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Değerli Eğitimci,
Bilkent Üniversitesi, lise eğitimini kalkınmada öncelikli yörelerde tamamlamış ve üniversite sınavında
yüksek başarı göstermiş olan kız öğrencilere “Kızlara Burs Programı” adıyla özel bir burs olanağı
sunmaktadır.
Türkiye’nin üst düzey üniversitelerinde yoğun talep gören mühendislik, hukuk, işletme, iktisat gibi
bölümlere ancak başarı sırası ilk 1.000 veya 2.000 içinde olan öğrenciler %100 burslu yerleşebilmektedir.
Her yıl kalkınmada öncelikli yörelerden yaklaşık 1.000 kız öğrenci ilk 10.000 içerisinde olma başarısını
göstermekte, fakat bu üniversitelerde istedikleri bölümlere %100 burslu yerleşemedikleri için hayallerini
gerçekleştirememektedir. Kızlara Burs Programı’nın hedefi, bu öğrencilere en iyi eğitim olanağını sunmaktır.
2017 yılında başlatılan Kızlara Burs Programı’na lisenizden 2018-2019 eğitim öğretim döneminde mezun
olan ve aşağıda belirtilen koşulları sağlayan kız öğrencilerinizin başvuruları alınabilecektir.
Bilkent Üniversitesi’nin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Mimarlık, İşletme, İktisat, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler bölümleri ile Hukuk
Fakültesi’ne ücretli veya %50 burslu yerleşebilecek olan ve ilgili yerleştirme puan türünde başarı sırası
ilk 10.000 içinde yer alan öğrencileriniz programa başvurabilir.
Kızlara Burs Programı, Bilkent Üniversitesi’nin Kapsamlı Burs’u ile aynı olanakları sağlamaktadır.
Bursun azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında 5 yıldır.
Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kızlara Burs Programı öğrencilerinin bursu altıncı yıl başında
Tam Burs’a dönüşür. Tam Burslu öğrenciler, bursları devam ettiği sürece eğitim ücreti ödemez.
Kızlara Burs Programı karşılıksızdır. 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.
Bursun içeriği:
• Eğitim ücreti (2019-2020 akademik yılı için 45.000 TL)
• Ücretsiz yurt olanağı (İki kişilik oda)
• Aylık katkı bursu (yılda 8 ay boyunca ayda 1.080 TL)
Başvurular, 18-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi internet sitesi üzerinden alınacak,
değerlendirme sonucunda seçilen öğrencilere burs taahhütnamesi tercihlerin son gününden önce yazılı
olarak bildirilecektir.
Kızlara Burs Programı’nın ayrıntılarına www.adaybilgi.bilkent.edu.tr/kizlaraburs adresinden ulaşılabilir.
Kız öğrencilerinizin ve ailelerinin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu bilgiyi sizinle paylaşmaktan
mutluluk duyar, söz konusu burs olanağının duyurulması konusundaki desteğiniz için şimdiden
teşekkür ederim.
Bu vesileyle üniversite yerleşme sürecindeki tüm öğrencilerinize başarılar diliyorum.
Saygılarımla,
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