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ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Sabancı Vakfı tarafından ekte verilen şartları sağlayan Üniversitemiz öğrencilerine sekiz burs kontenjanı tahsis 
edilmiştir. Burs şartları, genel kurallar, broşür örneği yazı ekinde yer almaktadır. Burs başvuruları 22 Ekim 2021 tarihine 
kadar www.e-bursum.com web sitesinden alınacaktır. 

Öğrencilere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Prof.Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN
Rektör Yardımcısı

Ek:
1- Burs Başvuru Şartları ( 1 Sayfa )
2- Burs Genel Kurallar ( 2 Sayfa )
3- Broşür ( 2 Sayfa )

Dağıtım:
Ceyhan Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanlığına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
Kozan İşletme Fakültesi Dekanlığına
Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
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SABANCI VAKFI’NDAN YENİ ÜNİVERSİTELİLERE

 KARŞILIKSIZ 

BURS
BAŞVURULAR E-BURSUM.COM WEB SİTESİNE YAPILACAKTIR

sabancivakfi.org facebook: sabanci.vakfi twitter: SabanciVakfi instagram: sabancivakfi youtube: Sabancivakfi

BUGÜNE KADAR 50.000’DEN FAZLA 
BURS VEREN SABANCI VAKFI, 

HER YIL 1.500’E YAKIN ÖĞRENCİYE 
BURS SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR.
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Sabancı Vakfı tarafından belirlenen “Kalkınmada Öncelikli 
İller”de, yerleştirme puanına göre “İl Birincisi” olup, yurt içindeki 
devlet üniversitelerine veya burslu olarak vakıf üniversitelerine 
yerleştirilen 15 öğrenci

“Görme, Ortopedik ve İşitme Engelli” olup, yurt içindeki devlet 
üniversitelerine veya burslu olarak vakıf üniversitelerine en üst 
sıralamada yerleştirilen her engel grubundan 5 olmak üzere, 
toplam 15 öğrenci

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda tablodaki 
üniversitelere aşağıdaki puan türleri ve en az yerleştirme puanları 
ile kayıt yaptıran öğrenciler Sabancı Vakfı Bursu için 
www.e-bursum.com web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

Sayısal (SAY) Puanı: 420    
Sözel (SÖZ) Puanı: 380
Eşit Ağırlık (EA) Puanı: 380
Dil (DİL) Puanı: 430 

ÖSYM’den alınan 2021 YKS sonuçlarına göre aşağıdaki koşullara 
sahip öğrenciler Sabancı Vakfı tarafından tespit edilerek burs 
bağlanacaktır:

Ankara Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi*

Dokuz Eylül Üniversitesi*

Ege Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üni. - Cerrahpaşa*

Marmara Üniversitesi*

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

SAY

SAY

SAY

SAY

SAY

SAY

SAY

SAY

SAY

SAY

SAY

SAY

SAY

EA

EA

EA

EA

EA

EA

EA

EA

EA

SÖZ

SÖZ

SÖZ

SÖZ

SÖZ

SÖZ

SÖZ

DİL

DİL

DİL

DİL

* Bu üniversiteler için başvuru www.e-bursum.com üzerinden yapılmaktadır.

BURS TÜRLERİ VE KOŞULLARI ÜNİVERSİTELER VE PUAN TÜRLERİ
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Bursiyerler, www.e-bursum.com üzerinden alınacak başvurulara 
göre üniversitelerin burs komiteleri tarafından yapılacak 
değerlendirme ile adayların başarı durumları ve maddi desteğe 
olan ihtiyaçları esas alınarak belirlenmektedir.

Sabancı Vakfı Bursları, üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak 
verilmekte olup, geri ödeme veya mecburi hizmet yükümlülüğü 
içermez. Ancak mezun bursiyerler gönül borcunu ödemek için 
dilerlerse burs almakta olan öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak 
için mentorluk yapabilir.

Burs Türkiye’de tam zamanlı lisans öğrenimine kabul edilen 
T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir.

Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Sabancı Vakfı Bursu için 
www.e-bursum.com web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

Burslar normal öğrenim süresince devam eder. Hazırlık sınıfında 
okuyan öğrencilere en çok 1 ders yılı için burs ödenir.

Bursiyerin okul değiştirmesi durumunda, yeni öğretim kurumunun 
Sabancı Vakfı tarafından kontenjan tahsis edilen üniversitelerden 
biri olması şartıyla bursu devam eder. Bu durumda, önceden burs 
aldığı süre ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, 
yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

2021-2022 ders yılı için aylık burs tutarı 900₺’dir. 

Burs ödemeleri Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süresince 
öğrencinin banka hesabına havale edilir. 

Bursiyer seçimlerinin Ekim ayından sonraki aylara sarkması 
durumunda, yeni bursiyerlerin ilk ödemeleri en geç Aralık 
ayında ve geriye dönük ayları da kapsayacak şekilde yapılır.

Son başvuru tarihi 22 Ekim 2021'dir. Başvurular 
www.e-bursum.com web sitesi üzerinden yapılmaktadır.

BURS KAPSAMI BURS ÖDEMELERİ

SON BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
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Aşağıda belirtilen durumdaki öğrencilerin bursları kesilir:

Sabancı Topluluğu şirketlerinde Sabancı Vakfı’na tahsis edilen staj 
kontenjanları dahilinde bursiyerlere staj olanağı sağlanmakta olup 
buna ilişkin detaylı bilgiler her yıl Mart ayı başında üniversitelere 
gönderilmektedir.

Sınıfta kalan veya dönem tekrarı yapan

Okuldan kayıt sildiren, okulla ilişkisi kesilen, Sabancı Vakfı’nın 
onayını almaksızın öğretim kurumunu değiştiren

Sabancı Vakfı’ndan burs aldığı süre içinde başka bir kurum, 
kuruluş veya şahıstan aylık nakit yardımı şeklinde burs alan 
(Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi,  
engelli öğrencilere ve kalkınmada öncelikli il birincilerine 
verilen burslar hariç)

Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan

Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan 
veya dönem izni alan (Afet, pandemi, kaza, ağır hastalık 
gibi olağanüstü sebep nedeniyle öğrenimini donduran 
bursiyerin gerekçesini yazılı bildirmesi halinde bir yıl süre ile 
bursunu almaya devam eder)

Disiplin suçu işleyen / tutuklanan

Sabancı Vakfı tarafından istenen bilgi ve belgeleri 
zamanında iletmeyen

Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler 
dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapant

BURSİYERLERE STAJ OLANAĞI

BURSUN KESİLMESİ
Bursu kesilen öğrencilerden aşağıdaki koşulları sağlayan öğrencilerin 
bursları yeniden bağlanır:

Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilerek 
okula devam hakkı verilmesi

Sınıfta kalanların / dönem tekrarı yapanların, ertesi ders yılında / 
dönemde bir üst sınıfa / döneme geçmesi (ancak öğrenim 
süresince mazeretsiz olarak iki ders yılını tekrar etmek zorunda 
kalan bursiyere bir daha burs verilmez)

Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle Sabancı Vakfı’na 
zamanında iletilemeyen bilgi ve belgelerin sağlanması (öğrencinin 
bursunun kesilme süresinin bir dönemi aşmaması koşuluyla)

Yurt dışı öğrenci değişim programından yararlanan ve değişim 
programında aldığı derslerin denkliğinin bulunmaması vb. 
nedenlerle eğitimi normal öğrenim süresinde tamamlanamayan 
bursiyerin burs süresine ek bir dönem (yarıyıl) eklenir. Çift anadal / 
yan dal yapması halinde de öğrenim süresinin uzadığı durumlarda 
da burs süresine en fazla iki dönem (yarıyıl) eklenir.

İSTİSNAİ HALLER VE BURS İÇİN 
YENİDEN HAK KAZANMA
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Sabancı Vakfı Üniversiteye Giriş Bursu başvuruları www.e-bursum.com web sitesinden 

22 Ekim 2021 tarihine kadar alınacaktır.

Sabancı Vakfı Üniversiteye Giriş Bursu Şartları:

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, yerleştirme puan türü itibariyle, 0,12’li 

yerleştirme puanı dikkate alınarak ( ek puan hariç ); maddi desteğe ihtiyaç duyan 

aşağıda belirtilen şartları sağlayan T.C. uyruklu I.öğretim öğrencileri başvurabilirler.

Puan Türü En Az Puan

*SAY Puanı 420

**SAY Puanı 420

    EA Puanı 380

    SÖZ Puanı 380

*İlgili puan türü ile yerleşilen ve öğrenim süresi hazırlık hariç 4 ya da 5 yıl olan 

bölümler

**İlgili puan türü ile yerleşilen ve öğrenim süresi hazırlık hariç 6 yıl olan tıp bölümü
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Genel Kurallar

-Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı 
olmak gerekir.

-Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez ( Kredi ve Yurtlar 
Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç ).

Sabancı Vakfı Bursu Süresi ve Devam Koşulları

-Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır ( 2 yarıyıl ).

-Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal 
öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine 
eklenir.

 -Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur, izinli geçirilen süreler normal öğrenim 
süresine sayılmaz.

-Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların 
bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak 
uygulanır.

-Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, 

* Sınıf dönem tekrarı yapan

* Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını 
almadan öğretim kurumu değiştiren 

* Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren

* Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Sabancı Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme 
şeklinde burs alan ( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen 
burslar hariç )

* Disiplin cezası alan

* Tutuklanan

* Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan 

*Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan

*Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan 
(Engelli Öğrenciler ve Kalkınmada Öncelikli İller Bursu alan öğrenciler hariç)

* Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan ( staj dışında )

 bursiyerlerin bursu kesilir.

-Afet, deprem, pandemi, kaza, ağır hastalık gibi olağanüstü sebepler nedeniyle öğrenimini dondurmak 
durumunda kalan bursiyerin kayıt dondurmaya sepep olan gerekçesini yazılı bildirmesi halinde bir (1) 
yıl süre ile bursunu almaya devam edebilir.

-Bursun kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakıf’a iletilmesi üzerine yürürlüğe 
konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.  

Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır. 
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* Bursiyerlere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi

* Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi

* Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme 
geçmesi ( öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda 
kalanlar hariç )

* Öğrenci değişim programında alınan derslerin denkliğinin bulunmaması vb. nedenlerle eğitimin 
normal öğrenim süresinde tamamlanamadığı durumlarda bu bursiyerler için ek bir dönem; ayrıca çift 
anadal / yan dal yapmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayan bursiyerler için de en fazla iki dönem 
bursları devam ettirilir.
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