
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 
T.C. KİMLİK ADI SOYADI DURUM 

51*******46 BU*** SE***  BAŞARILI 
Listede ismi yer alan aday öğrencilerimizle mail yoluyla iletişime geçilecektir. Yüksek Lisans 

programlarının aktif edilebilmesi için en az 7 öğrencinin kayıt olabilmesi gerekmektedir. Listede 
başarılı bulunan tüm aday öğrencilerimizin en geç 27 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt yaptırabilirler. 

Kayıt ve kabul koşullarını sağlanmaması durumunda sorumluluk aday öğrencilerimize aittir. 
 Kayıt için gereken evraklar; https://lisansustu.beykent.edu.tr/basvuru-ve-kayit/yuksek-lisans    

İletişim için; lisansustukayit@beykent.edu.tr 
 
 
 
 
 
 
 

SİNEMA TV (YL) TEZLİ 
 

T.C. KİMLİK ADI DURUM 

55*******44 CA*** SE*** 
 

BAŞARILI 
 

Listede ismi yer alan aday öğrencilerimizle mail yoluyla iletişime geçilecektir. Yüksek Lisans 
programlarının aktif edilebilmesi için en az 7 öğrencinin kayıt olabilmesi gerekmektedir. Listede 
ismi bulunan tüm aday öğrencilerimizin en geç 27 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt yaptırabilirler. 

Mülakata katılım sağlamayan veya mülakatta başarılı olamayan adaylar başarısız olarak 
değerlendirilir. Ayrıca başvuru koşullarını sağlamayan adaylar başarılı olarak ilan edilmiş olsalar 

bile kayıt hakkı kazanamayacaklardır. Başvuru ve kayıt/kabul şartlarının takibi adayların 
sorumluluğundadır. 

 Kayıt için gereken evraklar; https://lisansustu.beykent.edu.tr/basvuru-ve-kayit/yuksek-lisans    
İletişim için; lisansustukayit@beykent.edu.tr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MİMARLIK (YL) (TEZLİ) 
T.C. KİMLİK ADI SOYADI DURUM 

14*******66 LE*** AK***  BAŞARILI 
32*******36 BE*** ÖZ*** BAŞARILI 
10*******44 BE*** ÇE*** BAŞARILI 
52*******44 ME*** CA*** TA*** BAŞARILI 

Listede ismi yer alan aday öğrencilerimizle mail yoluyla iletişime geçilecektir. Yüksek Lisans 
programlarının aktif edilebilmesi için en az 7 öğrencinin kayıt olabilmesi gerekmektedir. Listede 

başarılı bulunan tüm aday öğrencilerimizin en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt yaptırabilirler. 
Kayıt ve kabul koşullarını sağlanmaması durumunda sorumluluk aday öğrencilerimize aittir. 
 Kayıt için gereken evraklar; https://lisansustu.beykent.edu.tr/basvuru-ve-kayit/yuksek-lisans    

İletişim için; lisansustukayit@beykent.edu.tr 
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İLETİŞİM SANATLARI VE TASARIMI (YL) (TEZLİ) 
T.C. KİMLİK ADI SOYADI DURUM 

23*******08 EC*** AY***  BAŞARILI 
Listede ismi yer alan aday öğrencilerimizle mail yoluyla iletişime geçilecektir. Yüksek Lisans 

programlarının aktif edilebilmesi için en az 7 öğrencinin kayıt olabilmesi gerekmektedir. Listede 
başarılı bulunan tüm aday öğrencilerimizin en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt yaptırabilirler. 

Kayıt ve kabul koşullarını sağlanmaması durumunda sorumluluk aday öğrencilerimize aittir. 
 Kayıt için gereken evraklar; https://lisansustu.beykent.edu.tr/basvuru-ve-kayit/yuksek-lisans    

İletişim için; lisansustukayit@beykent.edu.tr 
 
 
 
 
 
 
 

TEKSTİL VE MODA TASARIMI (YL) (TEZLİ) 
T.C. KİMLİK ADI SOYADI DURUM 

27*******14 AY*** KO*** BAŞARILI 
24*******04 PI*** ÖZ*** BAŞARILI 

Listede ismi yer alan aday öğrencilerimizle mail yoluyla iletişime geçilecektir. Yüksek Lisans 
programlarının aktif edilebilmesi için en az 7 öğrencinin kayıt olabilmesi gerekmektedir. Listede 

başarılı bulunan tüm aday öğrencilerimizin en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt yaptırabilirler. 
Kayıt ve kabul koşullarını sağlanmaması durumunda sorumluluk aday öğrencilerimize aittir. 
 Kayıt için gereken evraklar; https://lisansustu.beykent.edu.tr/basvuru-ve-kayit/yuksek-lisans    

İletişim için; lisansustukayit@beykent.edu.tr 
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