölge ekonomisinin en büyük 
kısmını oluşturan üretim sanayisinin 
dönüşümüne yönelik olarak 
üniversitemize “Akıllı Sistemler ve 
Robotlar” konusunda uzmanlaşma 
misyonu YÖK tarafından verilmiştir. İleri 
teknolojiye sahip yazılım ve donanım 
laboratuvar imkânlarıyla buluşturulacak 
öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde 
endüstride ve öğretim üyelerimizin 
yürütmekte olduğu bilimsel projelerde 
hem yazılım hem de donanım 
alanında aktif olarak çalışma olanağı 
sağlanacaktır. 

Bölümümüzde birçok yazılım üreticisi 
firma ile işbirlikleri yapılmış olup 
öğrencilerimiz başta Red Hat Linux, 
Microsoft ve Oracle gibi firmaların 
yazılımlarını öğrenimleri süresince 
ücretsiz olarak kullanabilmekte 
ve bu firmaların eğitimlerinden 
yararlanabilmektedirler. 

Bölümümüz, 
ülkemizin yazılım alanında dışa 
bağımlılığını azaltmak ve ulusal yazılımların 
geliştirilebilmesine destek olmak adına Açık 
Kaynak ve Özgür yazılım ilkelerine destek 
vermekte ve öğrencilerinin bu alanlarda da 
bilgi sahibi olmasına önem vermektedir. 
Ayrıca, ağ ve bilgi güvenliği alanına ilgi duyan 
öğrencilerimiz de bu alanda açılacak seçmeli 
dersler ile desteklenecektir. 

Üniversitemizde BTÜ-SEP adıyla uygulamaya 
geçirilen işyeri eğitimi kapsamında öğrenciler 
7. Yarıyılda 1 dönem boyunca işyeri eğitimi 
alacaklardır. Böylece öğrencilerimiz teorik 
ve uygulamalı dersleri gerçek iş ortamında 
uygulayabilecek ve okul bittiğinde “iş 
tecrübesi” ile mezun olacaktır. Ayrıca birçok 
öğrencimiz işyeri eğitimi aldığı kurumda iş 
bulma imkanına sahip olacaktır.



BİYOMÜHENDİSLİK
BÖLÜMÜ
ÖSYM Puan Türü: SAY
Öğrenci Kontenjanı: 40 (+1 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

Bu doğrultuda Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde 
eğitim görecek lisans öğrencileri temel bilim dersleri (matematik, 
kimya, fizik, biyoloji) yanında, temel mühendislik bilimleri (örneğin 
termodinamik, akışkanlar mekaniği) ve yaşam bilimlerinde (örneğin 
moleküler biyoloji, genetik) çok disiplinli bir eğitim alacaktır.  Bu bölüm 
mezunları analitik düşünceye sahip, yaratıcı, araştırmacı, takım çalışması 
yapabilen, çevre bilincine sahip bireyler olacaktır.’



Biyomühendislik, mühendislikteki tasarım ve analiz prensiplerini 
biyolojik ve tıbbi sistemlere uygulayan bir bilim dalıdır.‘Biyomühendislik 
bölümünün temel hedefi mühendislik ve yaşam bilimleri arasında bağlantı 
kurarak yeni teknolojileri geliştirecek mühendisler yetiştirmektir. 

BTÜ Biyomühendislik Bölümü 
2018-2019 öğretim yılından 
itibaren lisans programına 
öğrenci kabul edecektir.  
Eğitim-öğretim ulusal ve 
uluslararası akreditasyon 
kuruluşlarının kriterlerine 
göre planlanmıştır. 

BTÜ Mimar Sinan 
yerleşkesinde ileri 
mühendislik ve yaşam 
bilimleri laboratuvarlarında 

eğitim görecek öğrenciler 
aynı zamanda gelişmiş bir 
sanayi şehri olan Bursa ve 
çevresinde staj imkânına 
sahip olacaktır.  Mezunlar 
çeşitli devlet kurumlarında 
ve gıda, sağlık, kimya, çevre 
ile biyoteknoloji alanlarında 
faaliyet gösteren özel 
firmalarda çalışabilecektir. 
 
Biyomühendislik Bölümü 
akademik kadrosu her biri 

kendi konularında yetkin 
öğretim üyelerinden 
oluşmaktadır. Öğretim 
üyeleri eğitim faaliyetleri 
yanında ulusal ve uluslararası 
projelerle desteklenen 
araştırma projeleri 
yürütmekte; lisans ve lisans-
üstü düzeyinde öğrenciler bu 
araştırmalarda etkin bir rol 
almaktadır. 



ÖSYM Puan Türü: SAY
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Yok
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans

MATEMATİK
BÖLÜMÜ



Matematik, hem kendi içinde 
hem de diğer disiplinlerle 
beraber ilerleyerek, bilim 
ve teknolojinin yapı taşını 
oluşturan bir alandır. 

Bu bağlamda Uygulamalı 
Matematik, Analiz ve 
Fonksiyonlar Teorisi, 
Geometri, Topoloji ve Cebir 
ve Sayılar Teorisi olmak 
üzere beş anabilim dalından 
oluşan Matematik Bölümü, 
uluslararası düzeyde 
araştırmalar yapmak ve 
yüksek standartlarda lisans 
eğitim ve öğretimi vererek 
temel matematik bilgisine 
ve bağımsız düşünme 
yeteneğine sahip, problemleri 
tahmin edebilen, karşılaştığı 
problemleri farklı bakış 
açılarından ele alıp potansiyel 
çözümler üretebilen mezunlar 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Ayrıca dört yıllık lisans 
eğitimini tamamlayan 
mezunlarımızın pedagojik 
formasyon eğitimi veren 
kurumlardan alacakları 
sertifika ile öğretmenlik 
yapma imkanı mevcuttur.
Matematik Bölümü öğretim 
üyeleri, hesaplamalı 

akışkanlar mekaniği, 
diferansiyel denklemler 
için katsayı belirleme, 
ters saçılım problemleri, 
endüstriyel matematik, 
paradeğme geometri, 
altmanifold teorisi, cebirsel 
topoloji, uygulamalı topoloji, 
ağ analizi ve sayısal analiz 
gibi konularda çalışmalarını 
sürdürmektedirler.

Bölümü tercih 
ederek ilk 3’te 

yerleşen öğrencilere 
eğitim süreleri 

boyunca 
karşılıksız 

YÖK BURSU 
verilecektir.



O R M A N
F A K Ü L T E S İ

O r m a n  M ü h e n d i s l i ğ i

O r m a n  E n d ü s t r i  M ü h e n d i s l i ğ i

P e y z a j  M i m a r l ı ğ ı



Uludağ ile birlikte Bursa başta olmak 
üzere, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz 
bölgesi odun ve tomruk yanında, 
kestane, fıstık çamı, defne ve ıhlamur 
gibi zengin odun dışı orman ürünlerine 
sahiptir. Özellikle mobilyada dünya 
markası olmuş İnegöl ile birlikte, 
Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Trakya 
bölgesi alanında en büyük ve tanınır 
sayısız kompozit levha, kereste, kağıt 
ve karton fabrikalarına ev sahipliği 
yapmaktadır.

Bölgemiz, zengin orman kaynakları ve 
orman endüstrisi ile başta Bursa olmak 
üzere, fakültemiz akademisyenlerine 
çok çeşitli Ar-Ge alanları ve üniversite-
sanayi-kamu iş birliği fırsatları 
sunmaktadır. Aynı zamanda fakülte 
öğrencilerimiz, bölgede, uzun dönem 
staj, kariyer, alternatif ve doğal çalışma 
ortamlarına kolaylıkla ulaşabilecekler, 
nitelikli eğitimlerinin sonunda kolaylıkla 
iş imkanına kavuşabileceklerdir.



Bölümü tercih ederek ilk 3’te 
yerleşen öğrencilere eğitim 
süreleri boyunca karşılıksız 
YÖK BURSU verilecektir.

Orman Mühendisliği Bölümü’nde 
Yüksek Lisans ve Doktora programları 
devam etmekte olup, 2015-2016 
akademik yılından itibaren lisans 

öğrencisi alınmaya başlanmıştır.
Mevcut ormanlık alanlarımızın 
artırılması, orman kaynaklarımızın 
modern işletme metotlarıyla 
yönetilmesi; teorik ve uygulamalı bilgiye 
sahip, orman ve çevre sorunlarını çok 
yönlü değerlendirebilen, gerekli mesleki 
bilince ve etik sorumluluğa sahip Orman 
Mühendisleri ile mümkün olabilir.

Orman Mühendisliği Bölümü’nün amacı; 
orman kaynaklarının sürdürülebilir 

yönetimi, işletilmesi ve korunmasında 
etkin görev alabilecek, mesleki 
problemlere analitik düşünce ve yenilikçi 
yaklaşımlarla çözümler üretebilen, 
ulusal ölçekte daha çok tercih edilen 
“Orman Mühendisleri” yetiştirmektir. 
Bu kapsamda, öğrencilere 7+1 eğitim 
modeliyle mühendislikoryantasyonu 
imkânı sunulmaktadır.

ORMAN
MÜHENDİSLİĞİ



Orman mühendislerinin iş 
alanları daha çok kamu sektörü 

olup, çoğunlukla Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı altındaki genel 
müdürlüklere bağlı birimlerde 

çalışmaktadırlar. 

Orman Mühendisliği Bölümünde, silvikültür, orman koruma, toprak ve ekoloji, orman transportu ve teknolojileri, orman 
amenajmanı, havza yönetimi gibi konularda araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bursa ilinin geniş orman 
alanlarına sahip olması, bölge ormancılığında önemli bir yer teşkil etmesi ve sahip olduğu orman kaynakları bakımından ilk 
sıralarda yer alması Orman Mühendisliği bölümü için önemli bir avantajdır.    

Ayrıca orman 
mühendislerine, 5531 sayılı 

Meslek Yasası ile serbest 
büro açarak özel çalışma 

imkânı verilmiştir. Böylece 
Orman Mühendisliği 

Bölümü mezunlarının özel 
sektörde çalışma alanları 

genişlemiştir.

Orman Mühendisliği 
Bölümümde eğitim, 

araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri, tam 

donanımlı derslikler ve 
laboratuvarlarda, bilimsel 

yönden güçlü, nitelikli 
ve dinamik akademik 

kadro tarafından 
yürütülmektedir.

ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 260.105 / 179.306
Öğrenci Kontenjanı: 50 (+2 Okul Birincisi) 
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Yok
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
BTÜ-SEP Uygulaması: Var



İçinde bulunduğumuz çağda 
sürdürülebilir kalkınma 
prensibiyle, mevcut 
kaynakların ekonomik 
olarak değerlendirilip 
gelecek nesillere aktarılması 
gerekmektedir. Doğal 
kaynakları ekonomik 
ve faydalı biçimde 
değerlendirecek ve ilgili 

sektörlerdeki işletmelerde 
rasyonalizasyonu sağlayacak kişiler 
Orman Endüstri Mühendisleridir.

Orman Endüstri Mühendisliği 
Bölümünün amacı: Orman kaynaklı 
veya lignoselülozik madde içeren 
orman dışı doğal hammaddeleri 
işleyerek başta mobilya, levha 
ve kağıt olmak üzere, çeşitli ara 
ürün ya da son ürüne dönüştüren 
işletmelerde değişik birimlerde 
görev yapabilecek tasarım, teknik 
ve yönetsel bilgi donanımına sahip 
mühendisler yetiştirmektir.

Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’ne 
2015-2016 akademik 
yılından itibaren lisans 
öğrencisi alınmaya 
başlanmıştır.

ORMAN
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ

ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 279.373 / 240.455
Öğrenci Kontenjanı: 30 (+1 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

Bölümü tercih ederek ilk 3’te yerleşen öğrencilere eğitim süreleri 
boyunca karşılıksız YÖK BURSU verilecektir.



Orman Endüstri Mühendisleri, ilgili 
alanlarda faaliyet gösteren özel sektör ve 
kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedir. 

Mobilya, parke, lambri, kapı ve pencere 
doğrama, kağıt, ambalaj vb. nihai ürün 
üreten ya da kereste, kaplama, ahşap esaslı 
kompozit, kağıt/karton ve kağıt hamuru 
gibi daha çok ara ürün üreten kuruluşlarda, 
hammadde temini, üretim, planlama, kalite 
kontrol, ürün tasarımı, pazarlama ve satış 

gibi değişik birimlerde görev almaktadırlar. 

Bursa ili ve çevresinde, orman endüstrisi işletmelerinin 
yoğun bir şekilde bulunuyor olması, Bursa’nın özellikle 
mobilya üretimi ve tasarımı, ahşap esaslı levhalar, 
kağıt/ambalaj ve çeşitli orman ürünleri konusunda 
gelişmiş sanayi altyapısı, öğrencilerimiz için zengin 
uygulama, araştırma ve istihdam alanı oluşturmaktadır. 
Stajların yanında bölümümüzün akademik programında 
yer alan proje tabanlı “Sektörel Eğitim Programı” 
ile öğrencilerimize lisans eğitimlerinin bir döneminde 
tam zamanlı sanayi ortamında uygulamalı olarak 
çalışmaları sağlanmakta ve böylece öğrencilerimize 
sektörün şartlarını mezuniyet öncesi öğrenme imkânı 
sunulmaktadır.

Bölümümüz bünyesinde kurulu 
yüksek teknolojiye sahip 10 ayrı 
laboratuvarda; eğitim, araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri alanında 
uzman, uluslararası deneyime sahip 
öğretim elemanları tarafından 
sürdürülmektedir.



“Peyzaj Mimarlığı; kentsel ve kırsal peyzajların doğal ve 
kültürel değerlerini ekonomik, ekolojik, estetik ve işlevsel 
açıdan koruyarak kullanabilmek için planlayan, tasar-
layan, onaran, yöneten ve geliştiren bir meslektir” 

Temel tasarım, peyzaj tasarımı, peyzaj 
planlaması, kentsel tasarım, bitki 
materyali, malzeme bilgisi, doğa 
onarımı, coğrafi bilgi sistemleri, yasal 
mevzuat, sanat tarihi ve kuramsal 
bilgilerin verildiği eğitim süreci 
sonunda mezunlarımız, ülkemizin son 
yıllarda ihtiyacını duyduğu nitelikli 
yaşam çevrelerinin oluşumuna katkı 
veren meslek mensupları arasındaki 
yerlerini alacaklardır.

Toplumun beklentilerini karşılamak, 
araştırmacı kimlik ile öne çıkmak, 
yenilikçi ve girişimci olmak ve 
interdisipliner çalışmalar yürütmek 
misyon ve vizyonlarına sahip olan 
bölümümüzde Türkiye’de ilk kez 
bir peyzaj mimarlığı bölümünde 
uygulanan Sektörel Eğitim Programı 
(SEP) ile mezunlarımız, eğitim 
süreçlerinin yedinci yarıyılında, 
Üniversitemiz tarafından onaylanmış 

bir işletme/kurumda istihdam 
edileceklerdir. Bu durum, sekizinci 
yarıyılı başarı ile tamamlayan 
öğrencilerimizin, mezun olur olmaz 
sektörün ihtiyaçlarına kolaylıkla 
cevap verebileceği ve aynı zamanda 
istihdamda öncelikli anlamına 

gelmektedir. 

PEYZAJ
MİMARLIĞI

Türkiye’de ilk kez 

bir peyzaj mimarlığı 

bölümünde uygulanan 

Sektörel Eğitim 

Programı (SEP) ile 

mezunlarımız, bir 

işletme/kurumda 

istihdam edileceklerdir. 

ÖSYM Puan Türü: SAY
Öğrenci Kontenjanı: 20 (+1 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Yok
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans
BTÜ-SEP Uygulaması: Var



Temel tasarım, peyzaj tasarımı, peyzaj 
planlaması, kentsel tasarım, bitki 
materyali, malzeme bilgisi, doğa onarımı, 
coğrafi bilgi sistemleri, yasal mevzuat, 
sanat tarihi ve kuramsal bilgilerin verildiği 
eğitim süreci sonunda mezunlarımız, 
ülkemizin son yıllarda ihtiyacını duyduğu 
nitelikli yaşam çevrelerinin oluşumuna 
katkı veren meslek mensupları arasındaki 
yerlerini alacaklardır.

Toplumun beklentilerini karşılamak, 
araştırmacı kimlik ile öne çıkmak, yenilikçi 
ve girişimci olmak ve interdisipliner 
çalışmalar yürütmek misyon ve 
vizyonlarına sahip olan bölümümüzde 
Türkiye’de ilk kez bir peyzaj mimarlığı 
bölümünde uygulanan Sektörel Eğitim 
Programı (SEP) ile mezunlarımız, 
eğitim süreçlerinin yedinci yarıyılında, 
Üniversitemiz tarafından onaylanmış bir 

işletme/kurumda istihdam edileceklerdir. 
Bu durum, sekizinci yarıyılı başarı ile 
tamamlayan öğrencilerimizin, mezun 
olur olmaz sektörün ihtiyaçlarına 
kolaylıkla cevap verebileceği ve aynı 
zamanda istihdamda öncelikli anlamına 
gelmektedir. 

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 
mezunlarımız, kamu ve özel sektörün yanı 
sıra koruma/geliştirme odaklı çalışmalar 
yürüten sivil toplum kuruluşlarında da 
görev alabilirler. Mezunlarımızın kamu 
sektöründeki ana çalışma yerlerini yerel 
yönetimler ve bakanlıklar oluştururken, 
özel sektördeki çalışma yerleri 
planlama ve tasarım ofisleri ile bitki 
materyali üretim ve satış işletmeleridir. 
Mezunlarımız, bu yerlerde çalışan olarak 
görev alabilecekleri gibi kendi ofislerini 
veya üretim ve satış işletmelerini de 
kurabilirler.  





M İ M A R L I K  V E  T A S A R I M
F A K Ü L T E S İ

M i m a r l ı k  B ö l ü m ü

Ş e h i r  v e  B ö l g e  P l a n l a m a  B ö l ü m ü



Ulusal ve uluslararası alanda 
yaşanan gelişmeler, dünya ve 
ülke nüfusundaki artış ve insanın 
en temel ihtiyacı olan barınma 
ihtiyacı, mimarlık mesleğinin 
hızını hiç azaltmadan önemini 
sürdüreceğini ve üreteceğini 
göstermektedir.

MİMARLIK
BÖLÜMÜ
ÖSYM Puan Türü: SAY
Öğrenci Kontenjanı: 80 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

Mimarlık, toplumun 
kültürel ve sosyal yapısını, 
gereksinimlerini, ekonomik 
olanaklarını ve teknolojik 
gelişmeleri gözeterek, 
insanların yaşamlarını ideal 
olarak sürdürebilecekleri 
yerleşim, yaşama ve çalışma 
vb. alanlarını oluşturmayı, 
tarihi değerleri/mirası 
çevresiyle korumayı ve 
günümüze kazandırmayı, 
sürdürülebilirliği 
hedefleyerek en küçük 
ölçekten en büyük ölçeğe 
kadar tasarlamayı ve hayat 
geçirmeyi hedefleyen bir 
meslektir.



Mimarlık sadece fiziksel üretimi 
önemseyen bir eğitim modeli 
değil, aynı zamanda sorunlara 
çözüm üreten ve yenilikçi fikirleri 
ortaya koyabilen ve bu sayede 
mevcudu ileriye taşıyabilen 
bireyleri keşfetmeyi ve topluma 
kazandırmayı hedefleyen bir 
meslek dalıdır. 

Buna göre, lisans programının 

ana misyon ve vizyonu; 
teknolojik, sosyal ve estetik 
alanlardaki yeniliklere açık 
disiplinlerarası bir eğitim ortamı 
aracılığıyla, nitelikli bir eğitim 
vermektir. 
Uygulanacak olan eğitim 
modelinin, ulusal ve uluslararası 
standartlara, mimarlık 
mesleğinin evrensel değerlerinle, 
mimarlık eğitiminin akademik ve 

pratik dönüşümlerinle uyumlu 
olması önceliklerimiz arasındadır. 
Mezunlar, yalnızca kendi alan 
başlıkları olan mimarlık değil, 
problem bulma ve çözüm 
önerileri geliştirme ihtiyacı 
olan, iş organizasyonu, 
iletişim ve görsel sunum 
becerilerini gerektiren çok 
sayıda alanda kendilerine yer 
bulabilmektedirler.



ŞEHİR VE BÖLGE 
PLANLAMA
BÖLÜMÜ

ÖSYM Puan Türü: SAY
2017 Taban & Tavan Sırası: 179.298 / 85.278
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Yok 
Eğitim Dili: Türkçe                                    
Eğitim: Lisans
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

Bölümün vizyonu sosyal adalet, eşitlik ve etik kurallar çerçevesinde sürdürülebilirlik, doğal tarihi 
ve kültürel mirasın korunması ve mevcut kaynakları toplumun her kesiminin eşit kullanmasını 
esas alan, kamu yararı gibi temel şehircilik ilkeleri doğrultusunda çalışan, estetik duyarlılığı 
gelişmiş, analitik düşünce yapısına sahip, uygulanabilirlik bakış açısı ile tüm ölçeklerde çözüm 
üretebilen, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, ekip çalışması yapabilen, liderlik vasfı taşıyan, 
kendi alanlarında yetkin ve söz sahibi şehir ve bölge plancıları yetiştirmektir.



Bölümümüz kentsel tasarım, 
kentsel planlama, kentsel koru-
ma, kentsel yenileme, kentsel 
dönüşüm, planlama etiği, yerel 
yönetimler, uzaktan algılama ve 
coğrafi bilgi sistemleri ana 
başlıklarında özetlenebilecek 

çalışma alanları ile yerel ve ulusal 
ölçekte kentleşme ve gelişme 
dinamikleri içinde aktif ve geniş 
vizyonlu bir eğitim kurumu olarak 
yer almayı ve yaşanabilir çevrelerin 
oluşumuna katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir.

2016-2017 akademik yıl ında ilk 
öğrencileri  i le l isans eğitimine 

başlayan Bursa Teknik 
Üniversitesi Şehir ve Bölge 

Planlama Bölümü, Bursa’da 
kurulmuş ilk şehir ve bölge 

planlama bölümüdür.



İ N S A N  V E 
T O P L U M  B I L I M L E R I

F A K Ü L T E S İ
U l u s l a r a r a s ı  T i c a r e t  v e  L o j i s t i k  B ö l ü m ü

U l u s l a r a r a s ı  İ l i ş k i l e r  B ö l ü m ü

S o s y o l o j i

P s i k o l o j i

İ ş l e t m e *



Bursa Teknik Üniversitesi İnsan 
ve Toplum Bilimleri Fakültesi; 
araştırıcı, girişimci ve çözümleyici 
düşünce yapısına sahip, uluslararası 
faaliyetlere açık yenilikçi bireyler 
yetiştirirken, toplumun sosyo-
ekonomik ve kültürel düzeyinin 
yükseltilmesine katkıda bulunacak 
çalışmalar yürütmeyi, insanı ve 
toplumu ilgilendiren her konuda 
farklı perspektiflerden araştırmalar 
yapmayı hedeflemektedir.



BURSA TEKNIK ÜNIVERSITESI, 
oluşturduğu özgün ve yenilikçi bir 
müfredat ile uluslararası ticaret 
ve lojistik bölümünde hem kamu 
hem de özel sektörün ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek nitelikli 
öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor.

DÜNYADAKI TOPLAM IŞ HACMININ 
%30’UNU DIŞ TICARET, %25’INI ISE 
LOJISTIK SEKTÖRÜ OLUŞTURMAKTADIR

Uluslararası ticaret ve lojistik 
sektörlerinin, Dünya genelinde 
yapılan yatırımlarla on yıl 
içerisinde yüksek bir büyüme 
göstermesi beklenmektedir. 
Türkiye’nin 2023 yılı için 500 
Milyar Dolarlık dış ticaret 
hedefiyle beraber lojistik 
sektöründeki yatırımların 
da hızlı bir şekilde artması 
hedeflenmektedir.
Uluslararası Ticaret; 

ULUSLARARASI
TİCARET 
VE LOJİSTİK
BÖLÜMÜ



ihracat, ithalat,  
Türkiye’de Uluslararası Ticaret 
ve Lojistik bölümünde ilk 
kez uygulanacak olan yeni 
eğitim modeli ile öğrenciler, 
7 dönem ders görürken, 
1 dönem sektörün öncü 
kurum ve kuruluşlarında 
gerçek iş yaşamını tecrübe 
edebileceklerdir.

Bursa Teknik 
Üniversitesi, simülasyon 
programları ve vaka 
analiz çalışmalarını 
içeren uygulama odaklı 
eğitim ile öğrencilerinin 
iş yaşamına 
hazırlanmalarını 
sağlamakta, girişimcilik 
dersleriyle de kendi 
işini kurmak isteyen 
öğrencilere destek 
vermektedir. 

ÖSYM Puan Türü: EA
2017 Taban & Tavan Sırası: 205.994 / 93.136
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans
BTÜ-SEP Uygulaması: Var

dış ticaret mevzuatı, finansmanı 
ve muhasebesi konularını 
kapsayan dünya ekonomisinin 
en büyük sektörlerinden biridir. 
Lojistik ise mal, hizmet, bilgi, 
yolcu ve benzeri hususların 
nereye, nasıl, ne zaman, ne 
şekilde, ne kadar maliyetle 
ulaştırılacağını ve ürünlerin 
en optimal şekilde nasıl 
depolanacağını planlayan, 
stratejik yollar izlemeyi 
gerektiren bir bölümdür.



Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren uluslararası ilişkileri ciddi 

şekilde etkileyen ve dönüştüren 

küreselleşme, başta bilgi, iletişim 

ve ulaşım alanlarında olmak üzere 

bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 

hızlanmasıyla beraber 21. yüzyılda 

artan bir şekilde etkili olmaktadır. 

Küreselleşmenin, karşılıklı bağımlılığın 

ve uluslararası siyasetle küresel 

ekonominin etkileşiminin her geçen 

gün arttığı, küresel yönetişimin 

önem kazandığı günümüzde Türkiye, 

uluslararası sisteme daha fazla 

entegre hale gelmekte, uluslararası 

arenada meydana gelen politik ve 

ekonomik gelişmelerden daha fazla 

etkilenmektedir. 

ULUSLARARASI
İLİŞKİLER

Uluslararası 
İlişkiler Bölümü, 

Uluslararası İlişkiler 
alanında sağlam bir 
kavramsal ve teorik 

altyapıya sahip, 
uluslararası politik ve 
ekonomik gelişmeleri 

disiplinlerarası 
bir yaklaşımla 

değerlendirebilen, 
analitik ve eleştirel 

düşünme yeteneğine 
sahip ve takım 

çalışmasına yatkın 
bireyler yetiştirmeyi 

hedeflemektedir.



ÖSYM Puan Türü: EA
2017 Taban & Tavan Sırası: 197.891 / 117.398
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans

Bu bağlamda, uluslararası sistemdeki 

gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türkiye’ye 

etkilerini disiplinlerarası bir perspektiften 

anlamak zaruri hale gelmiştir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün 

amacı, Türkiye’de bu konularda azami 

yeterliliğe sahip akademisyenler, karar 

alıcılar ve profesyoneller yetiştirmektir. 

Mezunlarımız, kamuda başta Dışişleri 

Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının 

AB veya uluslararası ilişkiler birimlerinde 

çalışma şansını elde edeceklerdir. 

Yurtdışında birçok uluslararası örgütte 

ve özel sektörde de bölüm mezunları 

olumlu bir gelecek perspektifine sahip 

olacaklardır. Öte yandan, mezunlarımız 

akademik kariyere de yönelebileceklerdir. 

Günümüzde şirketlerin birçoğu yurt 

dışında başka şirketlerle işbirliği içerisinde 

olup uluslararası ilişkiler alanının donanım 

ve birikimine sahip elemanları istihdam 

etmektedirler. 

Bu anlamda mezunlarımız diğer sosyal 

bilim alanlarının birçoğuna göre daha 

geniş bir istihdam olanağına sahip 

olacaklardır. 



Bölümümüz öğrencilerine 
çeşitli sosyal olgulara 
sosyolojik bir perspektiften 
bakabilmeyi ve uluslararası 
düzeyde analiz edebilmeyi, 
değişme ve yeniliklere 
açık entelektüel bir 
tavır kazandırabilmeyi 
amaçlamaktadır.

SOSYOLOJİ
BÖLÜMÜ
ÖSYM Puan Türü: EA
2017 Taban & Tavan Sırası: 201.922 / 132.537
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans



Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
öğrencilerine öğrenim ve sektör kazanımları ile 
teorik eğitiminin yanı sıra uygulamalı ve pratik 
donanım odaklı bir perspektif sağlar.

Sosyoloji, sosyal yaşamı ve insan davranışlarını 
toplumsal neden ve sonuçları çerçevesinde 
inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji günümüzde 
küreselleşmenin etkileriyle değişen ve dönüşen 
toplumsal ilişkiler kapsamında önem kazanmış ve 
çalışma konularıyla daha fazla ön plana çıkmıştır. 
Araştırma konuları ekonomi, din, siyaset, hukuk, 
sağlık, spor, müzik, şiddet gibi farklı birçok alanı 
kapsamaktadır.

Bölüm ilk olarak 2017-2018 Akademik Yılı içinde 
öğrenci almıştır. Öğrenim dili Türkçe’dir. Öğrenciler 
aldıkları eğitim sonunda saha araştırması 
yapabilme ve elde ettikleri verileri bilgisayar 
ortamında değerlendirebilme ve analiz edebilme 
becerisi kazanmaktadırlar. Bu amaçla öğrencilerin 
yedi dönem teorik ders almalarının yanı sıra 
Sektörel Eğitim Programı (SEP) adı altında bir 
dönem boyunca bölüm ile ilgili sektörel kurum 
ve kuruluşlarda iş yaşamını tecrübe etmesi 
sağlanmaktadır.

Bölüm mezunları kamu ya da özel sektörde sosyolog 
olarak, eğitim alanında felsefe grubu öğretmeni 
olarak ve halkla ilişkiler, araştırmacılık, sosyal 
danışmanlık ve medya gibi alanlarda da çeşitli 
pozisyonlarda çalışabilmektedirler. 



PSİKOLOJİ
B Ö L Ü M Ü

Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi çatısı 
altında kurulmuş olup, 2018-2019 eğitim-
öğretim yılından itibaren öğrenci alımına 
başlayacaktır. 

Psikoloji; psykhe (ruh) ve logos (bilgi) 
kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir 
sözcüktür. İnsan ruhunun özünü ve değişik 
durumlarını inceleyen, duygu, coşku ve 
düşünme gibi olguların kurallarını bulmaya 
çalışan bir bilim dalıdır. 

Psikoloji Lisans Programı, çok yönlü bir 
perspektif içinde çeşitli temel becerileri 
kazandırmaya yöneliktir. Program; Sosyal, 
Gelişim, Endüstri-Örgüt, Deneysel gibi 
çeşitli psikoloji alt alanlarıyla ilgili temel 
bilgileri vermeyi ve öğrencilere bilimsel 
düşünme ve araştırma becerisi kazandırmayı 
hedeflemektedir. 



Bu bilgi ve becerilerle donanmış mezunlar, 

psikolojinin ilgi duydukları bir alt alanında 

lisansüstü eğitimlerini yapabilmekte veya 

iş hayatına başlayabilmektedirler. Bu 

doğrultuda, mezun kişiler hastaneler, okullar, 

aile mahkemeleri, cezaevleri, özel eğitim 

merkezleri, şirketlerin insan kaynakları 

departmanları, kreş ve anaokulları, denetimli 

serbestlik merkezleri gibi kamu ve özel 

sektöre ait kurumlarda çalışabilmektedirler. 

Psikoloji bölümü olarak 
hedeflerimiz; insan doğasını, 
iç dünyasını, duygu, düşünce 
ve davranışlarını anlayabilen 
ve bunları etkileyen kişisel 
ve yaşamsal olayların 
farkına varabilen mezunlar 
yetiştirmektir. 

ÖSYM Puan Türü: EA
Öğrenci Kontenjanı: 60 (+2 Okul Birincisi)
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim: Lisans



ENS
Tİ
TÜ
LER



Araştırma Üniversitesi olma 
misyonumuz doğrultusunda, yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerimiz 
üniversitemizdeki toplam öğrenci 
sayısının % 30’unu oluşturmaktadır.



F E N  B İ L İ M L E R İ
E N S T İ T Ü S Ü

İnsan BTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, tez çalışmalarının önemli bir kısmını 
Bursa sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yaptırarak üniversite - sanayi 
- toplum işbirliğinin gelişmesine katkı koymaktadır. 

Lisansüstü eğitimde sürekli iyileştirme ve kalitenin arttırılması için gerekli 
tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, BTÜ ve diğer üniversitelerde görev 
alabilecek akademisyenlerin yetiştirilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 
ana görevlerinden bazılarıdır.



YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Akıllı Sistemler Müh.

Biyokompozit Mühendisliği

Biyoteknoloji

Çevre Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

İleri Teknolojiler- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz, İÖ)

Kent Ormancılığı

Kentsel Tasarım

Kimya

Kimya Mühendisliği

Lif ve Polimer Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri

DOKTORA PROGRAMLARI
BiyoteknolojiElektrik-Elektronik Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

İleri Teknolojiler - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Kimya Mühendisliği 

Lif ve Polimer Mühendisliği (%30 İngilizce)

Makine Mühendisliği 

Mekatronik Mühendisliği (%30 İngilizce)

Orman Endüstri Mühendisliği 

Orman Mühendisliği



S O S Y A L  B İ L İ M L E R
E N S T İ T Ü S Ü

Sosyal Bilimler Enstitüsü, ulusal ve uluslararası eğilimlere uygun lisansüstü programlarda 
kaliteli eğitim ve öğretim vermeyi, evrensel nitelikteki bilimsel araştırma ile eğitim-öğretim 
hizmetlerini desteklemeyi ve mesleki açıdan yetkin özgür düşünceli bireyler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.



YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Uluslararası Ekonomi Politikası (Tezli)

Uluslararası Ekonomi Politikası (Tezsiz)(İkinci Öğretim)



YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU

Neden yabancı öğretim görevlileri? 
BTÜ YDYO öğretim görevlilerimiz, ya-
bancı dil eğitimi alanında Yüksek Lisans 
ve Doktora derecelerine sahip profesy-
onel akademisyenlerdir. Bunun yanısıra 
Yüksekokulumuz, öğrencilerimizin hem 
sınıf içinde hem sınıf dışında, öğren-
mekte oldukları yabancı dili kullanabil-
melerine imkân sağlamak için yabancı 
öğretim görevlileriyle de çalışmaktadır. 

Akademik ve profesyonel tecrübeye 
sahip akademik kadromuzun rehber-
liğinde, öğrencilerimiz İngilizce öğrenme 
sürecinden keyif almaktadır.  
“BTÜ YDYO Türk ve yabancı öğretim 
görevlilerinin iş birliği ile her zaman en 
iyisine ulaşmayı hedefler!”

Neden 14 kişilik sınıflar?
Pratik yapmak dil öğreniminin temel 
taşıdır. Bu nedenle, öğrencilere öğre-
nen merkezli bir eğitim ortamı sunmak 
oldukça önemlidir. BTÜ YDYO, ikili 
etkinlikler, grup çalışmaları, sözlü ve 
yazılı sunumlarla desteklenen interaktif 
dil öğrenme süreciyle özerk öğrenciler 
yetiştirmeyi hedeflemektedir.“BTÜ YDYO 
14 kişilik sınıfları ile fark yaratır!”

Son yıllarda yabancı dil konuşmak bir ayrıcalık değil, zorunluluktur. Hızla değişen akademi ve iş dünyasın-
da, evrensel dil becerileri ile donatılmış, yetenekli mühendisler yetiştirmek eğitim politikamızın temelini 

oluşturmaktadır. BTÜ YDYO olarak, öğrencilerimizi hedefe yönelik ders içeriğiyle hazırlarız. Yüksekokulumuz 
bu düşünceyle, yalnızca Genel İngilizce’ye değil, öğrencilerimizin, eğitimlerini sürdürdükleri fakültenin ve 

çalışacakları iş çevrelerinin ihtiyaçlarına yönelik İngilizce ders içeriklerine de odaklanır.



Neden ihtiyaç odaklı yabancı dil 
eğitim sistemi? 

  BTÜ YDYO öğrenme ihtiyaçlarını, 
öğrencilerin isteklerini, iş dünyas-
ının beklentilerini analiz ederek, 
elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
öğrenme programını geliştirmekte-
dir. Müfredat ve ders materyalleri, 
öğrenme çıktılarına yönelik planlan-
maktadır. Bu şekilde öğrenciler, hem 
günlük hayatlarında hem de kariyerl-
erinde ihtiyaç duyacakları yabancı dili 

keyif alarak öğrenme fırsatına sahip 
olurlar. 

BTÜ YDYO, 4 çeyrek dönemden 
oluşan modüler bir eğitim sistemi uy-
gulamaktadır. Her bir dönem birbirin-
den bağımsız A1 – B2 seviyelerinden 
birine odaklanmaktadır. Haftalık 30 
saatlik ders programında; konuşma, 
dinleme, okuma ve yazma beceriler-
inin her biri farklı öğretim görevlileri-
tarafından yürütülmektedir.

İngilizce konuşturmak “TEKNİK” işidir.

“Dinamik eğitim 
sistemimizle dersin 
hedeflerine ve öğrenci 
kazanımlarına önem 
vermekteyiz!”

“Dinamik eğitim 
sistemimizle dersin 
hedeflerine ve öğrenci 
kazanımlarına önem 
vermekteyiz!”



LABORATUVAR 
VE ARAŞTIRMA 
OLANAKLARI

Bursa Teknik Üniversitesi 2010 yılındaki kuruluşundan 
itibaren “araştırma üniversitesi” olma amacına uygun 
şekilde bina ve altyapı çalışmaları dahil olmak üzere 
her yıl 5 milyon TL’nin üzerinde yatırımla toplamda 40 
milyon TL’yi aşan cihaz ve donanıma sahip laboratu-
varlar kurmuş ve hizmete açmıştır. 

Üniversitemiz bünyesindeki laboratuvarlar kent ve 
ülke sanayiinin Ar-Ge ve test analiz ihtiyacına cevap 
verebilecek konumdadır.



MERKEZİ ARAŞTIRMALAR
LABORATUVARI 
Mikroskopi ve Yüzey Analiz Laboratuvarı
Spektroskopi ve Kromatografi Laboratuvarı
Mekanik Test Laboratuvarı 
Termal Analiz Laboratuvarı

 

MDBF LABORATUVARLARI
 Termodinamik Araştırma Laboratuvarı
Isı Transferi Araştırma Laboratuvarı
Akışkanlar Mekaniği Araştırma Laboratuvarı
Temiz Enerji Araştırma Laboratuvarı
Otomotiv Sistemleri Araştırma Laboratuvarı
Makine Mühendisliği İmalat Laboratuvarı
Titreşim Araştırma Laboratuvarı
Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Mekanik Araştırma Laboratuvarı
Mekatronik Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Araştırma Lab.
Lif ve Polimer Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı
Anorganik Teknolojiler Araştırma Laboratuvarı
Katalizör ve Reaksiyon Mühendisliği Araştırma Lab.
Hesaplamalı/Teorik Kataliz Araştırma Laboratuvarı
İleri Mikroreaksiyon Teknolojileri Araştırma Lab.
Yağ ve Ekstraksiyon Araştırma Laboratuvarı
Kimya Mühendisliği Test ve Analiz Laboratuvarı
Kauçuk - Plastik Test ve Analiz Laboratuvarı
Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı
Gıda Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı
Yapı Mekaniği Laboratuvarı

Robot Sistemleri Araştıma Laboratuvarı
Biyomühendislik Araştırma Laboratuvarı
Doğal Ürünler Araştırma Laboratuvarı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvarı
Elektrokimya ve Enerji Depolama Laboratuvarı 

ORMAN FAKÜLTESİ 
LABORATUVARLARI
Kağıt Laboratuvarı
Örnek Hazırlama Laboratuvarı
Ahşap Koruma Laboratuvarı
Orman Ürünleri Kimyası Laboratuvarı
Mikoloji Laboratuvarı
Uygulama Laboratuvarı
Ahşap Kompozit Laboratuvarı
Odun Anatomisi Laboratuvarı
Mekanik Test Laboratuvarı
Mobilya Mekaniği Laboratuvarı
 Botanik Laboratuvarı
CBS Laboratuvarı
Havza Yönetimi Laboratuvarı
Orman Amenajmanı Laboratuvarı
Orman Koruma Laboratuvarı
Orman Patolojisi Laboratuvarı
Orman Transportu ve Teknolojileri Laboratuvarı
Silvikültür Laboratuvarı
Toprak ve Ekoloji Laboratuvarı



Can Karakoç 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
4. Sınıf

Gamze Karaağaç 
Mekatronik Mühendisliği 
4. Sınıf

“Üniversitemizin sağlamış olduğu olanaklar ve 
sahip olduğu uluslararası anlaşmalar sayesinde 
Avrupa’nın kaliteli üniversitelerinden birinde, 
Erasmus değişim programı aracılığıyla eğitim 
alma şansı yakaladım.”

“Inovatif ve araştırma universitesi konu-
munda olan BTÜ’de, öğrendiğimiz bilgileri, 
gelişmiş laboratuvarlarda uygulayarak ge-
leceğe daha sağlam adımlar atıyoruz.”

“BTÜ’deyim çünkü yepyeni ve tam donanımlı 
labaratuvar imkânlarıyla sanayiye açılan yeni bir 
kapı olmasının yanı sıra alanında uzman akade-
misyenleriyle donanımlı ve kaliteli bir mühendis 
olarak mezun olmamı sağlıyor.”

Gülden Bezirgan 
Kimya Mühendisliği 
3. Sınıf



BTÜ’deyim çünkü... Teorik eğitimin yanısıra pratik 
yapabileceğim alanları sağlayabildiği için iş hayatına 
önde başlamamızı sağlayan bir kurum...
Yeni Eğitim Binası ve yerleşkeleri ile birçok imkânı 
bünyesinde barındıran, öğrenci merkezli, akademik 
eğitiminin yanı sıra sosyal ortamlarıyla da öğrencilerin 
kendilerini geliştirebilmesini sağlayan çok yönlü bir 
üniversite...
Değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak sürekli 
kendini yenileyen ve aktif eğitim anlayışıyla öğrencileri 
yetiştiren bir kurum.

Sena Bayraktar
Makine Mühendisliği 
4. Sınıf

Öğretim üyesi başına yaklaşık 10 lisans öğrencisinin 
düştüğü, tüm personellerle birlikte bir aile ortamının 
sunulduğu ve yeni kampüs ortamı (yerleşkeleri) ile 
teknik üniversite imkânlarına sahip olacağım bir 
üniversitede mühendislik eğitimi almayı tercih ettim. 4 
yıllık eğitimim sonunda iş hayatıma etki edecek gerekli 
teknik bilgiyi alarak mezun olacağıma inanıyorum.

Kerem Arıca 
Makine Mühendisliği 
4. Sınıf



Yaşam Kalitesi En Yüksek Türk şehri Bursa…

Numbeo internet sitesinin 5000’den fazla şehre ait
güvenlik, trafik, şuç oranı vb. verilerini toplayarak 
oluşturduğu “2016 Yılı Yaşam Kalitesi En Yüksek Şe-
hirler” listesinde Bursa;
Dünya genelinde 28’inci, Türkiye illeri arasında ise 
birinci sırada yer aldı

Dünyanın En Hızlı Büyüyen 4. Metropolü Bursa…
Bursa, ABD’li araştırma şirketleri Brooking Enstitüsü
ve JP Morgan Chase tarafından hazırlanan
‘”Global Metro Monitor 2014 Raporu” ile dünyanın en 
hızlı büyüyen 300 metropolü sıralamasında, 4’üncü 
sırada yer aldı.

Türkiye’nin üç büyük şehri Ankara, İstanbul ve İzmir’in 

ortasında yer alan,her birine çeşitli (uçak, deniz uçağı, 
helitaksi, deniz otobüsü, feribot, hızlı tren, otobüs)
ulaşım olanaklarıyla bağlı bir şehir… 

İstanbul’a 1,5 saat (feribot), Antalya’ya 1,5 saat (uçak), 
Berlin ve Paris’e 3 saat (uçak), Londra’ya 4 saat (uçak)
ulaşım mesafesinde…

Metro, tramvay, teleferik, otobüs,
minibüs, dolmuş gibi çok çeşitli şehir içi 
ulaşım olanakları

Türkiye’nin kış turizm merkezi…
Doğa sporları, kongre, termal, sağlık, tarih ve inanç 
turizmi konularında yüksek potansiyel ve gelişmiş 
altyapı olanakları…

BURSADA
ÖĞRENCİ 
OLMAK



Şehir merkezinde 20’ye yakın AVM, 70’in üzerinde 
sinema,15 tiyatro salonu, 21 müze, 17 kütüphane, 
restoranlar,
bowling salonları, carting pistleri, paintball alanları… 
Öğrencilerimizin kullanımına indirimli olarak sunulan;
15 kapalı yüzme havuzu, 13 tenis kortu, 7 kapalı spor 
salonu, 20 halı saha, 4 fitness salonu,1 güreş eğitim 
merkezi, 1 jimnastik salonu, 1 olimpik atletizm pisti ve 
1 su kayağı tesisi… 

115 km’lik sahil şeridi uzunluğuna sahip,
Türkiye’nin en büyük göllerinden; İznik Gölü (298 km2) 
ve Uluabat Gölü’nü (134 km2) bünyesinde barındıran 
bir şehir… 

Yumuşak iklimi ve diğer büyükşehirlere oranla 
daha düşük maliyetlerle konforlu bir yaşam 

sürebileceğiniz aktif bir şehir

Her yıl düzenlenen üçü uluslararası toplam 6 festival, 
40’ı aşkın kültür merkezi, 20’den fazla müze ve 30’dan 
fazla sanat merkezi ile
zengin kültür ve sanat ortamı…

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti… Hristi-
yanlığın ilk konsülünün oluşturulduğu şehir… Bizans 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun mekânsalve mimari 
özelliklerini günümüze taşıyan uygarlıklar beşiği ve 
tarih kenti…

Tüm Bu İmkanlara Sahip Olacağınız 
Bir Şehirde Okumak Üzere

Sizi de Bursa’nın 
Teknik Üniversitesi’ne Bekliyoruz…
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