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REKTÖRÜN MESAJI

Sevgili Öğrenciler,

Üniversitenize hoşgeldiniz. Eriştiğiniz bu önemli ve güzel konuma, azminiz, çalışkanlığınız ve yetenekleriniz 

sayesinde geldiniz. Bunun için sizi ve size destek olmuş ailenizi ve çevrenizi candan kutlarım.

Üniversitenin varoluş ana sebebi, öğrencilere hizmet etmektir. Sizlere bu hizmeti bütün birikim ve enerjimizle, 

kişiye duyarlılığımızla ve kurumsal yaratıcılığımızla, özgür düşünce, aydın cesaret ve çok yönlü katılımcılığımızla, 

önümüzdeki yıllarda beraber çalışarak sunacağız. Mezuniyetinizden sonra da Sabancı Üniversitesi ailesinin bir 

parçası olarak olumlu bağlantılarımız devam edecek.

Üniversitenizin, sizi ilgi ve yetenek alanlarınızı keşfetmede, ilerideki hayatınızda yaratıcılığınızı en etkin şekilde, 

özünde isteyeceğiniz gibi nasıl ve hangi alanda kullanabileceğiniz konularında serbest bırakarak, değişik alanları 

tanıdıktan sonra, birinci sınıfın sonunda karar verme ve isterseniz sonra alan değiştirme olanağı tanımasının en 

büyük şansınız olduğuna inanıyorum.

Bu süreçte, lisans eğitiminizin ilk yılında, disiplinler arası düşünme yetisi kazanarak, disiplinleri bir bütün olarak 

algılayıp kavrayacak ve en üst düzey “dünya üniversitesi” mezununda olması beklenen genel kültür donanımına 

sahip olacaksınız. Bu donanım, mesleğinizde ve hayatınızın diğer öğelerinde, çok önemli bir temel olacaktır.

Bu yaklaşımı benimsemekteki amacımız, aldığı eğitimi özümsemiş, uğraş alanı olarak seçtiği işini gerçekten seven, 

kendisiyle ve çevresiyle barışık, gelişimini ve enerjisini hep devam ettiren mezunlar vermektir.

Yaşamınızı şekillendireceğiniz üniversite yıllarınız süresince birbirimizden çok şey öğreneceğimizi, birbirimizin 

dünyaya bakış ve hayatı algılayış biçimlerimize yeni boyutlar katacağımızı ve bu dinamikleri yerleşkemizi aşan ve 

dünyayı kapsayan alanlara taşıyacağımızı biliyorum.

Önümüzdeki yıllarda, zaten varolan azminize, çalışkanlığınıza, yeteneklerinize ve yaratıcılığınıza, doğru yön vermenize 

yardımcı olacağımızdan, merak etme ve sorgulama dürtülerinizi en iyi şekilde doyurmaya çalışacağımızdan, zihinsel 

sınırlarınızı aşma çabalarınızda size destek olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

Aramıza katılan her öğrencinin, bize yeni enerjiler ve yeni dinamikler getireceğini bildiğimiz için sizi mutluluk ve 

heyecanla karşılıyoruz. Sunacağımız geniş bilgi ve deneyim yelpazesinden alacaklarınızı, içinizdeki zenginliklerle 

birleştirip, kendi özgün sentezlerinizle siz dünyaya açılırken, biz de kendimizi başarılı hissedeceğiz.

Prof. Dr. A. Nihat Berker

Rektör
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ÜNİVERSİTEYE KAYITLAR

• Kimlik Bigileri

Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (Aslını yanınızda bulundurunuz).

• Kimlik ve Adres Beyan Formu                                                                                                                                                                 

Kayıt sırasında teslim edilecek ve öğrencilere onaylatılacaktır.

• Fotoğraf

4.5 x 6 boyutunda 12 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.

• Öğrenci Bilgi Formu (Online)

Formun kayda gelmeden önce internet ortamında doldurulması (newcomers.sabanciuniv.edu); çıktısının alınarak 

imzalanması ve diğer kayıt evrakları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Formunu teslim etmeyen 

öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılamaz.

• Bilgi ve Bildirim Formu

Kayıt paketi ile birlikte gönderilen bu formun doldurulup imzalanması ve kayıt evrakları ile birlikte teslim edilmesi 

gerekmektedir. 18 yaşından küçük olan öğrencilerimizin formları aileleri/vasileri/kanuni temsilcileri tarafından 

imzalanmalıdır.

• Öğrenci Kimlik Kartı Formu

Kayıt paketi ile birlikte gönderilen Kimlik Kartı Formlarında;  renkli fotoğraf ve imza bulunması zorunludur.

• Transkript (Sadece Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenciler İçin)

Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili birimi tarafından hazırlanmış, (tercihen kapalı zarf içinde) alınan 

tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren resmi belge. Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili 

açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde bu bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgenin eklenmesi gerekir.

• 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, MATURA diploma notu 2 ve altı olanların, MATURİTA diploma notu 80 ve 

üzeri olanların mezun oldukları liseden bu notu belirten onaylı belgeyi; SAT sınavından 2000 puan ve üstü olan ve LYS 

başarı sıralamasında ilk 25000 içinde yer almış olanların ise onaylı sınav sonuç belgesini  sunmaları gerekir.

• Şehit Çocuğu Olan Öğrenciler (Şehit Çocukları Bursu İçin)

Şehit çocuğu bursu için; Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte şehit çocuğu olanlardan, yerleştirildiği puan 

türündeki LYS sıralamasında ilk 100.000'de olması kaydıyla, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans 

öğrencilerinin, gerekli koşulları sağladığını gösteren belgeleri ve Üniversite tarafından da onaylanan belgeyi yanlarında 

bulundurmaları gerekmektedir.

• Kardeş/Eş Olan Öğrenciler 

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

belgeleyen kimlik ve imzalı başvuru dilekçesi sunmaları gerekir.

KAYIT YERİ VE TARİHLERİ

PROGRAM TARİH SAAT ADRES YER

ÖSYM tarafından 

Yerleştirilen 

Öğrenciler 

15-19 Ağustos 2016
09:00-12:00

12:30-16:30
Sabancı Üniversitesi Spor Merkezi

Yatay Geçiş ile 

Gelen Öğrenciler
07-08 Eylül 2016

09:00-12:00

12:30-16:30
Sabancı Üniversitesi

Rektörlük Binası - 

G056 numaralı ofis

ADIM ADIM KAYIT İŞLEMLERİ

1- Adresinize gönderilen bu kitabı ve eklerini inceleyiniz.

2- “newcomers.sabanciuniv.edu” adresinden hesap oluşturma işlemlerini tamamlayınız.

3- Yurt başvurunuzu (yurtta kalmak isteyen öğrencilerimiz) internet ortamından yapınız.

     (newcomers.sabanciuniv.edu)

4- Öğrenci Bilgi Formu'nu doldurup, çıktısını alarak imzalayınız.

5- Üniversiteye teslim etmek üzere kayıt evraklarınızı tamamlayınız.

6- Belirtilen tarihlerde kayıt evraklarınızı teslim etmek için istenilen adreste bulununuz.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ HESAP OLUŞTURMA İŞLEMLERİ VE SİSTEME GİRİŞ YAPILMASI

Öğrenci Bilgi Sistemine (bannerweb.sabanciuniv.edu) giriş yapabilmek ve gerekli formları doldurabilmek için

newcomers.sabanciuniv.edu adresinden kullanıcı adınızı ve şifrenizi oluşturmanız gerekmektedir. Kullanıcı adı ve 

şifre oluşturma işlemini tamamlamayan öğrencilerimizin sisteme girişleri mümkün olamayacaktır. Kayıt evraklarınızı 

teslim etmeden önce; hesap oluşturma işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGE VE FORMLAR

• Lise Diploması (Aslı) 

Lise Diploması henüz alınmadıysa aslı temin edilene kadar yeni tarihli mezuniyet belgesi 

Önemli Not: 

- Lise Diplomasını teslim etmeyen öğrencilerimize; Öğrenci Belgesi, Öğrenci Kimliği gibi kurumsal belgeler 

düzenlenememektedir. 

- 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

• Sınav Sonuç Belgesi

- Öğrencilerimizin ÖSYM web sitesinden alabilecekleri yerleştirme sonuç belgelerinin bilgisayar çıktısı
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KAYIT  ALANI

Kayıtlar Üniversitemizin kampüsünde yapılacaktır. Kayıt alanına sadece öğrenciler alınacaktır. Öğrenci yakınları 

kendilerine ayrılan ikram alanında öğrencileri bekleyebilirler.

DİĞER KAYIT EVRAKLARI TESLİM MASALARI

Bu masalarda “Kayıt Evrakları” imza karşılığında teslim alınacaktır.

• Sağlık Masası

Sağlıkla ilgili istenen tüm belgelerinizi (bkz.sayfa: 28) kayıt günü Sağlık Masası’ndaki yetkililere teslim etmeniz 

gerekmektedir. Sorularınız için: healthcenter@sabanciuniv.edu

• Öğrenci Servisleri Bilgi Masası

Servis kullanmak isteyen öğrenciler, bu masadaki yetkililere “Öğrenci Servisleri Bilgi Formu”nu teslim edebilir ve 

servisler hakkında bilgi alabilirler. Servis Yetkilileri, kayıt alanında 15-16-17 Ağustos 2016 tarihlerinde bulunacak, 

diğer günlerde ise; Üniversite Servis Hareket mahalinde olacaklardır.

• Yurtlar Masası

Bu masada yurtlar hakkında öğrenci ve öğrenci yakınlarının soruları yanıtlanacak ve yurtlar hakkında bilgi 

verilecektir.

• Öğrenci Etkinlikleri Masası

“Öğrenci Etkinlikleri Form”larının bu masalardaki yetkililere teslim edilmesi gerekmektedir. 

Sportif faaliyetler ve Öğrenci Kulüpleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki sosyal medya ve web sayfalarını 

ziyaret edebilirsiniz: 

Web:

http://clubs.sabanciuniv.edu/tr/kulupler     

http://www.sabanciuniv.edu/spor/tr     

SUStudentClubs:  www.facebook.com/SUsports

E-mail: spor@sabanciuniv.edu

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

• Sabancı Üniversitesi’ne kabul edilen Lisans öğrencilerinin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerini, 15-19 

Ağustos 2016 tarihlerinde, kayıt için gerekli belgelerle birlikte ŞAHSEN yaptırmaları gerekmektedir. 

Posta ile gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmaz.

• 18 yaşından küçük olan öğrencilerin formları aileleri/vasileri/kanuni temsilcileri tarafından imzalanmalı ve 

kayıtları gerçekleştirilmelidir.

• Geçerli bir nedenle; ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, kayıtlarını 

gerçekleştirmek için noter tasdikli vekaletname ile bir yakınlarını vekil tayin ederek bu işlemi tamamlayabilirler.

• 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.

• Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

• Adaylardan istenen belgelerin, onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

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

yetkilidir.

• Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere; Öğrenci Belgeleri, Oryantasyon günü dağıtılacak olan 

Oryantasyon Paketi içerisinde verileceğinden, kayıt tarihlerinde Öğrenci Belgesi talepleri karşılanamayacaktır.

• Kayıt evraklarının teslimi sırasında, öğrencilerimizin kimlik kontrolü yapılacağından, evraklarını kendilerinin 

teslim etmesi gerekmektedir.

• Kayda gelmeden önce; teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasını alarak, ileride çeşitli nedenlerle gereksinim 

duyulabileceğinden, kendinizde saklamanızı öneriyoruz.

• 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 evraklarını teslim etmiş olmanız, internet üzerinden gerekli 

formları doldurmanız ve belirtilen son ödeme tarihine kadar ücret ödemenizi yapmış olmanız gerekmektedir.
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İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI (ELAE) HAKKINDA GENEL BİLGİ           

Üniversiteye kabul edilmis olan ve dil muafiyet belgesi sunamayan öğrenciler, İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na (ELAE) 

girerler. Bu öğrenciler; Lisans programlarına Üniversite Giriş Sınavı ile kabul edilen öğrenciler, Sabancı Üniversitesi 

kabul jürileri tarafından Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, diğer  yükseköğretim kurumlarından yatay 

geciş yolu ile kabul edilen öğrenciler, Lisans programlarına yurtdışından öğrenci kabulü kapsamında kabul edilen 

öğrencilerdir. 

ELAE’de yeterli başarıyı sağlayan Lisans ve Lisansüstü öğrenciler, kabul edildikleri programlara kayıt yaptırma hakkı 

kazanırlar. ELAE’de başarılı sayılma sınırı, Lisans programları icin 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.

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu tarafından düzenlenen ELAE iki aşamadan oluşur:

1. AŞAMA ELAE – Sınav Bilgileri 

Tarihi 15 Ağustos 2016

Saati 09:30 - 11.00

Yeri Kitapçık ile birlikte size gönderilen kayıt mektubunda belirtilmiştir.

Kapsamı Yeni yerleştirilen Lisans öğrencileri 

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

2. AŞAMA  ELAE– Sınav Bilgileri 

Tarihi 17 Ağustos 2016

Saati 09.30 - 15.00

Yeri

1. aşama ELAE sınavını geçen Lisans öğrencilerinin 2. aşama ELAE sınavına girecekleri 

sınıf; 16 Ağustos 2016 Salı günü saat 15:00’ten 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

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. 

(www.sabanciuniv.edu.tr ∏ Fakülteler ∏ Üniversiteye başlangıç ∏ Diller Okulu∏ İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE)

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.
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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 (85–100); B-SL (75–84); C-SL (65–74);

D-UL (55–64); E-UL (45–54); F-UL (0–44).

SL (A-SL, B-SL, C-SL) : Başarılı,

EL: Dış sınav sonuç belgesi ile 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

(*) “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.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

1. aşama sonuçları, sınavın yapıldığı gün 15 Ağustos 2016 saat 21:00  itibarıyla; 2. aşama sonuçları ise  26  Ağustos 

2016 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.

SINAV GÜNLERİNDE ULAŞIM

GÜZERGAH KALKIŞ YERİ TARİH / KALKIŞ SAATİ

Geliş
Taksim - Kampüs AKM yanı (Mete Caddesi Üzeri) 15-17 Ağustos 2016 / 07:15

Kadıköy - Kampüs Rıhtım Oteli yanındaki Simit Sarayı önü 15-17 Ağustos 2016 / 07:30

Gidiş
Kampüs - Taksim

Diller Okulu Binası’nın önündeki otopark
15-17 Ağustos 2016 / 12:30

Kampüs - Kadıköy 15-17 Ağustos 2016 / 15:30

Konuyla ilgili sorularınız için: Aslı TUAN ACER

Diller Okulu İdari ve Akademik İşler Sorumlusu

Tel: 216 483 9372

E-posta: aslituan@sabanciuniv.edu

ELAE 1.AŞAMA(*)

15 Ağustos 2016

UL ya da NA

SL (Başarılı)

SL (Başarılı)

ELAE 2.AŞAMA

17 Ağustos 2016

Lisans Programı 

"1.Sınıf"a başlar.

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.

UL ya da NA

9
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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 kampüsü içinde yer alan Akbank şubesinden yararlanmanızı öneririz.

• 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 (tercihen Akbank Sabancı Üniversitesi şubesi ile) 

“TAKSİTLİ ÖDEME ANLAŞMASI” yapması gerekmektedir.

• 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 hesap 

belgesi getirmenize gerek kalmayacaktır

• 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 Üniversitesinde 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.

ÖĞRENCİ KİMLİĞİ

Öğrenci Kimliği, Sabancı Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu gösteren bir belge niteliğinde olmasının yanı sıra, 

Üniversite içinde çeşitli hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak üzere de kullanılabilir. Üniversite’ye yeni kayıt olan 

lisans öğrencilerine, öğrenci kimlikleri, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından, 

Oryantasyon Programı'nda dağıtılmaktadır. 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, Servis araçlarının kalkış yerinde bulunan GÜRSEL ofisten ve fotokopi/

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

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

E-POSTA TAHSİSİ

• Öğrenimine başlayacak olan öğrencilerimiz newcomers.sabanciuniv.edu adresinden, Sabancı Üniversitesi'ne 

ait e-posta adreslerini oluşturabilmektedir.

ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

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

• 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.

• Lisans programları için, 29 yaş üzerindeki öğrencilerin askerlik sevk tehiri hakları yoktur.

• 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. Böylece, askerlik işlemleriniz aksatılmadan ve herhangi bir yanlış işlem olmadan yürütülebilecektir.

• Mezuniyet, kayıt sildirme, ilişik kesilmesi, kayda gelmeme, izinli sayılma, disiplin nedeniyle uzaklaştırma cezası 

alma ve lisans programında azami öğrenim süresi bittiği halde mezun olamama durumundaki öğrencilerin 

ÖĞRENİM ÜCRETİ ve ÖDEMELER ÜNİVERSİTEYE KAYIT SONRASI İŞLEMLER
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listesinin, işlem tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili Askerlik Şubesi’ne bildirilmesi yasa gereğidir. Mezuniyet, 

kayıt sildirme, azami öğrenim sonunda akademik başarısızlık nedeniyle ilişik kesilmesi durumunda; öğrencilerin 

en kısa sürede Askerlik Şubesi’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (bannerweb.sabanciuniv.edu) 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 değişiklileri en kısa zamanda bildirmekle yükümlüdür.

ORYANTASYON PROGRAMI

Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan Lisans öğrencilerimize, Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından Üniversiteye 

uyum sürecinde destekleyici olan Oryantasyon programı düzenlenmektedir. Tüm öğrencilerimizin bu programlara 

katılmalarının kendilerine çok yararlı olacağına inanıyoruz. Kayıt günlerinde; tüm kayıt evraklarını teslim eden 

öğrencilerimize, Oryantasyon Programı'nda öğrenci kimlikleri dağıtılacaktır. Oryantasyon web sayfamızı ziyaret 

ederek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

www.sabanciuniv.edu/oryantasyon/ 

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. 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.

ÖĞRENİM SÜRELERİ

Seviye Normal Öğrenim Süresi (yıl) Azami Öğrenim Süresi (yıl)

Temel Geliştirme Yılı
(İngilizce Hazırlık Sınıfı)

1 2

Lisans Diploma Programları 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 ∏ 

Programlar ∏ Temel Geliştirme ∏ 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 ∏ Fakülte ve Programlar ∏ 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 düzeltmeleri yapmaları gerekir.

 

DERSLER, DERS KAYITLARI, DERS PROGRAMLARI
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ZORUNLU BİRİNCİ SINIF ÜNİVERSİTE DERSLERİ

1. Dönem 2. Dönem

ENG 101 1. Yıl İngilizcesi I ENG 102 1. Yıl İngilizcesi II

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

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

MJC 100 Diploma Programlarına Giriş

PROJ 102 Proje Dersi                    

CIP 101  Toplumsal Duyarlılık Projeleri

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 Üniversiteye uyum sağlamasını kolaylaştırmak 

amacıyla;  üçüncü ve dördüncü sınıflardaki gönüllü öğrenciler arasından seçilen akran danışmanlar da atanmaktadır.

Öğrencilerimiz kendilerine atanan danışmanları, Bilgi Sistemi (bannerweb.sabanciedu) üzerindeki Advisor 

Information alanından öğrenebilirler. 

BİRİNCİ SINIF ÜNİVERSİTE DERSLERİNDEN MUAFİYET (ENG 101 / ENG 102 / MATH 101) 

“1. Yıl İngilizcesi I (ENG 101)”, “1. Yıl İngilizcesi II (ENG 102)” ve “Diferansiyel ve İntegral Hesap I (MATH 101)” 

derslerinden, bu derslerde işlenen konularda üstün başarı gösteren öğrencilere, muafiyet hakkı tanınmaktadır.

“ENG 101-102 – 1. Yıl ingilizcesi I, II” Derslerinden Muafiyet:

Birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerimizden;

• Ağustos 2016 İngilizce Dil Ölçme Sınavı ELAE 2. Aşama notu en az “C” veya IELTS notu en az 6,5 veya TOEFL-iBT 

notu en az 80 veya TOEFL-PBT notu en az 550 veya PTE Akademic Notu en az 60 olan ve İngilizce “Advanced 

Placement” (AP*) sınavlarının “English Language and Composition” ve “English Literature and Composition” 

bölümlerinden en az biri, en az 3 olan öğrenciler; sadece ENG 101 dersinden,

• Ağustos 2016 İngilizce Dil Ölcme Sınavı ELAE 2. Aşama notu “A” veya IELTS notu en az 8 veya TOEFL-iBT notu 

en az 110 veya TOEFL-PBT notu en az 637 veya PTE Akademic Notu en az 80 olan ve “ENG 101 Muafiyet Yazılı 

ve Sözlu Sınavı” (FEEE 101**), en az “B+” olan öğrenciler sadece; ENG 101 dersinden,

• Ağustos 2016 İngilizce Dil Olcme Sınavı ELAE 2. Aşama notu “A” veya IELTS notu en az 8 veya TOEFL-iBT 

notu en az 110 veya TOEFL-PBT notu en az 637 veya PTE Akademic Notu en az 80 olmak koşulu ile ENG 101 

dersinden “A” notu ile muaf olan öğrenciler; ENG 102 Muafiyet Yazılı ve Sozlu Sınavı” (FEEE 102***) notu en 

az “B+” olduğu takdirde ENG 102 dersinden,

• Ağustos 2016 İngilizce Dil Ölcme Sınavı ELAE 2. Aşama notu en az “C” veya IELTS notu en az 6,5 veya TOEFLiBT 

notu en az 80 veya TOEFL-PBT notu en az 550 veya PTE Akademic Notu en az 60 olan ve

o IB (International Baccalaureate) English A notu en az 5 veya

o ABITUR İngilizce karne notu en az 10 veya

o Avusturya Lisesi MATURA İngilizce karne notu en az “İyi” veya

o GCE Advanced Level English (A' Level English) notu en az “C” olan oğrenciler; ENG 101 ve ENG 102 dersinden,

 muafiyet hakkı kazanırlar.

(*) “Advanced Placement” sınavları hakkında bilgi için apcentral.collegeboard.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

(**) ENG 101 Muafiyet Yazılı ve Sözlü Sınavı (FEEE 101) ve

(***) ENG 102 Muafiyet Yazılı ve Sözlü Sınavı (FEEE 102): Her dönem, derslerin başladığı hafta Sabancı 

Üniversitesi’nde yapılmaktadır.  FEEE 101 veya FEEE 102 için belirlenecek olan okuma listesi ve sınav mekanı, sınav 

tarihinden bir hafta önce Sabancı Üniversitesi web sayfasında ve Sabancı Üniversitesi  duyurularında ilan edilir. Bu 

okumalar üzerinden metin yazma, yazılan metin üzerine sunum yapma ve tartışma becerileri değerlendirilmektedir.

BİRİNCİ SINIF ÜNİVERSİTE DERSLERİNDEN MUAFİYET  



PTE 

Academic 

Notu

TOEFL 

PBT Notu

TOEFL 

iBT Notu

IELTS 

Notu

ELAE 2. 

Basamak 

Notu

ENG 101 Muafiyeti ENG 102 Muafiyeti

AP Sınavı Notu FEEE 101  Sınavı Notu
FEEE 102  Sınavı 

Notu

3 4 5 A A- B+ A A- B+

60-69 550-586 80-93 6,5 C-SL B+ A- A - - - - - -

70-79 587-636 94-109 7-7,5 B-SL A- A A - - - - - -

80-90 637-677 110-120 8-9 A-SL A A A A A- B+ A A- B+

Başvuru yaptıkları takdirde tabloda belirtilen harf notu, muafiyet hakkı kazanan öğrencilerin karnelerine işlenir.                                  
(Not: TOEFL-PBT, TOEFL-iBT, IELTS ve PTE sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır.)

PTE 

Academic 

Notu

TOEFL 

PBT 

Notu

TOEFL 

iBT 

Notu

IELTS 

Notu

ELAE 2. 

Basamak 

Notu

ENG 101 ve ENG 102 Muafiyeti

IB 

İngilizce A Notu

ABITUR 

İngilizce 

Notu

MATURA 

İngilizce Notu

GCE Advanced 

Level English                      

(A’ Level English)

5 6 7 10 11-12 13-15 İyi Çok İyi A B C

60-69 550-586 80-93 6,5 C-SL B+ A- A B+ A- A B+ A A A- B+

70-79 587-636 94-109 7-7,5 B-SL A- A A A- A A A- A A A A-

80-90 637-677 110-120 8-9 A-SL A A A A A A A A A A A-

Başvuru yaptıkları takdirde tabloda belirtilen harf notu, muafiyet hakkı kazanan öğrencilerin karnelerine işlenir.                                   
(Not: TOEFL-PBT, TOEFL-iBT, IELTS ve PTE sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır.)

“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  Muafiyeti

Matematik Muafiyet Sınavı Sonucu
85-89 A-

90-100 A

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

(*) Matematik Muafiyet Sınavı, dersin tipik bir final sınavı niteliğindedir ve İngilizcedir. Sınav, derste okutulan 

“Calculus: Single and Multivariable”, 4th Edition, Hughes-Hallett, Gleason, McCallum et al. kitabının aşağıdaki 

bölümlerini kapsamaktadır: 

 - Elementary functions (Chapter 1) 

 - Derivatives: definition, interpretation, computation and applications (Chapters 2, 3, 4) 

 - Integral: definition, interpretation and computation (Chapters 5, 6, 7)

MUAFiYET BAŞVURUSU

Muafiyet hakkı tanınan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi icin; sınav sonuçlarına göre yukarıdaki tablolarda 

belirtilen ders notunu kabul ettiğini belirten dilekceyi imzalamak üzere, ilgili donemde derslerin başladığı haftanın 

son iş gunune kadar, Temel Geliştirme Direktörlüğü’ne gelerek muafiyet başvurusu yapması gerekir. IB, ABITUR, 

MATURA, GCE veya AP sınavı ile muafiyet durumunda; IB, ABITUR, MATURA, GCE karnesi ve AP sınav belgesinin 

aslı ile başvuru yapılması gereklidir. Belgelerin aslı kayıt sırasında teslim edildiği takdirde; başvuru sırasında belgenin 

kopyası yeterlidir.

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 Sorumlusu

Tel: 216 483 97 08

E-posta: arzu@sabanciuniv.edu
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İzin Başvurusu: İzin başvurusunda bulunmak isteyen Temel Geliştirme Yılı öğrencileri, derslerin başlamasını takip 

eden 10. haftanın son iş gününe kadar, Diller Okulu Direktörlüğü’ne; Lisans öğrencileri, derslerin başlamasını takip 

eden 10. haftanın son iş gününe kadar, 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.

Önemli Notlar:

1. 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. 

2. Lisans öğrencilerine; bir defada en çok bir akademik yıl olmak koşulu ile öğrenimleri süresince toplam 4 dönem 

izin verilebilir.

3. Temel Geliştirme Yılı (TGY) öğrencilerine, en fazla 1 akademik yıl izin verilebilir; dönemlik izin verilmez.

4. İzin süreleri, öğrenim süreleri hesabına katılmaz.

5. 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.

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

kayıt yaptırdığı dersler dönem kaydından düşürülür.

İzin başvuru süresine göre ücret uygulama adımları şöyledir:

Başvuru Zamanı 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 banka dekontunun talep edilmesi halinde Öğrenci 

Kaynakları Birimi’ne teslim edilmesi gerekir.

b) 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 banka dekontunun talep edilmesi halinde 

Öğrenci Kaynakları Birimi’ne teslim edilmesi gerekir.

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

sonra yapılan başvuruların kabul edilmesi 

durumunda;

Ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin tamamının 

ödenmesi gerekir.

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 Zamanı 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 veya isteğe bağlı 7 haftalık Yaz 

dönemi için derslerin başladığı haftayı takip 

eden 2. haftanın son iş gününe kadar Yaz 

dönemi kaydının iptal edilmesi için yapılan 

başvurularda;

Ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin veya Yaz 

Okulunda kayıtlı olunan her ders için kayıt ücretinin %25’inin 

ödenmesi gerekir. Bu miktardan fazlasını ödemişse, fazla olan 

kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım var ise öğrenciden 

talep edilir. (*)

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 başvuruları ile isteğe 

bağlı 7 haftalık Yaz dönemi için derslerin 

başlamasını takip eden 2. haftanın son iş 

gününe kadar Yaz dönemi kaydının iptal 

edilmesi 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 

kayıtlarına 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.

KAYIT DONDURMA (İZİN) ve DİĞER İŞLEMLER
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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.  

Burslar Bursun Adı ve Yararlanma Koşulu Kapsamı

Tam Burs

Tam Burs:
LYS sonucunda Tam Burs kontenjanından 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 LYS sıralamasına göre ilk 1000 öğrenci içinde 
yerleşmiş olmak.
Endüstri Mühendisliği Program grubuna Tam Burs 
kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği puan 
türünde LYS sıralamasına göre ilk 1000 öğrenci içinde 
yerleşmiş olmak.
Yönetim Bilimleri Program grubuna Tam Burs 
kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği puan 
türünde LYS sıralamasına göre ilk 1000 öğrenci içinde 
yerleşmiş olmak.

Yıllık Öğrenim Ücretinin tamamından 
muafiyet 2 kişilik odada yurt ücretinden 
muafiyet (Yurtta kalmak istemeyen 
öğrencilere, bunun yerine Güz ve Bahar 
dönemlerinde, yurt ücretinin 2/3’ü kadar 
dönemlik nakit ödeme) her yıl 9 ay boyunca 
ayda 650 TL nakit ödeme.

 
Üstün Başarı Metin Sabancı Bursu:
Sanat ve Sosyal Bilimler Program grubuna Tam Burs 
kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği puan 
türünde LYS sıralamasına göre ilk 1000 öğrenci içinde 
yerleşmiş olmak.
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BURSLAR

Tam Burs

Onur Bursu:
Herhangi bir program grubuna Tam Burs kontenjanından 
yerleştirilmiş olup, Üstün Başarı Burslarından 
yararlanmamış olmak

Yıllık Öğrenim Ücretinin tamamından 
muafiyet 4 kişilik odada yurt ücretinden 
muafiyet (Yurtta kalmak istemeyen 
öğrencilere, bunun yerine Güz ve Bahar 
dönemlerinde, yurt ücretinin 2/3’ü kadar 
dönemlik nakit ödeme).

Yarım Burs

LYS sonucunda Yarım Burs kontenjanından yerleşmiş 
olmak

Yıllık Öğrenim Ücretinin 1/2’sinden 
muafiyet.

Yüksek Başarı Bursu:
Herhangi bir program grubuna Yarım Burs 
kontenjanından yerleştirilmiş olup, yerleştirildiği puan 
türündeki LYS sıralamasında ilk 4000 sırada bulunmak

Yıllık Öğrenim Ücretinin 1/2’si yerine 
3/4’ünden muafiyet.

Çeyrek Burs
LYS sonucunda Çeyrek Burs kontenjanından yerleşmiş 
olmak

Yıllık Öğrenim Ücreti’nin 1/4’ünden 
muafiyet.

ŞEHİT ÇOCUKLARI BURSU

Sabancı Üniversitesi’ne ÖSYM ile yerleştiği tarihte şehit çocuğu olanlardan; yerleştirildiği puan türündeki LYS

sıralamasında ilk 100.000'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 Kapsamı Devam Koşulu

Şehit Çocukları Bursu

• Yıllık Öğrenim Ücreti’nin tamamından 

muafiyet,

• 4 kişilik odada yurt ücretinden muafiyet 

(Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere bunun 

yerine Güz ve Bahar dönemlerinde, yurt 

ücretinin 2/3’ü kadar dönemlik nakit ödeme),

• Her yıl 9 ay boyunca ayda 650 TL nakit 

ödeme.

Burs karşılıksız olup, öğrenciler 

derslere kayıtlı olarak  

öğrenimlerine devam ettiği ve 

disiplin cezası almadığı takdirde, 

akademik başarı durumuna 

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 2000 puan 

ve üstü alan ve LYS başarı sıralamasında ilk 25000 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 Kapsamı Devam Koşulu

Diploma 

Katkı 

Bursu

     Yıllık Öğrenim Ücretinin;

• %10’undan Muafiyet (Burssuz)

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

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

• %75’i yerine %85’inden Muafiyet (*)

Burs karşılıksız olup, öğrenciler derslere 

kayıtlı olarak öğrenimlerine devam ettikleri 

ve disiplin cezası almadıkları takdirde; 

akademik başarı durumuna bakılmaksızın 

normal öğrenim süresince kesintisiz devam 

eder ve uzatılamaz.

(*) Herhangi bir program grubuna Yarım Burs kontenjanından yerleştirilmiş olup, yerleştiği puan türündeki 

LYS sıralamasında ilk 4000'de (dört bin) bulunma koşulunu sağlayarak, Yüksek Başarı Bursu’na yükseltilen 

öğrencilerden; Üniversite'ye ilk kayıt döneminde, farklı diplomalar için Sabancı Üniversitesi tarafından belirlenen 

kriterleri sağladığını belgeleyerek bildirimde bulunanlara, "Diploma Katkı Bursu"da dahil olmak üzere %85 öğrenim 

ücreti muafiyeti sağlanır.

ÖĞRENİME DEVAM EDERKEN SAĞLANAN BURS OLANAKLARI

Üniversitemizde verilmekte olan burslar, her yıl Burs Komitesi ve Üniversitemiz Yönetimince değerlendirilerek; yeni 

kontenjan, kapsam ve koşullar saptanabilir.  

Temel Geliştirme Yılı hariç, en az bir akademik yılı başarı ile tamamlayan, burssuz ya da kısmi burslu öğrencilerimiz, 

öğrenime devam ederken de yıllık burs desteğinden yararlanabilirler. Her akademik yılın sonunda, Sabancı 

Üniversitesi Burs Komitesi tarafından tüm öğrencilerin genel akademik başarısına göre belirlenen başarı seviyesini 

sağlamış olanlara, çeşitli kapsamlarda burs olanakları sunulabilir. 

Sakıp Sabancı Teşvik Bursu: Sakıp Sabancı Teşvik bursu yıllık olup, bu bursun; kontenjan, kapsam ve koşulları 

her yıl üniversite içinde duyurulur. Temel Geliştirme Yılı hariç, Sabancı Üniversitesi lisans programlarında en az 

bir akademik yılı, üstün başarı ile en az 30 SU kredisi kazanarak tamamlayan öğrencilerimize; başvuru olmaksızın, 

akademik yılın sonunda "akademik başarı" nedeniyle Sakıp Sabancı Teşvik bursu sağlanabilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi 

başarılı lisans öğrencilerine de başvuru üzerine “Sakıp Sabancı Teşvik Bursu”ndan yararlanma olanağı sağlanmıştır.
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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 320 TL'ye kadar kitap desteği ve 9 ay boyunca aylık 300 TL nakit 

ödemeyi kapsar.

Tenzile Erdoğan Bursu: Bu burs; isminin açıklanmasını istemeyen bir bağışçı tarafından verilmektedir. 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; Burs Komitesi’nce belirlenen 

ihtiyaç 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 600 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır.

Tüluğ Gökçetin Bursu: Bu burs; 2006 yılında kaybettiğimiz sevgili öğrencimiz "Tüluğ Gökcetin" anısına ailesi 

tarafından verilmektedir. Sabancı Üniversitesi lisans programı 2. sınıfında öğrenim görecek, genel not ortalaması 

en az 2.5 olan, Burs Komitesince belirlenen ihtiyaç sahibi 1 öğrenciye mezuniyetine kadar “Tüluğ Gökcetin 

Bursu” verilecektir. (GNO 2.50’in altına düşmesi durumunda öğrencinin burs durumu tekrar değerlendirilecektir.) 

Tüluğ Gökçetin Bursu; yıllık öğrenim ücretinin yarısından muafiyeti ve 9 ay süreyle ayda 500 TL nakit ödemeyi 

kapsamaktadır.

Aylık İhtiyaç Bursu: Akademik yıl içerisinde ilan edilen sürelerde, ihtiyaç bursu başvurusunda bulunan öğrenciler, 

Burs Komitesi tarafından uygun görüldükleri takdirde Aylık İhtiyaç Bursu’ndan yararlanabilirler. Karşılıksız ve ihtiyaç 

amaçlı olan Aylık İhtiyaç Bursu en fazla 9 ay süresince aylık nakit ödemeyi kapsar. Herhangi bir akademik yılda 

sağlanan aylık ihtiyaç bursu, söz konusu akademik yılda Burs Komitesi tarafından belirlenen süre için geçerlidir. 

Maddi gereksinimin devam etmesi durumunda; öğrencinin, her akademik yıl için ilan edilen sürelerde 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 yeni yerleşen burssuz ya da kısmi 

burslu öğrenciler arasından; en fazla ihtiyaç sahibi 3 öğrenciye DEVAK-Deloitte Eğitim Vakfı tarafından; her bir 

bursiyer için, lisans öğrencisine aylık 500 TL, hazırlık sınıfı öğrencisine aylık 400 TL, 12 ay süreyle burs verilecektir.
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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 325 TL burs 

verilecektir.

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” 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 ilişkinin kesilmesi,

• Temel Geliştirme Yılı ve programlar için belirlenen normal öğrenim süresinin aşılması. (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)

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

Kişi veya kurumlardan burs alıyorsanız;

Sabancı Üniversitesi dışındaki kişi veya kurumlardan alınan burs ve kapsamının Öğrenci Kaynakları Birimi’ne 

bildirilmesi gerekmektedir.

YURTLAR

YURTLAR

Odalar ve Olanaklar

• Yurt odalarımızda her öğrencimize ait internet hattı, wi-fi bağlantısı ve dahili kullanıma acık 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 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.

Engelli öğrenciler ise yurtlarda kendilerine özel olarak tahsis edilen odalarda, kapasite fazlası talep olmaması 

halinde, herhangi bir öncelik sırası gözetilmeden yerleştirilmektedir.

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

YURT BAŞVURULARI, 18 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE SAAT 10:00’DA BAŞLAYACAK OLUP, 21 AĞUSTOS 2016 

TARİHİNDE SAAT 22:00’DA SONA ERECEKTİR. YURT YERLEŞİMİ, TÜM BAŞVURULAR BİTTİKTEN SONRA 

YAPILMAKTADIR.

ÖNEMLİ: ÖSYM tarafından yerleştirilen yeni kayıtlı öğrencilerimizin, ilk sene yurt hakkından 

faydalanabilmeleri için; yurt başvurularını 21 Ağustos 2016 tarihi, saat 22:00’a kadar, Öğrenci Bilgi Sistemi 

üzerinden (bannerweb.sabanciuniv.edu) gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
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Kabul Edilen Yurt Başvuruları İçin Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler

• Yurt ücreti ve depozitosunun ödendiğini gösteren dekont,

• Yurt Yönetimi tarafından talep edildiği takdirde özel sağlık sorunları ile ilgili belge.

Yurt ücretleri ve ödeme koşulları ile ilgili bilgiler için kayıt kitapçığı ekinde bulunan “Diğer Ücretler” başlıklı dökümanı 

inceleyiniz.
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YURT ODALARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE OLANAKLARI

Mimari Bilgiler

Lisans öğrenci yurt odalarının özellikleri şunlardır;

Mimari Bilgiler

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

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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İletişim Bilgileri:

E-posta: yurtlar@sabanciuniv.edu
Faks: 0216 483 9095

Yurt Personeli İletişim Bilgileri 

A1-A2-B4-D1B Blok / Rezan Hasdemir / Ofis : A1-G034 
Tel: 0216 483 9926 E-posta: rezanh@sabanciuniv.edu

A3-A4 Blok / Serdar Önce / Ofis: A3-G008
Tel: 0216 483 9938  E-posta:serdaro@sabanciuniv.edu

A5-A6 Blok / Gamze Türkmen / Ofis: A6-G034
Tel: 0216 483 9927 E-posta: gamzet@sabanciuniv.edu

B8-B9 Blok / Şennur Erdoğan / Ofis: B8-G042
Tel: 0216 483 9934 E-posta: sennur@sabanciuniv.edu

B2-B5-F-G Binası / Mehmet Deveci / Ofis: B5-1034
Tel: 0216 483 9933 E-posta: mdeveci@sabanciuniv.edu

B1-B6-B7 Binası / Hakan Bilgin / Ofis: B7-G042
Tel: 0216 483 9936 E-posta: hakanbilgin @sabanciuniv.
edu

B10-B11-B3-D1A Binası / Banu Öney / Ofis : B10-G038
Tel: 0216 483 9955 E-posta: boney@sabanciuniv.edu

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: http://dorm.sabanciuniv.edu
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ENGELLİ ÖĞRENCİ DESTEĞİ

Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi (BAGEM) çatısı altında yer alan Engelli Öğrenci Destek Birimi, “Özel 

Gereksinimli Öğrencilerin” Üniversite tarafından sunulan tüm hizmet ve olanaklara erişimlerini sağlayabilmek için 

gerekli koordinasyonu sağlamaktadır.

Birimin sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek için BAGEM- Engelli Öğrenci Destek Birimi'ne başvurarak engellilik 

durumunuzu beyan etmeniz gerekmektedir. Birim sorumlusu sizi en kısa zamanda görüşmeye davet ederek bireysel 

gereksinimleriniz doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için ilgili kişi veya birimleri bilgilendirecek ve 

takibini yapacaktır.

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 Engelli Öğrenci Destek Birimi sorumlusuna başvurmanızı öneririz. 

Telefon: 0216 483 9299

E-posta: dss@sabanciuniv.edu

Web: 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 Masasına 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

Detaylı bilgi için: www.sabanciuniv.edu∏Aday Öğrenciler∏Üniversiteye Kayıt∏Yeni Kayıt-Sağlıkla İlgili Yapılacaklar

KAMPÜSTE YAŞAM

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 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 çekirdekleri ve dönem içecekleri bulunmaktadır.

Yurt bölgesi, havuz çevresinde, ayrıca 3 ayrı cafe hizmet vermektedir. Piazza Cafe'de zengin ızgara, makarna ve 

burger çeşitleri ayrıca yöresel kahveler ve tatlı çeşitleri mevcuttur. Köpüklü Kahve'de salata ve sandviç çeşitleri, 

waffle, hot dog ve özel köpüklü kahve mevcuttur. Pigastro Cafe'de ise; döner, ızgara ve tost çeşitleri, salad bar 

mevcuttur.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi binasındaki “Fasshane” adındaki kantinde; salata ve sandviç çeşitleri, tatlı ve 

içecek alternatifleri sunulmaktadır.

Shuttle durağında; “Inn Cafe” büfe konsepti ile hizmet vermektedir. 

Göl kenarında; “Şima Cafe “ zengin mönüsü ile a’la carte servis hizmeti vermektedir.

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

otomatlarından 24 saat boyunca yararlanabilirsiniz.

Konuyla ilgili bilgi için:

Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Telefon: 0216 483 99 11/12

Fax: 0216 483 90 05

Web: suticket.sabanciuniv.edu
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ULAŞIM (SHUTTLE) HİZMETLERİ

Sabancı Üniversitesi’ne günün farklı saatlerinde farklı noktalardan ulaşım sağlanmaktadır. Shuttle saatleri, kalkış 

noktaları ve durakları ile ilgili bilgiye web sitemizin (www.sabanciuniv.edu) ana sayfasında bulunan “Ulaşım” 

başlığından ulaşabilirsiniz.  

Ayrıca İETT Otobüs seferleri hafta içi belli saatlerde karşılıklı Kartal Metro'dan yapılmaktadır. 

Detaylı bilgi için: www.sabanciuniv.edu∏İletişim∏Ulaşım∏Ring Seferleri

E-posta: ulasim@sabanciuniv.edu

Telefon: (0216) 483 91 82

ÇÖZÜM MERKEZİ

Kampus dahilinde giderilmesi gereken tüm sorunları, en kısa sürede ve en etkili şekilde çözmek prensibiyle kurulan 

Çözüm Merkezi'ne tek bir numara (9988) ile ulaşabilir, çağrı açtırabilirsiniz. Çözüm Merkezi, sorunu kayıt altına 

alarak anında çözüme kavuşturur veya ilgili birimlere aktarıp takip ederek 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 değişimi haftalık planlarını Temizlik Hizmetleri iç web sitesinden 

görebilirler.

E-posta: temizlik(housekeeping)@sabanciuniv.edu

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

GÜVENLİK HİZMETLERİ

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

acil durumlarda kampus 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.

(Acil güvenlik: 5555)

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

E-posta: guvenlik@sabanciuniv.edu

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

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

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

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. 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.

Detaylı bilgi için: 

mysu.sabanciuniv.edu/tr/op/termostatik-radyator

mysu.sabanciuniv.edu/tr/op/oda-termostadi
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Üniversiteye ilk kayıtlar hakkında sorularınıza Öğrenci Kaynakları Birimi’nden yardım alabilirsiniz.

Üniversiteye ilk kayıtlarda ihtiyacınız olabilecek telefon numaraları:
(Şehir dışından aramalar için Alan Kodu: 0 216)

Üniversite’ye Kayıtlar

483 90 70

483 90 58

483 90 52

Ders Kayıtları

483 90 37

483 90 32

483 90 84

483 90 23

Ücretler-Burslar           483 90 31

483 90 65

TGY-İngilizce Muafiyet Belgeleri
483 93 61

Askerlik
483 93 61 

Yurtlar
483 99 26/ 27/ 29/ 33/ 34/ 36/ 38/ 55

Sağlık Merkezi 
(Kan testi raporları ve akciğer filmi için) 483 99 48/25/46

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. 

KAYIT İLETİŞİM BİLGİLERİ

33

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.

Firma 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

9923 / 9925     
ACİL: 6666

Güvenlik  
G4S

İşletme Binası Giriş
Hafta içi (Ofis): 08:30-17:00
Hergün-Diğer bölümler: 24 Saat

9459
3565

Çağrı Merkezi 
Mercom

BM Binası Giriş
Hafta içi: 08:30-23:30 
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: 08:30-22:00 
9489
9492

Yemek Hizmeti (Kafeterya) 

Turkaş 
Üniversite Merkezi Giriş

Her gün: 07:30-10:30
               12:00-15:00
               18:00-20:30 

9472
3648

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: 09:00-16:00

9477

Kopya Merkezi/
Cemil Baskı Çözümleri

Üniversite Merkezi Giriş
Hafta içi: 08:30-16:45
Cumartesi: 09:00-16:30 
Pazar: 09:00-19:30

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: 09:30-17:30

9913

HİZMET VEREN FİRMALAR
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Gift Shop / SUMED Üniversite Merkezi Giriş Haftaiçi : 11:00-17:00 2050

Foto Kabin / BRK Üniversite Merkezi Giriş Sürekli             

Yiyecek İçecek 
Otomatları / VR

Kampüs Genel Sürekli 3678

Cafe / Fasshane SSBF 1. Kat
Hafta içi: 06:00-22:00

Cumartesi: 06:00-18:30
3090

Cafe / Inn Shuttle kalkış alanı

Hafta içi: 08:00-21:00

Cumartesi: 09:00-19:00

(13.06.2016-26.09.2016 

tarihlerinde kapalı)

2060

Cafe /
Köpüklü Kahve  

Yurtlar Bölgesi 
D1 A 
Binası

Hergün: 07:30-03:30 9941 / 4325

Cafe  / Piazza  Yurtlar Bölgesi
D1 A 
Binası

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

Cafe  / Pigastro Yurtlar Bölgesi 
D1 A 
Binası

Hergün: 08:00-03:00 4328 / 4335

Cafe  / Starbucks Üniversite Merkezi 1.kat
Hafta içi: 07:00-22:00
Pazar: 11:00-18:30

3759

Cafe / Şima Göl Yanı
Hafta içi : 10:30-22:30
Ctesi-Pazar: 10.00-22.00

3760

Otobüs Servisleri

Sabancı Üniversitesi’ne, Kadıköy ve Taksim’den olmak üzere iki noktadan ulaşım sağlanmaktadır. Otobüs saatleri, 

kalkış noktaları ve durakları ile ilgili bilgiye web sitemizin (www.sabanciuniv.edu) ana sayfasında bulunan “Ulaşım” 

başlığından ulaşabilirsiniz.

E-5 İstikametinden Gelinirse

Tuzla sapağından giriniz ve İçmeler köprüsünden yukarı doğru devam ediniz. Aydınlı-Orhanlı istikametinden sonra 

Deri Sanayi Bölgesi ve Jandarma Komutanlığı'nı geçiniz. Hiçbir yöne sapmadan Orhanlı Köprüsü'ne kadar gidiniz. 

Orhanlı Köprüsü'nden sonra sağa dönüp ikinci ışıklara kadar gidiniz.

Otobandan Gelinirse

Şekerpınar - Çayırova otoban çıkışından sonra gişede ödeme yaptıktan sonra ilk sağa giriniz. 100 metre ileride BP 

ve Shell Benzin istasyonlarını göreceksiniz. Shell’den sağa dönünüz. Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Mermerciler 

Sitesini de geçtikten sonra sağınızda göreceksiniz.

KAMPÜS İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: (0216) 483 9000 

Faks: (0216) 483 9005

Adres: Sabancı Üniversitesi Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No: 27 34956 Tuzla-İstanbul 

KAMPÜS ULAŞIM BİLGİLERİ
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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

G
rafikaSU

 0
7.20

16


