Başvuru Süreci:
Ön kayıt başvurusu için linkte yer alan form doldurulmalı http://ebs.yeditepe.edu.tr/ ve gerekli belgeler
(*aşağıda belirtilmiştir) Ağustos ayı süresince 09:00-13:00 ve 14:00-17:00 mesai saatleri içinde Yeditepe
Üniversitesi İşletme Anabilim Dali Başkanlığı Öğrenci İşleri Ofisine eksiksiz ve tek dosya halinde kapalı zarf
içersinde teslim edilmelidir (Hukuk Binasi, 6. Kat, 644 nolu oda).
İngilizce İşletme Doktora Programına kabul için TOEFL IBT 84 veya YDS 70 seviyesinde İngilizce bilgisi
zorunludur. Bu sınavların geçerlik süreleri iki yıldır. Dil sınav sonucunu listelenen sınavlarla belgeleme şartı
İngilizce dilde eğitim yapan Türk veya yabancı üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun
olan adaylar için de geçerlidir.
Yeditepe Üniversitesi yüksek lisans veya lisans mezunu adayların da dil sınav sonucunu belgelemeleri ve diğer
başvuru evraklarını eksiksiz olarak teslim etmeleri gereklidir.

İşletme Doktora Programının İngilizce hazırlık programı yoktur. Bu nedenle, yalnızca İngilizce yeterliğini
listelenen sınav sonuçlarıyla belgeleyen adaylar işletme doktora programına başvurabilirler. Yeni YÖK dil
yönetmeliği doğrultusunda, belgesi mevcut olmayan adaylar, “Özel Öğrenci” statüsünde kabul
edilmeyecektir.
İngilizce yeterliğini kanıtlayan adaylar, İngilizce olarak yapılacak yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara tabi
tutulacaklardır. Yabancı dil, yazılı ve sözlü sınavlar Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı Kampüsü "Hukuk" binasında
yapılacaktır.
Yazılı sınavı geçen adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınav, ilan edilecek günlerde sabah saat
10:00'dan itibaren yapılacaktır.
Adaylar başvurdukları uzmanlık alanına ("track") ve soyadları sırasına göre sınava alınacaklardır. Bu
sınavların sonuçları ile adaylardan başvuruda istenen belgeler birlikte değerlendirilerek programa katılmaya
hak kazanan adaylar belirlenecektir.
Yazılı ve sözlü sınav tarihleri ve sonuçları işletme doktora programına ait bu web sitesinin "Haberler" kısmında
ilan edilecektir. Başvuru yapan adaylar sınav sonuçlarını bu web sitesinden öğrenebileceklerdir.

Ön Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
(Not: Kesin kayıt sırasında gerekli belgeler ve asgari koşullar için lütfen aşağıda "kesin kayıtlarda gerekli
belgeler" bölümüne bakınız)
Başvuru Formu (Bu formu Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasından online olarak doldurabilirsiniz)
ALES veya GMAT Sınavı Sonuç Belgesi fotokopisi
İngilizce Sınavı Sonuç Belgesi fotokopisi
Lisans ve Yüksek Lisans Diploma fotokopileri
Resmi Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptlerinin fotokopileri
İngilizce Özgeçmiş
2 Adet Akademik Referans Mektubu
Askerlik Durum veya Terhis Belgesi fotokopisi

Kesin Kayıtlarda Gerekli Belgeler:
ALES veya GMAT Sınavı Sonuç Belgesi (aslı). ALES Eşit Ağırlık Puan Türünde asgari 65 veya GMAT 550.
ALES belgesi için başvuru tarihinde 3 yıl geçerlik süresi aranacaktır. GMAT belgesi için başvuru
tarihinde iki yıl geçerlilik aranacaktır.
İngilizce Sınavı Sonuç Belgesi; TOEFL IBT 84/ YDS 70 (Bu belgeler için başvuru tarihinde iki yıl geçerlik
süresi aranacaktır)
Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının noter onaylı suretleri
Yurtdışında okumuş T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK'den alınacak diploma denklik belgesi
Lisans ve Yüksek Lisans Transkript Belgeleri (Yüksek lisans not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması
zorunludur) (Aslı veya noter onaylı suretleri)
4 Adet Fotoğraf
İkametgah belgesi
Nüfus cüzdan sureti (Noter onaylı)
Askerlik Durum belgesi (Tecilli durumda ise belge aslı veya Terhis belgesi fotokopisi)
Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenen Belgeler:
Yabancı uyruklu adaylardan yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümesine ilave olarak,kesin
kayıtlarda aşağıdaki belgeler istenmektedir:
Pasaportun ilgili sayfalarının fotokopisi.
İkametgah tezkeresinin ilgili sayfalarının fotokopisi.
Öğrencilerin lisans ve yüksek lisans transkript belgeleri orijinali.

