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BAŞVURU BASAMAKLARI 

 
Lütfen başvurunuzu tamamlamak için aşağıda açıklanan adımları tamamlayın. Online 

başvurunuzu son başvuru tarihine kadar tamamlamanız gerekmektedir. 

 
 

Ayrıntılı bilgi için Sabancı Üniversitesi Kayıt Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz (0216 483 9093 

ya da elif.tanrikut@sabanciuniv.edu) 
 

ADIM 1. Online başvurunuya başlamadan önce bu dokümanı dikkatlice okuyunuz. 

 

ADIM 2. Bu dokümanın 3. sayfasında bulunan Başvuru Belgeleri listesini dikkatle 

inceleyiniz. 

 

ADIM 3. Bütün başvuru evraklarınız hazır olduğunda online başvurunuzu 

gerçekleştirebilirsiniz. Online başvuru sayfasına ulaşmak için bu linki tıklayınız: Online 

 başvuru sayfası 

mailto:elif.tanrikut@sabanciuniv.edu
https://admission.sabanciuniv.edu/?ts=new
https://admission.sabanciuniv.edu/?ts=new


 

 

 

 

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAV SONUCU GEREKLİLİĞİ 

 

 Kabul edilen İngilizce yeterlilik sınavları ve taban puanları aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. Başvuru sırasında sınav sonuç belgesinin kopyasının teslim edilmesi 

yeterlidir; ancak kayıt sırasında belgenin aslı teslim edilmelidir. Sınavların geçerlilik 

süresi şöyledir: YDS, YÖKDİL 5 yıl; CPE, CAE 3 yıl; TOEFL, PTE 2 yıl. 

 

TOEFL IBT* YDS, e-YDS, 
YÖKDİL, e-YÖKDİL 

CPE* CAE* PTE* 

83 69 C B 56 

 

 Yukarıdaki tabloda belirtilen sınavlardan birine ait puanı bulunmayan adaylar, Sabancı 

Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler. Sınav tarihlerine web sitemizde 

bulunan Başvuru Süreci sayfasından ulaşabilirsiniz: 

https://sbs.sabanciuniv.edu/tr/profesyoneller-icin-mba/basvuru-sureci 
 

 

* Eğer TOEFL-IBT, CPE, CAE ya da PTE sınavlarına Türkiye’de girilecekse, sınav merkezi 

bir devlet üniversitesi binası olmak zorundadır. Özel sınav merkezlerinde girilen sınavların 

sonuçları kabul edilmeyecektir. 

 

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerinden sonra 2 yıl içinde bir yüksek lisans 

programına kabul alıp kayıt olmaları halinde, İngilizce yeterlilik sınav sonucu gerekliliğinden 

muaf tutulacaktır. Mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalıdır. 

 
 

 Eğer kabul edilirseniz; TOEFL-IBT test sonucunuzu ETS yoluyla göndermenizi rica 

ederiz. Kurum kodumuz: 7100. 

https://sbs.sabanciuniv.edu/tr/profesyoneller-icin-mba/basvuru-sureci


 

 

 

 
 

BAŞVURU BELGELERİ KONTROL LİSTESİ 

 
Lütfen aşağıdaki başvuru belgeleri listesinde bulunan bütün belgeleri başvuru sistemine 

eklediğinizden emin olun. Online başvurunuzu son başvuru tarihine kadar tamamlamanız 

gerekmektedir. 

 

 Niyet mektubu (İngilizce): Kişisel ve profesyonel amaçlarınızı ve neden ilgili programa 
başvurduğunuzu anlatan niyet mektubu. (Online başvuru sisteminde “Documents” 

kısmına eklenmesi gerekir.) 

 Özgeçmiş (İngilizce): İş deneyimi konusunda ayrıntılı bilgi veren özgeçmiş. (Online 

başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmesi gerekir.) 

 Lisans diplomasının fotokopisi*: Lisans diplomasının fotokopisi ya da e-devlet 

üzerinden alınmış barkodlu yüksek öğretim mezun belgesi. (Online başvuru sisteminde 
“Documents” kısmına eklenmesi gerekir.) 

 Lisans ve varsa yüksek lisans transkriptleri*: İlgili yükseköğretim kurumunun 
Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren 

resmi belge. (Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmesi gerekir.) 

 İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesi: Ayrıntılar için 2. sayfayı inceleyin. 

 İki adet referans mektubu: 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. 

* Kayıt sırasında bu belgelerin orjinalleri okula teslim edilecektir. Yurtdışından alınan lisans 

diplomalarının, YÖK denklik belgesiyle birlikte okula teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

Başvuru sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz: Elif 

Tanrıkut (elif.tanrikut@sabanciuniv.edu ya da 0216 483 9093) 

 

Teşekkür ederiz! 

mailto:elif.tanrikut@sabanciuniv.edu

