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Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Sayı   :E-42937845-304.01-888665  ………… 
Konu :Türkiye'nin Mühendis Kızları Bursu

DAĞITIM YERLERİNE

Limak Şirketler Grubu tarafından, Türkiye'nin Mühendis Kızları Bursu 2022-2023 öğretim 
döneminde başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Mühendislik Fakültesinde (Bilgisayar Mühendisliği, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği 
bölümlerinde ) okuyan 1. 2. ve 3. sınıf  kız öğrencilerine Microfon platformu üzerinden burs verileceği 
bildirilmiştir. Burs ile ilgili duyuru ve başvuru koşulları ekte gönderilmiştir.

Koşullara uyan öğrencilere duyurunun yapılması konusunda bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet ERSAN
 Rektör Yardımcısı

Ek:
1- Burs Afişi (1 Sayfa)
2- Burs Başvuru Koşulları (2 Sayfa)

Dağıtım:
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm 
Başkanlığına
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
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T.C. Vatandaşı olmak

Belirlenen devlet üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) 
mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, 
elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat 
mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinin 
1'inci, 2'inci ve 3'üncü sınıflarında lisans eğitimi alan kız öğrenci olmak

Maddi imkândan mahrum olmak

Başka kaynaklardan burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan 
alınan burs ve krediler hariç)

Ara sınıflar için, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 
üzerinden not verilen üniversitelerde en az 70) olup bir üst sınıfa geçiş 
hakkını kazanmış olmak (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla 
başarısız dersi olanlar burs başvurusu yapamaz.)

Toplumsal değerlere uygun davranış sahibi olmak

Üniversitelerin uzaktan öğretim, ikinci öğretim, ücretli, değişim programlı 
bölümlerinde öğrenim görenler ve 23 yasından büyükler burs 
programından yararlanamazlar.

Başvuru koşullarını sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamazlar. 
Başvuru yapsalar bile yapılan başvuruları kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURU KOŞULLARI

ADAY OLAMAYACAKLAR
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*Türkiye’nin Mühendis Kızları 2022-2023 dönemi ön başvuru sürecini geçen adaylardan, 
16 Ekim 2022 tarihine kadar listelenen başvuru belgelerini sisteme yüklemeleri istenecektir.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt belgesi

Adli sicil kaydı belgesi

Vesikalık fotoğraf 

Öğrenim kurumundan onaylı not döküm belgesi (transcript)

Öğrenim kurumundan onaylı, okuduğu sınıfı gösteren öğrenci belgesi

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için, puan ve sıralamayı gösteren 

YKS sonuç belgesi

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Anne-baba SGK tescil belgesi; 

Anne-baba SGK gelir belgeleri, maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir 

vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir 

banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal 

Güvenlik Kurumu’ndan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge, 

anne-baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz mal varlığını gösterir döküm 

belgesi, araç tescil belgesi)

BELGELER
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