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Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

ACELE
Sayı   : 79508372-304.01/
Konu : Sabancı Vakfı Üniversiteye Giriş Bursu

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Sabancı Vakfı tarafından ekte verilen şartları sağlayan Üniversitemiz öğrencilerine sekiz burs 
kontenjanı tahsis edilmiştir. Burs şartları, genel kurallar, broşür ve poster örnekleri yazı ekinde yer 
almaktadır. Burs başvuruları 23 Ekim 2020 tarihine kadar www.e-bursum.com web sitesinden 
alınacaktır.

Öğrencilere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

e-imzalıdır
Prof.Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN

Rektör Yardımcısı

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

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

Tarih ve Sayı: 28/09/2020-E.114680



Sabancı Vakfı Üniversiteye Giriş Bursu başvuruları www.e-bursum.com web sitesinden 

23 Ekim 2020 tarihine kadar alınacaktır.

Sabancı Vakfı Üniversiteye Giriş Bursu Şartları:

2020 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 475

**SAY Puanı 475

    EA Puanı 430

    SÖZ Puanı 410

*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 ).

-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, 

a) Sınıf dönem tekrarı yapan

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

c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren

d) 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 )

e) Disiplin cezası alan

f) Tutuklanan

g) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan 

h) Tam zamanlı çalışan

bursiyerlerin bursu kesilir.

-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. 

a) Bursiyerlere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi

b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi

c) 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 )

d) 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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