
 

 

 

  
DOKTORA ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 

 

Doktora / Sanatta Yeterlik Programları 

Anabilim Dalı 

Bilim Dalı / 

Program 

Program 

Türü ALES Puan Türü Yabancı Dil Puanı Kabul Koşulları 

Sinema-TV 
Anasanat Dalı 

Sinema-TV 
Sanatta 
Yeterlik 

 - Güzel sanatlar fakülteleri ile 

konservatuvar mezunları ile  

diğer fakültelerin eşdeğer 
programlarından mezun olanların 

 haricinde yüksek lisans 

derecesiyle başvuran adaylar için 
ALES’in sözel kısmından 55 

- Güzel sanatlar fakülteleri ile 

konservatuvar mezunları ile diğer 
fakültelerin eşdeğer 

programlarından mezun 

olanlardan ALES şartı aranmaz. 

Anadilleri dışında Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 
sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı 
dil sınavlarından bu puan muadili 

bir puan 

T.C. Beykent Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde 
belirtilen öğrenci kabulü şartları 

geçerli olup, Herhangi bir alanda tezli 

yüksek lisans mezunu olanlar başvura 
bilirler. 06/02/2013 tarihinden önce 

belirtilen tezsiz yüksek lisans 

programlarına kayıt olup mezun olan 
öğrencilerde bu programdan 

yararlanabilirler. 

Sanat ve 

Tasarım 
Anasanat Dalı 

Sanat ve 

Tasarım 

Sanatta 

Yeterlik 

 - Güzel sanatlar fakülteleri ile 

konservatuvar mezunları ile  

diğer fakültelerin eşdeğer 

programlarından mezun olanların 

 haricinde yüksek lisans 
derecesiyle başvuran adaylar için 

ALES’in sözel kısmından 55 

- Güzel sanatlar fakülteleri ile 
konservatuvar mezunları ile diğer 

fakültelerin eşdeğer 

programlarından mezun 
olanlardan ALES şartı aranmaz. 

Anadilleri dışında Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 

sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı 

dil sınavlarından bu puan muadili 

bir puan 

T.C. Beykent Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde 

belirtilen öğrenci kabulü şartları 

geçerli olup, Herhangi bir alanda tezli 
yüksek lisans mezunu olanlar başvura 

bilirler. 06/02/2013 tarihinden önce 

belirtilen tezsiz yüksek lisans 
programlarına kayıt olup mezun olan 

öğrencilerde bu programdan 

yararlanabilirler. 

İşletme 

Yönetimi 
Anabilim Dalı 

İşletme 

Yönetimi 
Doktora EA- En az 55 

Anadilleri dışında Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 

sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı 

dil sınavlarından bu puan muadili 

bir puan 

T.C. Beykent Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde 

belirtilen öğrenci kabulü şartları 

geçerli olup, Herhangi bir alanda tezli 
yüksek lisans mezunu olanlar başvura 

bilirler. 06/02/2013 tarihinden önce 

belirtilen tezsiz yüksek lisans 
programlarına kayıt olup mezun olan 

öğrencilerde bu programdan 

yararlanabilirler. 

Uluslararası 

İlişkiler 

Anabilim Dalı 

Siyaset 

Bilimi ve 
Uluslararası 

İlişkiler 

Doktora EA- En az 55 

Anadilleri dışında Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 
sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı 
dil sınavlarından bu puan muadili 

bir puan 

T.C. Beykent Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde 
belirtilen öğrenci kabulü şartları 

geçerli olup, Herhangi bir alanda tezli 

yüksek lisans mezunu olanlar başvura 
bilirler. 06/02/2013 tarihinden önce 

belirtilen tezsiz yüksek lisans 

programlarına kayıt olup mezun olan 
öğrencilerde bu programdan 

yararlanabilirler. 

Sosyoloji 

Anabilim Dalı 
Sosyoloji Doktora EA- En az 55 

Anadilleri dışında Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarından en az 55 puan veya 
ÖSYM tarafından eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı 

dil sınavlarından bu puan muadili 
bir puan 

T.C. Beykent Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde 

belirtilen öğrenci kabulü şartları 
geçerli olup, Herhangi bir alanda tezli 

yüksek lisans mezunu olanlar başvura 

bilirler. 06/02/2013 tarihinden önce 
belirtilen tezsiz yüksek lisans 

programlarına kayıt olup mezun olan 

öğrencilerde bu programdan 
yararlanabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 


