SIKÇA SORULAN SORULAR
İstediğimiz zaman üniversiteyi ziyaret edip bilgi
alabilir miyiz?
Üniversite adayları ve aileleri istedikleri zaman Bilkent
Üniversitesi’ni ziyaret edebilir. Üniversitenin Bilgi ve
Tanıtım Ofisi’nden randevu alındığında Bilkentli rehber
ÕýSFODJMFS[JZBSFUÉJMFSFFāMJLFEFSLBNQÛTÛHF[EJSJS
üniversiteye ilişkin bilgiler aktarır ve öğretim elemanlarıyla
görüşmelerine yardımcı olur.
Burslar herhangi bir durumda kesilebilir mi?
,BQTBNM 5BNWFCVSTMBSÕýSFODJMFSJOIFSZBSZMEB
normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli
devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca
kesintisiz devam eder, not ortalaması veya ders geçme
gibi konulardan etkilenmez. Normal ders yükünün altında
ders alan veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda
derse devam etmeyen öğrencilerin bursları askıya alınır.
Tam ve %50 burslardan yararlanma süresi İngilizce Hazırlık
1SPHSBNOEBB[BNJZM MJTBOTQSPHSBNOEBB[BNJ
ZMES,BQTBNM#VSTUBOZBSBSMBONBOOB[BNJTÛSFTJJTF
ÿOHJMJ[DF)B[SML1SPHSBNOEBZM MJTBOTQSPHSBNOEB
ZMES-JTBOTFýJUJNJZMOÕUFTJOFV[BZBO,BQTBNM
Burslu öğrencilerin bursu, altıncı yıl başında Tam Burs’a
dönüşür. Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi
alarak mezun olmuş öğrenciler ile geçmiş yıllarda Bilkent
¾OJWFSTJUFTJOEFCJSMJTBOTQSPHSBNOBZFSMFāUJSJMNJāPMVQ
ZMOEBZFOJEFOCVÛOJWFSTJUFZFZFSMFāFOMFS,BQTBNM 
Tam veya %50 burslardan yararlanamaz.
Kapsamlı Burs almak için ne gerekir?
Bilkent Üniversitesi’ne Tam Burslu olarak yerleştirilen
öğrencilerden 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması,
yerleştirilmiş olduğu MF-1-2-3-4,TM-1-2-3,TS-1 veya
:(4QVBOUÛSÛOEFWFZBEBIBJZJPMBOMBSJMF
%ÿ-QVBOUÛSÛOEFWFZBEBIBJZJPMBOMBSOCVSTV 
ÛOJWFSTJUFZFLBZUTSBTOEBEPýSVEBO,BQTBNM#VSTB
ZÛLTFMUJMJS,BQTBNM#VSTBÉTOEBOÕýSFODJOJOZFSMFāUJSJMEJýJ
QVBOUÛSÛEāOEBLJCBāBSTSBMBNBMBSOOCJSÕOFNJZPLUVS
Eğitim ücreti taksitlendirilebiliyor mu?
Yarıyıl eğitim ücretleri, anlaşmalı bankaların onay vermesi
koşuluyla 4 taksite bölünebilir. Taksitlendirme aşamasında
260 TL idari işlem gideri alınmaktadır.
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olma
şartları nelerdir?
#JMLFOUFZFOJLBZUZBQUSBOÕýSFODJMFSÛOJWFSTJUFOJOJLJ
BāBNBMÿOHJMJ[DF:FUFSMJLWF4FWJZF5FTQJU4OBWOB 1"&
Proficiency in Academic English) girer. Bu sınavda başarılı
olanlar, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olarak
doğrudan eğitimlerine başlar. Bağımsız kurumlarca verilen
IELTS ve TOEFL iBT sınavlarının birinde üniversitenin
ölçütlerine göre geçer not almış öğrenciler de İngilizce
Hazırlık Programı’ndan muaftır. Bu sınavlar, Bilkent
Üniversitesi’nin belirlediği merkezlerde ve tarihlerde
alınmış olmalıdır. Söz konusu sınavlara girecek öğrenciler,
sınav tarihinden en az 21 gün önce Bilkent Üniversitesi’ne
sınav kayıt belgelerini ibraz etmiş olmalıdır. İngilizce
yeterlik esaslarıyla ilgili ayrıntıları www.idmyo.bilkent.edu.tr
adresinden inceleyebilirsiniz.
İngilizce Hazırlık Programı’nın süresi kaç yıldır?
İngilizce Hazırlık Programı’nda her öğrenci kendi bilgi
düzeyine uygun bir aşamadan İngilizce öğrenmeye
CBāMBS1SPHSBNCBāBSZMBUBNBNMBZQ1"&TOBWOHFÉFO
ÕýSFODJMFSCÕMÛNEFSTMFSJOFLBZUZBQUSBSBLFýJUJNMFSJOF
EFWBNFEFS)JÉÿOHJMJ[DFCJMNFZFOMFSJÉJOCVQSPHSBNO
normal süresi bir yıldır. Başarısızlık nedeniyle ders
tekrarlayan öğrenciler için süre dört yarıyıla kadar
V[BZBCJMJS1SPHSBNBBSBTFWJZFMFSEFOCBāMBZQ1"&TOBWO
bir yarıyıl sonunda geçen öğrencilerin, ikinci yarıyılda
bölümlerine başlamaları da mümkündür.
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Derslerin tümü İngilizce mi?
Bilkent Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizcedir. Türkçe, Türkiye
Tarihi ve İngilizce dışındaki yabancı dil dersleri hariç bütün
dersler İngilizce okutulur. Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde
bazı dersler Fransızcadır. Hukuk Fakültesi’nin Türk hukukuyla
ilgili dersleri ise Türkçe işlenir.
Hangi yabancı diller seçmeli ders olarak alınabilir?
4FÉNFMJEJMEFSTMFSJOF"MNBODB 'SBOT[DB ÿTQBOZPMDB ÿUBMZBODB 
3VTÉB ¬JODFWF+BQPODBÕSOFLHÕTUFSJMFCJMJS¸ýSFODJMFSJO
istediği herhangi bir dilin dersi de üniversite tarafından
açılabilir; bunun için bir sınıf oluşturacak çoğunluğun
sağlanması yeterlidir.
Değişim programlarıyla yurtdışına gidilebiliyor mu?
#BāBSMÕýSFODJMFSEFýJāJNQSPHSBNOBLBUMBSBLÛÉÛODÛ
sınıfın bir yarıyılını veya tamamını yurtdışındaki anlaşmalı bir
üniversitede okuyabilir. Bilkent Üniversitesi’nin, aralarında
ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç,
ÿUBMZB +BQPOZBWF"WVTUSBMZBOOEBCVMVOEVýVÛMLFEFO
ÛOJWFSTJUFMFSMFÕýSFODJEFýJāJNBOMBāNBTWBSES"WSVQBEBLJ
ÛOJWFSTJUFMFSF&SBTNVTQSPHSBNJMFHJEFOÕýSFODJMFS
"WSVQB#JSMJýJGPOMBSOEBOZBSBSMBOBCJMNFLUFEJS
Öğrenciler bölümlerarası geçiş yapabilir mi?
¸ýSFODJMFSMJTBOTQSPHSBNMBSOEBLJJMLJLJZBSZMJÉJOEF
ZFSMFāUJLMFSJCVSTEÛ[FZJJMFBZOCVSTEÛ[FZJOEFPMVQNFSLF[J
ZFSMFāUJSNFQVBOMBSOOZFSMFāNFZFZFUFSMJPMEVýVCJSCBāLB
CÕMÛNFTFSCFTUÉFHFÉFCJMJS.FSLF[JZFSMFāUJSNFQVBOZPMVZMB
CÕMÛNMFSBSBTHFÉJāZBQNBLJTUFZFOMFSJOFOHFÉQSPHSBNMBSOEB
ikinci yarıyıllarını tamamladıktan sonra başvurmaları gereklidir.
.FSLF[JZFSMFāUJSNFQVBOZPMVZMBCÕMÛNMFSBSBTHFÉJā
ZBQBCJMNFLJÉJOÕýSFODJOJOÛOJWFSTJUFTOBWOBHJSEJýJZMEBLJ
JMHJMJ-:4WFZB:(4QVBOOO HFÉNFLJTUFEJýJCÕMÛNÛOBZO
ZMEBLJWFBZOCVSTEÛ[FZJOEFLJUBCBOQVBOOEBOEBIBZÛLTFL
olması gereklidir. Farklı burs veya ücret düzeyleri arasında
NFSLF[JZFSMFāUJSNFQVBOZPMVZMBHFÉJāNÛNLÛOEFýJMEJS
Öğrencinin yerleştiği bölümdeki burs düzeyi geçtiği
CÕMÛNEFEFLPSVOVS.FSLF[JZFSMFāUJSNFQVBOZPMVZMB
CÕMÛNMFSBSBTHFÉJāTBEFDFCJSLFSFMJýJOFZBQMBCJMJS
Yan dal programı var mı?
#JMLFOU¾OJWFSTJUFTJOEFCJSÉPLCÕMÛNÛOZBOEBMQSPHSBN
vardır. Genel not ortalaması 3,00 veya daha yüksek olan
ÕýSFODJMFSCJSJODJTOGOTPOVOEBZBOEBMQSPHSBNOB
başvurabilir.Yan dal müfredatını tamamlayan öğrencilere
BOBEBMEJQMPNBTZMBCJSMJLUFZBOEBMTFSUJàLBTWFSJMJS
Çift ana dal yapılabiliyor mu?
.'QVBOUÛSÛZMFZFSMFāNJāÕýSFODJMFSEFOCJSJODJTOGTPOVOEB
genel not ortalaması 3,30 veya daha yüksek olanlara Fen
Fakültesi’nin Fizik ve Matematik bölümlerinde ikinci ana dal
ZBQNBPMBOBýTVOVMNBLUBES)FSJLJBOBEBMOQSPHSBNO
UBNBNMBZBOÕýSFODJMFSÉJGUEJQMPNBBMBSBLNF[VOPMVS
Yaz Okulu yıllık eğitim ücretine dahil midir?
Yaz Okulu’nda ders almak tercihe bağlıdır; ders almayı tercih
eden öğrenciler, aldıkları derslerin kredilerine göre ayrı
ÛDSFUÕEFS:B[0LVMVOEBEFSTBMBO,BQTBNMWF5BNCVSTMV
öğrencilerden yaz dersleri için eğitim ücreti alınmaz.
Akademik konularda öğrenciler kimlerden yardım
alabilir?
#JMLFOU¾OJWFSTJUFTJOEFÕýSFUJNFMFNBOMBSOOLBQMBS
ÕýSFODJMFSFIFQBÉLUS¸ýSFODJMFSEFSTEāOEBEBIPDBMBSZMB
görüşebilir, düşünce alışverişinde bulunabilir. Ayrıca, her
öğrencinin bir akademik danışman öğretim elemanı vardır.
Akademik danışmanlar ders seçimleri, stajlar, değişim
QSPHSBNMBSWFMJTBOTÛTUÛÉBMāNBMBSHJCJLPOVMBSEB
öğrencilere yol gösterir.
Bilkent diploması nerelerde geçerlidir?
#JMLFOU EJQMPNBTEÛOZBOOIFSZFSJOEFLBCVMHÕSFO 
uluslararası standartlarda bir üniversitedir. Bilkent Üniversitesi
NF[VOMBS EJQMPNBMBSZMBCJSMJLUF FýJUJNQSPHSBNMBSWF
derslerin düzeyi konusunda bilgiler içeren İngilizce bir
%JQMPNB&LJEFBMNBLUBES

