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1- Vakfımız Üniversiteye Giriş Bursu kapsamında üstün başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan 
öğrencilere öğrenimleri süresince karşılıksız eğitim desteği sağlamayı amaçlayarak, Üniversiteniz 
öğrencileri için 8 adet Burs Kontenjanı ayırmış bulunmaktadır. Vakfımızın sağladığı bursların 
kriterleri ve uygulama esasları, ekte sunduğumuz duyurularda açıklanmıştır. 

Yerleştirme puan türü itibariyle başvuru taban puanları ve bu puan türlerine ayırdığımız burs 
kontenjanları aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen bu kontenjan sayısı içerisinde kalınmalıdır. 2021 yılı 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, yerleştirme puan türü itibariyle, 0,12’li yerleştirme puanı 
dikkate alınarak aşağıda belirtilen en az yerleştirme puanı (ek puan hariç) alan ve maddi desteğe 
ihtiyacı olan öğrenciler Sabancı Vakfı Bursu alabilirler: 

 Puan Türü En Az Puan Kontenjan 
* SAY Puanı 420  4 
** SAY Puanı 420  1 

EA Puanı 380  2 
SÖZ Puanı 380  1 

* 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 

www.e-bursum.com web sitesi üzerinden alınacak burs başvurularının değerlendirilmesi, mülakatla 
seçimlerin birlikte yapılması konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.  

1.1. Burslarımızın üniversiteniz web sayfasında duyurulması, mümkünse üniversitenize yeni 
yerleşen öğrencilere mailing olarak gönderilmesi ve son başvuru tarihi olan 22 Ekim 2021’e 
kadar görünür olmasının sağlanması 

1.2. Koşulları sağlayan ve başvuru yapmak isteyen adaylara sizlere e-posta ve mektubumuz ekinde 
gönderilen burs görsellerin paylaşılması ve www.e-bursum.com web sitesi adresine başvuru için 
yönlendirilmesi 



 

2- Vakfımız, ayrıca her yıl, aşağıda belirtilen gruplardaki öğrencilere de burs sağlamaktadır. Bu 
gruplardan birinde yer alan ve Üniversitenize yerleştirilen öğrenciler Vakfımız tarafından belirlenerek 
takibi yapılmak üzere daha sonra Üniversitenize bildirilecektir.  

 Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilin sınırları
içerisinde ortaöğrenimini tamamlayarak YKS’de yerleştirme puanı sıralaması açısından en üst
sıralamada olan her il'den birer öğrenci

 Engelli Öğrenciler Bursu: Görme, ortopedik ve işitme engelli gruplar içerisinde olup, YKS’de
yerleştirme puanı sıralaması açısından her gruptan en üst sıralamada yer alan beşer öğrenci

 Başarı Bursları: Sabancı ailesi veya herhangi bir ferdinin adını taşıyan bazı okullarından
mezun olarak YKS sonucuna göre yapılan yerleştirmede okul nezdinde üstün başarı gösteren
öğrenciler

3- www.e-bursum.com web sitesi üzerinden alınan başvurulara göre tarafınıza iletilen ve Üniversiteniz 
Burs Komitesince de onaylanarak Vakfımıza bildirilen tüm öğrencilerin (başarı bursları ile engelli 
öğrenciler ve kalkınmada öncelikli iller bursu alanlar hariç) başka bir kurumdan burs almadıklarına 
(Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan burslar da dahil) ilişkin beyanlarının burs başlamadan önce onay 
formu alınarak üzerinde mutlak surette belirtilmiş olması sağlanmalıdır. Yanlış beyan tespiti sonucu 
burs iptali söz konusu olduğunda bu beyanın alındığı varsayılacaktır. Ayrıca kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin mevzuata uygun şekilde öğrencilerin başka kurumdan burs almadıklarının kontrolü 
için gerektiğinde burs veren diğer kurumlarla paylaşılacak listede yer almasına muvafakat ettiğine dair 
öğrenci beyanlarının da alınması sağlanmalıdır. 

4- Halen burs programımızda yer alan üniversiteniz öğrencisi bursiyerlerimize 2021-2022 ders yılı güz 
döneminde yapılacak burs ödemelerine esas olmak üzere başarı, disiplin, kayıt, başka kurumdan burs 
alma, tam zamanlı çalışma durumlarına ilişkin bilgiler önceki dönemlerde olduğu gibi yine internet 
üzerinden iletilecektir. (20 Eylül tarihinden itibaren internet girişleri için sistem açık olup, üniversiteniz 
kayıt yenileme ve ders onaylarının tamamlanmasını takiben kapatılacaktır.) 

5- Mevcut bursiyerlerimiz arasında öğrenci değişim programında alınan derslerin denkliğinin 
bulunmaması vb. nedenlerle eğitimini normal öğrenim süresinde tamamlayamayanlar için ek bir dönem; 
ayrıca çift anadal / yan dal yapmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayan bursiyerler için de en fazla iki 
dönem burslarını devam ettirme kararını almış ve tarafınıza bildirmiştik.  

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



 
2020-2021 eğitim yılı sonunda mezun olması gerekip olamayan mevcut bursiyerlerin COVID-19 salgını 
ya da yaşanan afetler (yangın, sel vb.) nedeniyle kendisinin ya da aynı evde yaşayan aile bireylerinin 
(anne, baba, kardeş) sağlığının etkilenmesi, aynı evde yaşayan aile bireylerinin vefat etmesi gibi kabul 
edilebilir ve belgelenebilir gerekçeler sunması halinde en fazla 1 dönem daha bursunun devam 
ettirilmesi kararı aldık. Mevcut bursiyerlerin takipleri Üniversitenizce yapılırken bu durumları göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
 
Müşterek çalışmamızda göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür ederiz. 
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