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Başvuru Adımları  
 

Sabancı Finans Yüksek Lisans (MiF) programına başvuru:  

1- Elektronik (online) başvuru   

2- Dökümanların hazırlanarak posta yoluyla veya elden Sabancı Yönetim Bilimleri Enstitüsü’ne 

iletilmesi  

3- Mülakat aşamalarından oluşur.  

Başvurunuz; online başvuruyu gerçekleştirip, arkasından başvuru evraklarınızı Yönetim Bilimleri 

Enstitüsü’ne posta yoluyla veya elden teslim ettiğinizde tamamlanmış kabul edilmektedir.  

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 mif@sabanciuniv.edu e-mail adresiyle kontağa geçebilirsiniz.   

1. ADIM: Online başvuruyu doldurmadan önce bu dökümanın tamamını dikkatlice okuyunuz.  

2. ADIM: Başvuru için gerekli “başvuru belgeleri” listesini kontrol ediniz (Sayfa 3).  

3. ADIM: 3.Sayfada yer alan “başvuru belgeleriniz”i tamamladıysanız, online başvuru formuna 

gidiniz. Online başvuru formuna için tıklayınız.   

4. ADIM: Online başvurunuzu tamamladıktan sonra, Sabancı Finans Yüksek Lisans başvuru web 

sayfasında yer alan (Başvuru süreci bölümü) online taahhütnameyi çıktı alarak imzalayınız ve başvuru 

belgelerinizin kopyalarına ekleyiniz. Tahahhütname için tıklayınız.  

5. ADIM: Başvuru belgelerinizin bir arada bulunduğu bir başvuru dosyası oluşturun. Bu dökümanın 

3.sayfasında başvuru için gerekli evraklar listesini bulabilirsiniz. Başvurunuzu aşağıdaki adrese posta 

yoluyla veya elden teslim edebilirsiniz:   

     

   

Ekin Basat  

Sabancı Üniversitesi  

Orta Mah. Üniversite Caddesi     

Orhanlı, Tuzla 34956     

İstanbul       

 

 

 

 

Başvurunuz, başvuru paketiniz bize eksiksiz olarak ulaştığında 
tamamlanmış olacaktır. 

 

mailto:mif@sabanciuniv.edu
https://admission.sabanciuniv.edu/suwebadm/usop/registration.do?ts=new
http://som.sabanciuniv.edu/sites/som.sabanciuniv.edu/files/pictures/applproc_mba-2014-2015.taahhut.pdf
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GEREKLİ TEST SKORLARI 
Test skorları, adayların kabul sürecinden önemli bir rol oynamaktadır. Adaylardan aşağıdaki test skorları ile başvuru yapmaları 

beklenmektedir:  

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 ve aday TOEFL skorunu Türkiye’de aldıysa/alacaksa mutlaka bir devlet 

kurumunda almış olmalıdır.  

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 2 yıl, KPDS/UDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavları 5 yıl, PTE Akademik 2 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.   

Başvuru Koşulları: 

TOEFL testlerinin gönderimi için kurum kodumuz 7100’dür.  

Dil Yeterlilik Koşulları  
Bu belgede belirtilen geçerlilik tarihine ve minimum skora sahip yabancı dil yeterlilik belgeleri ile başvurabilirsiniz. Başvurularda 

fotokopiler kabul edilmektedir, ancak kesin kayıtlarda evrakların orijinalini teslim etmeniz zorunludur.  

 

TOEFL IBT* 

 

UDS, KPDS, YDS, e-

YDS, YÖKDİL 

CPE* CAE* PTE* 

83 69 C B 56 

Yukarıdaki dil skorlarından herhangi biri bulunmayan adaylar, Sabancı Üniversitesi İngilizce Yeterlilik sınavından geçerli skoru almaları 

koşuluyla kabul alabilir. Dil sınavı, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Enstitüsü tarafından verilir ve tarihler ile ilgili 
bilgilendirmeler Yönetim Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılır.  

*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.   

**Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerinin üzerinden 2 sene geçmemiş olması koşuluyla, dil yeterlilik belgesinden muaftır.  

BAŞVURU EVRAKLARI KONTROL LİSTESİ  
 

Başvuru paketiniz Sabancı Yönetim Bilimleri Enstitüsü’ne ulaşmadığı sürece, başvurunuz 

tamamlanmış sayılmaz. Başvuru evraklarınızın eksiksiz olduğundan emin olmak için, aşağıdaki 

kontrol listesinden faydalanabilirsiniz.  

 

 İmzalı taahhüt belgesi. Online taahhüt belgesi için, tıklayınız.  

 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   

http://www.ets.org/toefl
http://www.osym.gov.tr/
http://yokdil.yok.gov.tr/
http://pearsonpte.com/
http://www.cambridgeenglish.org/tr/exams/advanced/
http://www.cambridgeenglish.org/tr/exams/proficiency/
http://som.sabanciuniv.edu/sites/som.sabanciuniv.edu/files/pictures/applproc_mba-2014-2015.taahhut.pdf
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 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 2’ye bakınız)  

 İki adet Referans Mektubu: Kapalı zarf içerisinde ya da online  

 1 adet vesikalık fotoğraf  

Yukarıda belirtilen tüm evraklar başvuru paketinde bulunmalıdır.  

 

Başvurunuz süresince herhangi bir sorun yaşarsanız, Ekin Basat ile iletişime geçebilirsiniz: 

ekinbasat@sabanciuniv.edu  

mailto:ekinbasat@sabanciuniv.edu

