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Bilkent Üniversitesi 

Öğrenci Bilgi Formu 
(KHK 667 kapsamında yerleştirilen öğrenciler için) 

 
Adı  T.C. Kimlik Numarası  

Soyadı  Doğum Yeri ve Tarihi  

Mezun olduğunuz lise  Lise mezuniyet yılı  

Bilkent Üniversitesi’nde yerleştirildiğiniz bölüm  

 
Ayrıldığınız Üniversite ile ilgili bilgiler: 
Üniversitenin adı  

Program adı  

Tamamladığınız sınıf  

 
Programın eğitim dili   İngilizce       TTüürrkkççee  

 

Eğitim dili İngilizce ise lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayınız:   

Zorunlu İngilizce hazırlık okudunuz mu?                       Evet             Hayır    
Evet ise kaç yarıyıl okudunuz?   

İngilizce hazırlık programını geçtiyseniz geçme notunuz   

Halen İngilizce hazırlıkta okuyorsanız bulunduğunuz son düzey   

İngilizce Hazırlıktan muafiyet sağlayan bir sınav belgeniz var mı?   

Evet ise sınavın adı ve puanı   
 

Eğitim dili Türkçe ise lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayınız:  

İsteğe bağlı İngilizce hazırlık okudunuz mu?               Evet             Hayır 
Evet ise kaç yarıyıl okudunuz?   

Halen İngilizce hazırlıkta okuyorsanız bulunduğunuz son düzey   

 
Bölüm öğrencisi iseniz birinci sınıfa hangi tarihte 
başladınız? 

  

 
Burs düzeyi   

2015-2016 yılında ödediğiniz yıllık eğitim ücreti       
(lütfen belgeleyiniz) 

  

 



2 
 

Öğrencinin daimi 
adresi 

 
 
 

Ev Tel.  E-posta   

Cep Tel.  Kan Grubu  

    

 
 

Anne Adı Soyadı   Ev Tel.  

T.C. Kimlik Numarası  Cep Tel.  

E-posta  İ ş Tel.  

Mesleği  

İş Adresi  

 
 

Ev Adresi 

  ÖÖğğrreennccii  aaddrreessii  iillee  aayynnıı  
 

 

 
 

 
Baba Adı Soyadı   Ev Tel.  

T.C. Kimlik Numarası  Cep Tel.  

E-posta  İ ş Tel.  

Mesleği  

İş Adresi  

 
 

Ev Adresi 

  ÖÖğğrreennccii  aaddrreessii  iillee  aayynnıı  
  AAnnnnee  aaddrreessii  iillee  aayynnıı  
 

 

 
 

 

Acil Durumda Ulaşılacak Kişinin  
 

Adı   Ev Tel.  

Soyadı  Cep Tel.  

Yakınlık Derecesi  İş Tel.  

e-posta adresi 
 

e-posta adresi (diğer) 
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Derslerinizi özel öğrenci olarak başka bir üniversiteden alacak mısınız?   Evet       Hayır 

Evet ise üniversitenin adı   
 
 

Verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. 

Tarafıma elden verilen kütüphane kullanım kurallarına uymayı, her materyalin ödünç-iade işleminde 
kütüphane veritabanındaki bilgilerin geçerli olduğunu kabul ediyorum. 

Kütüphane kullanım kurallarını elden aldım. (Kesin kayıtlar sırasında verilecektir.) 

Tarafıma tahakkuk eden eğitim ücretini 2016-2017 güz yarıyılı final sınavıları başlamadan önce ödemem 
gerektiğini biliyorum. 

 

 
 
 İmza     :    
 
 
 
 
 
 
 
  Tarih            : 
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