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gerçekleşmekte olduğunu görmenin mutluluğu içerisindeyim.” (2004)
İhsan Doğramacı (1915 - 2010)
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1

“Üniversitemiz; bilgiye sahip, iletişim becerileri yüksek,
özgür düşünen, kendini ifade eden, farklılıklara saygılı,
sorgulayan, paylaşımcı, katılımcı, sorumluluk sahibi
gençler yetiştiren bir Dünya Üniversitesidir.
Öğrencilerimizden oluşan tanıtım ekibi ile görüşmeyi
ihmal etmeyiniz...”
Prof. Dr. Gülsev Kale
Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
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“Bilkent Üniversitesi, profesyonel ve bireysel gelişime
her zaman açık, iş dünyasına yön veren sektörlerde
birikimleriyle fark yaratacak, çalışmalarıyla topluma ve
insanlığa fayda sağlayacak bireyler yetiştirmek hedefiyle
çağdaş ve yenilikçi bir eğitim felsefesi benimsemiştir.”
Kürşat Aydoğan
Rektör
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BÖLÜMLER, KONTENJANLAR, PUANLAR
Tam
Burslu

Mühendislik Fakültesi

SAY
SAY

2021
2021

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

2021

SAY

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Mühendisliği

2021

SAY

(Burslu)

%50
Burslu

Ücretli

(%50 İndirimli)

(Ücretli)

Kontenjan

45

35

80

Başarı Sırası

432

2.273

8.983

Taban Puanı

517,629

490,889

458,259

Kontenjan

45

35

80

Başarı Sırası

797

3.885

14.346

Taban Puanı

509,870

478,871

444,608

Kontenjan

45

35

80

Başarı Sırası

2.690

10.088

34.542

Taban Puanı

487,537

455,020

411,237

Kontenjan

27

26

42

Başarı Sırası

3.594

13.895

31.573

Taban Puanı

480,655

445,614

415,496

Kontenjan

20

5

10

Başarı Sırası

3.608

13.641

78.813

Taban Puanı

480,570

446,158

362,009

Kontenjan

20

5

10

Başarı Sırası

43.181

60.705

96.919

Taban Puanı

400,400

380,280

345,775

Fen Fakültesi

SAY
SAY

2021
2021

Kimya

Matematik

2021

SAY

Fizik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

2021

SAY

Kontenjan

20

8

10

Başarı Sırası

13.949

56.164

98.779

Taban Puanı

445,500

385,178

344,219

Kontenjan

12

28

20

Başarı Sırası

3.831

33.132

60.099

Taban Puanı

479,182

413,248

380,890

Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi

2021

EA

Kontenjan

24

16

123

Başarı Sırası

359

1.612

40.330

439,367

356,067

Taban Puanı

474,644

İşletme Fakültesi
İşletme

2021

EA

6

Kontenjan

27

56

100

Başarı Sırası

1.294

23.006

176.748

Taban Puanı

443,913

373,270

291,925

Tam
Burslu
(Burslu)

%50
Burslu

(%50 İndirimli)

Ücretli

Kontenjan

21

80

42

Başarı Sırası

1.002

44.307

182.338

Taban Puanı

449,888

352,862

290,302

Kontenjan

12

30

41

Başarı Sırası

654

19.743

92.937

Taban Puanı

460,435

377,599

323,597

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

EA
EA

2021
2021

Psikoloji

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2021

EA

İktisat

Uluslararası İlişkiler

2021

EA

(Ücretli)

Kontenjan

21

100

22

Başarı Sırası

4.607

184.546

261.373

Taban Puanı

414,893

289,671

270,965

Kontenjan

21

82

40

Başarı Sırası

1.921

89.653

214.569

Taban Puanı

435,342

325,180

281,685

Kontenjan

6

Başarı Sırası

3.646

19.071

Taban Puanı

453,401

376,776

Kontenjan

4

10 b

Başarı Sırası

24.784

296.292

Taban Puanı

371,107

264,087

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

2021

EA

2021

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı a

Kontenjan

a

2021

İngiliz Dili ve Edebiyatı

2021

Felsefe

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

c

2021

EA

37		

15		

Başarı Sırası

31.822

Taban Puanı

363,580		

Kontenjan

8

48

Başarı Sırası

3.075

15.501

Taban Puanı

459,261

389,137

Kontenjan

8

48

Başarı Sırası

1.579

8.940

Taban Puanı

481,131

416,084

a Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerine yerleşebilmek için Yabancı Dil Sınavı’na İngilizce’den girmek zorunludur.
b Arkeoloji Bölümü’ne %50 burslu (indirimli) olarak yerleştirilen öğrencilerden, 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu
EA puan türünde 100.000 veya daha iyi olanların bursu üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Tam Burs’a yükseltilir.
		c İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne yerleşebilmek için Yabancı Dil Sınavı’na İngilizce veya Fransızca’dan girmek zorunludur. Bu bölümün
eğitim programına başlayabilmek için İngilizce yeterlik koşullarını sağladıktan sonra Fransızca yeterlik sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Sınavda başarılı
olan öğrenciler Fransızca Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur. Fransızca düzeyleri yeterli olmayan öğrenciler Fransızca Hazırlık Programı’na katılır.
• Bir eğitim programına giren son öğrencinin başarı sırası, program kontenjanlarına ve ilgili programı tercih eden adayların üniversite sınavındaki başarı
dağılımlarına göre her yıl yeniden oluşur. Bu nedenle, tercih yaparken başarı sıralamalarının yıldan yıla önemli farklılıklar gösterebildiği dikkate alınmalıdır.
• Bu tabloda yer alan puan ve başarı sıraları 2021 YKS’ye göre hazırlanmıştır. Başarı sıraları, yerleşen son öğrencinin 0,12 OBP katsayılı puan türündedir.
• Yükseköğretim Kurulu bazı lisans programlarına yerleşmek için başarı sırası sınırı belirlemiştir. Buna göre, başarı sırası ilgili puan türünde, Hukuk
Fakültesi’ne 125.000, Mimarlık Bölümü’ne 250.000, Mühendislik Fakültesi bölümlerine 300.000 veya daha iyi olan adaylar yerleşebilir.
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(Burslu)

%50
Burslu

(%50 İndirimli)

Ücretli

Kontenjan

5

26

5

Başarı Sırası

4.440

170.225

218.401

Taban Puanı

415,829

293,912

280,733

Kontenjan

24

45

94

Başarı Sırası

25.977

140.402

460.297

Taban Puanı

369,730

303,836

239,153

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

SAY
SAY

2021
2021
2021

İletişim ve Tasarımı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

2021

SÖZ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mimarlık

2021

EA

Grafik Tasarımı

2021

EA

Güzel Sanatlar

Tam
Burslu

(Ücretli)

Kontenjan

11

55

10

Başarı Sırası

806

75.318

149.657

Taban Puanı

435,352

315,325

288,990

Kontenjan

5

31

Başarı Sırası

71.666

203.814

Taban Puanı

368,987

280,553

Kontenjan

10

10

49

Başarı Sırası

16.523

48.106

80.788

Taban Puanı

440,038

394,546

360,061

Kontenjan

9

Kontenjan

20

Kontenjan

20

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
2021

Müzik
Tiyatro

Yetenek sınavı sonuçlarına göre çeşitli oranlarda Yetenek Bursu verilmektedir.Yetenek burslarının sürekliliği öğrencinin akademik başarısına bağlıdır.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

EA

2021

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2021

SAY

8

Kontenjan

12

66

5

Başarı Sırası

22.183

81.570

88.462

Taban Puanı

429,822

359,318

353,094

Kontenjan

5

31

Başarı Sırası

21.016

470.995

Taban Puanı

375,843

237,822

Bilkent Üniversitesi, 1984’te Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuş, eğitime başladığı 1986 yılından bu yana
en iyi öğrencileri ve akademisyenleri, en ileri eğitim ve araştırma olanaklarıyla buluşturmayı hedeflemiştir.
Kısa sürede dünyanın saygın üniversiteleri arasına girmeyi başaran Bilkent, Türkiye’nin yükseköğretim sisteminde de
önemli ilerlemelere öncülük etmiştir. Kâr amacı gütmeyen bir kurum olan Bilkent Üniversitesi, tüm etkinliklerine en
üst düzeyde akademik değer yaratma amacıyla yön vermektedir. Bilkent Üniversitesi, öğrencilerine kaliteli bir eğitim,
renkli bir üniversite yaşamı ve güvenli bir gelecek sunmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “araştırma üniversitesi” ilan edilen ilk üç vakıf üniversitesinden biri olan
Bilkent, YÖK’ün Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu’nda bilimsel araştırmalara en çok bütçe ayıran üniversite
olarak ilk sırada yer almıştır.

KALİTELİ EĞİTİM
başlayan Bilkent, öğrencilerin bölüm gözetmeksizin farklı
disiplinlerden (sosyal ve beşeri bilimler, fen bilimleri ve
güzel sanatlar) alacakları altyapı dersleri ile üniversite
eğitimi için ortak bir entelektüel taban oluşturmaktadır.

Bilkent Üniversitesi’nin eğitimdeki temel amacı, mesleki
kimlikleri ve girişimcilikleriyle kariyerlerinde hızla
ilerleyecek mezunlar yetiştirmektir. Bilkent’in araştırmacı
öğretim kadrosu, yenilikçi eğitim programları, benzersiz
kütüphanesi ve öğrencilerin bireysel gelişimine
verdiği önem, üniversitenin yüksek eğitim kalitesini
oluşturan başlıca unsurlardır. Bilkent’in eğitim kalitesi
ve uluslararası akademik saygınlığı, çeşitli değerlendirme
kuruluşlarının listelerinde de öne çıkmaktadır.

Uluslararası bir kurum olan Bilkent Üniversitesi’nde
eğitim dili İngilizcedir. Öğrenciler, İngilizce eğitim sayesinde,
alanlarındaki küresel bilgi ve gelişmeleri yakından takip
edebilmektedir. Bilkent Üniversitesi’nin kazandırdığı
İngilizce yetkinliği, mezunlara en iyi iş ve akademik kariyer
seçeneklerinin kapılarını açar.

Bilkent Üniversitesi,Yükseköğretim Kalite Kurulu
(YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı’ndan tam
akreditasyona sahiptir. Bilkent,YÖKAK’ın yükseköğretim
kurumlarındaki eğitim, araştırma ve yönetim kalitesini
değerlendirdiği bu programdan tam akreditasyon alan ilk
iki Türk üniversitesinden biri ve Ankara’da ilk üniversite
olarak öne çıkmaktadır.

Bilkent, eğitim kalitesine katkıda bulunmak için öğrencilerin
görüşlerinden de yararlanmaktadır. Öğrenciler, aldıkları
derslerin içeriklerini ve öğretim elemanlarının ders verme
yöntemlerini değerlendirip önerilerde bulunur. Her
yarıyılın sonunda yapılan bu anketlerin sonuçları internet
üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Bilkent Üniversitesi’nde dersler, araştırmacı ve üretken
kimlikleriyle öne çıkan, seçkin bir öğretim kadrosu
tarafından verilir. Bilkent’te eğitim yenilikçi ve katılımcı
yöntemler ışığında yürütülür; öğrencilerin bilgiyi
sorgulayarak ve uygulayarak öğrenmesi teşvik edilir.
Öğretim elemanları sadece sınıf içinde ders işlemenin
ötesine geçerek sınıf dışı projeler ve ödevler yoluyla
öğrenme süreçlerini yönetmeye devam ederler. Haftalık
ofis saatlerindeki yüz yüze görüşmeler ve internet
üzerinden iletişimle de öğrencilerle sürekli etkileşim
içinde bulunur, onlara rehberlik yaparlar.

RENKLİ ÜNİVERSİTE YAŞAMI
Bilkent Üniversitesi, öğrencilerin kişisel ve sosyal
gelişimine yönelik birçok etkinliğin düzenlendiği, canlı ve
yeşil bir kampüse sahiptir. Kampüste yıl boyunca birçok
festival, konser, sergi, söyleşi, seminer, film gösterimi,
tiyatro oyunu ve öğrenci kulübü etkinliği gerçekleştirilir.
Bilkent Konser Salonu ve Odeon, başkentin kültür ve
sanat hayatının önemli merkezlerindendir. Üniversitenin
spor merkezi ise sunduğu birçok spor olanağıyla
öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırır.

2021 - 2022 akademik yılından itibaren lisans
programlarında çekirdek müfredat uygulamasına
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GÜVENLİ GELECEK

GİRİŞ KOŞULLARI

Bilkent Üniversitesi, öğrencilerini parlak bir geleceğe
hazırlar. Bilkent mezunları, üniversite yıllarında
edindikleri birikimleri, geliştirdikleri yetkinlikleri
ve özgüvenleriyle iş dünyasının ve yükseköğretim
kurumlarının öncelikli tercihlerindendir. Yetiştirdiği
53.000’i aşkın mezun ve bu mezunların dünyanın
dört bir yanında gösterdiği başarılar, Bilkent
Üniversitesi’nin en güçlü referansıdır.

Bilkent Üniversitesi’nin lisans programlarından birine
kayıt yaptırabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları
Sınavı’na (YKS) katılmak, merkezi yerleştirme
sisteminde ilgili programı tercih etmek ve ÖSYM
tarafından bu programa yerleştirilmek gereklidir.
Güzel Sanatlar, Müzik veya Tiyatro bölümlerine
kayıt yaptırabilmek için YKS’nin Temel Yeterlilik
Testi’ne (TYT) katılmak ve Bilkent Üniversitesi’nce
yapılan yetenek sınavlarına girmek gereklidir.
Yetenek sınavları için aday kayıt başvuruları haziran
ayı ortalarında alınır. Bu programlara kabul edilecek
öğrenciler TYT puanına ve yetenek sınavlarının
sonuçlarına göre belirlenir; ancak TYT puanı ilgili
barajı geçmeye yeterli olmayan öğrenciler yetenek
sınavında başarılı olmuş olsalar bile programa kabul
edilmez. Bilkent Üniversitesi’nin yetenek sınavlarına
girmek, ÖSYM tarafından başka bir eğitim programına
yerleştirilmeye engel değildir.

ÜCRETLER
Eğitim Ücreti
Bilkent Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. Eğitim ücreti
tüm bölüm ve programlar için (İngilizce Hazırlık
Programı dâhil) aynıdır. Güncel ücret bilgileri için lütfen
aşağıdaki internet sayfasına bakınız:
osys.bilkent.edu.tr
Eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve tahsil
edilir. Güz yarıyılı eğitim ücreti haziran ayında, bahar
yarıyılı eğitim ücreti ise aralık ayında açıklanır. Kayıtlı
öğrenciler için yarıyıl eğitim ücretine yapılan artışlar
enflasyon oranıyla sınırlı tutulur.
Bilkent Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin kesin
kayıtlardan önce güz yarıyılı eğitim ücretini ödemiş
olması gereklidir. Sonraki yarıyıllarda, yarıyıl eğitim
ücreti ders kayıtlarından önce ödenir. Bahar yarıyılı
eğitim ücretini güz yarıyılı başında ödemeyi tercih
edenlere, bahar yarıyılı için de güz yarıyılı eğitim
ücreti uygulanır.
Yarıyıl eğitim ücretleri, anlaşmalı bankaların onay
vermesi koşuluyla, dört eşit taksite bölünebilir; ayrıca
%6,5 işlem ücreti alınır. Eğitim ücretleri tek çekim
olarak kredi kartıyla da ödenebilir; ayrıca %4,5 işlem
ücreti alınır. Kredi kartına taksit yapılmamaktadır.
Yurt Ücretleri
Güncel yurt ücretleri için lütfen osys.bilkent.edu.tr
adresine bakınız.Yurt ücretleri yarıyıl başlarında ödenir.
Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler, üniversiteye kesin
kayıt sırasında yurt başvurusu yapabilir. Öğrenciler,
yurtlardaki yer durumuna göre yerleştirilmektedir.
Oda tipleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere
www.yurt.bilkent.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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standart yurt odaları verilir.Yurtlardaki uygunluk durumuna
göre, başarılı durumdaki yüksek sınıf öğrencilerine tek
kişilik standart odalara geçme olanağı tanınır. Ayrıca,
mezuniyete yaklaşmış ve diğer bazı koşulları sağlayan üstün
başarılı öğrencilere iki kişilik banyolu odalar tahsis edilir.
%50 Burs
(“%50 İndirimli” kontenjandan yerleşen öğrenciler)
ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu’nda “%50 İndirimli” olarak belirtilen
programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından
söz konusu programa yerleştirilen öğrenciler bu bursa
hak kazanır. %50 Burslu öğrencilerden bursları devam
ettiği sürece eğitim ücretinin yarısı alınır. %50 Burs sahibi
öğrenciler, hak kazandıkları takdirde Üstün Başarı Bursu da
alabilir.

“Bilkent Üniversitesi’nin burslu bir programına ÖSYM
tarafından yerleştirilen bir öğrencinin, ileride akademik
başarı düzeyi ne olursa olsun, normal ders yükünü alıp
derslerine düzenli devam ettiği sürece, verilen süreler içinde
bursunun kesilmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Bilkent
Üniversitesi’nin tüm bursları karşılıksız olup herhangi bir
zorunlu hizmeti yoktur.”

Başka bir kurumdan burs alıyor olmak, Bilkent Üniversitesi
burslarından yararlanmaya engel değildir.
Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun
olmuş öğrenciler ile geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde bir
lisans programına yerleştirilmiş olup 2022 yılında yeniden bu
üniversiteye yerleştirilenler, Kapsamlı,Tam veya %50 burslardan
(indirimlerden) yararlanamaz.

Erdal Erel
Rektör Yardımcısı

BURSLAR

Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanma süresi
İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası
lisans programında azami 6 yıldır. Lisans eğitimi 6 yılın ötesine
uzayan öğrenciler Tam ve %50 burslardan (indirimlerden)
yararlanamaz.

Bilkent Üniversitesi’nde okuyan 12.000 öğrencinin
%66’sı bursludur. Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler
için Tam Burs’a eş değer bursluluk oranı %43’tür.Tam
Burs’tan yararlanmak için, üniversiteye girişte “Burslu”
kontenjanlardan; %50 Burs’tan yararlanmak içinse, “%50
İndirimli” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir.
Tam Burslu olarak yerleştirilen öğrencilerden aşağıda
belirtilen başarı koşullarını sağlayanların bursu doğrudan
Kapsamlı Burs’a yükseltilir.

Kapsamlı Burs’tan yararlanmanın azami süresi İngilizce
Hazırlık Programı’nda 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında
5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı Burslu
öğrencilerin bursu altıncı yıl başında Tam Burs’a dönüşür.
Kapsamlı,Tam ve %50 burslar (indirimler), öğrencilerin her
yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli
devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz
devam eder; düşük not ortalaması veya ders tekrarı gibi
konulardan etkilenmez. Normal ders yükünün altında ders alan
veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam
etmeyen öğrencilerin bursları (indirimleri) askıya alınır.

Bilkent Üniversitesi’nin sağladığı bütün burslar ve
indirimler karşılıksızdır.
Tam Burs
(“Burslu” kontenjandan yerleşen öğrenciler) ÖSYM’nin
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda
“Burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih
ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa
yerleştirilen öğrenciler Tam Burs’a hak kazanır. Tam
Burslu öğrenciler, bursları devam ettiği sürece eğitim
ücreti ödemez.

Eğitim ücreti bursları ve indirimleri, yaz dönemi ders ücretleri
için de geçerlidir.

Arkeoloji Bölümü’ne %50 Burslu (indirimli) olarak yerleştirilen
öğrencilerden, 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması,
yerleştirilmiş olduğu EA puan türünde 100.000 veya daha
iyi olanların bursu, üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Tam
Burs’a yükseltilir.

Yetenek Bursu
Yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Müzik ve
Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda üstün başarı gösteren
öğrencilerine Yetenek Bursu verilir. Bu bursların sürekliliği,
öğrencinin akademik başarısına bağlıdır.Yetenek Bursu,
yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü karşılar.

Kapsamlı Burs
Bilkent Üniversitesi’ne Tam Burslu olarak yerleştirilen
öğrencilerden 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması,
yerleştirilmiş olduğu SAY, EA veya SÖZ puan türünde
10.000 veya daha iyi olanlar ile DİL puan türünde 250
veya daha iyi olanların bursu, üniversiteye kayıt sırasında
doğrudan Kapsamlı Burs’a yükseltilir. Kapsamlı Burs’un
içeriğinde, Tam Burs’a ek olarak, yılda 8 ay boyunca aylık
katkı bursu ve ücretsiz olarak yurtlarda kalma olanağı
vardır.Yurtta kalmayı tercih etmeyen Kapsamlı Burslu
öğrencilerin aylık katkı bursu yükseltilir. Güncel burs
tutarları için lütfen osys.bilkent.edu.tr adresine bakınız.
Yeni kayıt yaptıran Kapsamlı Burslu öğrencilere iki kişilik

Üstün Başarı Bursu
Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari
ders yükünü almış, yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden
3,30 veya daha yüksek olan, kendi programındaki ücretli
öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmiş ücretli öğrenciler
ve kendi programındaki %50 Burslu öğrenciler arasında
ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 Burslu öğrenciler,
bir sonraki ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak
kazanır. Üstün Başarı Bursu, öğrencinin kendi grubunda
hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak,
eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü karşılar.
Bu burs, İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrenciler için
geçerli değildir.
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ÖĞRETİM KADROSU
Bir yükseköğretim kurumu için en değerli
kaynağın bilim ve sanata yön veren, araştırmacı ve
üretken akademisyenler olduğuna inanan Bilkent
Üniversitesi, öğretim kadrosunu büyük bir titizlikle
oluşturmakta ve geliştirmektedir. Bilkent, dünyanın
her yerinden akademisyenleriyle uluslararası bir
eğitim ve araştırma kurumudur. 732 kişilik öğretim
kadrosunun yaklaşık dörtte biri 39 ülkeden öğretim
elemanlarından oluşmaktadır. Öğretim üyelerinin %81’i
doktora derecelerini yurt dışında dünyaca bilinen
üniversitelerden almıştır. Öğretim kadrosunun önemli
bir bölümü, çalışmalarını ülke dışında sürdürmekteyken,
kariyerlerine Bilkent’in akademik ortamında devam
etmeyi tercih etmiştir.

“Bilkent Üniversitesi eğitimde ve araştırmada bu denli ileride
olmasını, en başta güçlü ve dinamik akademik kadrosuna
borçludur.”
Orhan Aytür
Rektör Yardımcısı

Öğretim üyelerinin araştırma alanlarındaki başarı
ölçütlerinin başında, uluslararası hakemli dergilerde
yayımladıkları makalelerin sayısı ile bu yayınlara diğer
bilim insanlarınca ne sıklıkta başvurulduğu (atıflar) gelir.
Bu ölçütlere göre Bilkent Üniversitesi, ülkemizde ve
dünyada üst sıralardadır. Bilkent öğretim üyelerinin
yazdıkları kitaplar, uluslararası yayınevleri tarafından
basılarak Türkiye ve dünyada birçok okura ulaşmaktadır.
Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerince yürütülen
araştırmaların bilime ve topluma etkisinin bir diğer
göstergesi de bu projelerin TÜBİTAK, Avrupa Birliği,
kamu kuruluşları ve yerli veya yabancı özel şirketler gibi
dış paydaşlardan sağladığı finansal desteklerdir. Öğretim
üyelerinin yönettiği ve rol aldığı bilimsel projeler, 2005
- 2021 yılları arasında TÜBİTAK (805 adet), kamu
ve özel şirket (459 adet) ve Avrupa Birliği (120 adet)
programları kapsamında 1,1 milyar TL’ye yaklaşan bir
bütçeyle desteklenmiştir. Ayrıca, Avrupa Araştırma
Konseyi’nden (European Research Council - ERC)
araştırma desteği kazanmayı başaran 10 Bilkent öğretim
üyesi bulunmaktadır.

DERSLİKLER, LABORATUVARLAR,
STÜDYOLAR
Bilkent Üniversitesi’nde derslerin çoğu, öğrencilerin aktif
katılımı için tasarlanmış dersliklerde işlenir. Üniversitede
çok çeşitli uygulama çalışmalarının gerçekleştirildiği
tam donanımlı eğitim laboratuvarları ve stüdyolar da
yer almaktadır. Mühendislik ve Fen fakültelerindeki
laboratuvarlar elektronik, nanoteknoloji, optik, fotonik,
sinyal işleme, anten ve mikrodalgalar, esnek üretim
sistemleri, ısı ve akışkanlar, mekanik ve malzeme,
ileri araştırmalar, kuantum mekaniği ve deneysel fizik
gibi alanlardadır. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi’nde dijital medya, fotoğraf, video, yapı
teknolojisi, malzeme ve üretim laboratuvarları, tasarım
stüdyoları, resim, heykel, seramik, özgün baskı ve desen
atölyeleri vardır. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde
elektro akustik müzik laboratuvarı bulunmaktadır. Eş
zamanlı çeviri laboratuvarları ise İngilizce, Fransızca
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin
hizmetindedir.
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VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 2021

KÜTÜPHANE

Bu ta

Kütüphane Harcamalarına Göre Vakıf
Yükseköğretim Kurumları*

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Türkiye’nin en iyi
akademik kütüphanesidir. Koleksiyonunda yer alan
514.680 basılı kitap, 930.377 elektronik kitap, 297
basılı dergi, 84.568 elektronik dergi ve 234 veri
tabanıyla üniversitenin Merkez ve Doğu kampüslerinde
hizmet vermektedir. Bilkent,YÖK’ün hazırladığı Vakıf
Yükseköğretim Kurumları 2021 raporuna göre 15,2
milyon TL ile kütüphane harcamalarına en çok bütçe
ayıran üniversitedir.

SIRA

Bilkent Üniversitesi’nin her öğrencisi, aynı zamanda
kütüphanenin doğal birer üyesidir. Kütüphanede açık raf
sistemi uygulanmaktadır. Öğrenciler kitap, dergi ve diğer
kaynaklardan kütüphane içerisinde yararlanabildikleri
gibi, belli süreler için bunları ödünç de alabilmektedir.
Kütüphanenin gelişmiş katalog tarama ve hızlı arama
sistemine internet üzerinden kolaylıkla ulaşabilen
öğrenciler, kampüs içinden veya dışından yayın taraması
yaparak istedikleri kaynakları bulabilmektedir. Bireysel
ve gruplar hâlinde rahatça çalışabilecekleri alanlara sahip
olan öğrenciler, araştırmalarında doğru ve güvenilir
bilgiye erişme konusunda kütüphanenin deneyimli
personelinden de destek alabilmektedir.
Kütüphanede sanat konulu kitap, dergi ve referans
kaynaklarına sahip Sanat Odası’nın yanı sıra sesli ve
görüntülü kaynaklar içeren Multimedya Odası, farklı
dillerde yayınların yer aldığı Gazete ve Dergi Okuma
Salonu ile Görme Engelliler Odası bulunmaktadır. Sanat
Galerisi ise sergi, mini konser, dans gösterisi ve söyleşi
gibi kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
Merkez Kampüs Kütüphanesi hafta içi 08:30 - 23:30 ve
hafta sonu 09:00 - 23:30, Doğu Kampüs Kütüphanesi ise
hafta içi 08:30 - 17:00 saatleri arasında açıktır.

ÜNİVERSİTE / MYO

KÜTÜPHANEYE YAPILAN
HARCAMA (TL)

1

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

15.251.467,6

2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

13.975.024,7

3

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

6.384.854,1

4

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

4.519.837,0

5

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

4.319.617,1

6

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

4.096.835,0

7

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

4.083.527,6

8

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

3.764.359,4

9

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

3.730.578,3

10

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

2.975.629,0

11

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

2.030.145,5

12

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

1.999.552,9

13

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

1.920.304,6

14

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

1.863.083,9

15

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

1.755.380,7

16

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

1.712.165,3

17

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

1.658.961,4

18

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

1.537.854,9

19

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

1.389.886,2

20

MEF ÜNİVERSİTESİ

1.299.295,7

21

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

1.298.311,0

22

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

1.226.724,0

23

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

977.753,4

24

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

961.991,7

25

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

894.502,0

26

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

888.893,0

27

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

866.100,3

28

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

842.096,9

29

TED ÜNİVERSİTESİ

741.477,9

30

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

707.475,0

31

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

667.835,5

32

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

666.107,5

33

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

661.982,9

34

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

567.167,1

35

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

508.935,5

36

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

503.587,8

59

www.library.bilkent.edu.tr
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ULUSLARARASI DEĞİŞİM
PROGRAMLARI
Bilkent Üniversitesi, 50 ülkeden 345 üniversiteyle
öğrenci değişim programları sürdürmektedir. Değişim
programlarına başvuran öğrenciler, akademik
başarılarına ve mülakat sonuçlarına göre seçilir.
Programa katılan öğrenciler, üçüncü sınıfın bir veya
iki yarıyılını yurt dışındaki anlaşmalı bir üniversitede
geçirirler. Gittikleri üniversitede programlarıyla uyumlu
dersler alır, yurt dışında aldıkları dersleri Bilkent’e geri
döndüklerinde programlarındaki ders yükümlülükleri
yerine saydırır ve eğitimlerine aksama olmadan
devam ederler. Avrupa’daki üniversitelere Erasmus
programı çerçevesinde giden öğrenciler, masraflarının
önemli bir bölümünü Avrupa Birliği fonlarından
karşılayabilmektedir.

“Değişime gitmek istediğim üniversiteye karar verirken
Bilkent bana birçok ülkeden prestijli seçenekler sunmuştu.
Lisede Fransızca okuduğum için Fransa’nın Lille şehrindeki
IESEG’i seçmiş ve üçüncü sınıfın bahar dönemini orada
geçirmiştim. Bilkent’e döndüğümde IESEG’de aldığım bütün
dersler sayıldı; herhangi bir aksaklık yaşamadan mezun
oldum. Eğitim açısından baktığımda Fransa’da farklı bir
akademik yapıyı, sosyal açıdan baktığımda ise yeni bir
kenti ve kültürü tanıdım. Bu deneyimin geleceğe yönelik
planlarıma çeşitlilik kattığına inanıyorum.”

Bilkent, değişim programı anlaşması yapacağı kurumları
kendi eğitim kalitesi ve standartları doğrultusunda,
ülkelerin önde gelen üniversiteleri arasından belirler.
Anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına örnek
olarak ABD’den The State University of New York,
Almanya’dan LMU Munich, Belçika’dan KU Leuven,
Çekya’dan Masaryk, Danimarka’dan Copenhagen
Business School, Finlandiya’dan Turku, Fransa’dan
Sciences Po, Hollanda’dan Tilburg, İngiltere’den
Sheffield, İrlanda’dan Limerick, İskoçya’dan Edinburgh,
İspanya’dan Barcelona, İsveç’ten Göteborg, İsviçre’den
EPFL, İtalya’dan Politecnico di Milano, Japonya’dan
Nagoya, Kanada’dan Victoria, Kore’den Sungkyunkwan,
Polonya’dan Varşova, Portekiz’den Porto, Singapur’dan
Nanyang Teknoloji ve Slovenya’dan Ljubljana
üniversiteleri gösterilebilir.

Zeynep Kantav (2020 Mezunu)
Lumsa Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Öğrencisi (İtalya)
Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi Mezunu

www.exchange.bilkent.edu.tr
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YENİLİKÇİ DERSLERDEN ÖRNEKLER
Bilkent Üniversitesi’nde her yıl mühendislikten fen bilimlerine, sosyal bilimlerden güzel sanatlara uzanan geniş
bir çerçevede, yaklaşık 2.500 farklı ders verilmektedir. Eğitim programlarında disiplinlerarası çalışmalara, bilimsel
araştırmaya ve girişimciliğe özel önem veren birçok yenilikçi ders bulunmaktadır.
Üniversite Hayatına Giriş: GE 100

Türkçe: TURK 101-102

Üniversite Hayatına Giriş dersi, yeni öğrencilerin
Bilkent Üniversitesi’ni kısa zamanda tanıyabilmelerine
olanak sağlayan bir dizi etkinlikten oluşur.
Öğrenciler, bu üç günlük program çerçevesinde
öncelikle üniversitenin sunduğu olanaklardan nasıl
yararlanacaklarını öğrenirler. Zaman yönetimi,
kişilerarası iletişim, verimli öğrenme yöntemleri gibi
program kapsamındaki seminerlere katılır, bölüm
tanıtımlarında sınıf arkadaşları ve öğretim elemanlarıyla
tanışırlar. Konserler, spor etkinlikleri, söyleşiler ve film
gösterimleriyle de kampüs hayatına keyifli bir başlangıç
yaparlar.

Bilkent Üniversitesi’nde Türkçe dersleri, öğrencilerin
düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri biçimde
tasarlanmıştır. Yaratıcı düşünme ve yazılı anlatım
becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu derslerde
öğrenciler okudukları kitaplara ve katıldıkları kültürsanat etkinliklerine dair çalışmalarını Türkçe Dersleri
Koordinatörlüğü’nün internet sitesi üzerinden okurla
buluşturmaktadır. Türkçe dersleri iki yarıyıla yayılır ve
bütün lisans öğrencileri için zorunludur.
Üniversite Etkinlik Programı: GE 250-251
Üniversite Etkinlik Programı, öğrencilerin akademik
yıl süresince düzenlenen sosyal, kültürel, sportif
etkinliklere katılarak puan topladığı ve bu puanları
harf notuna dönüştürdüğü bir derstir.
Spor turnuvaları, konserler, tiyatro oyunları, film
gösterimleri, müze ziyaretleri, sanat söyleşileri, konuk
konuşmacıların yer aldığı paneller, doğa yürüyüşleri
ve kültür gezileri, öğrencilerin ders kapsamında
katılabileceği etkinliklere örnektir. Çoğunlukla
öğrenci kulüp ve toplulukları tarafından düzenlenen
etkinlikler, zaman zaman idari ve akademik birimler
tarafından da gerçekleştirilmektedir.

İngilizce ve Kompozisyon: ENG 101-102
İngilizce ve Kompozisyon derslerinde öğrenciler,
İngilizceyi akademik ortamda yazılı ve sözlü olarak
etkin kullanma ve eleştirel düşünebilmeye yönelik
beceriler kazanırlar. Birinci sınıfın ilk yarıyılında
çeşitli makaleleri, kitap bölümlerini ve benzeri
metinleri incelemeyi, yorumlamayı ve kendi savlarını
yazıya aktarmayı öğrenirler. İkinci yarıyılın temelini
ise Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ile birlikte
yürütülen kütüphane araştırmaları, kaynak bulma ve
değerlendirme, akademik bir konuda araştırma yapma,
araştırma raporu yazma ve sunum teknikleri oluşturur.
Öğrencilerin İngilizce dilinde kendilerini sözlü ve yazılı
olarak en iyi şekilde ifade edebilecekleri düzeye ulaştığı
bu dersler, tüm bölümlerin müfredatlarında zorunlu
ders olarak yer almaktadır.
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Türkiye Tarihi: HIST 200

ve kalkınma gibi başlıklara yayılmaktadır. Öğrenciler, bu
derslerde kendi belirledikleri bir konuya ilişkin projeler
üretirler. Bunun için takımlar hâlinde çalışır, öğretim
elemanları danışmanlığında geliştirdikleri çalışmalarını
akademisyenlere ve sektör temsilcilerine sunarlar.
Sunumlarda en başarılı bulunan projelere ödüller verilir.
Dereceye giren çalışmaların temalarına Avrupa’da
göçmen hareketliliği, kadınların gözünden çevrecilik,
teknoparkların bilim dünyasına etkileri ve Türkiye’nin
nükleer enerji politikaları örnek gösterilebilir.

Türkiye Tarihi, öğrencilerin tarihimizi araştırma
yaparak ve yazarak öğrenmeleri için tasarlanmış
bir derstir. Dersin öne çıkan özelliği, farklı
bölümlerden öğrencilerin 5’er kişilik takımlar
oluşturarak Türkiye tarihinde daha önce
araştırılmamış, ikincil kaynaklara dayanmayan bir
konuyu birincil kaynaklar üzerinden ele almasıdır.
Öğrenciler, bu doğrultuda özgün kaynaklara ve
çoğunlukla sözlü tarih çalışmasına dayanarak
hazırladıkları projelerle geçmişe ışık tutmaktadır.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim
üyelerinden oluşan bir jürinin değerlendirdiği
projelerden en başarılı bulunan 10 çalışmaya
bir törenle ödüller verilmektedir. Bütün lisans
öğrencilerinin alması gereken bu ders çerçevesinde
öğrencilerin yazdığı makalelerden bazıları hakemli
dergilerde de yayımlanmıştır.

Yenilikçi Ürün Tasarlama ve Geliştirme:
GE 401-402
Yenilikçi Tasarım ve Girişimcilik, öğrencilerin
girişimcilik süreçlerini öğrenip uyguladıkları, teknolojik
bir yenilik içeren ve piyasada değer yaratabilecek
ürünler ortaya çıkardığı bir derstir. Bu dersi Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, İşletme, İktisat, Grafik Tasarımı, İletişim
ve Tasarımı bölümlerinin son sınıf öğrencileri alır.
Öğrenciler, öncelikle yenilikçi bir ürün fikri etrafında
takımlarını oluşturur ve hedef müşteri kitlesiyle iletişim
kurarak bu fikri geliştirmeye yönelirler. Daha sonra
takımlarını sanal bir “start-up” şirketine dönüştürüp
iş dünyasındaki birçok girişimcilik dinamiğini bire bir
tecrübe ederler.

Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler:
HUM 111-112
Bu derste insanlığın düşünce tarihinde önemli yer
tutan yapıtları inceleyen öğrenciler, edebiyatın ve
felsefenin çağlara yayılmış yansımalarıyla tanışırlar.
Homeros’tan Hegel’e, Sofokles’ten Descartes’a,
Platon’dan Machiavelli’ye, Shakespeare’den
Rousseau’ya uzanan birçok düşünür ve yazarın
eserlerini yorumlayabilecek birikime ulaşırlar.

Şirketin iş planı, pazar araştırması, finansman,
bütçeleme, araştırma-geliştirme, kalite yönetimi ve
prototip üretimi gibi faaliyetlerinin yanı sıra logo,
internet sitesi ve kurumsal kimlik tasarımlarını
gerçekleştirirler. Ayrıca şirketi sanal bir borsaya
kaydederek tanıtım stratejileri ve ürün iyileştirmeleri
aracılığıyla hisselerinin değerini yükseltmeye çalışırlar.
Bilkent Üniversitesi, ürünlerini geliştirebilmeleri
amacıyla dersteki her takıma maddi katkıda
bulunmaktadır. Dersin belki de en heyecan verici
yönü, Bilkent Cyberpark’ın BİGG Marka programıyla
yapılan işbirliği çerçevesinde, öğrencilerin T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’ndan, TÜBİTAK’tan, KOSGEB’den ve
holdinglerden projeleri için finansal destek alabilmesi
ve derste kurdukları şirketleri profesyonel hayata
taşıyabilmesidir.

Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler dersi Fen,
Mühendislik, Hukuk ve İşletme fakültelerinin
yanı sıra Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İletişim
ve Tasarımı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mimarlık ve
Psikoloji bölümlerinin eğitim programlarında yer
almaktadır.
Disiplinlerüstü Proje Dersleri: GE 400
İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile
Uluslararası İlişkiler bölümlerinin son sınıf
öğrencilerinin aldığı bu dersler Avrupa Birliği,
küreselleşme, müzakere, Türkiye’de sosyal sorunlar
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BÖLÜMLER ARASI GEÇİŞ
Merkezi yerleştirme sonucu Bilkent Üniversitesi’ne
kayıt yaptıran öğrenciler, daha sonra YKS puanlarının
yerleşmeye yeterli olduğu bir başka bölüme geçmek
üzere başvuru yapabilir. Geçiş başvurusunda bulunacak
bir öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki YKS
yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün aynı
yıldaki en düşük taban puanından daha yüksek olması
gereklidir. Öğrencinin geçmek istediği bölümün puan
türü, kayıtlı bulunduğu bölümünkiyle aynı veya farklı
olabilir. Merkezi yerleştirme puanı yoluyla bölümler
arası geçiş sadece bir kereliğine yapılabilir.
Kayıtlı olduğu bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 Burslu
(indirimli) olarak okumakta olan öğrencilerin bursları
aşağıdaki koşullara göre belirlenir:
• Kayıtlı olduğu bölümde Kapsamlı, Tam veya %50
Burslu (indirimli) olarak okumakta olan öğrencilerin
geçmek istedikleri bölümde de aynı düzeyde burslu
olarak devam edebilmesi için;
öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki YKS
yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıla
ve aynı burs (veya indirim) düzeyine ait taban puanından
daha yüksek olması ve,
öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümde henüz üçüncü
yarıyıl eğitimine başlamamış olması
gereklidir. Bu koşulları sağlayan öğrenciler burslarını
koruyarak bölüm değiştirebilir. Ancak, geçtikleri bölüme
daha üst bir burs düzeyinde de yerleşebilecek puana
sahip olan öğrencilerin bursu yükseltilmez.
• Kayıtlı bulunduğu bölümde üçüncü yarıyıl eğitimine
başladıktan sonraki bir tarihte geçiş başvurusu
yapmak isteyenlerin, geçiş başvurusu yapmadan
önce hazırlık programında geçirilen süre dâhil kayıtlı
oldukları bölümde o güne kadar Bilkent Üniversitesi
tarafından kendilerine sağlanmış olan tüm bursları
ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri
gereklidir. Bu öğrenciler geçtikleri bölüme burslu
olarak yerleşebilecek puana sahip olsalar bile
Kapsamlı, Tam veya %50 burstan veya indirimden
yararlanamaz.
• Yerleştirme puanı, geçmek istediği bölümün aynı burs
(veya indirim) düzeyine ait taban puanından daha
düşük olan öğrencilerin, geçiş başvurusu yapmadan
önce hazırlık programında geçirilen süre dâhil kayıtlı
oldukları bölümde o güne kadar Bilkent Üniversitesi
tarafından kendilerine sağlanmış olan tüm bursları
ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri
gereklidir. Bu öğrenciler geçtikleri bölüme burslu
olarak yerleşebilecek puana sahip olsalar bile
Kapsamlı, Tam veya %50 burstan veya indirimden
yararlanamaz.
Liseden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasıyla 2021
veya 2022 yılında mezun olup, 2022 yılı YKS sonucuna
göre Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen ve kesin kayıt
sonrasında İngilizce Hazırlık Programı’ndan doğrudan
muaf olabilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya
(IB) diploma notu en az 30 olanlar, aynı puan türüyle
öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka
bir bölüme geçmek için başvuru yapabilir. Ayrıntılar
için lütfen Üniversite İçi Bölümler Arası Geçiş
Yönergesi’nin 2.B maddesine bakınız: http://w3.bilkent.
edu.tr/www/ universite-ici-bolumler-arasi-gecis-yonergesi/

YAN DAL PROGRAMLARI
Bilkent Üniversitesi’nde çeşitli bölümler yan dal
programı sunmaktadır. Birinci yıl sonunda genel not
ortalaması 3,00 veya daha yüksek olan öğrenciler
yan dal programına başvurabilir. Yan dal müfredatını
tamamlayan öğrencilere ana dal diplomasıyla birlikte
yan dal sertifikası verilir. Yürütülmekte olan yan dal
programları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji
ve Genetik
Psikoloji
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
Tarih
Amerikan Kültürü
ve Edebiyatı
Arkeoloji

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Türk Edebiyatı
Grafik Tasarımı
İletişim ve Tasarımı
Müzik Yorumculuk
Tiyatro
Yazılım Geliştirme
Otel İşletmeciliği
Yiyecek ve İçecek
Yönetimi

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI
SAY puan türüyle yerleşmiş öğrencilerden birinci
sınıf sonunda genel not ortalaması 3,30 veya
daha yüksek olanlara Fen Fakültesi’nin Fizik ve
Matematik bölümlerinde ikinci ana dal yapma
olanağı sunulmaktadır. Dileyen öğrenciler,
bölümlerinde birinci yıllarını tamamladıktan sonra
ikinci ana dal yapmak üzere başvurabilir. İkinci ana
dal yapan öğrenciler, her iki ana dalın programını
tamamladıklarında çift diplomayla mezun olur.

BİLKENT CYBERPARK
Bilkent CYBERPARK, araştırma-geliştirme ve ileri
teknoloji odaklı firmaları bir araya getirerek yenilikçi
girişimleri teşvik eden, yerel ve uluslararası birçok
ödüle sahip, Türkiye’nin en büyük teknoparklarından
biridir. Bilkent Üniversitesi öğretim üyeleri ve
öğrencileri de CYBERPARK bünyesinde bilim ve iş
dünyasına katkı sağlayan projeler yürütmekte ve kendi
firmalarını kurabilmektedir. Bilkent CYBERPARK;
250’yi aşkın şirketi, 5 araştırma merkezi, 4.000’e
yakın çalışanı ve 115.000 metrekarelik kapalı alanıyla
2002’den bu yana her geçen yıl ülke ekonomisine daha
çok katkı sağlamaktadır.
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KAMPÜS ve ÇEVRESİ
Bilkent Üniversitesi kampüsü, adını verdiği Bilkent
semtindedir. Modern binaları ve yeşil alanlarıyla
öne çıkan bu güvenli kampüs, yaklaşık %60’ı
ağaçlandırılmış olmak üzere 5.000 dönümlük bir alan
üzerine kurulmuştur. Üniversitenin kapalı alanları
ise 500.000 metrekareyi bulmaktadır.Yurtları, spor
tesisleri, kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarları, sağlık
merkezi, kafeteryaları, marketleri ve postanesiyle
bir üniversite kampüsünde bulunması gereken tüm
olanaklar öğrencilerin hizmetindedir. Kampüse yürüme
mesafesinde yer alan Bilkent Center ve Bilkent Station
ise restoranları, kafeleri, sinema salonları ve çeşitli
eğlence mekânlarıyla çekici bir sosyal yaşam alanıdır.

KAFETERYALAR
Kampüs içindeki çok sayıda kafeterya ve lokanta,
öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesine yönelik
tabildot ve alakart menüler sunmaktadır. Kampüsün
hemen dışında yer alan Bilkent Center, Bilkent Station
ve Ankuva Alışveriş Merkezi’ndeki restoranlar da
yemek seçeneklerini artırmaktadır.
www.kafe.bilkent.edu.tr
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SPOR

YURTLAR

Bilkent Üniversitesi; üç spor salonuna ve bu salonlar
bünyesinde koşu ve yürüyüş parkurları, basketbol ve
voleybol sahaları ile squash kortlarının yanı sıra fitness,
kapalı okçuluk, masa tenisi, grup egzersizleri ve Uzak
Doğu Sporları salonlarına sahiptir. Üniversitenin yarı
olimpik yüzme havuzu, açık spor tesisleri, basketbol
ve voleybol sahaları, halı sahaları, açık ve kapalı
tenis kortları, fitness, yoga, pilates alanları, kaykay
pisti ve tırmanma duvarı da spor seçeneklerini
zenginleştirmektedir.

Bilkent Üniversitesi kampüsünde yer alan yurtların
kapasitesi yaklaşık 4.600 kişidir. Yurt binalarında
dört kişilik, üç kişilik, iki kişilik ve tek kişilik odalar
bulunmaktadır. Binalarda çalışma ve dinlenme salonları,
televizyon odaları, çizim odaları, satranç, bilardo ve
masa tenisi gibi oyun odaları, mini mutfaklar ve çamaşır
yıkama odaları da yer alır. Tüm yurt odaları ücretsiz
ve yüksek hızlı internet bağlantısına sahiptir. Yurtların
çevresinde birçok kafeterya, spor sahası ve yeşil alanlar
vardır.

Beden Eğitimi ve Spor Merkezi; grup egzersizleri,
tenis, squash, badminton, karate, eskrim, eşli danslar
ve halk oyunları gibi branşlarda kurslar vermektedir.
Öğrenciler, bazı kursları seçmeli ders (kredili)
olarak da alabilmektedir. Üniversite takımlarında
yer alan öğrenciler ise Türkiye Üniversite Sporları
Federasyonu’nun turnuvalarında Bilkent Üniversitesi’ni
temsil etmektedir. Kampüste “Spor Yaşamdır’’ programı
kapsamında çeşitli branşlarda turnuvalar ve öğretici
programlar gerçekleştirilirken, Bilkent Spor Oyunları
çerçevesinde ise her hafta farklı bir spor teması içeren
yarışmalar düzenlenir. Cumhuriyet ve bahar koşuları da
her yaştan Bilkentlinin birlikte spor yaptığı geleneksel
etkinliklerdir.

www.yurt.bilkent.edu.tr

ULAŞIM
Bilkent Üniversitesi’ne ulaşım, şehir merkezinden belirli
saatlerde hareket eden özel servis araçlarıyla sağlanır.
Öğrencilerin ücretsiz yararlandığı bu servislerin yanı
sıra metro, otobüs ve dolmuşla ulaşım olanağı da
bulunmaktadır.
www.ulasim.bilkent.edu.tr

SAĞLIK

www.spor.bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi, öğrencilere Merkez
ve Doğu kampüslerde kolayca erişebilecekleri, güvenli
ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktadır. Deneyimli
doktorları, hemşireleri, acil servis olanakları ve 3
adet ambulansıyla haftada 7 gün 24 saat çalışan Sağlık
Merkezi’nde farklı dallardan uzman doktorlar da belirli
günlerde görev yapmaktadır. Tüm bu sağlık hizmetleri
öğrenciler için ücretsizdir.
www.saglik.bilkent.edu.tr
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DUMANSIZ KAMPÜS
Bilkent Üniversitesi, tüm
üniversite paydaşları için sağlıklı
ve uygar bir üniversite ortamı
oluşturmak hedefiyle Dumansız
Kampüs Politikası yürütmektedir.
1 Eylül 2022 tarihinden başlamak
üzere, sigara ve diğer tütün
ürünleri ile elektronik sigaraların
kullanılması Bilkent Üniversitesi’nin açık ve kapalı tüm
alanlarında yasak olacaktır.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE
GELİŞİM MERKEZİ
Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi, öğrencilerin
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı
amaçlar. Bu merkezde öğrencilerin toplum içerisinde
kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine ve eğitim
yaşantılarında daha verimli olabilmelerine yönelik
seminerler ve grup çalışmaları düzenlenmektedir.
İsteyen öğrenciler, bu konularda deneyimli uzmanlarla
bire bir görüşebilmektedir.
www.pdgm.bilkent.edu.tr

ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ
MERKEZİ
Bilkent Üniversitesi’nde öğrenci etkinliklerinin
önemli bir bölümü, Öğrenci Dekanlığı’na bağlı
Öğrenci Etkinlikleri Merkezi’nce yürütülür. Merkez
bünyesindeki kulüp ve topluluklar, ortak ilgili alanları
ile yeni dostlukların kesişme noktasıdır. Doğa Sporları
Topluluğu, Fotoğrafçılık Kulübü, Genç Girişimciler
Topluluğu, Havacılık Kulübü, Hayvan Dostları Kulübü,
İşletme ve Ekonomi Topluluğu, Müzik Kulübü, Satranç
Kulübü ve Tiyatro Kulübü’nün örnek gösterilebileceği
bu oluşumların sayısı 100’e yaklaşmaktadır.
www.oem.bilkent.edu.tr
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“Birbirinden farklı yaşamların ortak hayallerinin buluştuğu
bir yerdir TDP. Farklı kültür ve düşüncelere sahip öğrenciler
bir araya gelip yine farklı kültürlere ve yaşantılara sahip
insanların yüzlerinde gülümseme oluyoruz. Bunu yaparken
bir hayat deneyimi elde ediyoruz, büyüyoruz.”
Beyza Alkış (Öğrenci)
Özel İncirliova Bahçeşehir Anadolu Lisesi Mezunu

RADYO BİLKENT

TOPLUMSAL DUYARLILIK
PROJELERİ

Öğrencilerden oluşan kadrosu ve profesyonel teknik
donanımıyla Radyo Bilkent, başkentin en sevilen yerel
radyolarındandır. FM bandında 96.6 MHz frekansından
ve radyobilkent.com üzerinden dinlenebilmektedir.
Kampüste düzenlediği etkinliklerle dinleyicileriyle
de bir araya gelen Radyo Bilkent, öğrencilere haber
spikerliği, DJ’lik, iletişim ve organizasyon gibi alanlarda
görev alma olanağı da sunmaktadır.

Bilkent Üniversitesi öğrencileri, 1999’dan bu yana
Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) çerçevesinde
eğitim ve sosyal içerikli yardım projeleri yürütmektedir.
Köy okullarına destek projeleri, engellileri toplumla
bütünleştirmeye yönelik çalışmalar ve huzurevi
ziyaretleri, TDP’nin Öğrenci Dekanlığı çatısı altında
sürdürdüğü 16 farklı projeye örnektir.

www.radyobilkent.com

www.tdp.bilkent.edu.tr

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA PROGRAMI

KARİYER VE MEZUNLAR OFİSİ

Dileyen öğrenciler, ders programlarını aksatmadan
üniversitenin çeşitli birim ve bölümlerinde yarı
zamanlı çalışıp para kazanabilmektedir. Bir yarıyılda en
çok 125 saat çalışılabilir.

Bilkent Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi’nin
faaliyetleri, öğrenciler ve mezunlarla iletişime
odaklıdır. Öğrencilere mezuniyet sonrası planları
konusunda destek sağlayan bu ofis, her yıl değişik
sektörlerden 100’e yakın kuruluşu öğrencilerle
bir araya getirir. Deneyimli mezunları öğrencilerle
buluşturan mesleki toplantılar da düzenleyen
Kariyer ve Mezunlar Ofisi, ayrıca mezunların
üniversiteyle olan bağlarını sıcak tutmayı hedefler.
Mezun bilgilerinin güncellenmesi, üniversitedeki
etkinliklerin mezunlara duyurulması ve geleneksel
mezunlar panayırının gerçekleştirilmesi, ofisin diğer
sorumlulukları arasındadır. Öğrenci ve mezunların
kendi özgeçmişlerini yükleyebildiği ve sisteme üye
işverenlere ait ilanlara başvurabildiği özgeçmiş veri
tabanı da bu ofis tarafından yürütülmektedir.

BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI
Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), Türkiye’nin ilk
özel, akademik ve uluslararası sanat topluluğudur.
Kampüsteki 700 kişilik Bilkent Konser Salonu’nda ve
yurdun dört bir yanında her yıl 50’nin üstünde konser
veren BSO, bu konserlerde dünyaca ünlü şef ve
solistleri ağırlamaktadır.
www.bso.bilkent.edu.tr

www.kariyer.bilkent.edu.tr
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BİLKENT’TEN SONRA
Türkiye ve yurt dışında birçok farklı sektör ve kurumda görev yapan mezunlar, Bilkent Üniversitesi’ni başarıyla
temsil etmektedir. Aşağıdaki listede Bilkentliler ile çalışmayı tercih eden çeşitli şirketlerin yanı sıra bazı yöneticilerin
kadrolarındaki Bilkent mezunlarıyla ilgili görüşleri de yer almaktadır.

Mezununun
150+ Bilkent
Çalıştığı Kurumlar
Akbank (Bankacılık)
Amazon (Bilişim-Teknoloji)
Aselsan (Savunma)
Ernst & Young (Denetim-Danışmanlık)
Garanti BBVA (Bankacılık)
Havelsan (Savunma)
PwC (Denetim-Danışmanlık)
TÜBİTAK (Bilim ve Teknoloji)
Türk Hava Yolları (Havacılık)
Türkiye İş Bankası (Bankacılık)
Yapı Kredi (Bankacılık)

İş Dünyasının Bilkent Üniversitesi
Mezunlarına Bakışı
“Bankamızın yönetsel pozisyonlarında, gerek liderlik
özellikleri gerek teknik yetkinlikleriyle, başarılı Bilkentliler
sıklıkla dikkat çekiyor. Garanti BBVA olarak Bilkent
mezunu çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlamaktan
ve her geçen yıl aramıza yeni mezunları kazandırmaktan
son derece memnunuz. Bu başarıların artarak devam
etmesini diliyor, Bilkent Üniversitesi’ne eğitim kalitesi ve
özeni için teşekkür ediyoruz.”

Mezununun
100+ Bilkent
Çalıştığı Kurumlar
Arçelik (Tüketici Ürünleri)
Deloitte (Denetim-Danışmanlık)
EnerjiSA (Enerji)
Getir (Dijital Perakendecilik)
Google (Bilişim-Teknoloji)
Microsoft (Bilişim-Teknoloji)
QNB Finansbank (Bankacılık)
Philip Morris SA (Tüketici Ürünleri)
Roketsan (Savunma)
Turkcell (Telekomünikasyon)
TUSAŞ (Savunma)
Türk Telekom (Telekomünikasyon)
Unilever (Tüketici Ürünleri)
Vestel (Tüketici Ürünleri)
Vodafone (Telekomünikasyon)

Sibel Kaya
Genel Müdür Yardımcısı
Garanti BBVA

“30’u aşkın Bilkent Üniversitesi mezunu arkadaşımız,
bünyemizdeki farklı kuruluşlarda satış, tedarik zinciri,
marka yönetimi ve insan kaynakları gibi birçok
fonksiyonun farklı kademelerinde başarıyla görev yapıyor.
Eczacıbaşı ailesinde onlarla birlikte olmaktan ve birlikte
başarmaktan gurur duyuyoruz.”
Sinem Kıranta
Kurumsal Gelişim Direktörü
Eczacıbaşı Holding

Mezununun
50+ Bilkent
Çalıştığı Kurumlar
Accenture (Denetim-Danışmanlık)
Apple (Bilişim-Teknoloji)
Coca-Cola (Tüketici Ürünleri)
Eczacıbaşı (Yapı Ürünleri)
Facebook (Bilişim-Teknoloji)
FNSS (Savunma)
General Electric (Bilişim-Teknoloji)
HSBC (Bankacılık)
Huawei (Telekomünikasyon)
IBM (Bilişim-Teknoloji)
KPMG (Denetim-Danışmanlık)
MAN Türkiye (Otomotiv)
Meteksan Savunma (Savunma)
Oracle (Bilişim-Teknoloji)
Peak Games (Bilişim-Teknoloji)
Procter & Gamble (Tüketici Ürünleri)
Siemens (Bilişim-Teknoloji)
STM (Savunma)
TEB (Bankacılık)
Trendyol (Dijital Perakendecilik)

“PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) 40 yıla yaklaşan
Türkiye yolculuğunda birçok Bilkent Üniversitesi mezunuyla
yollarımız kesişti ve kesişmeye devam ediyor. Bilkent
mezunları; sahip oldukları vizyon, almış oldukları eğitim
ve üniversitenin sosyal olanaklarından kazandıkları
deneyimlerle PwC için değerli birer potansiyel yetenek.
PwC Türkiye bünyesinde 99 Bilkent Üniversitesi mezununun
bizlerle çalışıyor olması da bunun en büyük göstergesi.”
İnsan Kaynakları Ekibi
PwC Türkiye
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“Çalışanlarımızda değer verdiğimiz teknik bilgilerin
yanı sıra çok yönlülük, ilişkilerde esneklik ve yaratıcı
çözüm üretebilme gibi becerileri, Bilkent mezunu
çalışanlarımızın iş hayatlarına rahatlıkla yansıtabildiğini
görmekten oldukça memnunuz. Bilkent Üniversitesi’nin
eğitim kalitesiyle beraber sunduğu ortam ve imkânlar
ile öğrencilerini her yönden geliştiren vizyonunun devam
etmesini temenni ederiz.”
Dilanur Türer Çetin
Kurumsal Gelişim Birim Yöneticisi
FNSS

“Mezunlarımız, zengin entelektüel ve teknik donanımları,
çağımızın hızlı ve büyük değişimlerine uyum sağlama
becerileri ve yüksek özgüvenleri ile mesleki yaşamlarında
başarılı liderler olarak öne çıkmaktadır. Onlarla gurur
duyuyoruz.”
!

Ezhan Karaşan
Rektör Yardımcısı
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Bilkentliler
Nerede?
Yurt Dışı
Türkiye
Bilke%23
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“Bilkent Üniversitesi’nin eğitim yaklaşımının,
öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme
becerilerini geliştirmeye yönelik olduğunu biliyor ve
gerek kadromuzda gerekse gerçekleştirmiş olduğumuz
etkinliklerde bunu hissediyoruz. Gelecek beklentilerini
ve kariyer planlamalarını yapmaları noktasında
üniversitenin vizyonu ve eğitim sistemi Bilkent
mezunlarında güven ortamı oluşturuyor; aynı zamanda
onların bakış açılarını genişletiyor, farkındalıklarını
arttırıyor. Bu vizyon, temel değerlerimiz olan kalite,
güvenilirlik, liderlik ve samimiyet ile örtüşüyor.”

Yurt Dışı
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“Şişecam’da 30’dan fazla Bilkent Üniversitesi mezunu
arkadaşımız; bilgi teknolojileri, finans, strateji, insan
kaynakları, satış-pazarlama, satın alma ve lojistik gibi
birçok farklı fonksiyonda yenilikçi, hızlı ve çevik çalışarak
başarıyla görev yapıyor. Bilkent mezunları ile Şişecam
ailesinde birlikte olmaktan ve birlikte başarmaktan
gurur duyuyoruz.”
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100’den Çok Bilkent Mezununun Çalıștığıı Șehirler

100’den
Çok Bilkent Mezununun
Çalıştığı Şehirler
!
Türkiye
Yurt Dıșı
Türkiye
Adana
Ankara
Ankara
Antalya
İstanbul
Bursa
İzmir
stanbul
Bursa
zmir
Antalya
Kocaeli
Adana

Ebru Kahraman
İşveren Markası Yöneticisi
Şişecam

Kocaeli
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Yurt Dışı
Amsterdam
Milano
Berlin
Münih
Londra
Los Angeles
Boston
York City
New
San Francisco
Toronto
Chicago
Paris
New York
Paris
Köln
Francisco
San
Amsterdam
Münih
Londra
Seattle
Boston
Chicago
Los Angeles
Toronto
Berlin
Milano
Seattle

Köln
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