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Bilkent Üniversitesi, Prof. İhsan Doğramacı tarafından 20 Ekim
1984'te kurulmuştur. Başkent Ankara'da 13.000 öğrenciye ev sahipliği
yapan Bilkent, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesidir. Eğitim düzeyi, bilimsel
araştırma ve yayınları, kültür-sanat etkinlikleri, öğrenci ve mezunlarının
başarıları ile dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasındadır.
Eskişehir yolundan ulaşılan üniversite kampüsü, kent merkezine 12 km.
mesafede, 5.000 dönümlük bir alan üzerindedir.
Times Higher Education ve Thomson Reuters tarafından
yayımlanan 2013 Asya’nın en iyi 100 üniversitesi sıralamasında Bilkent 28.
sırayı almıştır. Aynı yıl yayımlanan dünyanın en iyi 100 genç üniversitesi
listesinde de ilk 40’ta yer almıştır.
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Bilkent Üniversitesi’nin kuruluş misyonu, tüm bilimler, teknoloji ve
sanatı kapsayan bir öğrenme ve ilerleme ortamı oluşturarak, insanlığa
hizmet etmek ve dünya barışını geliştirmektir. Bilkent’te eğitim sadece
bir meslek edindirme amacının ötesine geçip, öğrencilere düşünmeyi
ve öğrenmeyi öğretmeyi hedeflemektedir.
Bilkent Üniversitesi geniş yelpazede yer alan eğitim programları,
bilimsel ve akademik girişimleri, kültür ve sanat etkinlikleri ile
öğrencilerinin kendilerini bağımsız, çözümleyici ve eleştirel düşünebilen
bireyler olarak geliştirmelerini, hayat boyu öğrenmeyi sürdürebilmelerini
ve bu yolla geleceğin yetkin, yaratıcı, geniş görüşlü, etik ve sosyal
sorumluluk sahibi liderleri olarak insanlığın ilerlemesine katkıda
bulunmalarını hedeflemektedir.
Üniversitenin eğitim felsefesi, yeni bilgiler üretenlerin bu bilgileri
en iyi aktarma potansiyeline sahip kişiler olduğu inancına
dayanmaktadır. Bilkent’te akademik araştırmalar geniş bir yelpazeye
yayılmıştır. Akademik personel ve üniversite kaynakları, nanobilim ve
nanoteknolojiden siyaset bilimine, elektronikten ekonomiye, güzel
sanatlardan işletme ve endüstri mühendisliğine, felsefeden bilgisayar
mühendisliğine, ve bilim, edebiyat ve sahne sanatlarının birçok dalına
kadar bütüncül bir ortam sunmaktadır.
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Bilkent Fizik Olimpiyatı Ayrıntılı Program Akışı
Çarşamba
08:00-17:00

AŞTİ’den Karşılama

17:00-19:30

Akşam Yemeği

15:00-20:30

Öğrencilerin Yurtlara Yerleştirilmesi

20:45-21:30

Açılış Konuşması

00:00-00:30

Yatış Saati

Perşembe
08:00-09:00

Kahvaltı

09:30-13:30

SINAV

14:00-15:00

Öğle Yemeği

15:00-16:00

Üniversitemiz Hocaları ile Söyleşi

16:00-17:00

Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlileri ile Bilimsel Seminer

17:00-19:30

Unam – İleri Araştırmalar Laboratuvarı Tanıtımı

19:30-20:30

Çim Alanda Mangal Programı

20:45-21:30

Sosyal Aktivite

21:30-00:00

Film gösterimi – Serbest Zaman

00:00-00:30

Yatış Saati

Cuma
08:00-09:45

Kahvaltı

10:00-11:30

Bölüm Tanıtımları (EE, PHYS, ME)

11:30-12:30

Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlileri ile Söyleşi

12:30-13:45

Öğle Yemeği

14:00-16:30

Bilkent Üniversitesi Kampüs Tanıtım ve Kampüs Turu

16:30-18:30

Kokteyl – Kapanış ve Ödül Töreni
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OLİMPİYATÇI ARKADAŞLARIMIZIN KONAKLAMA SÜRESİNCE ÜNİVERSİTEMİZ
TARAFINDAN BELİRLENEN YURT KURALLARINA UYMASI GEREKMEKTEDİR
a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
b) Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak; yurt çalışanlarına veya sakinlerine
onur kırıcı davranışlarda bulunmak.
c) Odasını, ortak kullanım alanlarını ve çevresini temiz ve düzenli tutmamak, temizlik veya
ilaçlama yapılmasına engel teşkil etmek.
ç) Gürültü etmek, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak.
d) Yurt Müdürlerince ve görevli yetkililerce kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir
neden olmadan zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında
cevap vermemek, yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek.
e) Yurt Yönetimince belirlenen alanlar ve saatler dışında ziyaretçi kabul etmek, ziyaret
saatlerine uymamak.
f) Ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaya zarar vermek, bu eşyayı öğrenci odalarına
ve/veya başka alanlara taşımak.
g) Yurdun güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak (odada ütü yapmak,
elektrikli ısıtıcı, ocak vb. kullanmak, tüp gaz, mum, tütsü gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler
bulundurmak, yangın algılama sistemleri, kameralar ve kartlı geçiş sistemlerine müdahale
etmek).
ğ) Yangın söndürme cihazlarını ve yangın butonlarını amacı dışında kullanmak.
h) Yurt İdaresi tarafından yapılan duyurularda belirtilen hususlara uymamak.
ı) Odada ve yurdun diğer alanlarında sigara ve benzeri tütün mamülleri içmek (odada
bulunan sigara izmariti kanıt teşkil eder).
i) Yurt İdaresinden habersiz oda değişikliği yapmak,
j) Yurt içerisinde ve odada -koleksiyon amaçlı ve boş dahi olsa- alkollü içki şişesi
bulundurmak.
k) Yurt girişleri ve yaya yollarında geçişi engelleyecek şekilde aracını park etmek.
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l) Oda penceresi dışına ayakkabı, yiyecek, vb. malzeme koymak ve/veya giyim
malzemesi, vb. asarak görüntü kirliliği oluşturmak.
m) Her ne sebeple olursa olsun pencerelerden dışarıya herhangi bir cisim atmak, çevreyi
rahatsız edecek şekilde seslenmek.
n) Yurtlar Müdürlüğü'nün yazılı izni olmaksızın odada hayvan beslemek.
o) Mutfaklarda kirli bulaşık bırakmak (bırakılan kirli bulaşıklar görevlilerce toplanarak imha
edilir).
ö) Mutfak haricindeki alanlarda yemek pişirmek.
p) Odada bozulabilecek veya çevreye rahatsızlık verebilecek yiyecek, malzeme vb.
bulundurmak.
r) Oda kapısı dışına ayakkabı, terlik vb. özel eşya bırakmak.
s) Yurt İdaresince belirlenmiş olan çöp toplama saatleri dışında oda kapısı dışına çöp
kovasını bırakmak.
ş) Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi'nde belirtilen hususlara uymamak.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ

Akademik Kariyer Kulübü
Başkanı

Başkan Yardımcısı

M. Emin Öztürk
0 505 411 4831

Mustafa Furkan Keleş
0 538 875 3350

fenemin5@hotmail.com

Akademik Olimpiyat Komitesi
Başkanı
Aykut Argun
0 530 694 0282
argun_a@ug.bilkent.edu.tr

Başkan Yardımcısı
Fatih Serdar Sağlam
0 507 545 7012
fatihserdarsaglam@gmail.com
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