SABANCI TAM ZAMANLI
MBA PROGRAMI
BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Başvuru Adımları
Sabancı MBA programına başvuru:
1- Elektronik (online) başvuru
2- Mülakat aşamalarından oluşur.
Başvurunuzu eksiksiz olarak gerçekleştirmek için, aşağıdaki adımları izleyebilir ve bu dökümanın
sonunda yer alan evrak listesi üzerinden kontrol yapabilirsiniz.
Sorularınız için 0216 483 9671 veya mba@sabanciuniv.edu e-mail adresiyle kontağa geçebilirsiniz.
1. ADIM: Online başvuruyu doldurmadan önce bu dökümanın tamamını dikkatlice okuyunuz.
2. ADIM: Başvuru için gerekli “başvuru evrakları kontrol listesi” kısmını kontrol ediniz
(Sayfa 3).
3. ADIM: 3.Sayfada yer alan başvuru belgelerinizi tamamladıysanız, online başvuru formuna
gidiniz. Online başvuru formuna için tıklayınız.
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1) Akademik Test Skoru
(Aşağıda belirtilen akademik test skorlarından herhangi biri başvuru için zorunludur)
•

Graduate Management Admission Test (GMAT):
Bu test tüm dünyada GMAC tarafından yapılır.
Daha fazla bilgi için http://www.mba.com/global/the-gmat-exam.aspx
VEYA

•

Graduate Record Examinations (GRE):
Bu test tüm dünyada ETS tarafından yapılır.
Daha fazla bilgi için http://www.ets.org/gre
VEYA

•

ALES:
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim
Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538
sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim
görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim
planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt
dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların
kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
Daha fazla bilgi için http://www.osym.gov.tr/TR,8852/hakkinda.html

Program /SINAV

GMAT

GRE

ALES

MBA

500 (minimum)

153 Q (minimum)

70 (minimum)

GMAT: En az 500 veya
GRE: Sayısal en az 153(Quantitative) veya
ALES, e-ALES : Eşit Ağırlıklı en az 70
**GMAT, GRE ve ALES sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.
** GMAT veya GRE veya ALES sınavlarından herhangi biri zorunludur. Eğer başvuru öncesinde
GMAT/GRE veya ALES sınavını almadıysanız, başvurunuzda sınavı alacağınız tarihi belirtmeniz
gereklidir. Ancak bursunuz, GMAT/GRE veya ALES sınavınızı almadan değerlendirilmez. Başvuruda
skorların kopyasını (Test Taker Copy) teslim etmeniz yeterlidir. Ancak kabul aldığınız takdirde,
orijinal belgeyi teslim etmek zorunludur.
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** GMAT/GRE/ALES skorunuz ile birlikte TOEFL IBT (veya diğer yabancı dil) skorunuzu da teslim
ederek başvuru yapmanızı tavsiye ederiz.
** GMAT/GRE ve TOEFL testlerinin gönderimi için kurum kodumuz 7100’dür.
2) Yabancı Dil Yeterlilik Test Skoru
(Aşağıda belirtilen yabancı dil test skorlarından herhangi biri başvuru için zorunludur):
•

Test of English as a Foreign Language (TOEFL):

Bu test tüm dünyada ETS tarafından yapılmaktadır. Başvurularda sadece TOEFL IBT skoru
kabul edilmektedir. Daha fazla bilgi için http://www.ets.org/toefl
VEYA
•

KPDS, UDS, YDS/e-YDS (http://www.osym.gov.tr),

•

YÖKDİL (http://yokdil.yok.gov.tr/) sınavlarından herhangi biri
VEYA

•

PTE (http://pearsonpte.com/),

•

CAE (http://www.cambridgeenglish.org/tr/exams/advanced/),

•

CPE (http://www.cambridgeenglish.org/tr/exams/proficiency/) sınavlarından herhangi biri
VEYA

•

Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı

TOEFL IBT*
83

UDS, KPDS, YDS, e-YDS,
YÖKDİL
69

CPE*

CAE*

PTE*

C

B

56

**TOEFL IBT ve PTE Akademik 2 yıl, KPDS/UDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavları 5 yıl, CAE ve
CPE 3 yıl geçerlidir.
**TOEFL IBT, PTE, CAE veya CPE sınavlarından herhangi birinin Türkiye’de alınıyor olması
durumunda, sınavın devlet kurumunda alınmış olması zorunludur. Özel test merkezlerinde alınan
TOEFL IBT, PTE, CAE veya CPE kabul edilmemektedir.
** Yukarıdaki dil skorlarından herhangi biri bulunmayan adaylar, Sabancı Üniversitesi İngilizce
Yeterlilik sınavından geçerli skoru almaları koşuluyla kabul alabilir. Dil sınavı, Sabancı Üniversitesi
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Yönetim Bilimleri Enstitüsü tarafından verilir ve tarihler ile ilgili bilgilendirmeler Yönetim Bilimleri
Enstitüsü tarafından yapılır.
** Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerinin üzerinden 2 sene geçmemiş olması koşuluyla, dil
yeterlilik belgesinden muaftır.
**Başvurularda fotokopiler kabul edilmektedir, ancak kesin kayıtlarda evrakların orijinalini teslim
etmeniz zorunludur.
BAŞVURU EVRAKLARI KONTROL LİSTESİ
Başvuru evraklarınızın eksiksiz olduğundan emin olmak için, aşağıdaki kontrol listesinden
faydalanabilirsiniz.

 Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet mektubu
 Detaylı CV
 Mümkünse, lisans derecesini tamamlamış adaylardan diploma fotokopisi veya mezuniyet
belgesi, lisans eğitimi devam eden adaylardan mezun olabilir belgesi

 Resmi Transkript : Kapalı zarf içerisinde ilgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri
tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge

 TOEFL veya yukarıda belirtilen dil sınavı skorlarından herhangi biri (Minimum skorlar ve
geçerlilik tarihleri için Sayfa 3’e bakınız)

 GMAT veya GRE veya ALES skoru (Geçerlilik tarihi için Sayfa 2’ye bakınız)
 İki adet Referans Mektubu: Online başvuru sistemine yüklenmelidir.
Referans mektubu için, online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt
edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler, bu e-maildeki linke
tıklayarak referans yazmalıdır.

 1 adet vesikalık fotoğraf
Yukarıda belirtilen tüm evraklar tam olmalıdır.
Başvurunuz süresince herhangi bir sorun yaşarsanız, Didem Kocaer ile iletişime geçebilirsiniz:
didem. kocaer@sabanciuniv.edu
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