
BURS HAKKINDA

Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK), üniversitelerin aşağıda belirtilen mühendislik 
fakültelerinde okuyan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan kız öğrencilere 
yönelik bir burs programıdır. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının ilgili 
birimleri aracılığı ile belirlendikten sonra, proje bünyesinde oluşturulan burs 
komisyonunca seçilmektedir. 

BURS ŞARTLARI

 T.C. Vatandaşı olmak

 Maddi imkandan mahrum olmak 

 Başka kaynaklardan burs almıyor olmak
 (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç) 

 Başarı Koşulları: 

 a) Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula  
              giriş puan sırasına göre önde olmak (eşitlik olması durumunda) 

 b) 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

ÖNEMLİ NOT

 Burs programımız bu yıl; üniversitelerin mühendislik fakültelerinin bilgisayar   
 mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat   
 mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimi alan 2. ve
 3. sınıf kız öğrencilerine açıktır.

 Vakıf üniversiteleri, üniversitelerin uzaktan öğretim, ikinci öğretim, ücretli, 
          değişim programlı bölümlerinde öğrenim görenler, 23 yaşından büyükler burs    
          programından yararlanamazlar. 

 Burslar Ekim-Haziran ayları arasında yıllık dokuz ay sürelidir, burs tutarı artışları 
          Kurum takdirinde olup, gerekli görülürse her yıl Ekim ayında yapılacaktır.

Bursiyer olarak seçilen öğrencilerin ödemelerinin yapılabilmesi için, herhangi bir Yapı 
Kredi Bankası şubesinde ilgili öğrenci adına bir vadesiz mevduat hesabı açılmalıdır. 
Burs ödemeleri belirtilen banka hesabına aktarılacaktır. Bu öğrencilerin banka hesap 
cüzdan fotokopilerini Limak Şirketler Grubu’na ait Levazım Mahallesi Koru Sok. No:2 
Zorlu Center Ofisler Bölgesi Kat: T3 34340 Beşiktaş-İstanbul adresine ayrıca 
göndermeleri gerekmektedir. 01



BAŞVURU

Burs başvuruları, 24 Eylül - 12 Ekim 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir.  

 Burs başvuru formu www.turkiyeninmuhendiskizlari.com web sitemiz   
 üzerinden doldurulacak, çıktısı alınıp imzalanarak, istenilen ek belgelerle  
 birlikte öğretim kurumlarının ilgili birimlerine teslim edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 Burs başvuru formu

 Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: LYS, YGS, DGS ve ÖSYS sonuç 
         belgelerinin örneği

 Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, 
         notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı 
         not dökümü belgesi (transkript)

 Tüm öğrenciler: Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vesikalık fotoğraf,    
         öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi

BURS DEVAM KOŞULLARI

1. Her bursiyerin, 15 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında hangi sınıfta 
         okuduğunu gösteren öğrenci belgesi ile en güncel transkript belgesini 
         (asılları getirmeleri halinde fotokopi kabul edilir) Limak İstanbul ofisine 
         elden teslim etmesi veya posta yoluyla göndermesi gerekmektedir. Faks 
         ile gönderim kabul edilmeyecektir.

2. Burs programı koşullarını yerine getiremeyen bursiyerlerin bursları devam 
         etmeyecektir.

3. Bursiyerlerin burslarının devam edip etmeyeceği her yılın Ekim ayında 
         belirlenecektir.
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BURSUN KESİLMESİ

1. Transkript ve öğrenci belgesini 15 Eylül’e kadar teslim etmeme,

2. Genel not ortalamasını belirtilen şekilde sağlayamama, 

3. Yanlış, eksik veya yalan bilgi verme,

4. TMK Burs Komisyonu tarafından kabul edilecek meşru bir mazeret 
         bulunmadıkça öğrenimini kesintisiz ve başarıyla sürdürmek için gerekli 
         çabayı göstermeme, dolayısıyla sınıfta kalma ve kayıtlı olduğu öğretim 
         kurumunu normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamamlayamama,

5. Öğretimin gerektirdiği aşamalarda, ilgili yerlere başvurmayarak zaman  
         ve hak kaybına sebep olma, 

6. Hangi nedenle olursa olsun Limak ile olan ilişkiyi aksatma, kesme, yazıları 
         cevapsız bırakma, 

7. Kendi isteği veya herhangi bir nedenle öğrenimini bırakma, 

8. Limak izni dışında öğrenim yeri ve dalı değiştirme, 

9. Öğretim kurumundan, Limak tarafından kabul edilmeyen sağlık nedenleri 
         veya başka sebepten ayrılma, 

10. Limak Vakfı tarafından Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi kapsamında 
         sunulan mentorluk, eğitim programları, online yabancı dil eğitimi ve   
 benzeri imkanlara gerekçe göstermeden katılmama/devam etmeme,

11. Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinde bursiyer olduğu sürece 
         kendisinden beklenen sosyal sorumluluk görevini bir mazeret 
         göstermeksizin yerine getirmeme,

12. Yasa, tüzük, yönetmelik ve öğrenim planında yazılı serti�ka, ter� ve 
         mezuniyet sınavlarına girmeme veya girip de başaramama ve diploma   
         alamama, 

13. Kanuni veya inzibati cezalar alma ve okuldan uzaklaştırılma     
         durumlarında TMK bursu bir daha verilmemek üzere kesilir. 

Not: Yukarıda üniversite burs programı ile ilgili belirtilen tüm koşulları, Limak her 
zaman değiştirme hakkına sahiptir. 

Posta Adresi: 
Kurumsal İletişim Departmanı

Limak Şirketler Grubu
Levazım Mahallesi Koru Sok. No:2 Zorlu Center
O�sler Bölgesi Kat: T3 34340 Beşiktaş-İstanbul 

Tel:   0212 290 37 10 / 3365  
Fax: 0212 290 37 19 
 
tmk@limak.com.tr   
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BURS BAŞVURU FORMU

Öğrencinin Kimlik Bilgileri

TC Kimlik Numarası  :
Adı Soyadı    :
Doğum Yeri    :
Doğum Tarihi   :
Medeni Hali    :

Öğrencinin Okul Bilgileri

Okulu     :
Bölümü    :
Okul Numarası   :
Üniversite Giriş Puanı  :

Öğrencinin İletişim Bilgileri

Cep Telefonu   :
E-mail     :
Adres     :

Ailenin Sosyo-ekonomik Durumu

Anne hayatta mı?

Baba hayatta mı?

Annenin mesleği   : 
Aylık net geliri   : 
Babanın mesleği   : 
Aylık net geliri   :
Kardeş sayısı   : 
Kardeşlerin mesleği  :  
Yaşları    : 

Eğitim Süresince Nerede Kaldığına İlişkin Bilgiler

Öğrencinin Özel Bir Sağlık Durumu

Varsa açıklayınız: 

Bakmakla yükümlü olduğunuz birisi var mı?

Devlet Yurdu Özel Yurt Aile ile

Evet Hayır

Evet Hayır

Akraba ile Arkadaşlar ile evde 

Bu başvuru formunu alan veya herhangi bir şekilde bu başvuru formuna erişen kişiler, formun içeriğinin ve eklerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı Yasa) kapsamında muhafaza 
edilmesinden sorumlu olacaktır. Muhatabı olsun veya olmasın başvuru formunu alan kişi/kişiler içeriğinde veya ekinde yer alan kişisel verileri, işletmesindeki hukuki zemin ortadan kalktığı andan itibaren 
derhal silmekle yükümlüdür. Söz konusu verilerin aktarılması veya silinmesi de dahil olmak üzere veriler üzerinde gerçekleşen her türlü eylemin başta 6698 sayılı Yasa olmak üzere yürürlükteki yasal 
mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesi için her türlü teknik ve idari tedbirin alınması gerekmektedir. Bu başvuru formu ve ekleri; hak sahipleri tarafından korunan, gizlilik arz eden bilgiler içerebilir ve sadece 
gönderildiği belirtilen kişi/kişiler veya kuruluşlara özeldir. Muhatabı olmamanıza rağmen bu iletinin tarafınıza ulaşmış olması halinde gizlilik yükümlülüğüne uymak tarafınız için de söz konusu olup bu durumda 
göndereni derhal uyarmanız ve başvuru formu ve eklerini derhal sisteminizden silmeniz rica edilmektedir. Bu evrakın muhatabı değilseniz, Limak Vakfı’nın onayı olmaksızın bu başvuru formunun ve eklerinin 
okunması, kopyalanması, üzerinde değişiklik yapılması, üçüncü kişilere açıklanması, ifşa edilmesi ve yönlendirilmesi kesinlikle yasaktır. Başvuru formu ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve 
güncelliği konusunda Limak Vakfı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Limak Vakfı bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. 
Bu başvuru formundaki bilgi ve görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Limak Vakfı’nın görüşlerini yansıtmayabilir. Limak Vakfı, başvuru formunun ve eklerinin değişikliğe uğramasından, bütünlüğünün ve 
gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.


