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Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent, kuruluşundan bu yana yükseköğretimde öncü bir rol
üstlenmiştir. En iyi öğrencileri en ileri eğitim ve araştırma olanaklarıyla buluşturmayı hedefleyen
Bilkent Üniversitesi, 13.000 öğrencisinin %64’ünü farklı oranlarda burslarla desteklemektedir.

Bilkent Üniversitesi, süregelen burs programlarına ek olarak 2017-2018 akademik yılında Kızlara
Burs Programı’nı başlatmıştır. Kızlara Burs Programı, lise eğitimlerini Kalkınmada Öncelikli
Yöreler’de tamamlayan, ihtiyaç sahibi ve başarılı genç kızları düşledikleri üniversite eğitimine
kavuşturmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Programa bağışlarıyla destek veren bireyler ve
kurumların sağladığı kaynaklar, bursiyer öğrencilerin eğitim ücretlerini, yurt masraflarını ve cep
harçlıklarını karşılamak üzere kullanılmaktadır. Kızlara Burs Programı sayesinde hayallerini
gerçekleştirme olanağına kavuşan bu öğrenciler, başarılı bir gelecek hedefiyle Bilkent
Üniversitesi’nin zengin akademik ve sosyal atmosferinde yetişmektedir.

Daha çok sayıda kız öğrencinin uluslararası standartlarda eğitim alabilmesi, toplumda değer
yaratacak bireyler olarak yetişmesi ve birer dünya vatandaşı olabilmesi hepimizin çabalarıyla
gerçekleşecektir.

Kız öğrencilerimiz için parlak bir gelecek oluşturma hayalimize ortak olmanızı arzu ediyor, 
bu programa kıymetli desteklerinizi bekliyorum.

En iyi dileklerimle,

Abdullah Atalar
Rektör



Kızlara Burs Programı Nedir?
Bilkent Üniversitesi Kızlara Burs Programı, lise eğitimlerini Kalkınmada Öncelikli Yöreler’de
tamamlayan başarılı kız öğrencilerin geleceği için bir umut ışığıdır.

Her yıl Kalkınmada Öncelikli Yöreler’deki illerden yaklaşık 1.000 kız öğrenci, üniversite sınavında
ilk 10.000’e girme başarısını göstermelerine karşın, çok yüksek puanlı devlet üniversitelerine veya
vakıf üniversitelerinin tam burslu programlarına girememekte, hayallerindeki eğitimden uzak
kalmaktadır.

Kişilerin ve kurumların yaptıkları bağışlar aracılığıyla başarılı kız öğrencilere karşılıksız burs
olanağı sağlayan Bilkent Üniversitesi Kızlara Burs Programı, üniversite sınavında yüksek başarı
göstermiş oldukları hâlde, maddi kısıtlar nedeniyle istedikleri bölümde okuyamayacak bu
öğrencilere kaliteli bir eğitimin kapılarını açmaktadır. Söz konusu burs, lisans eğitimleri boyunca
öğrencilerin eğitim ücretini karşılamakta, ücretsiz yurt olanağı ve aylık cep harçlığı sağlamaktadır.

Program çerçevesinde Bilkent Üniversitesi’nin üstün akademik ve sosyal ortamında eğitimlerini
sürdüren öğrencilerimiz, ülkemizde ve dünyada önemli katkılar yapacak parlak bireyler olma
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sizlerin destekleri sayesinde daha nice genç, hem topluma
hem de kalkınma yolunda olan bölgelerdeki akranlarına örnek bireyler olarak yetişecektir. 



“Bilkent Üniversitesi, lisedeyken bir üniversite gezisinde gördüğüm ve o andan itibaren öğrencisi
olmayı arzuladığım bir okuldu; üniversite sınavına hazırlanırken en büyük motivasyonum ve
hayalimdi. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra tesadüfen gördüğümüz bir broşürde Kızlara Burs
Programı'ndan bahsediliyordu. Kâğıdı inceleyip programın şartlarına  uygun olduğumu fark edince
o kadar mutlu olmuştum ki! Başvurunun son günüydü üstelik. Bulduğum ilk bilgisayardan
başvurumu  yaptım ve heyecanla beklemeye başladım. Birçok öğrenci arasından seçilmemin
olanaksız olduğunu düşünürken baktım ki ben de bir Bilkentli olmuşum. Öğrencisi olduktan sonra
ne kadar doğru bir seçim yaptığımı tekrar tekrar anladığım üniversitemin öğrenciye karşı tutumu,
akademik başarısı ve disiplini takdire şayan. Mezun olduktan sonra Bilkentli olmanın getireceği
avantajları şimdiden hissedebiliyorum. Burada aldığım eğitimin hem kariyerim hem de bireysel
gelişimim üzerinde büyük artıları olacağını, hedeflerime ulaşmamda bana ışık tutacağını biliyorum.
Programın bağışçılarına ve Bilkent ailesine böyle bir imkânı bizlere sundukları için teşekkür
ederim.”
Gökçe Kaya, Kırşehir
Hukuk 

Bursiyerlerimizden Mesajlar

“Tercih dönemi, kararsız hissettiğim bir dönemdi. Bir yıldır çok çabalamış, yorulmuş ve nihayet iyi
de bir sonuç elde etmiştim. �lk iki bin içerisindeydim; ama istediğim üniversiteye burslu

gidebilecek kadar iyi bir sonuç değildi bu. Üniversiteye hazırlanırken internetten  araştırdıkça
heyecanlandığım, kazansam ne güzel olur diyerek motivasyon kazandığım Bilkent gibi

üniversiteler olasılık dışında kalmıştı; ailemin ve sevdiklerimin tebrikleriyle mutlu olsam da içim
biraz buruktu. Mühendislik istediğimi biliyordum, matematik ve fiziği hep sevmiştim; üniversite

sınavında da sayısal netlerim çok yüksekti. Mühendisliğin araştırma alanlarına ilgim de çoktu,
özellikle elektrik-elektronik mühendisliğinin çalışma alanlarını ne zaman araştırsam içim orada

olma isteğiyle doluyordu. Yine de en çok istediğim üniversiteleri tutturamamak ve çevre
baskısının getirdiği kafa karışıklığıyla tıp, mimarlık gibi başka bölümleri de düşünmeye

başlamıştım; fakat gerçekten istediğim şeyin mühendislik olduğunu biliyordum. Bu kafa 
karışıklığı içinde kaybolmaya başlamış şekilde internette araştırma yaparken Bilkent’in 

Kızlara Burs Programı’nı keşfettim. �çime bir umut ışığı doğmuş olsa da çok da 
beklentiye girmemeye çalışıyordum. Kabul aldığımı öğrendiğimde sevinçten havalara uçtuğumu
hatırlıyorum. Hayatımda yaptığım en iyi tercihlerdendi. Hep içinde bulunmak istediğim samimi, 

güvenli, özgür eğitim ve bilim ortamını burada buldum. Çok güzel dostlar kazandım. Renkli
öğrenci kulübü etkinliklerine katıldım. Bilkent benim yuvam oldu ve böyle kalacağına da şüphem

yok. Bu programa destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim.”
Günef Şenay Bozkurt, Samsun

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 



Kızlara Burs Programı’nın Kapsamı
Kızlara Burs Programı ile desteklenen öğrenciler, aşağıdaki ölçütleri sağlayan adaylar arasından seçilmektedir:

• Lise eğitimlerini Kalkınmada Öncelikli Yöreler’de tamamlamış olmak
• Üniversite sınavı YGS sonucunda yerleşeceği puan türü sıralamasında ilk 10.000’e girmiş olmak
• Bilkent Üniversitesi’nin aşağıdaki programlarından birini tercih etmiş olmak:

Bağış yapacak kişi ve kurumlar, �ngilizce Hazırlık Programı için 1 yıl ve lisans eğitimi için 4 yıl olmak üzere 
toplamda azami 5 yıl için burs tutarını ödeme taahhüdünde bulunur. Bu süre, öğrencinin �ngilizce Hazırlık
Programı’nı atlamasına bağlı olarak 4 yıl da olabilmektedir. Öğrencilerin �ngilizce Hazırlık Programı’nda veya 
lisans programında geçirebilecekleri ek süre ile Yaz Okulu’nda alacakları derslerin maliyetleri Bilkent Üniversitesi
tarafından karşılanacaktır.
Bir öğrenci için toplam burs tutarı, 2019-2020 akademik yılı için, KDV dâhil yıllık 64.440 TL’dir.
Kızlara Burs Programı’nın burs içeriği:

• Eğitim ücreti: 45.000 TL
• Yurt ücreti: 10.800 TL (�ki kişilik oda)
• Cep harçlığı: 8.640 TL (1.080 TL x 8 ay)

Burs tutarındaki yıllık artışlar, enflasyon oranıyla sınırlı tutulacaktır.
Her yıla ait burs tutarı, bağışçılar tarafından akademik yıl başlangıcından önce ödenecektir.
Ayrıntılı bilgi için üniversitenin Gelişim Ofisi’yle iletişime geçebilirsiniz.
�lgili Kişi: Tümay Öztürk Altaş, Gelişim Ofisi Koordinatörü
E-posta: gelisim@bilkent.edu.tr     •     Telefon: +90-312-290-2165

1. Adıyaman
2. Ağrı
3. Aksaray
4. Amasya
5. Ardahan
6. Artvin
7. Bartın
8. Batman
9. Bayburt
10. Bingöl
11. Bitlis
12. Çanakkale (Bozcaada ve 

Gökçeada �lçeleri)

13. Çankırı
14. Çorum
15. Diyarbakır
16. Elazığ
17. Erzincan
18. Erzurum
19. Giresun
20. Gümüşhane
21. Hakkâri
22. Iğdır
23. Kahramanmaraş
24. Karabük
25. Karaman

26. Kars
27. Kastamonu
28. Kırıkkale
29. Kırşehir
30. Kilis
31. Malatya
32. Mardin
33. Muş
34. Nevşehir
35. Niğde
36. Ordu
37. Osmaniye
38. Rize

39. Samsun
40. Siirt
41. Sinop
42. Sivas
43. Şanlıurfa
44. Şırnak
45. Tokat
46. Trabzon
47. Tunceli
48. Van
49. Yozgat
50. Zonguldak

Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamındaki �ller:

- Bilgisayar Mühendisliği
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Mimarlık 

- Hukuk
- �şletme
- �ktisat
- Uluslararası �lişkiler
- Psikoloji



Bilkent Üniversitesi

�ngilizce eğitim

13.000 öğrenci

Kaliteli ve yenilikçi eğitim; 29 lisans, 58 lisansüstü programı 

Bilim ve sanata yön veren seçkin akademisyenler 

%25’i 34 farklı ülkeden gelen öğretim kadrosu

Türkiye’nin en iyi akademik kütüphanesi

44 farklı ülkeden 307 üniversiteyle değişim programları

Renkli üniversite yaşamı, 96 öğrenci kulübü 

4.600 kişilik yurt kapasitesi

Güvenli gelecek, 48.000 mezun



Bilkent Üniversitesi
Gelişim Ofisi
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