
 

 

VELİ TANITIM SUNUMUNDA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI 
Not: Sorular velilerimizden geldiği şekliyle konulmuş olup, düzenleme yapılmamıştır. KVKK gereği isimler paylaşılmamıştır.  

 

 

İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ 1&2 

 

BAŞVURU SÜRECİ 

-Kabul sınavına basvurduk.ama para yatirmadik, 

sizden gelen cevaba gore mi yatirmaliyiz? 

Lütfen öğrenci işleri ile iletişime geçiniz. 

comerty@bilkent.edu.tr  0312 2908344 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

- Merhaba,  anaokulu 2 için başvuruda bulunduk. 

Başvuru sonuçları ne zaman belli olacak acaba? 

- OÖ2 için ön görüşmeler ne zaman yapılacak? 

Siteden başvuru formu doldurduk, para yatırdık. 

-Merhaba, okul oncesi 5 yas icin basvurduk, acaba 

5 yas icin mülakatlar ne zaman olacak ve hangi 

kriterlere bakılarak öğrenciler seçilecek? 

-Sunum için teşekkürler. Okul öncesi 2 için 

mülakat ne zaman yapılacak, mülakat süresi ve 

içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz? 

-(Okul Öncesi 1 icin) Mulakatlar fiziksel mi online 

mi olacak? Tesekkurler. 

-Merhabalar , 4 yas mulakatlari ne zaman ve ne 

sekilde yapilacak ? süreç ne zaman tamamlanmış 

olacak ? 

-Merhaba okul öncesi mülakatları yüz yüze mi 

yapılacak? 

- Okul öncesi mülakatların ne zaman tamamlanması 

ve sonuçların hangi tarihte açıklanması 

planlanıyor? 

- Okul öncesi mülakatlar ne zaman yapılacaktır? 

- 4 yaş çocuklar için mülakat ve kayıt aşaması ne 

zaman ne şekilde yapılacak. Pandemi süreci işleyiş 

nasıl devam edecek. 

-Okul öncesi görüşmeleri öğrenci ile birebir mi 

olacak? Bu görüşme ortalama kaç dakika sürecek? 

-Okulöncesi mülakatlarını ne zaman yapmayı 

planlıyorsunuz? Bilgilendirme mail yolu ile mi 

yapılacak? 

-Okul öncesi (5 yaş) mülakatları ne zaman ve ne 

şekilde yapılacak? Sorular hakkında bilgi verebilir 

misiniz? 

-Merhaba, okul öncesi mülakatta ne gibi sorular 

 
 

Online Olarak Yapılacak Olan Öğrenci 

Görüşmelerimize Ait 
● -Okul Öncesi ve İlkokul Alım Süreci Hakkında 

Bilgilendirme 
http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/kayit20212022/2021_2

022Bilgilendirme.pdf 

 

-İDV Özel Bilkent İlkokul Öğrenci Kabul Kriterleri 
http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/kayit20212022/Ogrenci

KabulKriterleri.pdf 

 

Yaklaşık 30 dakika sürmesi planlanan, bire bir 

yapılacak görüşme sürecine ilişkin 

bilgilendirme öğrenci işleri birimimiz 

tarafından randevu bilgisi ile birlikte siz 

değerli veli adaylarımızla detaylı olarak 

paylaşılacaktır. Tüm bilgilendirmeler mail 

yoluyla yapılacaktır. 

 

Bir sonraki yıl MEB ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından pandemi ile ilgili alınacak ulusal 

kararlar okulumuz için de geçerli olacaktır. 

 

Okul öncesi görüşmelerinde kayıt hakkı 

kazanamayan öğrenciler, bir sonraki yıl 

kontenjan dahilinde tekrar başvuru 

mailto:comerty@bilkent.edu.tr
http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/kayit20212022/2021_2022Bilgilendirme.pdf
http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/kayit20212022/2021_2022Bilgilendirme.pdf
http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/kayit20212022/OgrenciKabulKriterleri.pdf
http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/kayit20212022/OgrenciKabulKriterleri.pdf


sorulacaktır? 

- Eğer okul oncesı mulakatta basarılı olamazsak 

okula seçilmezsek, ilkokulda tekrar müracaat 

yapabiliyor muyuz? 

-Ana sınıfı 1 için kayıt olunamaması durumunda, 

anasınıfı 2 için başvurabiliyor mu? 

-Okulun ve sınıfların görsellerini de rica ediyorum 

bir de sınav olduktan ne kadar süre sonra sınav 

sonuçları belli olacak teşekkür ediyorum. 

-Merhaba, Anaokulu öğrenci adayları bildiğiniz 

gibi pandemi sürecince sosyal çevre ile iletişimi 

neredeyse tamamen kesildi. Öğrenme süreçleri de 

buna bağlı olarak sekteye uğradığını düşünüyorum. 

Zoom üzerinden online bir değerlendirmeye tabi 

tutulacağı süreçte pandemi durumu da göz önünde 

bulundurulacak mı. Diğer bir sorum Anaokulu 

grubu çocuklarımızın yaşı çok küçük. Kızımı 

değerlendirme boyunca bilgisayar karşısında 

tutma konusunda endişeliyim. Online 

değerlendirmelerde bu anlamda problem 

yaşandığında alternatif bir çözüm olabiliyor mu.  

Teşekkür ederim. 

-Okul öncesi için görüşmelerin yüz yüze yapılması 

mümkün müdür? Çocuklar küçük olduğu için ve ilk 

defa online görüşme yapacakları için konsantre 

olamayabilirler veya bildiklerini aktarma 

konusunda sıkıntı yaşayabilirler. 

yapabilirler. 

 

Okulun tüm görsellerine sunumda yer 

verilmiştir. 

 

Pandemi sürecinde aday öğrencilerimizle 

yaptığımız değerlendirme görüşmelerimiz 

zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir ve hem 

adaylarımızı hem de öğretmenlerimizin 

sağlığını koruma amaçlı olarak aynı şekilde 

gerçekleştirilecektir. Yaşanabilecek olası bir 

aksaklık durumunda öğrenci adaylarımıza yeni 

bir görüşme randevusu planlanacaktır. 

Çocuklarla iletişim konusunda deneyimlerine 

güvendiğimiz profesyonel bir ekip ile 

görüşmelerin aksamadan tamamlanacağına 

inancımız tamdır. Öğrenci adaylarımızın da bu 

konuda bizi desteklediğini deneyimlediğimizi 

paylaşmak isteriz. 

EĞİTİM SÜRECİ 

-Okul öncesi uzaktan eğitimde kendi kızımızı 15-

20 dakikadan fazla ekran karşısında tutamıyoruz. 

3-5 yaş çocuğunu ekran karşısında uzun süreli 

tutmak mümkün değil. Eşim ve ben de kendi 

işimizden ötürü çocuğumuzun başında mesai 

saatleri içinde duramayız. Bu durumda olan 

velilere nasıl bir çözüm üretildi geçen yıl? 

-Okul öncesi eğitim sürecinden bahseden hocamız 

okuma yazma çalışmalarının 6 yaşında 

tamamlandığından bahsetti. Okul öncesi 1 ve 2 de 

okuma çalışmalarına yönelik kazanımlarınızdan 

bahsedebilir misiniz? Okul öncesi grupları için 

okuma becerisi ilkokul düzeyinde mi yoksa okul 

Ulusal olarak alınan pandemi kararları 

doğrultusunda MEB tarafından izin verildiği 

sürece velilerimiz kendilerine gönderilen 

anketlerle online veya yüz yüze eğitim 

seçeneklerinden kendilerine uygun olanı 

seçmişlerdir. Pandemi şartlarının aynı şekilde 

devam etmesi durumunda bir sonraki  

 

Ulusal müfredatta yer alan kazanım ve 

göstergeler dikkate alınarak  okuma yazmaya 

ön hazırlık çalışmaları tamamlanır. Sahibi 

olduğumuz yetkili okul onayı, PYP çerçeve 

programı kapsamında temel becerileri okul 

öncesi grubunda edinirler ve okumayı 

öğrenirler. Anlamlı okuma ve okuduğunu anlama 

çalışmaları ise ilkokula geçtikten sonra 



öncesi dönemin de mi kazandırılmaktadır? 

Bilgilendirme için teşekkür ederim.  

yapılmaktadır, düzeyler farklıdır, beceriler ise 

sarmal ilerler. 

-anaokulu 1ya da 2de okumayı öğrenme 

konusundaki vurgu 4-5 yaş grubu için gereksiz bir 

süreç değil mi? oyun bizim işimiz derken işinizi 

arka plana düşürdüğünüzü düşünüyor musunuz? 

 

Bebekliğinden itibaren yaş düzeyine uygun 

materyallerle karşılaştırılmış ve görsel okuma 

konusunda oldukça yetkin olarak bize emanet 

edilmektedirler. Öğrencilerimize yeni öğrenme 

alanları açmak ve yöntem olarak da oyunu 

kullanmak süreci keyifli kılmaktadır. İşimiz 

daima ön plandadır, umarız sizler de oyun 

arkadaşlarımız olursunuz.  

İngilizce ve Türkçe konuşan öğretmenler aynı 

anda mı derste bulunuyor? 

Okul öncesinde her zaman iki öğretmen 

bulunmaktadır. Programların dağılımlarına göre 

bu iki Türk, iki yabancı ya da bir türk bir 

yabancı olabilmektedir. 

KONTENJAN & SINIF MEVCUDU & ŞUBE SAYISI & DESTEK PERSONEL 

-Okul öncesi 2 sınıf mevcutları kaç kişidir? 

Sınıfta kaç öğretmen vardır? Yardımcı personel 

mevcut mudur? 

-okul öncesi 1 ve 2 için kontenjan nedir? 

- anaokullarında sınıflarda kaç kişi olmakta-

pandemi dönemi süresince nasıl oldu? 

- Merhaba, anasınıfı grubu ile ilgileniyoruz. 4. yaş 

grubunda sınıflar kaç kişilik ve kaç şube 

bulunmaktadır?  

-okul öncesinde (1-2), toplam sınıf sayısı, 

maksimum sınıf mevducu hakkında bilgilendirme 

yapabilirseniz memnun olurum. 

- ANAOKUL-2 sınıflar kaç kişi olacak ? en çok 

önemsediğimiz konu bu ..bu konuda bilgi rica 

ediyorum.teşekkürler. 

- Okul öncesi sınıfları kaç kişilik? 

-Merhaba. Okul öncesi 1 ve 2 için (yeni alım) 

kontenjan nedir 

-Okul öncesi 1 ve 2 için yıllık kaç müracaat 

yapılıyor ve bu müracatlardan kaç kişi okula 

alınıyor 

-Okul öncesinde sınıflar kaç kişilik ve kontenjan 

kaç kişiyle sınırlı acaba? 

-Okul öncesi sınıfları için kontenjan ve mülakat 

detaylarını paylaşabilirseniz seviniriz. 

-Okul öncesi 2 için kontenjan ne kadar? Yapılan 

görüşmede hangi konular hakkında sorular 

soruyorsunuz? 

 

-Merhaba Anasinifi 2 icin basvurduk. Bir kac 

Sınıflarımızın kontenjanı 24 kişidir ve eğitim 

çift öğretmenle yürütülmektedir. 

İki tane Okul Öncesi 1, beş tane Okul Öncesi 

2 şubemiz var. 

 

Öz bakım konusunda yeterlik kazanana kadar 

öğrencilerimize üç bayan destek personelimiz 

eşlik etmektedir. 

 

Pandemi sürecinde destek personel sayısı yedi 

kişi ile yürütülmüştür. 

 

Online Olarak Yapılacak Olan Öğrenci 

Görüşmelerimize Ait 
● -Okul Öncesi ve İlkokul Alım Süreci Hakkında 

Bilgilendirme 
http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/kayit20212022/2021_2

022Bilgilendirme.pdf 

 

Görüşme sürecine ilişkin bilgilendirme öğrenci 

işleri birimimiz tarafından randevu bilgisi ile 

birlikte siz değerli veli adaylarımızla detaylı 

olarak paylaşılacaktır.  
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sorularimiz vardi: 2. Bu sene anasinif 2'ye kac kisi 

alinacak? 3. Bu kismi tam anlamadik, ama anasinif 

2 ogrenciler'in dersleri online mi olacak? 

ETÜT 

-Etüd sistemi var mıdır?  

- okul öncesi için etüt uygulaması var mıdır? 

-16:00 dan sonra kurs olacak mi 

-Okul çıkış saati 16 olarak belirtildi ancak okul 

öncesinde yer aln çocuklarımızı okuldan alabilmek 

için nöbetçi öğretmen uygulaması mevcut mu? 16 

dan sonra işinden çıkan veliler için soruyorum. 

Nöbetçi öğretmen oyun grubu uygulaması varsa 

saat kaça kadar okuldan alınabiliyor çocuklarımız. 

-Sunumunuzda okul sonrası eğitim/etüd olmadığını 

belirttiniz. Bu durumda çocuğumuzu akşam saat 

16:00'da almamız mı gerekiyor? Çocukların bu 

saatten sonra okulda belli bir süre vakit 

geçirebilecekleri bir alan, bir imkan var mı 

(özellikle çalışan ebeveynler için)? 

-okul sonrası ETÜT uygulaması var mı yoksa 

çocuklar 16:00da dersin bitimi ile okuldan 

ayrılmak zorunda mı?  

 

-Servislerin pandemi nedeniyle çalışamadığı ama 

anokullarında yüzyüze eğitim devam ettiği 

durumda, okul çıkış saatlerinde çalışan ebeynlere 

göre düzenleme yapıldı mı? 16.00'da eğitim 

bitmesi çocukların okulda bulunabileceği bir 

ortamın da olmadığı anlamına mı geliyor? 

-Okulda eğitimin saat 16:00'da bittiğini 

belirtmiştiniz. Servisler saat kaçta kalkıyor? Eşim 

ve ben iş çıkışı 17:30 civarı eve gelebiliryoruz.  

 

Okul öncesinde etüt sistemimiz yoktur. 

 

Tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz saat 

16:00’dan sonra okuldan ayrılırlar. Yoğun 

eğitim gününün yorgunluğunu atıp ertesi güne 

enerjik olarak dönmeleri beklenir. 

Saat 16:00’dan sonra (okul tarafından 

belirlenen bir kurs veya etkinlik yoksa) okulda 

öğrenci veya öğretmen kalmaz. Okulun tüm 

alanlarında bir sonraki gün için temizlik ve 

dezenfeksiyon işlemleri yapılır. 

Velilerin en geç 16:05 de çocuklarını almaları 

beklenir. 

Okul öncesinde nöbetçi öğretmen sadece 

çocukları karşılamak ve uğurlamakla görevlidir. 

 

Kurs programı pandemi sürecinin seyrine göre 

değerlendirilecek bir konudur. 

  



İNGİLİZCE  

-okul oncesi ve ilkokulda ingilizce ders yogunlugu 

ve ikinci yabanci dil ile ilgili bilgi alabilir miyiz? 

-Yabancı dil eğitimi anaokulnda kaç saattir? 

- native öğretmenler hangi milletten seçiliyor? 

-Merhaba. Anasınıfı 2 icin basvurduk. Bir kac 

sorularimiz vardi: 1. Yabanci dil ogreten 

öğretmenlerimiz yabanci uyruklu mu?  

Okul öncesinde haftada 16, ilkokulda 12 saat 

İngilizce dersi yer almaktadır.  

İkinci yabancı dil 4.sınıfta başlamaktadır.  

Bir Dünya okulu olarak bünyemizde bir çok 

milletten anadili İngilizce olan öğretmenler 

görev yapmaktadır. Şu an okulumuzda 

Amerika, İngiltere, Kanada ve Avustralya 

vatandaşı öğretmenler görev yapmaktadır. 

DİĞER DERSLER 

OÖ2 gruplarında yıl içerisinde okuma yazma 

eğitimi veriliyor mu? Veriliyor ise bu ses eğitimi 

şeklinde mi? Ayrıca Matematik çalışmaları neler 

oluyor, toplama çıkarma vs? Teşekkürler 

Okulumuzda PYP çerçevesinde Ulusal 

müfredat kazanım ve göstergeleri takip 

edilmekte ve sorgulama temelli etkinliklere 

yer verilmektedir. 

TUVALET/YEMEK 

-Anaokulunda sabah kahvaltısı veriliyor mu? 

-Anaokul sınıflarında kahvaltı veriliyor mu ? 

-Okul öncesi 1 sınıflarında yemek ve tuvalet 

ihtiyaçlarında ilk aşamada yardım ediyor musunuz? 

-Çocukların öz bakımlarına, tuvalet temizliklerine 

yardımcı olunuyor mu? Tamamen kendilerinden mi 

bekleniyor? 

-Okul öncesi eğitimde yemek yeme ve tuvalet 

ihtiyacı konusunda çocuklara ilk dönemde ne 

şekilde destek veriliyor? 

-Merhaba, okul öncesi gruplarında yemeklerini 

kendileri alıyor dediniz. Bu durumu destekliyorum 

aslında ama  birlikte destek de veriliyor mu merak 

ettim? 

-Okul öncesi 2 için başvuru yaptık. çocukların el 

yıkama ve tuvalet ihtiyaçlarında destek olunuyor 

mu? Yemeklerini yerken az da olsa destek 

veriliyor mu? Terlediklerinde nasıl kıyafet 

değiştiriyorlar? Muhtemelen seneye de maske 

takacaklar peki yemek koşulları nasıl olacak.? spor 

kursları var mı? öğretmenlerle görüşmek istersek 

nasıl iletişim kurabiliyoruz? Çocuklarımız pandemi 

nedeni ile kreş hayatından mahrum kaldılar 

çevreden arkadaşlarından uzak kaldılar tabi ki 

ebevenyleri olarak elimizden gelen destekleri 

verdik. fakat mutlaka eksikleri vardır. Bu yüzden 

Okulumuzda kuşluk olarak kuru meyve, yoğurt, 

taze meyve, süt… benzeri içerikteki 

atıştırmalıklar verilmektedir. Çocuklarımızın 

kahvaltılarını düzenli olarak evde yapmaları 

beklenmektedir. 

 

Öz bakım konusunda yeterlik kazanana kadar 

öğrencilerimize üç bayan destek personelimiz 

eşlik etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm detaylı bilgiye aşağıdaki linkte yer alan 

veli bilgilendirme kitapçığımızdan 

ulaşabilirsiniz. 

Yeni sorularınız için müdür yardımcımız Nursel 

UYAR DALKILIÇ’a ulaşabilirsiniz. 0312 

2918333 

 

http://www.ilkweb.bilkent.edu.tr/forms/okulo

ncesiveli.pdf 
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online görüşmelerde bu durum dikkate alınırsa çok 

memnun oluruz. Şimdiden emekleriniz için 

teşekkür ederiz. 

-Okul öncesi II grubu için (2017 doğumlu 

çocuklarımız için) yemeklerini kendileri almaları, 

kendi başlarına yemek yemeleri ve tuvalet 

ihtiyaçlarında herhangi bir desteğiniz 

bulunmamakta mıdır? Bu süreçte zorluk yaşayan 

çocuklar için nasıl bir uygulamanız bulunmaktadır.    

 

 

 

 

Öz bakım konusunda yeterlik kazanana kadar 

öğrencilerimize üç bayan destek personelimiz 

eşlik etmektedir. 

 

KURSLAR & SOSYAL AKTİVİTELER 

-İlkokul için spor ve sosyal faaliyetleri konusunda 

da bilgi alabilir miyiz? 

 

 

-Okul öncesi 2 ve ilkokul Sosyal etkinlikler, kulüp 

çalışmaları, seçmeli dersler hakkında bilgi verir 

misiniz? 

-Okulöncesi grupları için haftasonu kursları var 

mıdır? Nelerdir? 

-okul sonrası etkinlikler yapılıyor mu? 

-anaokulunda satranç etkinliği var mı? 

 

-Üniversitenin spor ortamlarından öğrenciler 

faydalanabiliyor mu? 

Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kurs 

programımızda yer alan etkinlikler; Lego, dans, 

ritmik jimnastik, kodlama, halk oyunları, 

basketbol, temel seviye karikatür atölyesi yer 

almaktadır, geleneksel oyun, satranç,… 

 

Okul öncesinde seçmeli ders yada kulüp 

etkinliği yoktur.  

 

Okul öncesinde yer verilen dersler; Ana dil, 

İngilizce, Bilgisayar, Müzik, Kütüphane, Görsel 

Sanatlar, Beden Eğitimi, Yoga. 

 

Öğrencilerimizin üniversite spor alanlarını 

kullanımı için şu ana kadar bir ihtiyaç olmadı, 

kendi spor alanlarımızın sayısı yeterli 

olmaktadır. 

 

 

PANDEMİ SÜRECİ 

-Pandemi döneminde okul öncesinde eğitim online 

mı devam etti? Diğer sınıflar eğitime devam 

etmese bile anasınıfı öğrencileri okula devam 

edebilecek midir seneye? 

-(Okul Öncesi 1 icin) Pandemi koşulları ve online 

eğitim devam ederse seneye online eğitimde nasıl 

bir düzen hayal edelim? OKul oncesi grubun online 

ders takibinden verim alinabiliyor mu? 

Tesekkurler 

-Okul Öncesi 1 ve 2 gruplar için eğitim süreci 

tamamen online mı yürütülecektir? 

Pandemi uzarsa grup çalışmaları için alternatif 

Anasınıflarımız ulusal kararlar doğrultusunda 

izin verildiği sürece çevrimiçi ve yüz yüze 

eğitimi aynı anda yürüttü. Belirli aralıklarla 

yaptığımız anketler ile velilerimiz kendi 

çocuklarının eğitim şeklini belirlediler. 

 

Bugün için olduğu gibi önümüzdeki eğitim 

öğretim sürecinde de, pandemiye dair 

alınan/alınacak ulusal kararlar okulumuz için de 

geçerli olacaktır. 

 

Bu yıl uyguladığımız çevrimiçi eğitim 

sürecimizde eğitim kaybımız olmayacak şekilde 



çözümler bulunabilir mi? Daha geniş aralıklarla ve 

daha az sayıda çocuk sayısıyla grup oluşturmak 

gibi 

-Pandemi sürecinde okul öncesinde eğitim yüz 

yüze mi online mı, yoksa karışık bir şekilde mi 

devam etti? Yüz yüze yapıldıysa saat kaça kadar 

eğitim devam etti? 

-Pandemi süresince okul öncesi eğitim alan 

öğrencilerimiz de uzaktan eğitim mi aldı? 

Okulumuz tamamen kapalı mıydı? 

-MEB izin verdigi surece okul oncesi önümüzdeki 

yılda yuz yuze eğitime açık olacak mi? 

- pandemi sürecinde 4 yaş grubu hiç sınıfa gelmedi 

mi? süreci hep online mı yürüttünüz? 

-2020-2021 eğitim yılında okul öncesi eğitim de 

internet üzerinden mi yapıldı? 2021-2022 eğitim 

döneminde anasınıfı eğitiminin nasıl yapılması 

planlanıyor? 

-Merhaba. Okul öncesi için, pandemi sürecinde 

okula kaç gün gidildi ve hangi aktivitelerden 

feragat edildi? Güncel bilgi paylaşabilir misiniz 

-yemek düzeninde gördüğüm kadarıyla çocuklar 

maskesiz ve karşılıklı oturuyorlar. Pandemi 

sürecinde de bu şekilde miydi düzen? 

-Pandemi sürecindeki akademik ve öğrenme 

başarısına vurgu yapıldı ancak çocukların özellıkle 

de sosyal İzolasyonda oldukları bir süreçte 

duygusal gelişimlerini nasıl desteklediniz ve nasıl 

ölçtünüz? sonuç odaklı bir öğrenim modelinde 

sürecin önemini de öğretiyor musunuz? 

-Pandeminin devam ettiği, ana okullarının açık 

olduğu durumda, yüzyüze eğitim, yemek yeme 

düzeni, sınıf düzeni, okul çıkış saatleri, servis 

düzenleri gibi pandemi nedeniyle alınan önlemlerin 

detaylı paylaşılmasını rica ederim. 

-OKul oncesi grubu seneye de online opsiyonlu 

olursa online gruptakilere haftada kac saat ders 

uygulaniyor? Tesekkurler 

planlama yapılmıştır. Sınıflarımız çift 

öğretmenle daha küçük gruplara ayrılarak 

eğitim yapılmıştır. Pandeminin devam etmesi 

durumunda oldukça verimli olduğunu 

değerlendirdiğimiz uygulamamıza aynı şekilde 

devam etmeyi planlıyoruz. Grup çalışmalarına 

çevrimiçi eğitimde zoom uygulamasının 

bölünmüş odalar seçeneği ve yüz yüze eğitimde 

mesafeli oturma düzeni ile devam 

edilmektedir.  

 

Okul öncesi grubumuz pandemi sürecinde MEB 

tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 

online eğitimin yanı sıra haftada 5 gün olarak 

yüz yüze eğitime de izin verilen günlük saat 

kapsamında devam etmektedirler. Yapılan 

anketlerle veliler çocuklarının eğitim şekline 

karar vermektedirler. 

 

Okul öncesi için izolasyon sürecinde hem sınıf 

öğretmenlerimiz hem de rehberlik birimimiz 

çocuklarımızı yakından takip ettiler ve ihtiyacı 

olduğunu düşündükleri öğrencilerimizle birebir 

görüşmeler yaptılar.  

  

En çok önemsediğimiz kazanımlardan biri olan 

öğrenmeyi öğrenmedir, bu bağlamda süreç 

takibi ve süreç değerlendirmesi, geri besleme, 

ileri besleme hem öğrenciler hem de öğrenme 

rehberleri tarafından titizlikle yapılmaktadır. 

 

Anaokulları ve anasınıfları için alınan 

kararların pandemi sürecinde farklı ilerlediğini 

göz önünde bulundurarak okul öncesi 

grubumuzun anasınıfı statüsünde bir bölüm 

olduğunu vurgulamak isterim. Anasınıflarında 

eğitim pandemi sürecinde online ve yüz yüze 

olarak iki farklı koldan yürütüldü. Yüz yüze 

sınıflarımızda tüm masalar seperatörlerle 

ayrıldı ve öğrencilerimiz seyreltilmiş sınıflarda 

eğitim yürüttüler. Eğitim saatlerinin en az üç 

saati açık hava sınıflarının kullanımı şeklinde 

sürdürüldü. Hava şartları dikkate alınarak 

velilerimizden öğrencilerimize termal içlikler 

giydirilmesi istendi. Tüm koridorlar, yemek 

salonlarında ve sınıflarında sosyal mesafe 

noktaları belirlendi. Hem öğrencilerimiz hem 



öğretmenlerimiz hem de destek personel 

maske ve mesafe konusuna titizlikle uydular. 

Günlük olarak HES kodu kontrolü yapılan okul 

topluluğumuzun sabah ateşleri ölçülerek okula 

giriş yapmalarına izin verildi. 

Bu süreçte başta yönetimimiz ve 

öğretmenlerimiz olmak üzere, öğrencilerimiz, 

velilerimiz ve personelimiz pandemi sürecinin 

kurallarına uyma konusunda azami hassasiyet 

göstermektedirler. 

 

SERVİS 

-Pandemi sürecinde okul servislerinizde kişi 

sayısında iyileştirme yapıldı mı? anaokullarında 

eğitim yüzyüze yapılmaya devam ettiyse okul 

servis araçlarında servis başına öğrenci sayısı kaç 

kişi olarak belirlendi? 

Pandemi süresince servis hizmetine ara 

verilmiştir. Öğrencilerimiz okula velileri 

tarafından getirilip, alınmışlardır. Uygulama 

halen sürmektedir. 

OKUL YAŞI 

- Okul öncesi için en küçük grubunuza hangi yıl 

doğumlu öğrencileri kabul ediyorsunuz? 

-Okul öncesi tam olarak kaç aylıkken alınıyor? 

Haziran 2018 doğumlu kızımız için ne zaman 

başvurmalıyız? 

-3 Eylül 2016 doğumlu kızım için 2022-2023 yılı 

için dilekçe vererek OÖ2 ye başvurabilir miyiz 

OKUL ÖNCESİ 1  

1 Ekim 2016 - 31 Aralık 2017 Doğumlular  

 

OKUL ÖNCESİ 2 

1 Ekim 2015-31 Aralık 2016 Doğumlular  

 

Zorunlu temel eğitim yaşında olan çocuklar 

gerekli rapor ve belgeleri kayıt başvuru 

tarihinden önce sunmak şartı ile 

başvurabilirler.  

FORMA 

-4 yaş için de okul forması var mı? 

-Pandemi döneminde okul öncesi gruplarda okul 

forması zorunluluğu ya da serbest kıyafet günü 

var mı?  

Okulumuzda veli onayı ile forma 

kullanılmaktadır. 

Serbest kıyafet günü dönem başında 

velilerimize iletilmektedir. 

 

DİĞER 

- Eğitim ücretleri sanırım sitede güncel değil 

yanlış bilmiyorsam. Önümüzdeki sene için ne 

zaman yayınlanacak? 

-Okul öncesi ve ilkokul ücretleri konusunda bilgi 

verebilir misiniz? 

-Okul ücretleriniz ne zaman açıklanacak? 

Okul ücretlerimiz ve ödeme planları Mart ayı 

sonunda açıklanacaktır. 

 

Taksitli ödeme imkanı mevcuttur. 



-eğitim ücreti hakkında nasıl bilgi alacağımız 

hususunda yönlendirme yapabilir misiniz. 

- taksit yapılıyor mu ödemede 

-Okul öncesi için pedagog var mı? Veliler görüşme 

yapabiliyorlar mı? 

Okulumuzda psikolojik danışmanımız düzenli 

aralıklarla velilerimizle görüşmektedir. 

-Merhaba anaokullarında yüzme yok mu? Okulumuzda havuz ve yüzme programı yoktur. 

-Sunumda belirtildiği gibi günün yarısını yılın her 

mevsiminde düzenli olarak dışarıda geçirebiliyor 

mı çocuklar? 

Açık hava sınıflarımız düzenli olarak yıl 

boyunca kullanılmaktadır. 

- Anaokulları ile diğer okullar aynı alanda mı? Giriş 

çıkışlar aynı yerden mi? Bu çok önemli 

Okulumuzda okul öncesi öğrencilerimizin giriş 

ve çıkışları farklı alanlardan yapılmaktadır. 

-Anaokulu ve ilkokulda ne kadar ödev 

veriyorsunuz? 

Okul öncesinde ev görevleri vardır; Yatağını 

düzeltmek, odasını toplamak, odasındaki 

halının kaç ayak boyunda olduğunu ölçmek, 

anne-babasının çocukken oynadığı bir oyunu 

öğrenip arkadaşlarına öğretmek gibi. 

 

İlkokulda hem öğrenilenlerin pekiştirilmesi 

amaçlı ödevler, hem de araştırma görevleri 

verilmekte, öğrencilerden ilgi ve bilgilerini 

gösterdikleri sunumlar hazırlamaları, bireysel 

veya grup projeleri hazırlamaları 

beklenmektedir. Haftanın bazı günleri ödevsiz 

gün olarak planlanmaktadır. 

-4 yaş grubu için  öğlen uykusu oluyor mu Okulumuzda uyku programı yoktur. 

-Okul öncesi için gün içi aktivitelerden fotoğraflar 

velilerle paylaşılıyor mu? 

Bültenler aracılığı ile yapılan etkinlikler ve 

etkinliklere ait fotoğraflar velilerimizle her 

cuma paylaşılmaktadır. 

-Anaokulları yeni eğitim döneminde ne zaman 

başlayacak? Oryantasyon ne kadar sürüyor? 

-2017 doğumlu olan çocuğum için yani  okulunuzu 

ve öğretmenlerini yeni tanıyacak hatta okul 

yaşantısıyla ilk defa karşılaşacak çocuklar için 

oryantasyon sürecine ilişkin gerçekleştirecek 

çalışmalarınız ve uygulamalarınız hakkında bilgi 

verebilir misiniz? Teşekkür ederim... 

Bir sonraki yıla ait akademik takvim MEB onayı 

alındıktan sonra velilerimizle paylaşılmaktadır. 

Oryantasyon süreci İhsan Doğramacı Konağı 

bahçesindeki öğrencilerimizle tanışma 

programı ile başlar. İlk gün velileri ile gelen 

öğrencilerimiz bir ders saati birlikte geçirilen 

sürenin sonunda evlerine dağılırlar. 2. gün her 

sınıf 10 dakika ara ile kapıda öğretmenleri, 

yöneticiler ve psikolojik danışmanlar eşliğinde 

sınıflarına alınırlar ve aileler uğurlanır. Okul içi 

tanıma gezileri, personel ile tanışma, akran 

tanıma-tanışma oyunları ile yaklaşık bir hafta 



içinde tamamlanır. Daha uzun süre desteğe 

ihityacı olan öğrencilerimizle PDR desteği ile 

çalışılır. 

-Okulunuzun internet sayfanıza baktığımda 

okulunuzdaki  görevli öğretmenleri göremiyorum. 

Öğretmen kadronuzu, çalışma alanlarını ve sizinle 

kaç yıldır birlikte çalıştığı bilgisini paylaşır 

mısınız? 

 

Aşağıdaki linke tıklayarak bölümlerimiz 

başlığından eğitim kadromuza ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.ilkweb.bilkent.edu.tr/# 

 

Eğitim kadromuz 2-27 yıl arasında bizimle 

çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır. 

-Okulunuzun spor, halk oyunları, satranç, bilgi vb. 

çeşitli beceri alanlarında yıllar içinde elde ettiği il, 

ulusal, uluslararası yarışmalardaki başarıları var 

mı varsa bu konuda bilgi verebilir misiniz? 

 

Okulumuzun sanat, spor vb. alanlarda 

kazandığı başarılar okulumuz web sayfasında 

başarının elde edildiği tarihte belirli süre ile 

yayımlanmaktadır. Ayrıca bültenlerimiz yoluyla 

velilerimizle paylaşılmaktadır. 

Tanıtım videolarında çocukların boyunlarında asılı 

isimlikler görmüştüm. Amacı nedir bu 

boyunlukların? 

 

Öğrenci isimlikleri, oryantasyon sürecinde tüm 

okul personelinin yeni öğrencilere destek 

olmasını sağlayan bir güvenlik önlemidir. 

PDR hizmetini ne şekilde veriyorsunuz?  PDR Birimimiz ilk önce okulumuza yeni 

başlayan öğrenci ve velilerimizle bir tanışma 

görüşmesi yapar.  

Sistemde öğrencilerimiz öğretmenleri ve PDR 

biriminin işbirliği içerisinde takip edilir. 

Düzenli görüşme ve uygulamalar yapılır. 

Gerekli durumlarda veli bilgilendirilir.  

Bir uzman görüşü gereken durumlarda PDR 

birimimiz velimizin seçeceği doktor ile iletişim 

halinde öğrencinin durumunu takip eder.  

Aynı zamanda okulumuz PDR Birimi Prof.Dr. 

Fatih Ünal’dan danışmanlık almakta olup, 

düzenli aralıklarla kendisi ile toplanmaktadır.  

 

İLKOKUL 1-4.SINIFLAR 

 
DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

-Merhabalar, İlkokul 2 için aday öğrenciler nasıl 

bir değerlendirmeden geçiriliyor? Çok teşekkür 

ederim. 

İlkokul 2, 3 ve 4.sınıf için değerlendirmeler 27 

Mart-4 Nisan tarihleri arasında Zoom 

üzerinden yapılacaktır.  

Başvurularını tamamlayan aday öğrencilerimize 

http://www.ilkweb.bilkent.edu.tr/


-ilkokul 2. sınıf aday öğrencileri için mülakat ne 

zaman yapılacak? Nasıll bir mülakat olacak? 

Akademik açıdan mı değerlendirilecek? 

-4. sınıfa giriş ve 5. sınıfa giriş sınavlarının 

detayları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Ayrıca 

her iki sınıf için kontenjan bilgilerini paylaşabilir 

misiniz? 

-İlkOkula alım sınavı yüz yüze mi yoksa online mı 

olacak?sınava hazırlık  örnek sorular bulamadık 

maalesef....neden örnek sorular bulamıyoruz?nasıl 

soru tipleri olacak?ilkokul 4. Sınıfa geçiş sınav 

tarihi ve sınav sonuçları ne zaman olacak? 

-Merhabalar, İlkokul 3. Sınıf bir öğrenci velisiyim 

ve 4. Sınıfa geçiş kabul sınavına girmeyi 

düşünüyoruz. Sınav tarihi, sınav modeli ve bu sınav 

ile ilgili vereceğiniz her detayı seve seve duymak 

isteriz. Bilgi paylaşabilir misiniz, teşekkürler. 

öğrenci işleri birimimiz tarafından bireysel 

görüşme saati verilecektir.  

Değerlendirme içerikleri için okulumuz web 

sayfasında yayımlanan bilgiye aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz: 

http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/kayit2

0212022/OgrenciKabulKriterleri.pdf 

 

Görüşme yaklaşık 40-45 dakika sürecektir.  

 

Değerlendirme sonuçları 12 Nisan 2021 

tarihinde açıklanacak ve 12-16 Nisan tarihleri 

arasında kayıtlar alınacaktır. 

 

2, 3 ve 4. sınıflarımıza öğrenci alımlarımız 

sadece boşalan kontenjanlar dahilinde olduğu 

için çok sınırlı sayıda oluyor.  

 

Not: 5.sınıfa giriş ile ilgili cevabı okulumuz 

web sayfasında ‘Ortaokul ile ilgili soruların 

yanıtları’ başlığı altında bulabilirsiniz.  

İNGİLİZCE 

-Okul oncesi ve ilkokulda ingilizce ders yogunlugu 

ve ikinci yabanci dil ile ilgili bilgi alabilir miyiz 

-Okul öncesi ve İlkokul için İngilizce ders 

yoğunluğunu öğrenebilir miyim?  

-İlkokulda native öğretmen ile ders kaç saat 

acaba? 

-Merbalar,2.sınıf için başvuruda 

bulunacağım.Kullandığınız İnglizce Digital bir kitap 

platformu var mı acaba?Örneğin Odtü ve Bilfen 

Razz Kids kullanıyor,bazı okullar Pearson ın digital 

ing. kitap platformunu kullanıyor.Bilkent  hangi 

programı kullanıyor? 

-Okul öncesi ve ilkokulda sınıfta bir İngilizce ana 

dilli öğretmen oluyor mu? 

-İlkokul 4.sınıfta İngilizce kaç saat görülecek? 

İlkokul 1.sınıfta 12 saat; 2, 3 ve 4.sınıfta ise 

10 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. 

 

Okulumuz kendi İngilizce müfredatını yazmış 

ve MEB'e onaylatarak bunu kullanan bir 

okuldur.  

 

Okulumuzda İngilizce dersleri sene içerisinde 

tek bir öğretmen tarafından yapılmakta olup, 

bazı okullarda bulunan “main course 

öğretmeni/ skills öğretmeni/ konuşma 

öğretmeni” gibi ayrımlar okulumuzda 

bulunmamaktadır. İngilizce öğretmenleri 

kadromuz, dil yetkinlikleri Bilkent Okullarında 

öğretmenlik yapabilecek seviyede olan, 

İngilizce öğretmenliği eğitimlerini tamamlamış, 

IB yeterlilikleri ve eğitimleri olan, ulusal ve 

uluslararası eğitim programlarına devam eden, 

anadili İngilizce olan veya olmayan (native ve 

non-native) profesyonel öğretmenlerden 

oluşmaktadır. Sınıfların İngilizce öğretmeni de 

bu kadrodan herhangi bir öğretmen 

olabilmektedir.  

Eğitim sistemimizde İngilizce okuma becerisi 

http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/kayit20212022/OgrenciKabulKriterleri.pdf
http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/kayit20212022/OgrenciKabulKriterleri.pdf


üzerine birçok farklı kaynak kullanılmaktadır. 

Okulumuzun kitap kaynakları ve 

üniversitemizin e-kitap kaynakları öğrencilerin 

eğitiminde kullanılmaktadır. Bunun haricinde 

kitap platformları değişen ihtiyaçlara göre 

belirlenmektedir. Şu an için ReadingEggs 

platformu kullanılmaktadır.   

 

2.Yabancı Dil dersleri 4.sınıfta başlamakta ve 

öğrencilerimize Almanca Fransızca ve 

İspanyolca dilleri arasından birini seçme şansı 

verilmektedir.  

1.SINIF 

- Merhaba ilkokul 1.sınıfla ilgileniyorum 

-Okul öncesi programından ilkokula geçiş doğrudan 

mı oluyor? 1. sınıfta başvuranlar için nasıl bir 

kabul aşaması oluyor? 

-Başvuru tablosunda, Okul öncesi 2'den 2.sınıfa 

geçiliyor gibi görünüyor. Okul öncesine 

başlamayanları direk 1.sınıftan alma durumu yok 

mu? 

- Hollanda'da 2,5 yıl okulöncesi eğitimi sonrası 

1.sınıfa gidecek olan kızım için burs söz konusu 

olabilir mi? Ayrıca Annesi olarak bir IB okulunda 

Türkçe öğretmenliği yaptım. Hem kızımın,hem 

kendimin okula katkımız olacağını düşünüyorum. 

Teşekkürler 

Okul Öncesi grubundaki öğrencilerimiz 1. 

sınıfa direkt geçiş yaptıkları için 1. sınıfta 

kontenjanımız şu an bulunmamaktadır.  

 

Kontenjan açılması durumunda Haziran 

sonunda web sayfamızda duyurulacak ve 

başvuru yapacak öğrencilerin değerlendirme 

süreçleri başlayacaktır.  

KONTENJAN 

-İlkokul 2.sinif kontenjan sayısı,sınıflara dağılımı 

ve sınıf sayısı hakkında bilgi alabilir miyim? 

-Okul öncesi ve ilkokulda her sınıfta kaç şube 

olduğunu öğrenebilir miyim?  

-Merhaba, 4. sınıfa kayıt için kaç kişilik 

kontenjanınız var acaba? 

-İlkokul 3.sınıf için kontenjanınızı öğrenebilir 

miyim?  

2, 3 ve 4. sınıflarımıza öğrenci alımlarımız 

sadece boşalan kontenjanlar dahilinde olduğu 

için çok sınırlı sayıda oluyor.  

 

Her sene mevcut sınıflarımız karılarak yeni 

gruplar oluşturuluyor. Yeni başlayan 

öğrencilerimiz de bu gruplara eşit şekilde 

dağıtılıyor.  

 

İlkokulda her sınıf seviyesinde 4 şubemiz, her 

sınıfta maksimum 24 öğrencimiz var.  

  



DİĞER 

-İlkokuldaki serbest teneffüs ne anlama geliyor? 

Süresi ne kadar? 

 

Öğrencilerin kendi aralarında kendi tercih 

ettikleri oyunları kurdukları ve nöbetçi 

öğretmenler gözetiminde uygulanan teneffüs 

saatidir. Gün içerisinde 10,15,10,40,15,10,20 

dakikalık süreler halinde uygulanır.  

 

-İlk okul için, okul öncesini burda mı okumak 

gerekiyor 

2.sınıftan itibaren ilkokula da başvuru 

yapabilirsiniz. 

 

-Okul öncesi 1 ve 2 ye kayıt olan öğrencilerinizin 

eğitim yaşamlarında ilk, orta ve lise eğitimlerine 

devamlılığını sağlayabiliyor musunuz? teşekkürler 

Okul öncesinden ilkokula doğrudan geçiş yapan 

öğrenciler, ilkokuldan ortaokula ve ortaokuldan 

liseye geçişte müfredat kapsamında 

değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Eğitim 

sürecinin vazgeçilmezi olan okul, öğrenci, aile 

üçgeninde uyum, çalışma, disiplin ve işbirliği 

içinde eğitimini devam ettiren öğrenciler bu 

sürecin devamlılığında aşılamayacak bir 

problemle karşılaşmamaktadırlar. 

 

ORTAOKUL 

 

-Merhaba, ortaokul bölümü için bu sene kayıt 

yapacak öğrenciler ayrı bir sınıfta mı olacak 

acaba? Olası İngilizce desteği için bir sistem 

izleniyor mu? Teşekkürler… 

-İlkokul ve ortaokulda İngilizce seviye belirleme 

nasıl yapılıyor? Kaç ayrı seviyeye ayrılıyor 

öğrenciler? 

-Merhaba 4 sınıfdan 5sınıfa gecıste ıstenen  

ıngılızce sevıyesı nedır 

-Rakamsal veriler hakkında bilgi alabilir miyiz, 

örneğin ortaokul sınıflarında  kaç şube var, 

ortalama bir sınıfta kaç öğrenci var, kaç yeni 

öğrenci alımı planlanıyor? Sunumdan İngilizce 

sınıfları için şube yerine seviye yaklaşımı olduğunu 

anlıyorum doğru mudur? 

-Ortaokuldan mezun öğrencilerin LGS sınavındaki 

başarısı nedir? Hangi liseleri kazanıyorlar? 

Öğrencilerin yüzde kaçı Bilkent Lisesine devam 

ediyor? 

Ortaokulumuza ilişkin soruların yanıtlarına 

aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/ortaso

rucevap.pdf 

 

http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/ortasorucevap.pdf
http://www.obi.bilkent.edu.tr/formlar/ortasorucevap.pdf


 

LİSE 

 

-Üniversiteye öğrenci yerleştirme başarınız 

nedir? Mezunların kaçı Ankara ve İstanbul'daki 

devlet üniversitelerini kazandı, kaçı özel 

üniversitelere burslu girmeye hak kazandı? 

- Lise mezunlarının üniversite başarıları nasıl? 

Mezunlar hangi üniversitelerin hangi bölümlerine  

yerleşiyorlar? 

-Yurtdışına giden mezunların %15'lik bölümü ne 

kadarı kendi imkanları ile ne kadarı burs ya da 

ücretsiz eğitim yolu ile yurtdışında üniversite 

eğitim alabiliyorlar? 

İlgili bilgilere web sayfamızdaki mezunlar 

linkinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.obl.bilkent.edu.tr/index.php/2020

-mezunlarimiz/ 

 

-Merhaba,  IB sınıfı öğrencileri nasıl seçiliyor? 

Kaçıncı sınıftan itibaren?  Belli bir öğrenci sayısı 

kapasitesi mi var? 

-Merhabalar dp olacak öğrenciler  ayrışıyor mu 

yoksa tüm öğrenciler aynı programda mı ilerliyor? 

eğer ayrışıyor ise ayrılma sınıfı ve kriterleri 

nedir?myp ve dp öğrenciler için ayrı sınıflar mı 

oluşturuluyor ? 

-Lisede IB programina gecis sinav veya basariya 

gore mi oluyor? Yoksa her isteyen ogrenci IB 

programini secebiliyor mu? 

-IB diploması tüm öğrenciler için geçerli mi? 

Program tüm öğrencilere mi uygulanıyor yoksa ayrı 

bir grup tercihen mi dahil oluyor? 

Lise 11 ve 12’de uygulanan IB Diploma 

programına öğrenciler İngilizce düzeyleri ve 

akademik düzeylerine göre seçiliyor. Kriterleri 

sağlayan her öğrenci programa devam edebilir. 

İlk başladığımız 2009 yılında öğrencilerin 

%13’ü programa devam ederken önümüzdeki yıl 

%50’sinin devam etmesini beklemekteyiz. 

 

-IB diplomasına sahip örenciler Bilkent 

üniversitesinde hangi bölümlere direk geçiş 

yapabiliyor sınavsız olarak 

-Mezun tüm öğrencilerin aynı zamanda bir IB 

diploması oluyor mu? 

IB diplomasına sahip öğrenciler Bilkent 

Üniversitesinde geçiş hakkından 

faydalanabilmek için düşük puanlı da olsa 

geçmek istediği bölümle aynı puan türünden 

bir bölümü kazanmalıdır. Örneğin Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği bölümüne (2020 

verilerine göre ilk 19 binden öğrenci aldı) 

geçmek isteyen bir öğrenci aynı puan türünden 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümünü 

(2020 verilerine göre ilk 242 binden öğrenci 

aldı) kazanarak geçiş yapabilir. Öğrencilerin 

bu haktan faydalanmaları için ayrıca IB 

diplomasında belli bir dereceyi elde etmeleri 

http://www.obl.bilkent.edu.tr/index.php/2020-mezunlarimiz/
http://www.obl.bilkent.edu.tr/index.php/2020-mezunlarimiz/


(Öğrencilerimiz çoğunluğu bu dereceyi elde 

edebilmektedir), İngilizce hazırlık atlama 

sınavını geçmeleri (öğrencilerimiz bu sınava 

henüz lisedeyken girebiliyor. İstisnai durumlar 

hariç IB diploma öğrencileri bu sınavı 

geçmiştir) gerekmektedir. 

IB-PYP 

-Kaç yıldır PYP sistemini uyguluyorsunuz? Okulumuz, 2008’de ilgilenen okul olarak çıktığı 

yolculuğuna, Kasım 2013'ten bu yana yetkili 

IB-PYP Dünya Okulu olarak devam etmektedir. 

KARDEŞ DURUMU & İNDİRİM 

-Merhaba, kardeş alımlarında süreç nasıl ilerliyor, 

ilkokul da okuyan öğrencinin kardeşi için anaokul 1 

sınıfına alım direk oluyor mu ? 

- Kardeșlerden birinin alınma diğerinin alınmama 

durumu olabiliyor mu? Teșekkürler.  

-Anasinifi icin kardes kontenjani var mi? 

-kardeş inidrimi var mı ? 

-Okul öncesi 2 için başvurdum, ikizlerin kurası ve 

indirimi hakkında bilgi verir misiniz? 

-Bilkent Akademik personeli için nasıl bir indirim 

uygulandığı ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Kardeş 

indirimi oluyor mu?  

-Bilkent dışı diğer üniversite personeli, öğretim 

üyesi, veya doktor indirimi uyguluyor musunuz? 

(okul öncesi 2 ) Saygılarımla 

 

- Merhaba, Bilkent Üniversitesi mezunu bilgi 

ebeveynler için herhangi bir indirim uygulanmakta 

mıdır?  

Her çocuğun ayrı bir birey olduğu kabul edilen 

okulumuzda kardeş kontenjanı olarak ayrı bir 

uygulama yürütülmemektedir.  

 

Kardeş indirimi uygulaması yoktur. 

 

Okul öncesi 2 düzeyini tamamlayan tüm 

öğrenciler doğrudan 1.sınıfa 

geçebilmektedirler.  

 

Sadece Bilkent Üniversitesi akademik 

personeli için indirim yapılmaktadır. Kesin 

kayıt sürecinde gerekli bilgilendirme 

muhasebe birimimiz tarafından yapılmaktadır. 

 

Bilkent Üniversitesi mezunu ebeveynler için 

indirim uygulanmamaktadır. 

DİĞER 

-Merhaba, Bugün yapılan sunumu daha sonra 

paylaşacak mısınız? 

Sunumumuzda çok sayıda öğrenci görseli yer 

aldığı için KVKK gereği yaptığımız toplantı 

dışında sunumu paylaşamıyoruz. 

-Haftasonu randevu ile okulu gezme şansımız 

olamaz mı ? pandemi nedeniyle fiziki koşullar da 

çok önemli 

Pandemi nedeniyle okula yüz yüze devam eden 

öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve 

çalışanlarımızın sağlığını korumak amaçlı olarak 

okulumuz ziyarete kapalıdır. Anlayışınız için 

teşekkür ederiz. 

-Bliss den idv ye geçiş süreci nasıl oluyor ? her Okulumuza başvuran tüm öğrenciler aynı 



sene geçiş mümkün mü yoksa belirli aralıklar mı 

var? 

görüşme/değerlendirme sürecine tabidir; 

farklı bir uygulama yapılmamaktadır. 

-Okulunuz tarafindan saglanan herhangi bir burs 

ya da indirim mevcut mudur? 

-Eğitim yaşamı boyunca akademik başarı kazanan 

öğrencilere burs imkanı tanınıyor mu? 

Okulumuzda burs imkanı, değerlendirme süreci 

olumlu geçen şehit ve gazi çocuklarına 

verilmektedir. 

 

Müzikte yetenekli öğrenciler için müzik bursu 

imkanı vardır.  

 

Lisemizde öğrencilerin akademik başarılarına 

göre burs imkan olup belli oranlarda indirim 

sağlanmaktadır.  

-Portföy dosyası çok fazla kağıt çıktı kullanıldığı 

için pek çevre dostu bir uygulama değil. bunun 

yerine dijital bir sunum uygulaması değerlendirir 

misiniz? 

Portfolyo uyguladığımız eğitim sisteminde 

ölçme-değerlendirme sürecimizin önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır. 3. sınıftan itibaren 

bilgisayar kullanım yetkinlikleri artan 

öğrencilerimizle e-portfolyo (elektronik 

portfolyo) uygulamaktayız. Öğrencilerimizin 

yetknliklerini daha da arttırarak daha küçük 

yaş gruplarımızla da e-portfolyo uygulamasına 

geçmeyi hedefliyoruz.   

-Bir de okul civarında baz istasyonları var. Okul 

olarak zararsız olduğuna dair bir rapor var mı? 

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) 

tarafından Güvenlik Sertifikası düzenlenmiş 

olan her baz istasyonu gerek BTK Uzmanları 

gerekse BTK’dan Ölçüm Yetki Belgesi almış 

olan kurum, kuruluş veya şirketler tarafından 

ölçülmektedir.  

-Soru cevapları ayrıca yapılacak sanırım. Tüm 

velilerin sorularına cevapları paylaşabilir misiniz? 

Elbette :)  

 


