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Değerli Öğrencilerimiz,

Özgür ve sorgulayan düşünceyle yoğrulup bilgiyi harmanlayacağınız, aynı zamanda keyifli günler geçirip hayat boyu 
sürebilecek dostluklar oluşturacağınız üniversitenize hoş geldiniz. 

Üniversiteye girebilmek için yaşadığınız zorlu süreçte çalışkanlığınız ve azminiz sayesinde başarılı oldunuz. Sizleri kut-
luyorum, artık Sabancı Üniversitesi ailesinin birer üyesi oldunuz.

Sabancı Üniversitesi’nde, diğer üniversitelerden farklı olarak, kendi eğitim yolunuzu kendiniz belirleyerek tercihlerinizi 
oluşturacak ve seçtiğiniz alana doğru ilerleyebileceksiniz. Birinci yılınızda izleyeceğiniz temel geliştirme programının 
size vereceği donanım, yolunuzu çok daha bilinçli ve güvenle seçmenizi sağlayacak. Farklı derslerde geliştireceğiniz 
disiplinler arası yaklaşım size çok yönlü düşünme ve karmaşık sorunlara çözüm getirme becerisi kazandıracak. İlerdeki 
yıllarda seçtiğiniz alanlardaki derslerle potansiyelinizi geliştirecek yaratıcılığı teşvik eden bakış açıları ile tanışacaksı-
nız, dünyanın ve insanlığın karşılaştığı en güç sorunların üstesinden gelmeye yönelik çabaların içinde yer alacaksınız. 
Eğitimde dijital teknolojilerin en yoğun olarak uygulandığı bir ortamda, zaman ve mekandan bağımsız olarak sürekli 
öğrenmenin keyfini yaşayacaksınız.
 
Kendini dünya standartlarında bir araştırma kurumu olarak tanımlayan Üniversiteniz, eğitim ve araştırma arasındaki 
bağın önemine ve eğitimin her zaman araştırmadan beslenmesine inandığı için sizleri ilk yılınızdan itibaren araştırma 
projelerinin içinde yer almaya teşvik edecek. Sizlere hem meraklarınızı ve yaratıcılığınızı projeye dökebileceğiniz tam 
donanımlı ‘Collaboration Space’ isimli bir mekan, hem de PURE (Lisans Öğrencileri için Araştırma Projeleri), Özgür Pro-
je, ASSET (Sanat, Sosyal Bilimler, Girişimcilik ve Teknoloji Projeleri) ve PROJ 201 gibi çeşitli proje geliştirme imkanları 
hazırladık. Seçtiğiniz alanlarda bilginizi derinleştirirken, üniversitemizde yer alan 100’e yakın araştırma laboratuvarı 
sizin kullanımınıza açık olacak. Kendi inisiyatifinizle ve öğretim üyelerimizin yardımlarıyla bunlardan yararlanabilecek-
siniz.

Akademik özgürlüklere, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve farklılıkları muhafaza ederek birlikte yaşamaya büyük değer 
veren Sabancı Üniversitesi’ndeki eğitiminiz sonunda kendini iyi tanıyan, özgüveni yüksek, topluma ve çevreye karşı 
duyarlı, geleceğe güvenle bakan dünya bireyleri olarak mezun olacaksınız.

Sabancı Üniversitesi’nde geçireceğiniz yıllarda tüm  kadromuzla sizlere destek olmaya çalışacağız ve geçmiş yıllardaki 
tecrübemize dayanarak biliyoruz ki sizler de bizi katkılarınızla zenginleştireceksiniz. 

Üniversitemizin temel prensibinde olduğu gibi birlikte yaratıp birlikte geliştirmeyi heyecanla bekliyoruz.

Prof. Dr. Yusuf LEBLEBİCİ
Rektör
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REKTÖRÜN MESAJI
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ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversiteye kayıt işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikle aşağıda yer alan 3 adımı gerçekleştirmeniz gerekmektedir:

• E-devlet üzerinden kaydınızı gerçekleştiriniz. (22  - 24 Ağustos 2022)

• Sabancı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıt için gerekli belgelerinizi  yükleyiniz ve Öğrenci Bilgi 
Formu’nu doldurunuz. (22  - 24 Ağustos 2022)

• Öğrenim ücreti ödemelerinizi gerçekleştiriniz. (22  - 26 Ağustos 2022)

ÖNEMLİ NOT: Üniversiteye kayıt işlemleriniz için E-devlet şifresi edinilmesi zorunludur. Ayrıca Üniversiteye gelip 
şahsen kayıt yapılması gerekmemektedir.

ADIM ADIM KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemlerinizin geçerli olabilmesi için aşağıdaki işlem adımlarının yapılması gerekmektedir.

• 22  - 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesinin “e-hizmetler” bölümünde 
yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ bağlantısından açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak 
e-kayıt işlemini gerçekleştiriniz.

• ÖSYM’ye iletmiş olduğunuz mail adresinize Sabancı Ünivresitesi tarafından gönderilen e-postanızda yer alan 
öğrenci numaranızla, https://www.sabanciuniv.edu/suaccountform adresinden Sabancı Üniversitesi hesap 
oluşturma işlemlerini tamamlayınız.

• Oluşturmuş olduğunuz kullanıcı adınız ve şifreniz ile Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (http://bannerweb.sabanciuniv. edu)  
girerek kayıt için gerekli belgelerinizi yükleyiniz ve Öğrenci Bilgi Formu’ nu doldurunuz.

• 22  - 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında öğrenim ücretinizi ödeyiniz.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ HESAP OLUŞTURMA İŞLEMLERİ VE SİSTEME GİRİŞ YAPILMASI

Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (bannerweb.sabanciuniv.edu) giriş yapabilmek, e-devlet üzerinden yapmış olduğunuz 
kayıttan sonra Sabancı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıt belgelerinizi yüklemek için https://www.
sabanciuniv.edu/suaccountform adresinden kullanıcı adınızı ve şifrenizi oluşturmanız gerekmektedir. Kullanıcı adı ve 
şifre oluşturma işlemini tamamlamayanların sisteme girişleri mümkün olamayacaktır.

https://www.sabanciuniv.edu/suaccountform
https://www.sabanciuniv.edu/suaccountform
https://www.sabanciuniv.edu/suaccountform
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ÜNİVERSİTEYE KAYITLAR

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda yer alan kayıt için gerekli evrakları  Sabancı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (bannerweb.sabanciuniv.edu) 
üzerinden yükleyiniz. 

• 1 adet fotoğraf 
Öğrenci kimlik kartınızda da kullanılacak arka fon beyaz olacak şekilde  vesikalık fotoğrafınızı yükleyiniz. 
(Ön cepheden, son 6 ay içinde çekilmiş, renkli, 4.5 cm X 6 cm boyutunda, vesikalık fotoğraf) 

• Lise Diploması Kopyası
- Lise Diploması henüz alınmadıysa aslı temin edilene kadar yeni tarihli mezuniyet belgesi 
 -Yurtdışından alınmış lise diplomaları için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış diploma denklik belgesi; İngilizce 

dışındaki dillerde düzenlenmiş ise ek olarak noter tasdikli Türkçe tercümesi
-Lise diplomasını kaybedenler için mezun oldukları liseden kayıp belgesi

DİĞER İŞLEMLER

• Sağlık Belgeleri
Öğrenci Sağlık Bilgi Formunu Öğrenci Bilgi Sistemi’ne girerek (bannerweb.sabanciuniv.edu) online doldurabilmeniz 
için gereken kan testlerinizi (Hemogram, HbsAg, Anti-Hbs, Anti-Hbc IgG, Anti-HAV IgG, Anti-Measles 
IgG, Anti-Mumps IgG, Anti-Rubella IgG) önceden yaptırmayı ve akciğer filminizi çektirmeyi unutmayınız. 
Akciğer film raporu ile kan testi sonuçlarınızı, “sbf@sabanciuniv.edu” adresine göndermeniz gerekmektedir. 
Sağlık belgeleri ile ilgili sorularınız için healthcenter@sabanciuniv.edu adresinden bilgi alabilirsiniz. 

• Dil Muafiyet Belgesi (Dil Muafiyet Sınavı Belgesi Olan Öğrenciler İçin)
Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden, yine Üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunuzu gösteren belge. Temel 
Geliştirme Yılı’ndan muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.sabanciuniv.edu/tr/tgyden-muafiyet-sinavlari

• Transkript (Sadece Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenciler İçin)
Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili birimi tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve 
not ortalamalarını gösteren resmi belge. (Tercihen kapalı zarf içinde) Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi 
ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde bu bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgenin eklenmesi gerekir. 
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• IB / ABITUR / MATURA / MATURİTA Diploma Notu ve SAT Sınav Notu Bulunan Öğrenciler (Diploma Katkı Bursu İçin) 

Herhangi bir program grubuna Burslu (tam burslular hariç) ya da Burssuz yerleşmiş olan öğrencilerin; Diploma 
Katkı Bursu’ ndan faydalanabilmeleri için, IB diploma notu 34 ve üzeri olanların, ABITUR diploma notu 
2 ve altı olanların, MATURA diploma notu 2 ve altı olanların, MATURİTA diploma notu 80 ve üzeri olanların 
mezun oldukları liseden bu notu belirten onaylı belgeyi; SAT sınavından 1410 puan ve üstü alarak YKS başarı 
sıralamasında ilk 25.000 içinde yer almış olanların ise onaylı sınav sonuç belgesini sunmaları gerekmektedir. 

• Şehit Çocuğu Olduğunu Belgeleyenler (Şehit Çocukları Bursu İçin)

Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte şehit çocuğu olanlardan, yerleştirildiği puan türündeki YKS sıralamasında 
ilk 50.000 (ellibin)’de olması kaydıyla, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinin, gerekli 
koşulları sağladığını gösteren belgeler ile Üniversite tarafından onaylanan belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

• Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda; son 4 yıl içinde uluslararası seviyede başarılı 
olduğu belgelendirilen milli sporcular (Milli Sporcu Bursu İçin)

Milli takıma dahil olan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda; son 4 yıl içinde uluslararası 
seviyede başarılı olan sporculardan; yerleştiği puan türündeki YKS sıralamasında ilk 100.000 (yüzbin)’de 
olması kaydıyla, üniversiteye kısmi burslu veya burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinin, gerekli 
koşulları sağladığını gösteren belgeler ile Üniversite tarafından onaylanan belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

• Kardeş/Eş Olan Öğrenciler 

Kardeş/Eş olan burssuz öğrencilerin, %10’luk öğrenim ücreti muafiyetinden faydalanabilmeleri için; Kardeş/Eş 

olduklarını belgeleyen kimlik ve imzalı başvuru dilekçesi sunmaları gerekir.
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İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI (ELAE)

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

• Sabancı Üniversitesi’ne YKS ile yerleşmiş Lisans öğrencilerinin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerini,  e-devlet üzerinden 
elektronik olarak 22 - 24 Ağustos 2022 tarihlerinde yapmaları gerekir. Ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize 
gelmeniz gerekmemektedir.

• Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, Üniversite’ye 
kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

• Başka bir yükseköğretim kurumunun Lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda Sabancı 
Üniversitesi’nde lisans öğrenimi göremez.

• Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.

• Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında; gerekli yasal işlemleri yapmaya 
yetkilidir.

• Üniversiteye kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, öğrenci belgesini e-devlet üzerinden temin edebilirler. 
Öğrencilerin, öğrenci belgesi talepleri https://mysu.sabanciuniv.edu/sr/tr/belge-talep-formu üzerinden de 
alınmaktadır.

• Sabancı Üniversitesi Lisans öğrencisi iken; ÖSYM tarafından Üniversitemize yeniden yerleştirilen öğrencilerin 
lise diplomaları Üniversitemizdedir; yeni kayıt sırasında lise diplomalarını ibraz etmeleri gerekmemektedir. Bu 
öğrenciler yeni kayıt işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki öğrencilik kaydını sildirip kimliklerini iade etmek 
zorundadırlar.

• Kaydınızın tamamlanması için; istenen tüm kayıt evraklarınızı Sabancı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 
(https://bannerweb.sabanciuniv.edu/) yükleyip ve 22 - 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında ödemenizi yapmış 
olmanız gerekmektedir.

https://bannerweb.sabanciuniv.edu/
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İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI (ELAE) HAKKINDA GENEL BİLGİ           

Lisans programlarına, Üniversite’ye Giriş Sınavı ile kabul edilmiş olan ve dil muafiyet belgesi sunamayan öğrenciler, 
İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na (ELAE) girerler. ELAE’de yeterli başarıyı sağlayan öğrenciler, kabul edildikleri programlara 
kayıt yaptırma hakkı kazanırlar. ELAE’de başarılı sayılma sınırı, Diller Okulu Direktörlüğü tarafından belirlenir.

ELAE sonuçları 2 yıl süresince geçerlidir. ELAE’de başarılı olan öğrencilerin, sınav tarihinden itibaren 2 yıl içinde Sabancı 
Üniversitesi’nde kayıt hakkı kazanmaları durumunda, yeniden ELAE’ye girmeleri gerekmez.

2022-2023 Akademik Yılı başında yapılacak olan ELAE sınavı, yüz yüze olarak yapılacaktır.

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Direktörlüğü tarafından düzenlenen yüz yüze ELAE sınavı iki aşamadan oluşur: 
 

1. AŞAMA ELAE – Sınav Bilgileri

Tarihi 05 Eylül 2022

Saati 09:30 - 11:00

Yeri Sınav oda numaraları daha sonra bildirilecektir.

Kapsamı Yeni yerleştirilen Lisans öğrencileri

İçeriği Dil bilgisi ve kelime bilgisi ölçme, verilen bir konunun kısa yazılı anlatımı

2. AŞAMA ELAE – Sınav Bilgileri

Tarihi 07 Eylül 2022 

Saati 09:30 - 15:00

Yeri 1. aşama ELAE sınavında başarılı olan Lisans öğrencilerinin 2. aşama ELAE sınavına girece-
kleri sınıf; 6 Eylül 2022 Salı günü saat 15:00’dan itibaren Sabancı Üniversitesi dış web 
sayfasında (www.sabanciuniv.edu) yayınlanacak sorgulama ekranı aracılığı ile
duyurulacaktır.

Kapsamı 1. aşama ELAE sınavında başarılı olan Lisans öğrencileri

İçeriği Yazma, Dinleme, Okuma Becerileri 
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İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI (ELAE)

İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI (ELAE) SINAV ÖRNEĞİ

Sınav öncesi aşağıdaki adreste yer alan sınav örneklerini ve sınav ile ilgili genel bilgileri web sayfamızdan incelemenizi 
tavsiye ederiz. 

https://www.sabanciuniv.edu/ => Akademik => Diller Okulu => ELAE Sınavı

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN;
Gerekli kimlik kontrollerinin yapılıp, oturma düzenine geçilebilmesi için; sınav başlangıcından en az YARIM SAAT ÖNCE 
belirtilen sınav odasının önünde hazır bulunmaları ve yanlarında nüfus cüzdanı veya ehliyet (resimli ve resmi bir kimlik) 
getirmeleri şarttır. Bunun dışında; kurşun kalem, kalemtraş ve silgi getirmeleri gerekmektedir. 

Sınavın uygulandığı binalara, güvenlik açısından, öğrenciler ve görevliler dışında kimse alınmayacaktır. Bu konuda 
gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. 

İngilizce Dil Ölçme Sınavlarının telafi sınavları yoktur.

https://www.sabanciuniv.edu/
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İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI (ELAE) DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

ELAE 1. Aşama Sonuçları SL : Başarılı
UL: Başarısız
NA: Sınava girmeyenler için verilir; UL notu gibi değerlendirilir.

ELAE 2. Aşama Sonuçları

Not Baremi:
A-SL (90–100); B-SL (80–89); C-SL (70–79);
D-UL (60–69); E-UL (50–59); F-UL (0–49).

SL (A-SL, B-SL, C-SL) : Başarılı
EL: Dış sınav sonuç belgesi ile Temel Geliştirme Yılından muaf olan adayları gösterir. 
UL (D-UL, E-UL, F-UL) : Başarısız
NA: Sınava girmeyenler için verilir; UL notu gibi değerlendirilir.

Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden, yine Üniversitece 
belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler. 

ELAE Değerlendirme sonucuna göre; öğrenim durumları şemada anlatılmaktadır

ELAE 1.AŞAMA(*)
05 Eylül 2022

Alınan nota göre 
Temel Geliştirme Yılı’nda 

uygun seviyeye yerleştirilir.

“UL”: Temel Geliştirme 
Yılı’nda uygun seviyeye 

yerleştirilir.
“NA”: 1. aşama sınav notu 

değerlendirilir ve Temel 
Geliştirme Yılı’nda uygun 

seviyeye yerleştirilir.

SL (Başarılı)

UL ya da NA

UL ya da NA

SL (Başarılı)

Lisans Programı 
“1.Sınıf”a başlar.

ELAE 2.AŞAMA
7 Eylül 2022
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ELAE 1. AŞAMA

(*) “Temel Düzey İngilizce” dersi, kendi içerisinde de farklı düzeylere ayrılmıştır. Öğrencilerimiz, 1. Aşama sınavında 
göstermiş oldukları başarı durumuna göre bu farklı düzeydeki sınıflardan uygun olanına yerleştirilirler. Bu nedenle 
öğrencilerin, “Temel” seviyede olduklarını düşünseler dahi, 1. aşama sınavına mutlaka girmeleri gerektiğini önemle   
hatırlatırız. 

Doğru seviyeye yerleştirilmek eğitimden en üst düzeyde yararlanabilmek ve fakülteye tam olarak hazırlanabilmek 
için çok önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin bildiği sorulara mutlaka yanıt vermelerini ve bilmedikleri soruları da 
atlamalarını önemle belirtmek isteriz.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

1. aşama sonuçları, sınavın yapıldığı gün 05 Eylül 2022 saat 21:00  itibarıyla; 2. aşama sonuçları ise 12 Eylül 2022 
Pazartesi günü saat 21:00 itibarıyla açıklanacaktır.

Sınav sonuçları Sabancı Üniversitesi resmi web sitesinde (www.sabanciuniv.edu) yayınlanacak sorgulama ekranında 
duyurulacaktır.  Sınav sonuçları, sözlü yanıtlamalardan doğabilecek olası yanlış anlama veya yanlış bilgilendirmeden 
kaçınmak ve güvenliği sağlamak amacıyla, telefonda kesinlikle açıklanmamaktadır.

TEMEL GELİŞTİRME YILINDAN (TGY) MUAFİYET SINAVLARI

Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden, yine 
Üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, öğrenimlerine birinci sınıftan 
başlayarak devam ederler. YÖK tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Diller 
Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince; TGY’den muafiyeti sağlayacak sınavlar 
ve puanları tabloda belirtilmiştir.

SINAV BAŞLIĞI GEÇERLİLİK SÜRELERİ KABUL EDİLEN EN AZ PUAN

PTE Akademik 2 yıl 71 (Her bölümden en az 67 puan alınmalı)

TOEFL IBT 2 yıl 80

CAE/CPE 3 yıl C

YDS 5 yıl 90

ELAE 2 yıl 70

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir 
yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet  
üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Konuyla ilgili sorularınız icin: 
Aslı TUAN ACER
Diller Okulu İdari ve Akademik İşler Müdürü
Tel: 216 483 9372     
E-posta: asli.tuan@sabanciuniv.edu
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ÖĞRENİM ÜCRETİ ve ÖDEMELER

Her dönem başında ders kaydının yapılabilmesi için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, öğrenim ücretinin (burssuz 
ya da kısmi burslular için) ödenmiş olması zorunludur.

• Ödemeler, Akbank aracılığı ile TL olarak tahsil edilmekte, Üniversitemize doğrudan ücret ödemesi kabul 
edilmemektedir.

• Yapmış olduğunuz her ödeme, Üniversite’ye otomatik olarak aktarılacak, öğrenim ücreti ödemeleri için hesap 
belgesi getirmenize gerek kalmayacaktır.

• Akbank’ın herhangi bir şubesinden ödeme yapabilirsiniz.

• Yıllık olan öğrenim ücreti; Güz ve Bahar dönem kayıtları başında, iki eşit taksit olarak ödenir. Her bir dönem için 
ödenecek öğrenim ücreti, peşin ya da dönem boyunca, bildirilen taksit ödeme tarihlerinde, 3 eşit taksitte ödenebilir. 
Bunun için Sabancı Üniversitesi, günümüz mevcut ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak; ödemede kolaylık 
sağlayabilmek amacıyla Akbank ile işbirliği içinde dönem öğrenim ücretlerini taksitlendirme imkanı sağlamaktadır. 
Taksitli ödeme imkanı sadece dönem öğrenim ücreti için geçerlidir. Taksitli ödemeden yararlanmak isteyen kişilerin, 
Akbank’ın herhangi bir şubesi ile “TAKSİTLİ ÖDEME ANLAŞMASI” yapması gerekmektedir.

• Ödemeler esnasında banka işlemlerinizi rahatça gerçekleştirebilmeniz adına; sadece Sabancı Üniversitesi öğrenim 
ücreti ödemeleri için hizmet veren, Akbank’ın 0262 687 70 20 no’lu hattını arayarak bilgi almanızı öneririz.

• Üniversite ile ilgili öğrenim ve yurt ödemelerinize ait faturaların, şirket/kurum adına kesilmesini istemeniz halinde; 
şirket/kurumdan alınmış (orijinal kaşe ve imzalı) bir yazıyı ücret ödemesinin ait olduğu dönem başında, Mali İşler 
Birimi’ne iletmeniz gerekmektedir.

• Üniversitemizde tamamen burssuz öğrenim gören kardeşlere ya da eşlere (özel öğrenci olarak öğrenim gören 
kardeşler/eşler hariç), Sabancı Üniversitesi’nde öğrenci olarak en az bir akademik yıl eşzamanlı öğrenim görmesi 
koşuluyla, yıllık öğrenim ücretinden %10 indirim, Üniversitemizin tam zamanlı ve sürekli kadroda çalışan 
personelinin çocuklarına ve eşine yıllık öğrenim ücretinden %20 indirim uygulanır. Söz konusu indirimlerin 
uygulanabilmesi için, Öğrenci Kaynakları Birimi’ne yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Öğrencilerden 
birinin Sabancı Üniversitesi’nden ayrılması (mezuniyet hariç) ya da personelin işten ayrılması durumunda takip 
eden dönemden itibaren indirim uygulanmaz.

• Sabancı Üniversitesi’nde yıllık ücretler, tüm öğrenciler için her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

• Öğrencilerimizin, ileri dönemlerde ödenecek olan ücretler ile ilgili ödeme bilgilerini; her dönem kayıtlarından önce, 
Üniversitemiz web sayfasındaki (www.sabanciuniv.edu) duyurulardan takip etmeleri gerekmektedir.
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ÖĞRENCİ KİMLİĞİ

Öğrenci Kimliği, Sabancı Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu gösteren bir belge niteliğinde olmasının yanı sıra, Üniversite 
içinde çeşitli hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak üzere de kullanılabilir. Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrenciler 
Sabancı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yaptıkları kayıt işlemi esnasında fotoğraflarını yükleyerek Öğrenci 
Kimlik Kartı taleplerini iletmiş olurlar. Öğrenci kimlik kartları Güvenlik Birimi tarafından oryantasyon tarihinden itibaren 
dağıtılmaktadır. Sabancı Üniversitesi Kimlik Kartları; yemek ödeme kartı, ulaşım ödeme kartı, yurt odası kapı kartı ve 
fotokopi kartı olarak kullanılmaktadır. Bu karta ilgili ödeme için Sabancı Üniversitesi iç web sayfasında bilgilendirme 
ve yönlendirme yapılmaktadır.

İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI (İSTANBULKART/PASO)

İndirimli Seyahat Kartı (İstanbulkart / Paso) almak isteyen öğrencilerimiz; BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri 
A.Ş. Genel Müdürlüğü  ile iletişime geçmelidirler.

İletişim Bilgileri:
E-posta: info@belbim.istanbul
Telefon: 212 468 00 99

ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

• Sabancı Üniversitesinde öğrenim gören TGY ve Lisans öğrencilerinin askerlik işlemleri 7179 Sayılı Askerlik 
Kanunu’na göre yürütülmektedir.

• TC veya KKTC vatandaşı ya da TC ve aynı zamanda KKTC vatandaşı olup, çifte vatandaşlık hakkına sahip olan 
Temel Geliştirme Yılı öğrencileri ile Lisans programlarında tam zamanlı statüde öğrenim gören veya yeni kayıt 
yaptıran erkek öğrencilerin sevk tehiri işlemleri, Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından yapılır ve takip edilir.

• Askerlik çağına henüz girmemiş olan öğrencilerin askerlik tecil işlemleri, askerlik yaşına girdiklerinde Öğrenci 
Kaynakları Birimi tarafından otomatik olarak yapılır.

• Askerliğini yapmış olan öğrencilerin, “Terhis Belgesi” fotokopisini getirmeleri yeterlidir.

• Dört yıllık lisans programını bitirip, ikinci bir lisans programında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin askerlik 
görevlerini yapmadan öğrenim görmeleri yasal olarak mümkün değildir.

• Üniversiteye verdiğiniz bilgilerde daha sonra değişiklik olduğunda, en kısa zamanda Öğrenci Kaynakları Birimi’ne 
haber veriniz.

• Üniversite’den mezuniyet, kendi isteği ile ayrılan veya disiplin cezası nedeni ile cıkarılan; kayıtsız kalma nedenleri 
ile ayrılan Temel Geliştirme Yılı ve Lisans öğrencilerinin en geç 1 ay içinde Öğrenci Kaynakları tarafından, web 
servis üzerinden Askeralma Bölge Başkanlığı’na bildirilir.
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ÜNİVERSİTEYE KAYIT SONRASI İŞLEMLER

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi’nde; adres, telefon, e-posta ve acil durumda  erişilebilecek kişi bilgileriniz 
tutulmaktadır. İletişim bilgilerinizdeki değişiklikleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (bannerweb.sabanciuniv.edu) üzerinden 
iletmeniz mümkündür. Öğrenciler, kayıtlar sırasında verdikleri iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri en kısa zamanda 
bildirmekle yükümlüdür.

ORYANTASYON PROGRAMI

Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan Lisans öğrencilerimiz için; üniversiteye uyum sürecinde destekleyici olan, 
Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından gerçekleştirilen Oryantasyon programı ile ilgili tum bilgilere, web sayfamız 
üzerinden ulaşabilirsiniz.

YÖNETMELİK VE YÖNERGELER 

Sabancı Üniversitesi uygulamalarını anlatan Yönetmelik ve Yönergeler; Sabancı Ünivesitesi’nin resmi web sitesinde 
(www.sabanciuniv.edu) ve Sabancı Üniversitesi öğrencileri ile diğer mensuplarının yetkileri kapsamında kullanımında 
bulunan iç web sitesinde (mysu.sabanciuniv.edu) yayımlanmaktadır. Öğrenciler ve Üniversite çalışanları, bu 
mevzuatlara uymakla yükümlüdür. Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Temel Geliştirme Yılı 
öğrencilerinin tabi olduğu uygulamaları anlatmaktadır. Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans öğrencilerinin 
tabi olduğu uygulamaları anlatır. İlgili yönetmelik ve yönergeleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

https://bannerweb.sabanciuniv.edu
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ÖĞRENİM SÜRESİ

SEVİYE NORMAL ÖĞRENCİM SÜRESİ (YIL) AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ (YIL)

Temel Geliştirme Yılı
(İngilizce Hazırlık Sınıfı)

1 2

Lisans 4 7

DERSLER

Lisans Dersleri; Sabancı Üniversitesi web sitesi üzerinden, Ders Kataloğunda tanımlı lisans derslerine ulaşılabilir. 

www.sabanciuniv.edu ∏ Aday Öğrenciler ∏ Lisans Ders Kataloğu

Üniversite Dersleri; Sabancı Üniversitesi lisans öğreniminin temelini oluşturacak olan Üniversite Dersleri hakkındaki 
bilgilere, Sabancı Üniversitesi web sitesi üzerinden ulaşılabilir. 
www.sabanciuniv.edu ∏ Fakülteler ∏  Üniversite dersleri

Temel Geliştirme Yılı (İngilizce Hazırlık) Dersleri; İngilizce dil becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak olan Temel 
Geliştirme Yılı dersleri hakkındaki bilgilere, Sabancı Üniversitesi web sitesi üzerinden ulaşılabilir. 

www.sabanciuniv.edu ∏ Akademik ∏ Diller Okulu

DERS KAYITLARI

Sabancı Üniversitesi’nde ders kayıtları, bizzat öğrenciler tarafından, Öğrenci Bilgi Sistemi (bannerweb.sabanciuniv. 
edu) üzerinden online olarak yapılır. Kayıt olunacak derslerin seçimi ve kayıtların tamamlanması, öğrencilerin 
sorumluluğundadır ve bu süreçte, akademik danışmanlardan destek alınmalıdır. Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders 
kayıtlarının yapılabilmesi için, Üniversite’ye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir; başta Üniversite’ye 
Kayıt işlemleri olmak üzere, öğrenim ücreti ödemeleri ve diğer yükümlülükler, ders kayıtlarından önce tamamlanmalıdır.

Aşağıdaki tabloda yer alan Zorunlu Birinci Sınıf Üniversite Derslerine kayıtlar ile Temel Geliştirme Yılı derslerine 
kayıtlar, Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından toplu olarak yapılır. Öğrencilerin bu kayıtları kontrol etmeleri ve varsa 
gerekli düzenlemeleri (Temel Geliştirme Yılı Öğrencileri hariç) yapmaları gerekir.

ZORUNLU BİRİNCİ SINIF ÜNİVERSİTE DERSLERİ

1. Dönem 2. Dönem

HIST 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

IF 100 Problem Çözümünde Bilişimsel 
Yaklaşımlar

AL 102 Akademik Okuryazarlık

MATH 101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II

NS 101 Doğa ve Bilim I NS 102 Doğa ve Bilim II

SPS 101 İnsan ve Toplum I SPS 102 İnsan ve Toplum II

TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II

CIP 101N   Toplumsal Duyarlılık Projeleri



16

DERSLER, DERS KAYITLARI, DERS PROGRAMLARI

Yatay geçiş ile gelen öğrenciler ders kayıtlarını, Öğrenci Bilgi Sistemi (bannerweb.sabanciuniv.edu) üzerinden bizzat 
yaparlar. Lisans programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, ders intibaklarına göre kayıt olmaları gereken birinci sınıf 
üniversite dersleri konusunda bilgi almak üzere, Öğrenci Kaynakları Birimi ile irtibata geçmelidirler.

DERS PROGRAMLARI

Üniversite’ye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin ders programlarını, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden takip etmesi 
gerekmektedir. (bannerweb.sabanciuniv.edu)

DANIŞMAN ATANMASI

Lisans birinci sınıf öğrencilerine; diploma programına yerleşinceye kadar rehberlik etmek üzere bir kişisel danışman 
atanır. Temel Geliştirme Yılı’nda öğrenime başlayan öğrencilere ise Temel Geliştirme Yılı öğreniminin sonuna kadar 
rehberlik edecek bir kişisel danışman atanır. Kişisel danışmanlardan, akademik ve idari konularda destek alınabileceği 
gibi, Üniversite’nin diğer ilgili birimlerine yönlendirmede rehberlik etmeleri de talep edilebilir. Ek olarak; her yeni 
öğrenciye, Üniversitemizdeki yaşamı tanıtmak ve Üniversite’ye uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla, üçüncü ve 
dördüncü sınıflardaki gönüllü öğrenciler arasından seçilen mentorlar da atanmaktadır.“Diferansiyel ve İntegral Hesap 
I (MATH 101)” ve “Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar (IF 100)” derslerinden, bu derslerde işlenen konularda 
üstün başarı gösteren öğrencilere, muafiyet hakkı tanınmaktadır.
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MATH 101 - Diferansiyel ve İntegral Hesap I Dersinden Muafiyet

Her dönem, derslerin başlamasını takip eden hafta içinde yapılan Matematik Muafiyet Sınavı’ndan (*) en az 85 alan 
öğrencilere; “MATH 101-Diferansiyel ve İntegral Hesap I” dersinden muafiyet hakkı tanınır. Bu sınava, birinci sınıfa 
başlamaya hak kazanmış ve MATH 101 dersini daha önce almamış tüm öğrenciler girebilirler.

MATH 101  MUAFİYETİ

Matematik Muafiyet Sınavı Sonucu 85-89 A-

90-100 A

Başvuru yaptıkları takdirde, tabloda belirtilen harf notu, muafiyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptlerine  işlenir.
(*) Matematik Muafiyet Sınavı, dersin tipik bir final sınavı niteliğindedir ve İngilizcedir. Sınav, derste okutulan 
Calculus Early Transcendentals 2nd Edition (Global Edition), Briggs, Cochran & Gillett, Pearson. kitabının aşağıdaki 
bölümlerini kapsamaktadır:

- Elementary functions and limits (Chapters 1 and 2)
-  Derivatives: definition, interpretation, computation and applications (Chapters 3 and 4)
-  Integration: definition, interpretation and computation (Chapters 5 and 7)

IF 100 - Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar Dersinden Muafiyet

Her dönem, derslerin başlamasını takip eden hafta içinde yapılan IF 100 Muafiyet Sınavı’ndan(**) aşağıdaki tabloya 
göre başarı gösteren öğrencilere “IF 100-Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar” dersinden muafiyet hakkı tanınır. 
Bu sınava, birinci sınıfa başlamaya hak kazanmış ve IF 100 dersini daha önce almamış tüm öğrenciler girebilirler.

IF 100 MUAFİYET SINAVI

Bilişimsel Düşünmenin 
Temelleri 
(Basics of Computation-
al Thinking (CT)

Bilişimsel Düşünmenin 
Programlama ile Pratik 
Edilmesi
(Practice CT with Pro-
gramming)

Toplam Not IF 100 Harf Notu

En az 25 (min. 25) En az 65 (min. 65) 90-100 A

En az 22 (min. 22) En az 62 (min. 62) 84-89 A-

Başvuru yaptıkları takdirde, tabloda belirtilen harf notu, muafiyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptlerine işlenir.

(**) IF 100 Muafiyet Sınavı, dersin tipik bir final sınavı niteliğindedir ve İngilizcedir. Sınavda öğrencilerin, (i) bilişimsel 
düşünmenin temelleri ve bilişimsel yaklaşımların pratikte kullanımı ve (ii) Python programlama dilinde değişkenler, 
atama ifadeleri, girdi/çıktı işlemleri, koşul ifadeleri ve döngü ifadeleri gibi temel programlama kavramları ile birlikte 
modüler programlama, dosya işlemleri ve diziler, sözlükler gibi veri yapılarının hem sözdizimi kurallarına uygun kullanımı 
hem de pratikte günlük yaşamda karşılaştığımız problemleri çözmede kullanımı konularındaki yetkinlikleri ölçülmektedir.
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BİRİNCİ SINIF ÜNİVERSİTE DERSLERİNDEN 
MUAFİYET (MATH 101 - IF 100)

MUAFİYET BAŞVURUSU

Muafiyet hakkı tanınan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için; sınav sonuçlarına göre ilgili tabloda belirtilen ders 
notunu kabul ettiğini belirten dilekçeyi imzalamak üzere, ilgili dönemde derslerin başladığı haftanın son iş gününe 
kadar, Temel Geliştirme Direktörlüğü’ne gelerek muafiyet başvurusu yapması gerekir. 

Muafiyet hakkı kazandığı halde yukarıda belirtilen tarihlerde muafiyet başvurusu yapmayan öğrenciler, ilgili dersi 
açıldığı ilk dönem almak zorundadır.

Konuyla ilgili sorular için:
Arzu Kıran
Temel Geliştirme Direktörlüğü
TGD Akademik ve İdari İşler Lideri
Tel: 216 483 97 08 
E-posta: arzu@sabanciuniv.edu
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İzin Başvurusu: İzin başvurusunda bulunmak isteyen Temel Geliştirme Yılı öğrencileri, Diller Okulu Direktörlüğü’ne; 
Lisans öğrencileri, ilgili Fakülte Dekanlığı’na, izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile izin 
başvurusunda bulunabilirler.

İzin Başvurusunun Değerlendirilmesi: İzin talebi Fakülte / Diller Okulu Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme 
ve karar ile sonuçlandırılır; öğrenciye mektupla bildirilir.

İzin Süresinin Başlangıcı: İlgili kurul tarafından kararın onaylandığı tarih olarak kabul edilir.

İzin başvuru süresine göre ücret uygulama adımları şöyledir;

BAŞVURU UYGULAMA

a) Üniversiteye kayıt olunan ilk akademik yılda yapılan 
dönem izni başvurularının kabul edilmesi durumunda;

Dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi ve talep 
edilmesi halinde banka dekontunun Öğrenci Kaynakları 
Birimi’ne teslim edilmesi gerekir. Tüm öğrenciler, burssuz veya 
indirimsiz ücret üzerinden ödeme yaparlar. 

b) Üniversiteye kayıt olunan ilk akademik yılda yapılan 
akademik yıl izni başvurularının kabul edilmesi durumun-
da;

Akademik yıla ait öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi ve 
talep edilmesi halinde banka dekontunun Öğrenci Kaynakları 
Birimi’ne teslim edilmesi gerekir. Tüm öğrenciler, burssuz veya 
indirimsiz ücret üzerinden ödeme yaparlar.
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İZİN ve DİĞER İŞLEMLER

Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Birimi’ne başvurarak, Üniversite’den ayrılma talebinde 
bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere ücret ödemeleri ve kayıtlı oldukları dersler ile ilgili uygulanacak koşullar 
aşağıda belirtilmiştir:

BAŞVURU UYGULAMA

a) Ders kayıtlarının son gününe kadar yapılan başvuru-
larda;

Ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücreti ve Üniver-
site’nin olanaklarından yararlanmak için ödenmesi gereken 
ücretler alınmaz. Ödeme yapıldıysa, iade edilir. (*)

b) Derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın son iş 
gününe kadar yapılan başvurularda;

Ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’inin 
ödenmesi gerekir. Bu miktardan fazlası ödenmişse, fazla olan 
kısım öğrenciye iade edilir(*). Eksik kalan kısım var ise öğrenci 
gerekli ödemeyi yapar. 

c) “b” maddesinde belirtilen süreden sonra yapılan baş-
vurularda;

Ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin tama-
mının ödenmesi gerekir.

d) Derslerin başlamasını takip eden 10. haftanın son iş 
gününe kadar yapılan Üniversite’den ayrılma başvuruları 
için yapılan başvurularda;

İlgili dönemde kayıt olunan dersler dönem kaydından düşülür.

e) “d” maddesinde belirtilen sürelerden sonra yapılan 
başvurularda;

İlgili dönemde kayıt olunan dersler ve notları öğrencinin kayıt-
larına geçirilir.

(*) Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversite’ye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine 
kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.
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ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSLARI

Burslu olarak lisans programlarımıza yerleştirilen öğrenciler, Üniversite’ye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, 
kazanmış oldukları burstan yararlanmaya başlarlar. Burslar karşılıksızdır. Burslu öğrenciler; derslere kayıtlı olarak 
öğrenimlerine devam ettikleri ve disiplin cezası almadıkları takdirde, Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar, normal 
öğrenim süresince kesintisiz devam eder ve uzatılamaz. Normal öğrenim süresi; Temel Geliştirme Yılı’nda geçirilebilecek 
bir yıllık veya bir dönemlik süreyi de kapsamak üzere; öğrenimine Temel Geliştirme Yılı’ndan başlayan öğrenciler için 
5 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 4 yıldır. Bu süreler içinde; akademik başarısızlığa bağlı olarak 
herhangi bir burs kaybı yaşanmaz.

BURS KOŞUL KAPSAM

Tam Burs

Tam Burs: YKS  sonucunda Tam Burs konten-
janından yerleştirilmek

Yıllık öğrenim ücretinin tamamından 
muafiyet.

Üstün Başarı Sakıp Sabancı Bursu:
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Program grubuna 
Tam Burs kontenjanından yerleştirilmiş olup; 
yerleştiği puan türünde YKS sıralamasına göre ilk 
1000 öğrenci içinde yerleşmiş olmak.
Sanat ve Sosyal Bilimler Program grubuna Tam 
Burs kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği 
puan türünde YKS sıralamasına göre ilk 1000 
öğrenci içinde yerleşmiş olmak. 
Yönetim Bilimleri Program grubuna Tam Burs 
kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği 
puan türünde YKS sıralamasına göre ilk 1000 
öğrenci içinde yerleşmiş olmak.

• Yıllık öğrenim ücretinin tamamın-
dan muafiyet,

• 2 kişilik yurt odasında ücretsiz 
konaklama (yurtta kalmama du-
rumunda, cari yurt ücretinin 2/3’ü 
oranında dönemlik nakit burs öde-
mesi); olağandışı durumlarda, yurt 
bursunun uygulanmasına yönetim 
tarafından karar verilir

• Her yıl 9 ay boyunca ayda 2000 TL 
nakit ödeme.

Tam Burs

Onur Bursu:
Herhangi bir program grubuna Tam Burs kon-
tenjanından yerleştirilmiş olup, Üstün Başarı 
Burslarından yararlanmamış olmak.

• Yıllık öğrenim ücretinin tamamın-
dan muafiyet,

• 4 kişilik yurt odasında ücretsiz 
konaklama (yurtta kalmama du-
rumunda, cari yurt ücretinin 2/3’ü 
oranında dönemlik nakit burs öde-
mesi); olağandışı durumlarda, yurt 
bursunun uygulanmasına yönetim 
tarafından karar verilir.

Yarım Burs
YKS sonucunda Yarım Burs kontenjanından yer-
leşmiş olmak.

YKS sonucunda Yarım Burs konten-
janından yerleşmiş olmak.
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ŞEHİT ÇOCUKLARI BURSU

Sabancı Üniversitesi’ne ÖSYM ile yerleştiği tarihte şehit çocuğu olanlardan; yerleştirildiği puan türündeki YKS 
sıralamasında ilk 50.000 (ellibin)’de olması kaydıyla, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinin 
gerekli koşulları sağladığını belgelemesi ve Üniversite tarafından onaylanması durumunda, aşağıdaki kapsam ve devam 
koşulu ile “Şehit Çocukları Bursu” verilecektir.

BURS KAPSAMI DEVAM KOŞULU

Şehit Çocukları Bursu

* Yıllık ögrenim ücretinin tamamından muafiyet

* Her yıl 9 ay boyunca ayda 2000 TL
   nakit ödeme.

4 kişilik yurt odasında ücretsiz konaklama 
(yurtta kalmama durumunda, cari yurt ücretinin 
2/3’ü oranında dönemlik nakit burs ödemesi); 
olağandışı durumlarda, yurt bursunun uygulan-
masına yönetim tarafından karar verilir.

Burs karşılıksız olup, öğrenciler derslere 
kayıtlı olarak  öğrenimlerine devam 
ettiği ve  disiplin cezası almadığı 
takdirde,  akademik başarı durumu-
na bakılmaksızın normal öğrenim 
süresince kesintisiz devam eder ve 
uzatılamaz.

MİLLİ SPORCU BURSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan mutabakat bağlamında, milli takıma dahil olan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından belirlenen alanlarda; son 4 yıl içinde uluslararası seviyede başarılı olduğu belgelendirilen sporculardan; 
yerleştirildiği puan türündeki YKS sıralamasında ilk 100.000 (yüzbin)’de olması kaydıyla, üniversiteye kısmi burslu 
veya burssuz olarak kayıt yaptıran lisans öğrencilerine Milli Sporcu Bursu kapsamında; %100 öğrenim ücreti muafiyeti 
sağlanacaktır.

BURS KAPSAMI DEVAM KOŞULU

Milli Sporcu Bursu

    

Yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet

Burs karşılıksız olup, öğrenciler derslere 
kayıtlı olarak öğrenimlerine devam 
ettikleri ve disiplin cezası almadıkları 
takdirde; akademik başarı durumu-
na bakılmaksızın normal öğrenim 
süresince kesintisiz devam eder ve 
uzatılamaz.
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DİPLOMA KATKI BURSU

Sabancı Üniversitesi’ne ÖSYM ile yerleştiği tarihte; IB diploma notu 34 ve üzeri olan, ABITUR diploma notu 2 ve altı 
olan, MATURA diploma notu 2 ve altı olan, MATURİTA diploma notu 80 ve üzeri olan, SAT sınavından 1410 puan ve 
üstü alarak YKS başarı sıralamasında ilk 25.000 içinde yer almış olan burslu (tam burslular hariç) ya da burssuz olarak 
kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinin Üniversiteye ilk kayıt döneminde, farklı diplomalar ve SAT* sınavı için belirlenen 
kriterleri sağladığını belgeleyerek bildirimde bulunması durumunda; aşağıdaki kapsam ve devam koşulu ile “Diploma 
Katkı Bursu” verilecektir.

BURS KAPSAMI DEVAM KOŞULU

Diploma Katkı Bursu

     
Yıllık Öğrenim Ücretinin;

• %10’undan Muafiyet (Burssuz)
• %50’si yerine %60’ından Muafiyet (Yarım 

Burslu)

Burs karşılıksız olup, öğrenciler derslere 
kayıtlı olarak öğrenimlerine devam 
ettikleri ve disiplin cezası almadıkları 
takdirde; akademik başarı durumu-
na bakılmaksızın normal öğrenim 
süresince kesintisiz devam eder ve 
uzatılamaz.

ÖĞRENİME DEVAM EDERKEN SAĞLANAN BURS OLANAKLARI

Her akademik yılın sonunda, belirlenen başarı seviyesini sağlamış öğrencilere çeşitli kapsamlarda burs olanakları 
sunulmaktadır. Üniversitemizde verilmekte olan burslar, her yıl Üniversite Yönetimi ve Burs Komitesi tarafından 
değerlendirilerek; yeni kontenjan, kapsam, koşul ve sayılar saptanabilir.

Sakıp Sabancı Teşvik Bursu: Öğrenime devam ederken “üstün akademik başarı” veya “akademik başarı ve ihtiyaç” 
nedeniyle sağlanan Sakıp “Sabancı Teşvik Bursu”; yıllık öğrenim ücretinin %100’ü, %50’si ya da %25’i şeklinde verilir. 
Sakıp Sabancı Teşvik Bursunu, Mütevelli Heyeti her yıl değerlendirerek, yeni kontenjan, kapsam ve koşullar saptayabilir.
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Dilek Sabancı Bursu: Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen ve gerekli başarı 
koşullarını sağlayan 5 öğrencinin; yıllık öğrenim ücretinin %100’ünden muafiyeti kapsayan burs, başvuru olmaksızın 
“akademik başarı” nedeni ile verilir. Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalaması en 
az 2.50 olması koşulu ile bursu mezuniyetine kadar devam eder.

Hacı Sabancı Bursu: Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not 
ortalaması en az 3.50 olan ve ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında en yüksek genel not ortalamasını sağlayan bir öğrenciye 
verilir. Öğrencinin disiplin cezası almaması, normal öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalamasının 
en az 2.50 olması koşulu ile bursu mezuniyetine kadar devam eder. Burs, öğrenim ücreti ve dört kişilik odada yurt 
ücretinden muafiyet ile yıllık 1000 TL’ye kadar kitap desteği ve 9 ay boyunca aylık 2000 TL nakit ödemeyi kapsar.

Türkan Sabancı Bursu: Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not 
ortalaması en az 2.50 olan, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler arasında en yüksek genel not ortalamasını sağlayan 
öğrencilere bir akademik yıl süresince verilir. Türkan Sabancı Bursu; yıllık öğrenim ücretinden muafiyeti ve 9 ay boyunca 
aylık 1200 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır. 

Sabancı Vakfı İhtiyaç Bursu: Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel 
not ortalaması en az 2.50 olan, burssuz ya da kısmi burslu olup, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler arasında en yüksek 
genel not ortalamasını sağlayan 5 öğrenciye ek %25 öğrenim ücreti muafiyeti bir akademik yıl süresince verilir.

Tenzile Erdoğan Bursu: Sabancı Üniversitesi lisans programı 2. sınıfında öğrenim görecek, genel not ortalaması 
en az 2.50 olan, tercihen İstanbul dışından gelen ve Yönetim Bilimleri programına kayıtlı olan öğrenciler arasından; 
İhtiyaç sahibi 1 kız öğrenciye mezuniyetine kadar “Tenzile Erdoğan Bursu” verilecektir. (GNO 2.50’nin altına düşmesi 
durumunda öğrencinin burs durumu tekrar değerlendirilecektir.) Tenzile Erdoğan Bursu; yıllık öğrenim ücretinden 
muafiyet, 2 kişilik yurt muafiyeti ve 9 ay süreyle ayda 2000 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır.
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Ayşe (Gül) Aktaş Bursu: Sabancı Üniversitesi lisans programı 1.sınıfı tamamlamış ve genel not ortalaması en az 2.50 
olan öğrenciler arasından, ihtiyaç sahibi 2 kız öğrenciye normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyetine kadar “Ayşe (Gül) 
Aktaş Bursu” verilecektir. (GNO 2.50’nin altına düşmesi durumunda öğrencinin burs durumu tekrar değerlendirilecektir). 
Ayşe (Gül) Aktaş Bursu; yıllık öğrenim ücretinden muafiyeti ve 4 kişilik yurt muafiyetini kapsamaktadır.

Aylık İhtiyaç Bursu: Her akademik yıl için ilan edilen sürelerde, aylık ihtiyaç bursu başvurusunda bulunan öğrenciler, 
Burs Komitesi tarafından uygun görüldükleri takdirde bu burstan yararlanabilirler. Karşılıksız olan Aylık İhtiyaç Bursu, 
en fazla 9 ay süresince aylık nakit ödemeyi kapsar. Maddi gereksinimin devam etmesi durumunda, ögrencinin her 
akademik yıl için yeni başvuru yapması gerekir.

Devak Bursu - Deloitte Eğitim Vakfı: Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültesi lisans programlarına yerleşen, 3. veya 4. sınıf Tam Burslu (%100 
öğrenim ücreti muafiyeti) öğrenciler arasından; en fazla ihtiyaç sahibi ve başarılı DEVAK-Deloitte Eğitim Vakfı 
tarafından belirlenen yıllık kontenjan dahilinde; Normal öğrenim süresi boyunca 9 ay süreyle; her bir bursiyer için 
başarı durumuna göre aylık 1080 - 1440 TL arasında burs verilecektir.

Mehmet Zorlu Vakfı : Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi 
lisans programlarına yerleşen Tam Burslu (%100 öğrenim ücreti muafiyet) öğrenciler arasından, başarılı ve ihtiyaç 
sahibi 5 öğrenciye Mehmet Zorlu Vakfı tarafından; normal öğrenim süresi boyunca 9 ay süreyle  aylık 850 TL burs 
verilecektir.
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Burs Kapsamında Nakit Burs Ödemesi Olan Öğrenciler:

• Akbank’ta mevduat hesabınız yoksa; lütfen, herhangi bir Akbank Şubesi’ne başvurarak, mevduat hesabı açtırınız.
• Nakit burs ödemelerinin yapılabilmesi için; Akbank IBAN/ hesap numaranızı ve şube bilgilerinizi Öğrenci Bilgi 

Sistemi üzerinden dolduracağınız ‘Öğrenci Bilgi Formu’nda ilgili alana yazmanızı önemle rica ederiz. Taksitle ödeme 
yapıyorsanız  açacağınız bu hesabın artı para tanımlanmış “Okul Ailem Hesabı” dışında FARKLI bir hesap olması 
gerektiğini ÖNEMLE BİLDİRİRİZ.  Okul Ailem Hesabı’na nakit burs ödemesi yapılamaz.

Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan bursların devamlılığı aşağıdaki durumlarda sağlanmaz;

• Herhangi bir dönemde kaydın yenilenmemesi,
• Üniversiteye olan mali yükümlülüğün yerine getirilmemesi,
• Akademik başarısızlık nedeniyle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi,
• Temel Geliştirme Yılı ve lisans için belirlenen normal öğrenim süresinin aşılması.

Disiplin cezası alan öğrencilerin burs durumları Burs ve Mali Destek Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.

Kişi veya kurumlardan burs alıyorsanız;
Sabancı Üniversitesi dışındaki kişi veya kurumlardan alınan burs ve kapsamının Öğrenci Kaynakları Birimi’ne bildirilmesi 
gerekmektedir.
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Akademik Destek Programı (ADP), sağlıklı ve sürdürülebilir akademik kampüs iklimi oluşturmayı hedefleyen bir öğrenci 
destek programıdır.  Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi’nin (BAGEM) bir parçası olan ADP, sunduğu aktif öğrenme 
etkinlikleriyle, öğrencilerin üniversite ortamından tam anlamıyla faydalanarak akademik başarılarını arttırmalarını 
hedefler. 

Öğrenme bireysel bir süreçtir ve öğrenciler farklı ilgi alanları ve farklı temel bilgi birikimlerine sahiptir.  ADP, 
Sabancı Üniversitesi’nin disiplinlerarası yapısında, öğrencilerin bilinçli bir gelişim göstermelerini desteklemek için 
“öğrenmeyi öğrenmek” amaçlı aktiviteler sunar. Faaliyetlerimiz Sabancı Üniversitesi akademik programlarına paralel 
olarak birimlerin işbirliği ile yürütülür; öğrencilerin katkı ve önerileri ile “birlikte yaratmak ve geliştirmek felsefesi” 
doğrultusunda oluşturulur ve geliştirilir.

ADP etkinliklerine katılım isteğe bağlıdır.  Birinci sınıf öğrencilerinin yaklaşık %50’si ADP’den yararlanarak başarılarını 
arttırmışlardır. 

Esas olarak Üniversite Dersleri ’ne destek veren ADP’nin dönem içinde yaptığı çalışmalar şöyle gruplandırılabilir:

1-PreNS (Doğa ve Bilim Hazırlık Kursu)
Sabancı Üniversitesi’nde İngilizce dil yeterlilik sınavını (ELAE) geçmiş ve birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin 
isteğe bağlı katılabilecekleri bir hazırlık kursudur. Katılımcıların üniversite derslerinde başarılı olmaları için gereken 
temel fen ve matematik bilgilerini özümsemelerine yönelik ders ve problem çözme/tartışma oturumları yapılacaktır. 
Kurs programı ve başvuru formu için tıklayınız.

2-Akran Çalışma / Tartışma Oturumları
ADP’nin çekirdeğini oluşturan ve “akrandan öğrenme” ve “akran dayanışması” ilkeleri doğrultusunda
dizayn edilen bu çalışmalara aynı sınıftan bir öğrenci moderatörlük eder.

3-Destek Oturumları
Temel bilgi eksikliklerini gidermek için destek isteyen öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda, küçük öğrenci grupları 
oluşturularak oturumlar düzenlenir.

4-Atölye Çalışmaları
Bu etkinlikler büyük öğrenci gruplarına hitap eder. Öğrencilerin zorlandıkları ve öğretim üyeleri tarafından önerilen 
konuları içerir. Bu çalışmaların amacı öğrencilere problem çözme ve analitik düşünme gibi akademik becerilerin 
kazandırılmasıdır.

5-ADP Seminer Serileri
Akademik Destek Programı iki farklı Seminer Serisi organize eder: ADP Seminer Serileri güncel, yerel ve küresel konuları 
inceler ve tartışır.  Seminerler öğrencilerin doğrudan öğretim üyeleriyle tanışabilecekleri; Sosyal Bilimler, Doğa Bilimleri 
ve Teknoloji alanlarında Sabancı Üniversitesi’nde yürütülmekte olan araştırma projeleri hakkında bilgi edinebilecekleri 
bir platform sağlayarak disiplinlerarası eğitimi destekler.

Akademik Destek Programı iki farklı Seminer Serisi organize eder. Bütün seminerler Ingilizce yapılmaktadır ve Sabancı 
Üniversitesi’ndeki bütün lisans, lisanüstü ögrencilere ve
çalısanlara açıktır.

https://drive.google.com/file/d/1x54X6uFYqmTjmL5Ua_wHDH9wTo0zXPXx/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXnWZcVuHQ1k5ZsmUho2tOD7mmzB65K8GkjldzNSfE7inTdA/viewform?usp=sf_link
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E-posta: ulas.bilgic@sabanciuniv.edu 
Tel: 0216 4839496 

Zeynep Özal Kurşungöz 
ADP Lideri 
Üniversite Merkezi (UC) 1006 
E-posta: zeynep.kursungoz@sabanciuniv.edu 
Tel: 0216 4839485 

Web: http://adp.sabanciuniv.edu 
Facebook: AdpASP
Instagram: adp-asp 
Mekan: Üniversite Merkezi (UC) 1001
Tel: +90 216 483 9496 
E-posta: adp@sabanciuniv.edu
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Doğa ve Bilim Hazırlık Kursu (PreNS), Sabancı Üniversitesi’nde İngilizce dil yeterlilik sınavını (ELAE) geçmiş ve 
birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin isteğe bağlı katılabilecekleri bir hazırlık kursudur. 

Akademik atölye çalışmaları, akademik becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar ve çeşitli sosyal etkinliklerden oluşan 
bu kurs, öğrencilerin birinci sınıf üniversite derslerindeki başarılarını arttırmayı ve üniversite yaşamına uyum süreçlerini 
hızlandırmayı hedefler.

Akademik atölye çalışmalarında, katılımcıların birinci sınıf üniversite derslerinde başarılı olmaları için gereken temel fen 
ve matematik bilgilerini özümsemelerine yönelik ders ve problem çözme/tartışma oturumları yapılacaktır. Akademik 
beceri sohbetlerinde akademik dürüstlük ve yüksek öğrenime uyum süreci tartışılacak, lisans öğrencilerimiz birinci 
sınıfta karşılaşılabilecek güçlüklerle başa çıkma önerileri vereceklerdir.

Dersler, problem çözme-tartışma oturumları ve atölye çalışmaları, öğretim görevlileri, uzmanlar ve üst sınıf lisans 
öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Bu çalışmalarda öğrencilere grup çalışması yapabilecekleri aktif, keyifli bir 
öğrenme ortamı sunulur. 

Ayrıca kursa katılan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi eğitim sisteminin temel bir parçası olan Akademik Destek 
Programı ile tanışma fırsatı bulurlar.

Kursu tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası1 verilir.
PreNS kursundaki dersler ve atölyeler İngilizce yapılacaktır.

Kursta yapılacak derslerin, atölye çalışmalarının ve sosyal aktivitelerin detaylı içerikleri için tıklayınız.

Bu kursa kimler katılmalı?

• Öncelikle bu linkteki sorulara bakınız.
• Matematik ve Fen alanlarındaki temel bilgilerinizi kuvvetlendirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, bu programa 

katılmanızı öneririz.
• Kayıt olmadan önce kursta yapılacak derslerin ve atölye çalışmalarının detaylı içeriklerini mutlaka inceleyiniz.

https://adp.sabanciuniv.edu/tr
https://adp.sabanciuniv.edu/tr
https://drive.google.com/file/d/1x54X6uFYqmTjmL5Ua_wHDH9wTo0zXPXx/view
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DOĞA VE BİLİM HAZIRLIK KURSU (PreNS)

BAŞVURU BİLGİLERİ:

Program, 2022-2023 Güz döneminde 1. sınıf olmaya hak kazanan öğrencilerin katılımına açıktır. 

• Katılım sınırlı sayıdadır. 
• Program Kayıt Ücreti: 735 TL 
• Sabancı Üniversitesi Yurtlarında Konaklama Ücreti (24-27 Eylül 2022): 875 TL (Tercihe Bağlı)
• Kurs Kayıt Tarihi: 22 Ağustos - 24 Eylül 2022 
• Kurs Tarihi: 24-25-26-27 Eylül 2022 

Kayıt Formu için tıklayınız. 

1) Birinci sınıf üniversite derslerinin listesi için linke bakınız.

2) Katılım Sertifikası alabilmek için kursa %70 katılım zorunludur. 

Programla ilgili sorularınız için:

Akif Ulaş Bilgiç 
ADP Uzmanı 
Üniversite Merkezi 1. Kat UC-1004
Telefon: 216 483 9496 
Faks : 216 483 9480 
E-posta: ulas.bilgic@sabanciuniv.edu 

Zeynep Özal Kurşungöz 
ADP Lideri 
Üniversite Merkezi 1. Kat UC-1006
Telefon: 216 483 9485 
Faks : 216 483 9480 
E-posta: zeynep.kursungoz@sabanciuniv.edu

http://scienceofnature.sabanciuniv.edu/universitycourses.html
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ODALAR VE OLANAKLAR 

Yurt odalarımızda her öğrencimize ait internet hattı, wi-fi bağlantısı ve dahili kullanıma açık telefon bulunmaktadır. 
Geniş çalışma masaları, masa aydınlatmaları, ranzaların üzerinde okuma lambaları, geniş ve çekmeceli elbise dolapları 
bulunmakta olup, her odada havalandırma sistemi olan banyo ve tuvalet mevcuttur. 

Yurt odalarımız, 2 ve 4 kişilik odalar halinde, öğrencilerin (aynı odada bulunsalar bile) birbirlerini rahatsız etmeksizin 
istedikleri zaman ders çalışabilecekleri, istedikleri zaman dinlenebilecekleri biçimde tasarlanmıştır. 
Her katta bir çalışma odası, her blokta bir TV odası bulunmaktadır. Katlardaki sebillerden devamlı sıcak ve soğuk su 
temin edilebilmektedir. 

Temizlik görevlileri, Üniversite’nin belirlediği bir program çerçevesinde oda ve banyoları temizlemekte ve her gün 
çöpler alınmaktadır. Yatakların düzeltilmesi ve masalarının düzeni öğrencilerin sorumluluğundadır. 

Odalardaki tüm kişisel temizlik ve kullanım malzemeleri (şampuan, sabun, havlu, tuvalet kağıdı, diş macunu, deterjan 
vs.) öğrenciler tarafından sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz kendi özel eşyaları için yurt binalarındaki çamaşır odalarında 
bulunan tam otomatik yıkama ve kurutma ünitelerinden, ücretsiz olarak yararlanıp bu odalarda çamaşırlarını yıkayıp 
ütüleme imkanına sahiptirler. 

Yatak takımları (yastık, yorgan, nevresim takımı, alez) Üniversite tarafından sağlanmaktadır. Öğrenciler, kullandıkları 
nevresim takımlarını, haftanın bir günü belirlenen saatler içinde temiz takımlarla değiştirebilmektedirler. 
Engelli öğrencilerin gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan özel odalar da mevcuttur. 

Yurt Başvurusu 

Yurt Başvuruları online gerçekleştirilmektedir. Konaklama Hizmetleri tarafından, yurtlara yerleştirilen öğrenciler 
kendi oda bilgilerini Öğrenci Bilgi Sistemi’nden (bannerweb.sabanciuniv.edu) ve yurda yerleşim tarihlerini, kayıt süresi 
bitiminde web sayfamızdan takip edebilirler. 

Yurtlarımız her dönemde, derslerin başlamasından iki gün önce hizmete açılmaktadır. 

Yurt basvuruları, 08 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:00’da başlayacak olup, 11 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da 
sona erecektir. Yurt yerleşimi tüm başvurular bittikten sonra yapılmaktadır
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YURTLAR

Kabul Edilen Yurt Başvuruları İçin Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler 

1) Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi.
2) Oturum izni belgesi ( sadece yabancı uyruklu öğrenciler için )
3) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu. 
(Hem T.C uyruklu hem yabancı uyruklu öğrenciler için) 
4) Adli sicil kaydı belgesi. (Hem Türk hem yabancı uyruklu öğrenciler için)

Yurt ücreti ve depozitosunun ödendiğini gösteren dekont, 
Yurt Yönetimi tarafından talep edildiği takdirde özel sağlık sorunları ile ilgili belge. 

İletişim Bilgileri: 
E-posta: yurtlar@sabanciuniv.edu 
Faks: 0216 483 9005 
Web sitesi: https://dorm.sabanciuniv.edu

Yurt Sorumluları İletişim Bilgileri 

A1-A2-A6-B5 Blok / Ofis : A1-G034 
Tel: 0216 483 9926 

A3-A4-A5-D1A-D1B Blok / Ofis: A3-G008 
Tel: 0216 483 9938 

B4-B10-B11-B13 Blok / Ofis: B10-G038 
Tel: 0216 483 9927 

B8-B9-B12 Blok / Ofis: B8-G042 
Tel: 0216 483 9934 

B3-F-G Binası / Ofis: B3-G042 
Tel: 0216 483 9933 

B1-B2-B6-B7 Binası / Ofis: B7-G042 
Tel: 0216 483 9936 

Merkez: D2 binası / Ofis: 1017-1022
Tel: 0216 483 9914 / 9909 / 9956

Gece Yurt Sorumluları: 
Ofis: B1-G042  - B11-G035 – A4-G008
0216 483 9932-9935-9945 
E-posta: yurtlar@sabanciuniv.edu

mailto:yurtlargece@sabanciuniv.edu
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YURT ODALARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE OLANAKLARI

Mimari Bilgiler 
Yurt odalarının özellikleri şunlardır; 

1- Ranza yatak sistemi (üst kısmı yatak, alt kısmı çalışma masası)
2- Her öğrenci için ayrı elbise dolabı
3- Her odaya ait duş ve WC
4- Yerler vinil kaplama
5- Duvarlar su bazlı plastik boya
6- Oda m2 bilgileri

• 1 Kişilik odalar                                      12 m2
• 2 Kişilik odalar                                     17 m2
• 4 Kişilik odalar                                     29 m2
• Engelli odaları                                      17 m2
• F ve G Blok  tek kişilik odalar              14 m2

Mekanik Sistemler 
Yurt odalarında radyatör ile ısıtma yapılmaktadır. Sıcaklık kontrolü radyatör üzerinde bulunan termostatik vana ile 
sağlanmaktadır. Banyo ve WC’lerde havalandırma bulunmaktadır. Duş ve lavabolarda 24 saat sıcak su mevcuttur. 
Odalarda soğutma ve havalandırma sistemi mevcut değildir. Tüm yurt odaları ve diğer yurt genel mekanları yangına 
karşı otomatik yağmurlama tip sulu söndürme sistemi (sprinkler) ile korunmaktadır. 

Detaylı bilgi için: https://mysu.sabanciuniv.edu/op/tr/mekanik-sistemler-ve-altyapi

Elektrik Altyapısı 
Yurt binalarının tamamı gerektiğinde jeneratör üzerinden %100 beslenmektedir. Odalarda UPS hattı yoktur. Tüm binada 
yangın algılama ve uyarı sistemi bulunmaktadır. Çalışma masalarında yeterli sayıda elektrik prizi, telefon hattı ve 
network prizi bulunmaktadır. TV hattı bulunmamaktadır. Masa lambası ve yataklarda okuma lambası bulunmaktadır. 

Detaylı bilgi için: mysu.sabanciuniv.edu/tr/op/elektrik-telekom-otomasyon

https://mysu.sabanciuniv.edu/op/tr/mekanik-sistemler-ve-altyapi
http://mysu.sabanciuniv.edu/tr/op/elektrik-telekom-otomasyon
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KAMPÜSTE YAŞAM

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ DESTEĞİ

Özel Gereksinimli Öğrenci Destek Birimi, geçici ya da kalıcı bir süre için herhangi bir engele sahip olan tüm 
öğrencilerimizin üniversitenin tüm hizmet ve olanaklarına erişimlerini ve eşit katılımlarını sağlayabilmek için gerekli 
düzenlemeleri yapmaktadır.

Birimin sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek için Özel Gereksinimli Öğrenci Birimi’ne başvurarak almış olduğunuz 
mevcut tanıyı beyan etmeniz gerekmektedir. Birim Sorumlusu ile görüşmenizde bireysel gereksinimleriniz doğrultusunda 
yapılacak düzenlemeler belirlenir, ilgili kişi/birimler bilgilendirilir ve takibi yapılır. Tanı ve tanının konduğu tarih, mevcut 
tedavi, kullanılan ilaçlar (süreli/ devamlı), yardımcı ekipmanlar, son kontrol tarihi (son altı ay içinde olmalı), durumun 
kalıcılığı veya ilerleme olasılığı, varsa uzman doktorun önerileri ile ilgili belgeleri birim sorumlusuna ulaştırmanız 
gerekmektedir.

İletişim bilgileri : 
E-posta: specialneeds@sabanciuniv.edu
Web: https://www.sabanciuniv.edu/tr/ozel-gereksinimli-ogrenci-destek-birimi-ogodb

DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ 

Yeni girişli öğrenciler için:
Mentorlar: Öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştıran; onlara kampüsü tanıtan, kulüp ve 
sosyal aktiviteler, ders seçimi gibi konularında bilgilendiren, tüm öğrencileri bir araya getirip kaynaşmalarına ön ayak 
olan kişidir.

Program seçimi aşamasındaki öğrenciler için: 
Diploma Alan Danışmanları—Öğrencilere, diploma alan programları ile ilgili bilgi veren akademisyenlerden oluşur.

Programını deklare etmiş öğrenciler için: 
Akademik Danışman: Programını deklare etmiş her öğrenciye kendi programından bir akademisyen danışman olarak 
atanır.

Tüm öğrenciler için:
BAGEM Danışmanları (BADA): BADA’ların amacı tüm Sabancı Üniversitesi Lisans öğrencilerine, üniversiteye girişi 
yılından itibaren bireysel, akademik ve sosyal gelişimlerinin tamamını kapsayan bütünsel bir deneyim olarak 
tanımladığımız üniversite hayatları boyunca ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olmak, yol göstermek ve ufuk açmaktır.

İletişim Bilgileri:
E -Posta: bagem@sabanciuniv.edu  
Web:  www.ciad.sabanciuniv.edu
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SAĞLIK HİZMETLERİ

Öğrenci Sağlık Bilgi Formunu online doldurabilmeniz için gereken kan testlerinizi (Hemogram, HbsAg, Anti-Hbs, Anti-
Hbc IgG, Anti-HAV IgG, Anti-Measles IgG, Anti-Mumps IgG, Anti-Rubella IgG) önceden yaptırmayı ve akciğer filminizi 
çektirmeyi unutmayınız. Akciğer film raporu ile kan testi sonuçlarınızı, sbf@sabanciuniv.edu adresine göndermeniz 
gerekmektedir. (Sabancı Üniversitesi’nden mezun olup öğrenimine devam eden öğrenciler de dahildir.) 

Konuyla ile ilgili bilgi ve Sağlık Bilgi Formu ile ilgili sorularınız için: 
Telefon : 0 216 483 99 48/54/25/46
E-posta :  healthcenter@sabanciuniv.edu
Detaylı bilgi için:  www.sabanciuniv.edu => Aday Öğrenciler => Üniversiteye Kayıt => Yeni Kayıt-Sağlıkla İlgili 
Yapılacaklar

YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ

Sabancı Üniversitesi, herkesin eşit şartlarda önceliği olduğu, ferah mekânlarda temiz ve kaliteli yemek alternatifleri 
bulmasına olanak tanımaktadır. 

Üniversite merkezi giriş katında 900 kişi kapasiteye sahip  ana kafeterya hizmet vermektedir. Burada sabah kahvaltısı, 
öğle ve akşam yemek servisi yapılmaktadır. Yemekler seçmeli olup, ayrıca indirimli öğrenci set menü de çıkarılmaktadır. 
Seçimi kolaylaştırabilmek amacıyla her gün üniversitemiz iç web sayfasında günün menüsü duyurulmaktadır. 
Öğrenciler, üniversite merkezi kafeteryasında Sabancı Üniversitesi öğrenci kimlik kartı ile daha ekonomik şartlarda 
yemek hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu sistemde kartlara önceden para yüklenmektedir. Kart sistemi; kafeteryada 
kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde geçerlidir. Ana Kafeterya’nın üst katında yer alan Starbucks’ta sıcak ve buzlu 
kahve çeşitleri, yiyecek ve içecek alternatifleri mevcuttur. Sezonsal olarak birbirinden farklı çekirdek kahve çeşitleri ve 
dönem içecekleri bulunmaktadır. Yine Ana Kafeterya’nın üst katında bulunan Küçük Ev’de tencere yemekleri, pide ve 
ızgara çeşitleri, döner ayrıca kahve ve tatlı çeşitleri satışa sunulmaktadır. 
Yurt bölgesi, havuz çevresinde de 3 ayrı cafe hizmet vermektedir. Piazza Cafe’de zengin ızgara, pizza, tencere yemekleri, 
makarna ve burger çeşitleri ayrıca yöresel kahveler ve tatlı, waffle çeşitleri mevcuttur.  Köpüklü Kafe ‘de kahvaltı, 
salata, sandviç çeşitleri, tost, burger çeşitleri ve makarna mevcuttur. Lokma/Kampüs Cafe’de ise; ızgara, tost çeşitleri, 
makarna, tencere yemekleri ve salad bar mevcuttur. 

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi binasındaki Fasshane adındaki kantinde; salata ve sandviç çeşitleri, tatlı ve içecek 
alternatifleri sunulmaktadır. Diller Okulu giriş katı iç alan ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi avlusunda hizmet 
veren Simit Sarayında hamur işi ve tatlı çeşitleri ile sıcak ve soğuk içecekler bulunmaktadır. 

Shuttle durağında hizmet veren 2 cafeden Pizzabulls’ da pizza, piliç ürünleri ve tatlı çeşitleri bulunmakta iken 
Subway’de ise sandviç, dürüm, salata ve kurabiye çeşitleri bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra üniversitenin yurt ve fakülte binalarında bulunan soğuk içecek, sıcak içecek  ve snack otomatlarından 
24 saat boyunca yararlanabilirsiniz.

Üniversite Merkezi binasında bulunan ŞOK market perakende gıda, market ürünleri ve manav reyonu ile öğrencilerimize 
hizmet vermektedir.

Bizlere https://suticket.sabanciuniv.edu/create-ticket   adresinden ulaşabilirsiniz.
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ULAŞIM (SHUTTLE) HİZMETLERİ

Sabancı Üniversitesi ulaşım gereksinimlerini en güvenli ve iyi koşullarda sağlamayı hedeflemektedir. Üniversite 
shuttle servisleri; belirlenen güzergah ve saatlerde Kampüs’ten Şehir’e, Şehir’den de Kampüs’e ulaşım hizmeti verir. 
Üniversitemizin öğrencileri, shuttle servislerinden ücretli olarak faydalanabilirler. Shuttle saatleri, kalkış noktaları 
ve durakları ile ilgili bilgiye web sitemizin (www.sabanciuniv.edu) ana sayfasında bulunan “İletişim”başlığı altındaki; 
Ulaşım & Kampüs Shuttle Seferleri sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca İETT Otobüs seferleri hafta içi belli saatlerde karşılıklı olarak Kartal Metro ve Pendik YHT’den yapılmaktadır. 
Web sitemizin (www.sabanciuniv.edu) ana sayfasında bulunan “İletişim” başlığı altındaki; Ulaşım & Kampüs İETT 
Seferleri sayfasından, durak ve saat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:
E-posta: ulasim@sabanciuniv.edu

ÇAĞRI MERKEZİ

Çağrı Merkezi’ne tek bir numara (9988) ile ulaşabilir ve sorununuzu iletebilirsiniz. Çağrı Merkezi, sorunu kayıt altına 
alarak anında çözüme kavuşturur veya ilgili birimlere yönlendirerek en kısa sürede çözülmesine aracı olur. 
İletişim Bilgileri
E-posta: callcenter@sabanciuniv.edu
Telefon: (0216) 483 99 88

HABERLEŞME MERKEZİ 

Posta ve kargolarınızı, yurdun ve dünyanın her bir yanına gönderebilir, gelen gönderilerinizi Haberleşme Merkezi’nden 
teslim alabilirsiniz. (Sosyal Hizmetler Binası giriş katı, ATM yanı) Önemli gönderileriniz olduğunda önceden bilgi 
vermeniz yararlı olacaktır.

İletişim Bilgileri:
E-posta: posta@sabanciuniv.edu
Telefon: (0216) 483 99 15
Faks: 216 483 90 05
Detaylı bilgi için: mysu.sabanciuniv.edu ∂ Hizmetler ∂ Haberlesme-Hizmetleri
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TEMİZLİK HİZMETLERİ (HOUSEKEEPING) 

Öğrencilerimiz yurt oda temizlik günlerini ve yatak takımları değişim programını Temizlik Hizmetleri iç web sitesinden 
görebilirler.

İletişim Bilgileri:
E-posta: temizlik@sabanciuniv.edu
Detaylı bilgi için: mysu.sabanciuniv.edu => Hizmetler => Temizlik Hizmetleri

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Sabancı Üniversitesi Güvenlik Birimi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri’ne dair kanun çerçevesinde Sabancı 
Üniversitesi çalışanlarını, öğrencilerini ve varlıklarını korumak, kampus alanına yönelik dış tehditleri engellemek, 
kampüste güvenliği sağlamaktan sorumludur.

Üniversiteye giren araçların ve kişilerin Ana Kapı’da kimlik kontrolü ve kaydı yapılır. Kampüs içerisinde bina, tesis 
ve kişi güvenliğinin sağlanması için fiziki ve teknik tedbirler alınmaktadır. Kampüs girişinde, çevre güvenliğinde, 
kritik binalarda, bina girişleri ve otoparklarda kamera kayıt sistemi bulunmaktadır. Yangın ve diğer acil durumlara ilk 
müdahaleyi yapar, kampus paydaşlarına yardımcı olur.  Adli vakalarda kolluk kuvvetiyle iletişim ve koordinasyonu 
sağlar. Öğrenci ve çalışanların kimlik kartı basımı ve yetkilendirilmesi, yurt odaları kartlı kapı sisteminin ve anahtar 
sisteminin işletilmesini yürütür. Kampüs içerisinde Sabancı Üniversitesi Trafik Prosedürü ile belirlenen ilkeler 
çerçevesinde, trafiğin düzenlenmesi, trafik kurallarının uygulanması ve denetlenmesi yapılmaktadır.

Üniversite içerisinde kaybedilen eşyalar için D2 Binası Güvenlik Müdürlüğü Kayıp Eşya Ofisi’ne müracaat edilir.
Yukarıda yer verilen başlıklar doğrultusunda ve endişe duyduğunuz her durumda 7/24 kesintisiz olarak hizmet veren 
Sabancı Üniversitesi Güvenlik Kontrol Merkezi’ni ((216) 568 7555 - (850) 205 7555 veya Dahili: 5555) arayınız. 

E-posta :guvenlik@sabanciuniv.edu
Detaylı bilgi için: mysu.sabanciuniv.edu => Hizmetler => Güvenlik

İŞ GÜVENLİĞİ

Sabancı Üniversitesi’nde iş güvenliği önem gösterilen konular arasındadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamında üzerine düşen yükümlülüklere ek olarak; çalışanları ve öğrencileri için güvenli bir yaşam, eğitim ve 
çalışma ortamı sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği 
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İş Güvenliği Uzmanları ile birlikte bölümlerde bu konuyla ilgili İSG bölüm temsilcisi 
bulunmaktadır. 

Kampüs genelinde bina içi ve açık alanlarda gözlemlediğiniz; güvensiz koşulları, kazaya sebep olabilecek tehlikeleri 
ve yaşanılan ramak kala olayları İş Sağlığı ve Güvenliği Personeline veya Üniversite’nin iç Web sayfası üzerinden form 
doldurarak bildirebilirsiniz.

İletişim Bilgileri: 
E-posta: isg@sabanciuniv.edu
Telefon: (0216) 483 9409 / 9410
Detaylı bilgi için:  mysu.sabanciuniv.edu ∏İş Sağlığı ve Güvenliği

http://guvenlik@sabanciuniv.edu
http://mysu.sabanciuniv.edu
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TEKNİK HİZMETLER

Sabancı Üniversitesi sınırları içindeki bütün binaların inşaat, altyapı, mekanik, elektrik ve otomasyon sistemleri ile 
bunlara bağlı diğer alt sistemlerin sağlıklı çalışması ve fonksiyonlarını yerine getirebilmesi amacıyla yapılan tüm arıza 
ve bakım çalışmaları Teknik Hizmetler Birimi tarafından yürütülmektedir.

Teknik Hizmetler birimi 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Teknik kapsamdaki konularla ilgili şikayet ve arıza 
bildirimleri için, öğrenciler ve çalışanlar tarafından iç web sayfası (mysu.sabanciuniv.edu) üzerindeki ilgili bölümden 
çağrı açılabilmektedir.

Akademik Binalar Konfor Şartları

Akademik ve idari binalarda (sınıflar, laboratuvarlar, toplantı odaları, ofisler vb.) iç ortam sıcaklıkları; yazın 24-26°C, 
kışın 22-24°C’dir. Teknik kapsamdaki konularla ilgili şikayet ve arıza bildirimleri için, öğrenciler ve çalışanlar tarafından 
iç web sayfası (mysu.sabanciuniv.edu) üzerindeki ilgili bölümden çağrı açılabilmektedir.
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WEB ADRESLERİ

www.sabanciuniv.edu: Üniversite ile ilgili her türlü bilginin yer aldığı dış web sitesidir. 
www.mysu.sabanciuniv.edu: Üniversitenin iç işleyişi kapsamındaki uygulamalar ve bilgilerin (duyurular, etkinlikler,  
rehber, bilgi teknolojisi bilgileri, ulaşım bilgileri, yönetmelikler, vb.) yer aldığı Üniversite mensuplarının (öğrenciler, 
çalışanlar, vb.)  şifre ile giriş yaptığı iç web sitesidir. 

SABANCI ÜNIVERSİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Sabancı Üniversitesi Santralı: 0 216 483 90 00
Kampüs içi dahili telefonları ararken son 4 rakamlı numarayı tuşlamanız yeterlidir.
Kampüs dışından ararken numaranın başına 0 216 483……eklemelisiniz.

BİRİM E-POSTA / DAHİLİ

Sağlık Merkezi Medline E-posta: healthcenter@sabanciuniv.edu Dahili: 
9948 - 9954 - 9925 -9946

Yurtlar E-posta: yurtlargece@sabanciuniv.edu
E-posta: yurtlar@sabanciuniv.edu

Öğrenci Kaynakları E-posta: sr@sabanciuniv.edu

Diller Okulu Dahili: 9150
E-posta: schooloflanguges@sabanciuniv.edu

Güvenlik
GÜVENLİK ACİL: 5555
E-posta: guvenlik@sabanciuniv.edu
Dahili: 9431 - 9459 - 3565

Çağrı Merkezi E-posta: callcenter@sabanciuniv.edu Dahili:9988

İş Güvenliği E-posta: isg@sabanciuniv.edu
Dahili 9409 - 9410

Haberleşme Merkezi Postassist E-posta: posta@sabanciuniv.edu

Temizlik Hizmetleri E-posta: temizlik@sabanciuniv.edu

Ulaşım Hizmetleri E-posta: ulasim@sabanciuniv.edu
Dahili: 9493 - 9492
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BİRİM / FİRMA BİNA KAT ÇALIŞMA SAATLERİ DAHİLİ TELEFON

Yemek Hizmeti
(Kafeterya)

Üniversite Merkez Giriş
Her gün;
07:30-10:30 ( kahvaltı )
11:30-20:30 ( Öğle ve 
Akşam Yemeği)

9472
3648

Banka Akbank Üniversite Merkezi Giriş Hafta içi: 08:30-16:45 0216 593 21 75  
Dahili: 136,137,156

Şok Market Üniversite Merkezi Giriş
Her gün: 08:30-19:30
Cumartesi: 08:30-19:30
Pazar: 09:00-19:30

9477

Kopya Merkezi/
Cemil Baskı Çözümleri

Üniversite Merkezi Giriş Hafta içi: 08:30-16:45
Cumartesi: 09:00-16:30

9460

Kitabevi-Kırtasiye 
Homer

Üniversite Merkezi Hafta içi: 08:30-17:00
Cumartesi : 09:00-12:30

9467
9454

Kuaför / Era D2 Binası 1. Kat Hafta içi: 08:30-19:30
Cumartesi: 09:30-18:00

9913

Gift Shop / SUMED Üniversite Merkezi Giriş Hafta içi: 08:30-16:30 2050

Foto Kabin / BRK Üniversite Merkezi Giriş Sürekli

Yiyecek İçecek 
Otomatları / MATİK

Kampüs Genel
Sürekli 3678

Cafe / Coffy Bilgi Merkezi Giriş
Hafta içi: 08:00-20:30
Cumartesi : 09:00-17:00
Pazar: Kapalı

7879

Cafe / Fasshane Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

1. Kat Hafta içi: 06:00-22:00
Cumartesi: 06:00-18:30

3090



42

İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI (ELAE)HİZMET VEREN FİRMALAR

BİRİM / FİRMA BİNA KAT ÇALIŞMA SAATLERİ DAHİLİ 
TELEFON

Cafe / Küçük Ev Üniversite Merkezi 1. Kat Hafta içi: 08:00-22:00
Haftasonu: 11:00-21:00

7585                
7586

Cafe / Köpüklü Kafe Yurtlar Bölgesi D1 B
Binası

Hergün: 08:00-03:00 9442 / 
4325

Cafe / Lokma Kampüs Yurtlar Bölgesi D1 A
Binası

Hergün: 08:00-03:00 3737 / 
3738 /
3739

Cafe / Pizzabulls Shuttle Alanı Giriş Hergün: 11:00-03:00 7878

Cafe / Simit Sarayı MDBF Avlu Hergün: 07:00-17:30

Cafe / Starbucks Üniversite Merkezi 1.kat Hafta içi: 07:00-23:00
Cumartesi: 09:00-18:00
Pazar: 11:00-18:30

3759

Cafe / Subway Shuttle Alanı Giriş Hergün: 08:30-00:00 7676

İşletmelerin çalışma günleri ve saatleri farklılık gösterebilir.
Güncel bilgileri https://www.sabanciuniv.edu/tr/hizmet-veren-firmalar adresinden takip edebilisiniz.

https://www.sabanciuniv.edu/tr/hizmet-veren-firmalar
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Akademik Özgürlük
Üniversite, geleneği ve tanımı gereği, kamu yararı için bilgiyi arayan, üreten, ileten ve yayan özerk bir öğretim ve 
araştırma merkezidir. Üniversite, ait olduğu toplum ve dünyaya bilimsel açıdan tutarlı ve nitelikli bir eğitim sağlamakla 
yükümlüdür. Avrupa ve Dünyanın çeşitli yerlerinden 388 üniversite rektörünün 1988’de Bolonya’da imzaladıkları 
“Magna Charta Universitatum”un önemle vurguladığı üzere, bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için, üniversitede 
sunulan öğretim ve üretilen bilimsel araştırma, etik ve entelektüel açılardan her türlü siyasal ve ekonomik güç 
odağından bağımsız olmalıdır.

İlkeler
Bu evrensel ilke doğrultusunda, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, öğretim kadrosu ve yönetimi araştırma, düşünce 
ve ifade özgürlüğünün eksiksiz bir biçimde sağlanması ve korunmasında ortak sorumluluk üstlenirler. Bu noktadan 
yola çıkılarak, Sabancı Üniversitesi’nin akademik özgürlükler konusundaki taahhüdü aşağıdaki biçimde ifade edilebilir: 

• Sabancı Üniversitesi topluluğunun, bilginin iletilmesi sürecinde yer alan bütün üyeleri derslerinde, üniversitenin 
içinde, dışında yürüttükleri araştırmalarında ve ulaştıkları araştırma sonuçlarını yayınlama, tartışma ve 
yorumlamada özgürdürler.

• Sabancı Üniversitesi öğretim kadrosu ve yönetimi, her üniversite üyesinin bireysel bilimsel görüş ya da sanatsal 
ifade hakkını korumakla yükümlüdür.

• Sabancı Üniversitesi, hiçbir üyesinin bireysel görüşünü ya da bu görüşün kamuoyu önünde ifade edilmesini 
etkilemeye ya da denetlemeye teşebbüs etmez.

• Sabancı Üniversitesi, üyelerinin birer yurttaş olarak her türlü tercihine saygı gösterir.

Bununla birlikte, akademik özgürlük hakkı aşağıdaki yükümlülükleri de beraberinde getirir:

• Gerek üniversite topluluğuna gerek kendi meslek alanına karşı etik yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmek.
• Hem bireysel düzeyde hem işbirliği ruhu içerisinde, mükemmelliğe ve yenilikçiliğe bağlı kalarak, öğretim ve 

araştırma alanlarında bilginin sınırlarını ileriye götürmek.
• Üniversiteye yönelik sorumlulukları bireysel haklardan ayrı tutmak ve kamuoyu önünde ifade edilen görüşlerin 

hiçbir biçimde Üniversite’yi bağlamamasını ve temsil etmemesini sağlamak.

Akademik Dürüstlük Bildirgesi
Üniversite, toplumsal gelişmeye hem yerel hem küresel açıdan katkıda bulunan kurumların başında gelir. Öğretim, sanat, 
bilim ve teknoloji alanları üzerinden gerçekleşen bu katkı, birbiriyle bağlantılı iki düzeyde ortaya çıkar. Üniversitenin 
daha görünür olan birinci katkısı, paydaşı olan öğretim üyeleri ve öğrencilerin araştırma ve yaratıcı çalışma yoluyla 
ürettikleri bilim, teknoloji ve sanat eserleri üzerinden olur. İkinci katkı ise, toplumun genç bireylerine, gelecekteki 
özgün bilgi ve eserleri ya da toplumsal yaşamı etkileyecek yeni düşünme biçimlerini üretirken gereksinim duyacakları 
donanımı kazandırmak yoluyla olur. İnsanlığın binlerce yıllık geçmişinden süzülerek gelen yaratıcı düşünce, bilim ve 
teknoloji birikiminin gençlere aktarılmasıyla ortaya çıkan bu ikinci katkı, birincinin de yolunu hazırlar.

Bir üniversite öğrencisi, kendisine kazandırılan analitik-eleştirel düşünme ve yaratıcı çalışma becerilerinin yardımıyla, 
kendisinden önce ortaya konmuş birikimi özümsedikten sonra, bunun üzerine özgün katkısını ekleyerek yeni kuram, 
ürün ve eserleri üretmeyi öğrenir. Var olanı ilerletme üzerinde temellenen bu süreç, üretici genç bireye bir yandan 
beceri, deneyim ve özgüven kazandırırken, bir yandan da geçmiş ile gelecek arasında köprü olma sorumluluğunu 
verir. Bu sürecin etkin bir biçimde işlemesinin ana sorumlusu olan öğretim üyeleri, kendi akademik araştırma ve 
üretim yaşamlarında da sıkı sıkıya takip ettikleri etik yaklaşımı, öğrenme sürecinin her aşamasına yönelik adil bir 
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değerlendirme aracılığıyla öğrencilerine kazandırmayı hedeflerler. Öğrenim sürecinin sağlıklı yürümesine yönelik en 
hassas noktalardan biri olan ölçme ve değerlendirme aşamasında, öğrencinin sınav, ödev, rapor, sunum, tez vb. gibi 
farklı ürünleri ortaya koyarken öncelikle kendi çalışma ve düşüncelerinden yola çıkması beklenir.

Web ve benzeri kaynaklardan alıntı yapılması halinde ise ilgili kaynağa referans verilmediği takdirde kopya olarak işlem 
görmektedir. Bununla birlikte, bu çalışmaları üretirken esinlenme ve bilgilenme amacıyla yararlanacağı kaynaklara, 
gereken her noktada atıfta bulunması zorunluluğunun akademik etiğin “olmazsa olmaz” kuralı olduğunu da öğrenir. 
Öğrenciler ve öğretim üyeleri üretimlerini hazırlarken, kullandıkları her türlü bilgi ve bilgi kaynağını fikri ve sınaî haklar 
doğrultusunda kullanır ve eser sahiplerinin haklarına saygı gösterir. Kaynakları çoğaltmaz, kopyalamaz, farklı formata 
aktarmaz, kiralamaz ve bu hakları başkalarının ihlal etmesine de izin vermez.

Bilimsel Araştırmada Suistimal Politikası

Sabancı Üniversitesi Bilimsel ve Uygulamalı Araştırmada Dürüstlük İlkeleri

Sabancı Üniversitesi (SU) bünyesindeki bilimsel ve uygulamalı araştırmaların zenginleşerek geliştirilmesi için 
gerekli ortamın sağlanması SU’nun ana stratejileri arasında ilk sıradadır. Bu ortamın sağlıklı işlemesi ise bilimsel ve 
uygulamalı araştırma yapan öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer çalışanların araştırmada dürüstlük ilkelerine uymaları 
ile mümkündür.

Sabancı Üniversitesi’nde, bilimsel ve uygulamalı araştırmada suistimal şöyle tanımlanmıştır:

• Verilerde, veri analizinde ya da araştırma yöntemlerinde, kasıtlı olarak tahrifat yapmak veya veri fabrikasyonu 
yapmak; araştırma önerilerinde, araştırma sürecinde, raporlamada veya değerlendirmede sahtecilik ve/veya intihal 
yapmak.

• Araştırmacı, araştırma sırasında kullanılan insan deneklerini ve toplumu korumamak ve araştırmalarda kullanılan 
hayvanlara uygun muamele yapmaya ilişkin konularda ulusal ve uluslararası koşulları sağlamakta kasıtlı olarak 
lakayıt davranmak.

• Araştırma fonlarını, tesisleri  veya personeli yasa dışı ve/veya izinsiz faaliyetlerde kullanmak.

Bu çerçevede, SU “Bilimsel ve Uygulamalı Araştırmada Dürüstlük İlkeleri” prosedürünü geliştirerek yürürlüğe 
koymuştur.

AKADEMİK İLKELERİMİZ
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Aile İçi Şiddeti Önleme ve Destek İlkeleri 
Sabancı Üniversitesi, tüm öğrencileri ve çalışanları için eşitlikçi, sağlıklı, güvenli ve pozitif bir öğrenme, çalışma ve 
yaşama ortamı sağlamayı amaç edinmiştir. Sabancı Üniversitesi, bu doğrultuda, aile içi şiddete kayıtsız kalmayarak 
aile içi şiddete maruz kalan tüm çalışanlarını ve öğrencilerini ilgili adımları atması için teşvik eder. Yine bu amaçla 
tüm öğrencilerinin ve çalışanlarının aile içi şiddeti fark etmeleri, şiddeti hayatlarından uzaklaştırmaları ve olumsuz 
etkilerinin üstesinden gelebilmeleri için destek mekanizmalarını harekete geçirir. Bu belge ile aile içi şiddetin tanımı 
yapılmakta ve aile içi şiddete ilişkin Sabancı Üniversitesi’nin ilkeleri ve destek mekanizmaları tanıtılmaktadır. Sabancı 
Üniversitesi bu belge ile öncelikle tüm aile içi şiddet iddialarını göz önünde bulundurarak şiddete maruz kalan bireyin 
kampüs içinde güvenliğini sağlamak ve psikososyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için gerekli 
tedbirleri almayı ve destek mekanizmalarını çalıştırmayı taahhüt eder. Öncelikle aile için en geniş tanım kabul edilir, 
bireyin kendisine yakın hissettiği ve aile dediği, geleneksel anlamıyla geniş aileyi kapsayan tüm ilişkiler, evlilik bağı 
olup olmadığına; ilişkinin devam edip etmediğine; ilişki türünün eşler veya ebeveyn-çocuk arasında hatta geniş 
aile ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın kapsam dahilindedir. Şiddet ise, bir bireyin fiziksel, cinsel, ekonomik veya 
psikolojik olarak zarar görmesine veya acı çekmesine sebep olan, tehdit, baskı ve kontrol içeren her türlü davranış 
olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Sözleşmesi ve Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü’nün de yaptığı tanımlara bağlı kalarak, tüm bu ilişkiler içerisinde doğrudan veya tanık olma yoluyla 
yaşanacak her türlü şiddet olgusunu Aile İçi Şiddet olarak tanımlar.

Ayrımcılık Karşıtlığı Bildirisi
Sabancı Üniversitesi eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliği ve eşit muamele ilkelerine uymayı taahhüt eder. Üniversite,  
eğitim, öğrenci kabulü ve istihdam politikalarının ve burs ve üniversite destekli programlarının yürütülmesinde, 
cinsiyet, din, ulusal ve etnik köken, ırk, renk, bedensel engel, dış görünüş, medeni ya da ailevi durum, cinsel yönelim, 
yaş ya da politik aidiyet ayrımı yapmaksızın herkese eşit davranır ve her bireye saygı gösterir.

Öğrenciler, öğretim üyeleri veya çalışanlardan ayrımcılığa maruz kalanların ivedilikle Rektörlük Ofisi’ne müracaat 
etmeleri beklenir.

Sabancı Üniversitesi Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri
Sabancı Üniversitesi, üniversitenin tüm bireyleri için pozitif bir öğrenme, çalışma ve yaşama ortamı sağlamayı taahhüt 
eder. Rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlara ve şiddete maruz kalmak, kişinin öğrenim ve çalışma hayatını olduğu 
kadar, ruhsal ve bedensel sağlığını da olumsuz etkiler, travmatik etkilere yol açabilir. Ayrıca, cinsel taciz ve saldırı, hak 
ihlali olmanın yanı sıra suç teşkil eder. Hiyerarşik ilişkilerin hâkim olduğu kurumsal ortamlarda tacize uğrayanların bunu 
dile getirmede yaşadıkları zorluklar nedeniyle, taciz çoğu zaman görünmez kılınmakta ve hem kişi hem de kurumsal 
ortam bu durumdan zarar görmektedir. Bu doğrultuda, Sabancı Üniversitesi camiasının tüm üyeleri, cinsel tacize hiçbir 
koşul altında müsamaha gösterilmeyeceğini bilir ve kabul ederler. 

Sabancı Üniversitesi, cinsel taciz ve saldırının hiçbir biçimde görmezden gelinmeyeceğini garanti eder ve bunlara 
maruz kaldığını veya tanık olduğunu düşünen bireyleri ilgili adımları atmaya teşvik eder. Ayrıca, cinsel taciz konusunda 
farkındalık yaratmayı, paydaşlarına cinsel tacize ilişkin önlemler, destek mekanizmaları sunmayı, disiplin işlemleri 
konusunda bilgilendirmeyi ve cinsel taciz vakalarını takip etmeyi taahhüt eder.

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesinin tamamı, prosedür ve sıkça sorulan sorular için ilgili web siteleri 
ve broşürlere başvurunuz.
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Öğrenci Kaynakları Birimi
Sabancı Üniversitesi
Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No: 27
34956 Tuzla-İstanbul
Telefon : (0 216) 483 90 00
Fax : (0 216) 483 90 73
E-mail : sr@sabanciuniv.edu
www.sabanciuniv.edu


