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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. 

Sabancı Üniversitesi Lisansüstü programlarında sizlere  araştırma ve yaratıcılık becerilerinizi geliştirmeniz için her 

türlü olanak ve ileri donanımı sunuyoruz. Güçlü ve deneyimli akademik kadromuz geniş bir yelpazede sundukları 

projelerle sizlere yeniliklere açık araştırma olanakları sağlıyorlar. Üniversitemizin temel prensiplerinden biri olan 

disiplinler arası yaklaşım ise karmaşık konulara farklı bakış açıları ve farklı metodolojiler kullanarak çözüm getirme 

becerilerinizi geliştirip olgunlaştırmanızı sağlayacak, ilerideki meslek hayatınız için sağlam bir temel oluşturacaktır.

Akademik özgürlüklere, toplumsal cinsiyet eşitliğine, farklılıkları muhafaza ederek bir arada yaşamaya çok değer 

veren Sabancı Üniversitesi'nin özgür ortamında kişisel ve bilimsel gelişmenizi verimli çalışmalarla üst düzeylere 

taşımanız dileklerimle.

Prof. Dr. Yusuf LEBLEBİCİ 

Rektör



REKTÖRÜN MESAJI
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KAYIT YERİ VE TARİHLERİ

PROGRAM TARİH SAAT ADRES KAYIT YERİ

Lisansüstü 

(Tezli Yüksek Lisans-Doktora)

02 - 04 Eylül 

2019

9:00-12:00
12:30-16:30

Sabancı Üniversitesi

Rektörlük 
Binası

G056 

numaralı 

ofis

Bilişim Teknolojileri-Tezsiz 

Siber Güvenlik - Tezsiz

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi-Tezsiz 

Veri Analitiği-Tezsiz

9 - 12 Eylül 2019

Yönetim Bilimleri (MBA)-Tezsiz 

Finans-Tezsiz  

Yöneticiler için Yönetim-Tezsiz 

Profesyoneller için Yönetim-Tezsiz

20 - 23 Ağustos 

2019

ADIM ADIM KAYIT İŞLEMLERİ

1. “https://newcomers.sabanciuniv.edu/” adresinden hesap oluşturma işlemlerini tamamlayınız. Buradan Sabancı 

Üniversitesi’ne ait e-posta adresiniz oluşturulması gerekir. (İnternet üzerinden doldurulacak formlara bu adres 

üzerinden ulaşılabilmektedir.)

2. Yurt başvurunuzu (yurtta kalmak isteyenler) internet ortamından yapınız. 

3. Öğrenci Bilgi Formu'nu doldurup, çıktısını alarak imzalayınız. ''https://bannerweb.sabanciuniv.edu/ ''

4. Belirtilen tarihlerde kayıt evraklarınızı teslim etmek için Rektörlük Binası G056 numaralı ofiste bulununuz.

5. Kayıt İçin Gerekli Belge ve diğer formları doldurarak bir çıktısını alıp imzalı olarak kayıt sırasında teslim ediniz.

Kaydınızın tamamlanması için istenen tüm kayıt evraklarını teslim etmiş ve belirtilen son ödeme tarihine 

kadar ücret ödemenizi yapmış olmanız gerekmektedir.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ HESAP OLUŞTURMA İŞLEMLERİ ve SİSTEME GİRİŞ YAPILMASI
Öğrenci Bilgi Sistemi'ne (bannerweb.sabanciuniv.edu) giriş yapabilmek ve gerekli formları doldurabilmek iç
https://newcomers.sabanciuniv.edu/ adresinden kullanıcı adınızı ve şifrenizi oluşturmanız gerekmektedir. Kullanıcı 

adı ve şifre oluşturma işlemini tamamlamayanların sisteme girişleri mümkün olamayacaktır. Kayıt evraklarınızı 

teslim etmeden önce; hesap oluşturma işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
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KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGE VE FORMLAR

Kayda gelmeden önce; kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasını ve ilgili formların doldurulmasını, teslim edilecek 

tüm belgelerin bir kopyasını ileride çeşitli nedenlerle gereksinim duyacağınız düşüncesiyle, kendinizde saklamanızı 

öneriyoruz. Akciğer film ve raporu ile kan testi sonuçlarınızı, D2 binasında bulunan Sağlık Merkezi’ne teslim etmeniz 

gerekmektedir.

1-Sınav Sonuç Belgesi 

Başvuru koşullarında; skorları ve geçerlilik tarihleri belirtilen, sonuç belgelerinin asılları sunulmalıdır. (Başvuru 

sırasında asılları sunulmadıysa)

a ) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

 GRE/GMAT sunacak öğrencilerimizin orijinal belgelerinin ETS/GMAC tarafından gönderilmesini sağlamaları gerekir.   

 (Sabancı Üniversitesi kurum kodu: 7100)

 ALES ve e-ALES belgesi sunacak öğrencilerimizin, ALES belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınmış çıktısını teslim 

 etmeleri gerekir.

b) Doktora Öğrencileri için Yabancı Dil Belgesi

- Doktoraya kayıt olacak öğrencilerimizin yabancı dil belgesi sunmaları zorunludur. Sabancı Üniversitesi 

   mezuniyeti ve Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE) yabancı dil belgesi yerine geçmemektedir

- TOEFL (IBT) sunacak öğrencilerimizin orijinal belgelerinin ETS tarafından gönderilmesini sağlamaları gerekir.    

   (Sabancı Üniversitesi kurum kodu: 7100) 

- YÖKDİL, YDS veya e-YDS belgesi sunacak öğrencilerimizin, ilgili belgelerinin ÖSYM'nin sitesinden alınmış 

çıktılarını teslim etmeleri gerekir.

- YÖKDİL, YDS veya e-YDS dışında (TOEFL IBT, PTE vb.) Türkiye’de girilen sınavlar için sınav merkezi olarak, devlet 

üniversitesinde sınava girmiş olma şartı aranmaktadır.

c) Yüksek Lisans Öğrencileri için İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı Sonuç Belgesi

- Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'na girmeyecek olan öğrenciler için gereklidir.

- TOEFL (IBT) sunacak öğrencilerimizin, orijinal belgelerinin ETS tarafından gönderilmesini sağlamaları gerekir.   

   (Sabancı Üniversitesi kurum kodu: 7100)

- YÖKDİL, YDS veya e-YDS belgesi sunacak öğrencilerimizin, ilgili belgelerinin ÖSYM'nin sitesinden alınmış 

çıktılarını teslim etmeleri gerekir. 

- YÖKDİL, YDS veya e-YDS dışında (TOEFL IBT, PTE vb.) Türkiye’de girilen sınavlar için sınav merkezi olarak, devlet 

üniversitesinde sınava girmiş olma şartı aranmaktadır.

Not: Geçerli tarih ve yeterli skordaki yabancı dil belgelerinden birini kayıt sırasında sunamayan adaylar kayıt 

hakkını kaybedecektir.

ÜNİVERSİTEYE KAYITLAR



Diploma

Yüksek lisans programları veya lisans derecesi ile doktora programları için lisans diplomasının; yüksek lisans derecesi 

ile doktora programları için yüksek lisans diplomasının aslı gerekir.

Diploma Denklik Belgesi

TC ve KKTC uyruklular için; yurtdışından alınmış diplomalarda YÖK'ten alınmış diploma denklik belgesi; diploma 

İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise ek olarak noter tasdikli Türkçe veya İngilizce tercümesi gerekir.

Transkript

Orijinal Transkript belgesi (Başvuru sırasında aslı ve son hali sunulmadıysa.) İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş 

ise ek olarak noter tasdikli Türkçe veya İngilizce tercümesi gerekir.

Kimlik Bilgileri

Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (Aslını yanınızda bulundurunuz.)

Bilgi ve Bildirim Formu

Bu formun doldurulup imzalanması ve kayıt evrakları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi ve

Bildirim Formu icin tıklayınız.

Öğrenci Kimlik Kartı Formu 

Kimlik Kartı Formlarında; renkli fotoğraf ve imza bulunması zorunludur. Öğrenci Kimlik Kartı Formu icin tıklayınız.

Öğrenci Bilgi Formu Çıktısı 

Öğrenci Bilgi Sistemi  üzerinden doldurulan formun çıktısının alınıp, imzalanarak teslim edilmesi gerekir. (https://

newcomers.sabanciuniv.edu/)

Fotoğraf

8 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş ve renkli olmalı) 

Önemli Not: Her fotoğrafın arkasına ad, soyad ve öğrenci numarası yazılmalıdır.

Sağlık Belgeleri

- Akciğer film ve raporu

- Kan tahlili sonuçları (Hemogram, HbsAg, Anti-Hbs, Anti-Hbc IgG, Anti-Hav IgG, Anti-Measles IgG, Anti-Mumps 

   IgG, Anti-Rubella IgG)

Askerlik Belgesi

• Sabancı Üniversitesinde öğrenim gören Lisansüstü öğrencilerin askerlik işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na 

göre yürütülmektedir.

• Askerlik görevinden muaf olanların ise “Muafiyet Belgesi” nin fotokopisini getirmesi gereklidir. 

• Askerliğini yapmış olanların "Terhis Belgesi" getirmeleri zorunludur.
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ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

• Sabancı Üniversitesi’ne yeni kabul edilen Lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite’ye ilk kayıt işlemlerini, Akademik 

Takvimde ilan edilen tarihlerde, kayıt için gerekli belgelerle birlikte ŞAHSEN yapmaları gerekmektedir; posta ile 

gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmaz.

• Mazereti  nedeni ile şahsen kayda gelemeyen öğrencilerin, noterden resmi vekalet verdiği bir kişinin kayıt 

tarihleri içinde kayıt yaptırması gerekir.

• Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayanlar, Üniversite’ye kayıt 

hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

• Belgelerinde eksiklik veya tahrifat tespit edilenlerin, kayıtları geçersizdir ve kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

• Üniversiteler, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu veya sağlık durumu beyanı isteyebilir.

• Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıranlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya 

yetkilidir.

5



6

İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI (ELAE) HAKKINDA GENEL BİLGİ

Lisansüstü programlar için başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesini sunamayan adaylar, programa 

kabul edildikleri takdirde; Sabancı Üniversitesi tarafından İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda yeterli başarıyı göstermeleri 

koşulu ile kayıt olabilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam 

edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfinı başarı ile tamamlamaları gerekir. 

SINAV TARİHİ VE YER BİLGİLERİ

Lisansüstü adayların sınava gireceği tarih, bina, sınıf ve saat bilgileri e-posta yolu ile bildirilecektir.  

Sınava Girecek Adayların;

Gerekli kimlik kontrollerinin yapılıp oturma düzenine geçilebilmesi için; sınav başlangıcından en az YARIM SAAT 

ÖNCE belirtilen sınav odasının önünde hazır bulunmaları, yanlarında nüfus cüzdanı veya ehliyet (resimli ve 

resmi bir kimlik) getirmeleri şarttır. Bunun dışında; kurşun kalem, kalemtraş ve silgi getirmeleri gerekmektedir.

İngilizce Dil Ölçme Sınavının telafi sınavı yoktur.



İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI (ELAE) DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Lisansüstü adaylar için bağlı bulundukları Enstitülere not bildirimi yapılır. Adaylar sonuçlarını Enstitülerden 

öğrenebilirler.

Aday Öğrenci - Lisansüstü Adaylar

Değerlendirme sonucuna göre olasılıklar şemada anlatılmaktadır.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına ve Yönetim 

Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları için aşağıdaki web sayfasını inceleyiniz.

www.sabanciuniv.edu/tr/ ∏ Lisansüstü Adaylar ∏ Lisansüstü Başvuruları

Dil sınavı ile ilgili sorularınız için:

Aslı TUAN ACER

Diller Okulu İdari ve Akademik İşler Yöneticisi

Tel: 0216 483 93 72

E-posta: aslituan@sabanciuniv.edu

BAŞARILAR DİLERİZ.

Başarısız ya da Sınava Katılmadı ise

SL (Başarılı)

İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI (ELAE)

ELAE 

Kabul edildikleri 

programa başlar.

TEMEL GELİŞTİRME YILI

UL : Diller Okulu 

tarafından adayların 

düzeyleri belirlenerek, 

Enstitü kararı ile TEMEL 

GELİŞTİRME YILI’na kayıt 

olurlar.
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• 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.

• Akbank’ın herhangi bir şubesinden ödeme yapabileceğiniz gibi, ödemelerin daha hızlı olması açısından Sabancı 

Üniversitesi kampüs içinde yer alan Akbank şubesinden yararlanmanızı öneririz.

• Öğrenim ücreti; Güz ve Bahar dönem kayıtları başında ödenir. Her bir dönem için ödenecek öğrenim ücreti 

tutarları, peşin ya da dönem boyunca taksitlendirilerek 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 (tercihen Akbank Sabancı Üniversitesi şubesi ile) “TAKSİTLİ ÖDEME ANLAŞMASI” yapması 

gerekmektedir. Yöneticiler için Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans, Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans, Profesyoneller için 

Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans, Finans Tezsiz Yüksek Lisans, Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans, Enerji 

Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans, Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans, Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek 

Lisans, Marka Pratiği Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin dönem öğrenim ücretlerinin bağlı 

bulundukları kurum tarafından ödenen kısımları için taksitlendirme olanağı bulunmamaktadır.

• 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.

• Öğrencilerin mali yükümlülükleri, ödeme tarihleri, taksitli ve peşin ödeme seçenekleri, gecikme faizi vb. detaylar 

için lütfen “ÖĞRENİM ÜCRETİ VE ÖDEMELER” ekini inceleyiniz.

• Yapmış olduğunuz her ödeme, Üniversite’ye otomatik olarak aktarılacak, öğrenim ücreti ödemeleri için dekont 

getirmenize gerek kalmayacaktır.

• Üniversite ile ilgili öğrenim, yurt ücretleri 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 ve eşler hariç), yıllık öğrenim ücretinden %10 indirim; Üniversitemizin tam zamanlı ve sürekli kadroda 

çalışan personelin çocuklarına, eşine yıllık öğrenim ücretinden %20 indirim yapılır. Sözkonusu 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. Aynı şirketten gelen öğrenci sayısına göre, Yöneticiler için Yönetim 

Tezsiz Yüksek Lisans, Profesyoneller için Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans, Finans Tezsiz Yüksek Lisans, Bilişim 

Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans, Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans, Veri Analitiği Tezsiz 

Yüksek Lisans, Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans, Marka Pratiği Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencilerine 

uygulanacak indirimler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen hükümlere göre yapılır.



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

• Öğrencilerimizin, ileri dönemlerde ödenecek olan ücretler ile ödeme bilgilerini her dönem kayıtlarından önce, 

Üniversitemiz web sayfasından (www.sabanciuniv.edu) duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Yıllık Öğrenim Ücretleri ile ilgili detaylı bilgi ve ödeme seçenekleri, Öğrenim Ücreti ve Ödemeler ekinde yer 

almaktadır.

ÖĞRENİM ÜCRETİ VE ÖDEMELER
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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. Güz döneminde Üniversiteye 

yeni kayıt olan lisansüstü öğrencilerine, öğrenci kimlikleri, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, Öğrenci Kaynakları 

Birimi tarafından dağıtılmaktadır. Öğrenimine devam eden öğrenciler için kimlik kartı basılmaz. Öğrenci Kimlik 

kartlarında bulunan hologram her yıl Güvenlik Birimi tarafından yenilenir.

Sabancı Üniversitesi Kimlik Kartlarını; yemek kartı, ulaşım kartı ve fotokopi kartı olarak kullanmak için; Sabancı 

Üniversitesi Kart hesabınıza; yemek kontörünü Üniversite Merkezi'nde bulunan Kafeterya’dan; ulaşım kontörünü, 

https://kt.gurseltur.com.tr/web/site/musterigirisi?kurumSisNum=120127841 linkinden online olarak, fotokopi ve 

yazıcı kontörünü Üniversite Merkezi'nde bulunan Cemil Ozalit-Fotokopi Merkezi’nden yapılabilir.

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

• Askerlik sevk tehir işlemleri, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'na göre yapılır.

• 35 yaş ve üzerinde olmayan, sevk tehiri işleminin Sabancı Üniversitesi tarafından yapılması isteğini Üniversiteye 

kayıt sırasında belirtmiş, TC veya KKTC vatandaşı ya da TC ve aynı zamanda KKTC vatandaşı olup çifte 

vatandaşlık hakkına sahip olan Lisansüstü programlarında tam zamanlı statüde öğrenim gören veya yeni kayıt 

yaptıran erkek öğrencilerin sevk tehiri işlemleri, askerlik durumu beyanlarına bağlı olarak Öğrenci Kaynakları 

Birimi tarafından yapılır ve takip edilir.

• Yüksek lisans programını bitirip, ikinci bir yüksek lisans programında öğrenim görmek isteyen, Doktora 

programını bitirip, ikinci bir doktora programında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, askerlik işlemleri Öğrenci 

Kaynakları Birimi tarafından yapılamamaktadır.

• Üniversite’den mezuniyet,kendi isteği ile ayrılan veya disiplin cezası nedeni ile çıkarılan; kayıtsız kalma nedenleri 

ile ayrılan lisansüstü öğrencilerin en geç 1 ay içinde ÖK tarafından, öğrencinin bağlı bulunduğu Askeralma Bölge 

Başkanlıkları’na bildirilir. Üniversite’den başarısızlık, kendi isteği ile ayrılan öğrencilerin,  ayrılma tarihinden 

itibaren en geç 2 ay içinde bağlı oldukları Askerlik Şubesi’ne giderek askerlik kararı aldırmaları gerekir.

• Mezuniyetinizden sonraki askerlik takibiniz için, 2 ay içerisinde herhangi bir Askerlik Şubesine şahsen gidip 

askerlik yoklamanızı yaptırmanız 1111 Askerlik Kanunu gereğidir.



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (bannerweb.sabanciuniv.edu) adres, telefon, e-posta ve acil durumda 

erişilebilecek kişi bilgileriniz yer almaktadır. 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 (ÜNİVERSİTE TANITIM) PROGRAMI

Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize Üniversiteye uyum sürecinde destekleyici olan Oryantasyon 

programı düzenlenmektedir. Tüm öğrencilerimizin bu programlara katılmalarının kendilerine çok yararlı olacaktır. 

Oryantasyon tarihleri ile ilgili bilgilendirme web sayfamızdan (www.sabanciuniv.edu) duyurulacaktır.

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 yetki kapsamında kullanımında 

bulunan iç web sitesinde (mysu.sabanciuniv.edu) yayınlanmaktadır. Öğrenciler ve Üniversite çalışanları, bu 

mevzuatlara uymakla yükümlüdür. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisansüstü öğrencilerinin tabi olduğu 

uygulamaları anlatır. İlgili Yönetmelik ve Yönergeleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT SONRASI İŞLEMLER
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ÖĞRENİM SÜRELERİ

Lisansüstü Programların Öğrenim Süreleri Azami Öğrenim Süresi (Dönem)

Tezsiz Yüksek Lisans Programları 3

Tezli Yüksek Lisans Programları 6

Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programları 12

Lisans Derecesi ile Doktora Programları 14

DERSLER

Sabancı Üniversitesi ders kataloğunda tanımlı tüm derslerin bilgilerine, www.sabanciuniv.edu ∏ Aday Öğrenciler 

∏ Lisansüstü ∏ Lisansüstü Ders Kataloğu adresinden erişilebilinir.

DERS ve DÖNEM KAYITLARI

Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem 

öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, danışmanlarının 

uygun görüşünü alarak, bizzat ders kayıtlarını yapmak ve dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İsteğe bağlı yaz 

döneminde sadece ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir. Dönem kaydını yapmadığı için kayıtsız kalan 

öğrenci, ilgili mevzuat kapsamında öğrenime devam hakkının bulunması halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından 

mazeretinin kabul edilmesi durumunda, en geç mazeretli kayıt süresi bitimine kadar kaydını yenileyebilir. Bu 

öğrencilerin ilgili akademik yıla ait ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından 

yararlanmak için gerekli ücretleri ödemeleri ve Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine 

getirmeleri zorunludur. Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler, öğrenim süresine sayılır. 

DANIŞMAN ATANMASI

Her öğrenciye, programa kabulünden itibaren ilgili Enstitü tarafından bir akademik danışman atanır. Akademik 

danışmanın görevi, öğrenciye tez danışmanı atanıncaya kadar ders kayıtları, ders ekleme-bırakma, ders saydırma ve 

mezuniyet yükümlülükleri işlemlerinde rehberlik etmek ve öğrencinin kişisel gelişimi yanında, akademik durumunu 

izlemektir.

Tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler için en geç birinci dönemin sonuna kadar, Doktora programında 

kayıtlı öğrenciler için en geç ikinci dönemin sonuna kadar ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından  tez danışmanı 

atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. 

DERSLER, DERS ve DÖNEM KAYITLARI 



13

İzin almak isteyen öğrenciler; izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile, en geç dönem sonu 

sınavlarının başlangıç tarihinden dört hafta  önceki son iş gününe kadar ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne izin başvurusunda 

bulunabilirler. İzin talebi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme ve karar ile sonuçlandırılır; öğrenciye 

bildirilir. İzin talebinin uygun görülmesi halinde, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararının tarihi, izin süresinin başlangıcı 

olarak kabul edilir.

Önemli Notlar:

• Öğrenciler sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, beklenmedik ani olaylar gibi haklı ve geçerli nedenlerle 

dönem izni için başvurabilirler. Yeni kayıt olacak öğrencilerin izin başvurusunda bulunabilmeleri için, dosya 

açtırma olarak adlandırılan Üniversite’ye ilk kayıt işlemini tamamlamaları gerekir. 

• İzinli geçirilen süreler öğrenim sürelerine dahil edilmez

• Öğrencilerin izin aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup 

edilmez. Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak 

öğrenimlerine devam ederler.

• İzni onaylanan ve Üniversite’ye karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olan öğrencinin; ilgili dönemde 

kayıt yaptırdığı dersler dönem kaydından düşürülür.

Başvuru süresine göre uygulama adımları şöyledir:

BAŞVURU UYGULAMA

a) Derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın 

son iş gününe kadar yapılan dönem izni 

başvurularının kabul edilmesi durumunda;

Ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’inin 

ödenmesi ve talep edilmesi halinde banka dekontunun

Öğrenci Kaynakları Birimi’ne teslim edilmesi gerekir.

b) Derslerin başlamasını takip eden 5. haftanın 

başından 10. haftanın son iş gününe kadar 

yapılan dönem izni başvurularının kabul 

edilmesi durumunda;

Ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin

%50’sinin ödenmesi ve talep edilmesi halinde banka 

dekontunun Öğrenci Kaynakları Birimi’ne teslim edilmesi 

gerekir.

c) Derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın 

son iş gününe kadar yapılan akademik yıl izni 

başvurularının kabul edilmesi durumunda;

Akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim 

ücretinin %25’inin ödenmesi ve talep edilmesi halinde banka 

dekontunun Öğrenci Kaynakları Birimi’ne teslim edilmesi

gerekir.

d) Derslerin başlamasını takip eden 5. haftanın 

başından 10. haftanın son iş gününe kadar 

yapılan akademik yıl izni başvurularının kabul 

edilmesi durumunda;

Akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim 

ücretinin %50’sinin ödenmesi ve talep edilmesi halinde banka 

dekontunun Öğrenci Kaynakları Birimi’ne teslim edilmesi

gerekir.

e) “a” ve “b” maddelerinde belirtilen sürelerden 

sonra yapılan başvuruların kabul edilmesi 

durumunda;

Ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin 

tamamının ödenmesi gerekir.

İZİN VE DİĞER İŞLEMLER
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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 

başvurularda;

Ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücreti ve 

Üniversite’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 fazlasını ödemişse, fazla olan 

kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım var ise öğrenci 

gerekli ödemeyi yapar. (*)

c) “b” maddesinde belirtilen süreden sonra 

yapılan başvurularda;

Ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin tamamının 

ödenmesi gerekir.

d) Derslerin başlamasını takip eden 10. 

haftanın son iş gününe kadar yapılan 

Üniversite'den ayrılma başvurularında;

İlgili dönemde kayıt olunan dersler dönem kaydından 

düşürülür.

e) “d” maddesinde belirtilen sürelerden sonra 

yapılan başvurularda;

İlgili dönemde kayıt olunan dersler ve notları öğrencinin 

kayıtlarına geçirilir.

(*) Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversite’ye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine 
kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatın hasarsız olarak iade edilmiş olması gerekmektedir.



BURSLAR

Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencilerine verilmekte olan bursların kapsam ve koşulları, öğrencilerde 

aranacak nitelikler her yıl Enstitülerin önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Lisansüstü öğrenimi 

burslarına ilişkin değerlendirme, öğrencilerin programa kabulü sırasında yapılmakta ve kendilerine sağlanacak 

bursların kapsamına ilişkin bilgi, Üniversite’ye kayıt öncesinde kendilerine bildirilmektedir. Lisansüstü programlarda 

burs sağlanacak öğrencilerin durumu akademik geçmişlerine göre Kabul Jürisi’nin önerisi üzerine ilgili Enstitü 

Yönetim Kurulu'nca değerlendirilip, belirlenir. Kabul edilen adaylardan bursa hak kazananlara, kazandıkları bursun 

adı ve kapsamı mektupla bildirilir. Kazanılan burstan, üniversiteye kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte 

yararlanmaya başlanabilir. Kazanılan bursun devamı, her dönem ya da yıl sonundaki genel not ortalamasına, verilen 

sorumlulukların yerine getirilip getirilmemesine bağlı olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayına bağlıdır.

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 web üzerinden 

dolduracağınız ‘Öğrenci Bilgi Formu’nda ilgili alana yazmanızı önemle rica ederiz. Taksitle ödeme yapıyorsanız 

açacağınız bu hesabın artı para tanımlanmış “Okul Ailem Hesabı”ndan FARKLI bir hesap olması gerektiğini 

ÖNEMLE BİLDİRİRİZ. Okul Ailem Hesabı’na nakit burs ödemesi yapılamaz.

Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan bursların devamlılığı aşağıdaki durumlarda sağlanamaz;

• Herhangi bir dönemde kaydın yenilenmemesi,

• Üniversiteye olan mali yükümlülüğün yerine getirilmemesi,

• Akademik başarısızlık nedeniyle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi,

• Disiplin cezası alan burslu öğrenciler hakkında yapılacak işlemin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen 

bursun kesilmesi kararı,

• Lisansüstü öğrencilerinin dönem veya yıl sonu genel not ortalamasının belirtilen düzeyden düşük olması ya da 

verilen görevde sorumlulukların yerine getirilmemesi.
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YURTLAR

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 1 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 öğrenciler düşünülerek tasarlanmış olan odalar mevcuttur.

Yurt Başvurusu

Yurt Başvuruları on-line 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 BAŞVURULARI, YENİ KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN 2 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SAAT 10:00’da BAŞLAYACAK 
OLUP, 06 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SAAT 23:59’da SONA ERECEKTİR. YURT YERLEŞİMİ, TÜM BAŞVURULAR 
BİTTİKTEN SONRA YAPILMAKTADIR.



YURTLAR

İletişim Bilgileri:

E-posta: yurtlar@sabanciuniv.edu
Faks: 0216 483 9005

Yurt Personeli İletişim Bilgileri 

A1-A2-A6-D1B Blok / Ofis : A1-G034 
Tel: 0216 483 9926

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

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

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

B2-B3-B5-F-G Binası / Ofis: B3-G042
Tel: 0216 483 9933

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

Yurt Destek Görevlileri: 

Ofis: B1-G042
0216 483 9932-9935-9945
E-posta: yurtdestek@sabanciuniv.edu

Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler başvuru koşulları ve kayıtla ilgili tüm bilgilere web sayfamızdan ulaşabilirler.
Detaylı bilgi için web adresi: dorm.sabanciuniv.edu

Kabul Edilen Yurt Başvuruları İçin Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi,

• Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge.

• Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu.

• İki adet vesikalık fotoğraf.

• Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.

• İkamet Belgesi

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

• Yurt ücreti ve depozitosunun ödendiğini gösteren dekont,

• Yurt Yönetimi tarafından talep edildiği takdirde özel sağlık sorunları ile ilgili belge 
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YURT ODALARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve OLANAKLARI

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: mysu.sabanciuniv.edu/tr/op/mekanik

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
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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 engellilik 
durumunuzu 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.

Kayıt işlemleri, İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE) ve Oryantasyon Programı’na ilişkin bir düzenleme talebiniz 

varsa, en kısa zamanda Özel Gereksinimli Öğrenci Destek Birimi Sorumlusu’na başvurmanızı öneririz.

 

Telefon: 0216 483 9481

E-posta: specialneeds@sabanciuniv.edu

Web adres: dss.sabanciuniv.edu

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 ve raporu ile kan testi sonuçlarınızı, Üniversiteye Kayıtlar 

sırasında Sağlık Merkezi'ne teslim etmeniz 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  48/25/46

E-posta : healthcenter@sabanciuniv.edu
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YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ

Sabancı Üniversitesi, herkesin eşit şartlarda önceliği olduğu, ferah mekanlarda temiz ve kaliteli yemek alternatifleri 

bulmasına olanak tanımaktadır. Üniversite Merkezi’nde 900 kişi kapasiteli bir ana yemek salonu (kafeterya) 

bulunmaktadır. Burada sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemek servisi yapılmaktadır. Yemekler seçmeli olup, ayrıca 

tabldot menü de çıkarılmaktadır. Seçimi kolaylaştırabilmek amacıyla her gün üniversitemiz iç web sayfasında 

(mysu.sabanciuniv.edu) 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 kafeteryanın 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 çeşitleri mevcuttur. Köpüklü Kahve'de; salata, 

sandviç, tost, burger çeşitleri, makarna ve özel köpüklü kahve 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 Sarayı‘nda 

hamur işi ve tatlı çeşitleri ile sıcak ve soğuk içecekler bulunmaktadır. 

Bunların yanı sıra; Üniversite’nin yurt ve fakülte binalarında bulunan soğuk içecek, sıcak içecek, hazır yemek ve 

snack otomatlarından 24 saat boyunca yararlanabilirsiniz.

Üniversite merkezi binasında bulunan ŞOK market perakende gıda, market ürünleri ve manav reyonu ile 

öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Konuyla ile ilgili bilgi için:

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Telefon: (0216) 483 99 11/12

Faks: (0216) 483 90 05

Web: suticket.sabanciuniv.edu
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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 ∏ 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 ∏ Sabancı 

Üniversitesi İETT Seferleri sayfasından durak ve saat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

E-posta: ulasim@sabanciuniv.edu

Telefon: (0216) 483 91 82 – (216) 483 99 31

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.

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.

E-posta: posta@sabanciuniv.edu

Telefon: (0216) 483 99 15 Faks: 216 483 90 05

Detaylı bilgi için: mysu.sabanciuniv.edu ∏Satın Alma Destek Hizmetleri ∏Haberlesme-Hizmetleri

TEMİZLİK HİZMETLERİ (HOUSEKEEPING) 

Öğrencilerimiz yurt oda temizlik günlerini ve yatak takımları değişim programını Temizlik Hizmetleri Üniversite iç 

web sitesinden görebilirler.

E-posta: temizlik@sabanciuniv.edu

Detaylı bilgi için: mysu.sabanciuniv.edu ∏Satın Alma Destek Hizmetleri ∏Temizlik Hizmetleri
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GÜVENLİK HİZMETLERİ

Güvenlik birimi, öncelikle kampüs alanına yönelik dış tehditleri engellemekten sorumludur. Ayrıca yangın ve diğer 

acil durumlarda kampüs yaşayanlarına yardımcı olur. Hırsızlık veya kaza gibi durumlarda kolluk kuvvetiyle iletişimi 

sağlar. Mevcut kamera kayıtlarını inceleyerek kolluk kuvvetine yardımcı olur. 

Ayrıca öğrenci/çalışan kimlik kartı basımı ve yetkilendirilmesi, Araç Giriş Pulu basımı, anahtar sisteminin takibi ve 

kayıp eşya deposunun işletilmesi gibi görevleri de yürütür. Araç pulu basımı ile birlikte araç plaka tanıma sistemimiz 

de mevcuttur. 

(Acil güvenlik: 5555-7555 0216 568 75 55/ 08 50 205 7555 – 0 850 205 55 55)

Telefon: (0216) 483 94 05/ 06/ 31

E-posta: guvenlik@sabanciuniv.edu

Detaylı bilgi için: Detaylı bilgi için: mysu.sabanciuniv.edu ∏ Operasyon ve Teknik Hizmetler ∏ Güvenlik

İŞ GÜVENLİĞİ

Sabancı Üniversitesi'nde iş güvenliği en çok 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 gereken önlemleri alır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla İş Güvenliği 

Uzman'larından oluşan İş Güvenliği Birimi bulunmaktadır. Kampüste bina içi ve açık alanlarda gözlemlediğiniz; 

güvensiz koşulları, kazaya sebep olabilecek tehlikeleri ve yaşanılan ramak kala (ucuz atlatılan) olayları İş Güvenliği 

Birimi'ne bildirebilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Telefon: (0216) 483 9409 / 9410

E-mail:   isg@sabanciuniv.edu

Detaylı bilgi için: mysu.sabanciuniv.edu->İş Sağlığı ve Güvenliği

TEKNİK HİZMETLERİ

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. Tüm arıza bildirimleri; iç web (mysu.sabanciuniv.edu) 

sitesi üzerinden çağrı açtırılarak veya Call Center (9988) aranarak   yapılmaktadır. 

- Akademik Binalar ve Ofisler Konfor Şartları

Akademik ve idari binalarda (sınıflar, laboratuvarlar, toplantı odaları, ofisler vb.) iç ortam sıcaklıkları; yazın 24-26°C, 

kışın 22-24°C’dir. Tüm mekanlarda havalandırma sistemi mevcuttur. Isıtma radyatörlerle veya hava kanalı içindeki 

ısıtıcılar ile; soğutma ise havalandırma sistemi ile yapılmaktadır. Mekanların sıcaklık kontrolü radyatörler üzerinde 

bulunan termostatik vanalar ve duvarda bulunan oda termostatları ile yapılmaktadır.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Üniversite’ye ilk kayıtlarda ihtiyacınız olabilecek bazı telefon numaraları: 

(Şehir dışından aramalar için Alan Kodu: 0 216 )

Üniversite’ye Kayıtlar

483 90 93

483 93 61

483 90 58

483 90 52

Ders Kayıtları

483 90 23

483 90 32

483 90 37

483 93 66

483 90 84

Ücretler-Burslar           

483 90 65

483 90 31

Askerlik 483 93 61

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlar 483 95 71 - 568 70 12

Fen Bilimleri Enstitüsü Profesyonel Yüksek Lisans 
Programları

483 99 62 – 483 96 91

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlar 483 93 24

Yönetim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlar 483 99 76

Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans (MBA)
Finans Tezsiz Yüksek Lisans (MIF)

483 96 71

Yöneticiler İçin Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans (EMBA)
Profesyoneller için Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans (MBA-P)

483 97 43 - 568 70 86
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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.

Sabancı Üniversitesi Santralı: 0 216 483 90 00

Kampus içi dahili telefonları ararken son 4 rakamlı numarayı tuşlamanız yeterlidir.

Kampus dışından ararken numaranın başına 0 216 483……eklemelisiniz.

Hizmet Noktası Bina Kat Çalışma Saatleri Dahili Telefon

Sağlık Merkezi /
 Medline

D2 Binası 2.Kat

Her gün: 08:45-18:00

               19:30- 23:30

ACİL: 7 / 24

9948

9925

ACİL: 6666

Yurtlar A-B-D Binası

9909 / 9914 /

9926 / 9927 /

9932 / 9933 /

9934 / 9936 /

9938 / 9956

Güvenlik  /G4S İşletme Binası Giriş

Hafta içi (Ofis): 

08:30-17:00

Her gün-Diğer bölümler:

24 Saat

9459 

3565

Çağrı Merkezi BM Binası Giriş
Hafta  içi: 08:30-17:00

Cumartesi: 09:30-17:00
9988

Haberleşme Merkezi / 

Postassist
D2 Binası Giriş

Hafta içi: 08:30-17:00

Cumartesi : 08:30-12:00
9915

Temizlik Hizmetleri / 

Özenç
D2 Binası Giriş

Hafta içi : 08:00-17:00

Cumartesi : 08:00-12:00

3509 

9922

Ulaşım Hizmetleri / 

Gürsel Turizm
Shuttle kalkış alanı Baraka Hergün: 08:30-23:00

9489

9492

Yemek Hizmeti 

(Kafeterya) / Turkaş 
Üniversite Merkezi Giriş

Her gün: 07:30-10:30 

(kahvaltı)

 12:00-15:00 (öğle yemeği) 

 18:00-20:30 

(akşam yemeği)

9472

3648

2036
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BİRİMLER VE HİZMET VEREN FİRMALAR 

Hizmet Noktası Bina Kat Çalışma Saatleri Dahili Telefon

Banka / Akbank Üniversite Merkezi Giriş Hafta içi: 08:30-16:45 9461 / 9462

Şok Market Üniversite Merkezi Giriş

Her gün: 08:30-19:30

Cumartesi: 09:00-19:30

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 Giriş

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

Kişisel Bakım / Gratis Üniversite Merkezi Giriş
Hafta  içi: 09:00-16:45

Cumartesi: 09:00-18:00 
9439

Araç Yıkama/

Seksen 8 Premium 

Car Care

Shuttle Kalkış Alanı 

Araba

Yıkama

Alanı

Hafta içi: 08:30-18:00 

Cumartesi: 08:30-15:00 

7579

531 626 47 44

Yiyecek İçecek 

Otomatları / VR
Kampüs Genel Sürekli 3678

Cafe  / Fasshane 
Sanat ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi
1. Kat

Hafta içi: 06:00-22:00

Cumartesi: 06:00-18:30
3090

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

Hafta sonu: 11:00-21:00
7585 / 7586 

Cafe / 

Köpüklü Kahve  
Yurtlar Bölgesi 

D1 A 

Binası
Her gün: 08:00-03:00 9942 /4325

Cafe / Piazza  Yurtlar Bölgesi
D1 A 

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

Cafe / Lokma Kampüs Yurtlar Bölgesi
D1 A 

Binası
Hergün: 08:00 – 03:00

4328

4335

Cafe / Starbucks Üniversite Merkezi 1.kat

Hafta içi: 07:00-23:00 

Cumartesi: 09:00-18:00 

Pazar: 11:00-18:30 

3759



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
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