Sabancı Vakfı İhtiyaç Bursu:

ÜCRETLER

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. Sabancı Vakfı İhtiyaç Bursu; yıllık öğrenim ücretinin %25’inden muafiyeti
kapsamaktadır.

Öğrenim Ücreti: Sabancı Üniversitesi’nde öğrenim ücreti her akademik yıl için Mütevelli Heyeti
tarafından saptanır. 2018–2019 Akademik Yılı lisans programları öğrenim ücreti (KDV dahil)
72.500 TL olarak belirlenmiştir.

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, ihtiyaç sahibi 1 kız öğrenciye mezuniyetine kadar “Tenzile Erdoğan Bursu” verilecektir
(Genel not ortalamasının 2.50’nin altına düşmesi durumunda öğrencinin burs durumu tekrar
değerlendirilecektir). Tenzile Erdoğan Bursu yıllık öğrenim ile, 2 kişilik yurt ücretinden muafiyet ve 9
ay süreyle ayda 700 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır.
Ayşe (Gül) Aktaş Bursu:
Bu burs; annesinin adını Sabancı Üniversitesi'nde yaşatmak isteyen bir bağışçı tarafından
verilmektedir. Sabancı Üniversitesi lisans programı 1. sınıfı tamamlamış ve genel not ortalaması en
az 2.50 olan öğrenciler arasından, Burs Komitesi'nce belirlenen 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 muafiyet ve 4 kişilik yurt muafiyetini kapsamaktadır.
Mehmet Zorlu Vakfı Bursu:
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültesi lisans
programlarına yerleşen Tam Burslu (%100 öğrenim ücreti muafiyeti) öğrenciler arasından, başarılı ve
ihtiyaç sahibi 5 öğrenciye Mehmet Zorlu Vakfı tarafından; başarı durumunun devam etmesine bağlı
olarak normal öğrenim süresi boyunca 9 ay süreyle aylık 450 TL burs verilmektedir.
Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK) Bursu:
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 3 öğrenciye DEVAK-Deloitte
Eğitim Vakfı tarafından; normal öğrenim süresi boyunca 12 ay süreyle aylık 500 TL, burs verilecektir.
Aylık İhtiyaç Bursu:

grafikaSU 06.2016

Akademik yıl başında ilan edilen sürelerde, ihtiyaç bursu başvurusunda bulunan öğrenciler, Burs
Komitesi tarafından uygun görüldükleri takdirde bu burstan yararlanabilirler. Karşılıksız olan
İhtiyaç Bursu en fazla 9 ay süresince aylık nakit ödemeyi kapsar. Maddi gereksinimin devam etmesi
durumunda, ögrencinin her akademik yıl başında yeni başvuru yapması gerekir. Kısmi Zamanlı
Çalışma Uygulaması sayesinde de, öğrencilerimiz kendilerine aylık kaynak yaratabilmektedirler.

2018-2019

Her bir dönem için ödenecek öğrenim ücreti tutarları, peşin ya da Üniversite ve Akbank işbirliği
ile dönem boyunca 3 eşit taksitte ödenebilir.

BURSLAR,
ÜCRETLER,
KONTENJANLAR

Yurt Ücreti: 2018–2019 akademik yılı için 4 kişilik normal odaların 9 aylık kişi başı ücreti
(KDV Dahil) 8.500 TL, 2 kişilik odaların 9 aylık kişi başı ücreti ise (KDV Dahil) 11.250 TL olarak
belirlenmiştir. Bu ücretlerin yanı sıra bir defaya mahsus olmak üzere 1.500 TL depozito alınır.

2017 TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR
Program Adı

Taban Puan

Puan Türü

Sıralama

MDB Tam Burs

509,441

MF4

1.941

MDB Yarım Burs

448,928

MF4

18.305

MDB Çeyrek Burs

378,785

MF4

60.519

MDB Burssuz

324,577

MF4

110.651

END. MÜH. Tam Burs

506,489

MF4

2.294

BURSLAR

END. MÜH. Yarım Burs

446,325

MF4

19.472

İlk Girişte Kazanılan Burslar

END. MÜH. Çeyrek Burs

398,695

MF4

46.280

END. MÜH. Burssuz

316,883

MF4

119.369

Üniversitemizde burslu öğrenim görebilmeniz için; 2018-2019 Sabancı Üniversitesi Burs
Kapsamları Tablosu'ndaki koşulları sağlamış olmanız gerekmektedir.

SSB Tam Burs

481,966

TM3

1.938

SSB Yarım Burs

420,514

TM3

21.150

SSB Çeyrek Burs

332,589

TM3

141.513

SSB Burssuz

323,829

TM3

160.617

YB Tam Burs

486,864

TM1

YB Yarım Burs

440,339

YB Çeyrek Burs
YB Burssuz

•

Öğrencilerimiz, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettigi ve disiplin cezası almadığı
sürece, üniversiteye ilk girişte kazanılan burslar, normal öğrenim süresince kesintisiz
olarak devam etmektedir.

•

Normal öğrenim süresi; Diller Okulu’nda geçirilebilecek bir yıllık veya bir dönemlik süreyi
de kapsamak üzere; öğrenimine Diller Okulu’ndan başlayan öğrenciler için 5 yıl, doğrudan
birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 4 yıldır.

2.054

•

Farklı diploma programına geçişlerde kazanılan burs devam etmektedir.

TM1

11.181

•

Akademik başarısızlığa bağlı olarak herhangi bir burs kaybı söz konusu değildir.

340,698

TM1

95.773

•

YKS sıralamanıza göre faydalanabileceğiniz ek burs olanakları da bulunmaktadır.

307,773

TM1

151.280

•

Farklı diploma türü notunuza göre ek burs olanağı bulunmaktadır*.

* IB, ABİTUR, MATURA, MATURİTA diploma türleri ve SAT sınavı için geçerlidir. Diploma notları için burs detaylarını inceleyebilirsiniz.

2018-2019 Sabancı Üniversitesi Burs Kapsamları Tablosu

Öğrenime Devam Ederken Sağlanan Burs Olanakları

TAM BURS

DİPLOMA KATKI BURSU

Koşul
ONUR Bursu
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Program grubuna (MDB),
Sanat ve Sosyal Bilimler Program grubuna (SSB), Endüstri
Mühendisliği Program grubuna (EMB) veya Yönetim
Bilimleri Program grubuna (Y) Tam Burs kontenjanından
yerleştirilmiş ve Üstün Başarı Burslarından yararlanmamış
olmak.
ÜSTÜN BASARI SAKIP SABANCI Bursu
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Program grubuna, Endüstri
Mühendisliği Program grubuna veya Yönetim Bilimleri
Program grubuna Tam Burs kontenjanından yerleştirilmiş
olup; yerleştiği puan türündeki YKS sıralamasında ilk
1.000 (bin) öğrenci içinde yerleşmiş olmak.
ÜSTÜN BASARI METİN SABANCI Bursu
Sanat ve Sosyal Bilimler Program grubuna Tam Burs
kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği puan
türündeki YKS sıralamasında ilk 1.000 (bin) öğrenci
içinde yerleşmiş olmak.

Kapsam

Koşul

•

Yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet

Herhangi bir program grubuna Burslu ya da Burssuz
yerleşmiş olmasına bakılmaksızın,

•

4 kişilik yurt odasında ücretsiz konaklama. (yurtta
kalmama durumunda, cari yurt ücretinin 2/3’ü
oranında dönemlik nakit burs ödemesi)

•

Yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet

•

Her yıl 9 ay süresince ayda 750.- (yediyüzelli) TL
nakit burs ödemesi,

•

2 kişilik yurt odasında ücretsiz kalma (yurtta
kalmama durumunda, cari yurt ücretinin 2/3'ü
oranında dönemlik nakit burs ödemesi)

YARIM BURS
Koşul

Kapsam

Yarım Burs
MDB-SSB-YB-EMP program grubuna YKS sonucunda
Yarım Burs kontenjanından yerleşmiş olmak.
Yüksek Başarı Bursu
Herhangi bir program grubuna Yarım Burs kontenjanından
yerleştirilmiş olup, yerleştirildiği puan türündeki YKS
sıralamasında ilk 10.000 (on bin) öğrenci içinde
yerleşmiş olmak.

•

•

ÇEYREK BURS
Koşul

Kapsam

Çeyrek Burs
MDB-SSB-YB-EMP program grubuna YKS sonucunda
Çeyrek Burs kontenjanından yerleşmiş olmak.

•

Yıllık öğrenim ücretinin 1/4’ünden muafiyet

Takdir Bursu
Herhangi
bir
program
grubuna
Çeyrek
Burs
kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştirildiği puan
türündeki YKS sıralamasında ilk 25.000 (yirmibeşbin)
öğrenci içinde yerleşmiş olmak.

•

Yıllık öğrenim ücretinin 1/2’sinden muafiyet

DESTEK BURSU
Koşul
Herhangi bir program grubuna Burssuz kontenjanından
yerleştirilmiş olup; yerleştirildiği puan türündeki YKS
sıralamasında ilk 80.000 (seksenbin) öğrenci içinde
yerleşmiş olmak.

Kapsam
•

•

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 2.000 puan ve üstü olan ve YKS
başarı sıralamasında ilk 25.000 (yirmibeşbin) içinde
yer almış olmak.

Yıllık öğrenim ücretinin 1/4'ünden muafiyet

Yıllık Öğrenim Ücretinin;
•

%10’undan Muafiyet (Burssuz)

•

%25’i yerine %35’inden Muafiyet (Çeyrek ve Destek
Burslu)

•

%50’si yerine %60’ından Muafiyet (Yarım ve Takdir
Burslu)

•

%75’i yerine %85’sinden Muafiyet (Yüksek Başarı
Burslu)

ŞEHİT ÇOCUKLARI BURSU
Koşul

Kapsam

Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, şehit çocuğu
olan, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans
öğrencilerinin şehit çocuğu olduğunu belgelemesi ve
üniversite tarafından onaylanması durumunda "Şehit
Çocukları Bursu" verilecektir. Tercih öncesi, adayların
belgelerini üniversiteden yazılı olarak teyit ettirmeleri
gerekmektedir.

Yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
•

4 kişilik odada yurt ücretinden muafiyet

•

Yurtta kalmama durumunda, cari yurt ücretinin
2/3'ü oranında dönemlik nakit burs ödemesi

•

Her yıl 9 ay boyunca ayda 750 TL nakit ödeme

MDB Prog.

Endüstri
Mühendisliği
Prog.

SSB

YB

Toplam

Tam Burslu

33

16

16

14

79

Yarım Burslu

67

20

39

18

144

Çeyrek Burslu

143

65

85

96

389

Burssuz

66

59

12

11

148

309

160

152

139

760

GENEL
TOPLAM

Yıllık öğrenim ücretinin %100’ünü,%50’sini ya da %25’ini kapsayan “Sakıp Sabancı Teşvik Bursu”,
2018-2019 akademik yılı için “akademik başarı” nedeniyle toplam 87 lisans öğrencisine verilecektir.
Ayrıca ihtiyaç sahibi ve başarılı lisans öğrencilerine de sınırlı kontenjan dahilinde “Sakıp Sabancı
Teşvik Bursu”ndan yararlanma olanağı sağlanacaktır. Sakıp Sabancı Teşvik Bursunu, Mütevelli Heyeti
her yıl değerlendirerek, yeni kontenjan, kapsam ve koşullar saptayabilir.

Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen ve gerekli başarı
koşullarını sağlayan 5 öğrencinin yıllık öğrenim ücretinin %100’ünü kapsayan burs, başvuru olmaksızın
“akademik başarı” nedeni ile 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.
Hacı Sabancı Bursu:

MDB

Kontenjan

Sakıp Sabancı Teşvik Bursu:

Dilek Sabancı Bursu:

2018-2019 Akademik Yılı Üniversite Kontenjanları

Yıllık öğrenim ücretinin 1/2’sinden muafiyet

Yıllık öğrenim ücretinin 3/4’ünden muafiyet

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.

Kapsam

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 500 TL'ye kadar kitap desteği
ve 9 ay boyunca aylık 400 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 500 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır.
Suzan Sabancı Dinçer Bursu:
Bu burs; Sayın Suzan Sabancı Dinçer tarafından verilmektedir. Sabancı Üniversitesi lisans
öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not ortalaması en az 3.00 olan, tercihen
Yönetim Bilimleri programına kayıtlı olan ve ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler arasında en yüksek
genel not ortalamasını sağlayan dört öğrenciye verilir. Öğrencinin disiplin cezası almaması, normal
öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalamasının en az 2.75 olması koşulu ile bursu
mezuniyetine kadar devam eder. Burs, öğrenim ücreti ve iki kişilik odada yurt ücretinden muafiyet ile
9 ay boyunca aylık 750 TL nakit ödemeyi kapsar.

