
KIBRIS (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ

AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ

Programın 

Kodu

Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı Puan 

Türü

Kont Yerleşen 2013 Min 

Puan

2013 Yerleştirme 

Öncelikleri

300650064 Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Ücretli) YGS-5 54 2 205,95348

300650055 Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Tam Burslu) YGS-5 6 6 257,87962

300650082 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) YGS-5 54 6 179,53458

300650073 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) YGS-5 6 6 278,33290

300650046 Dış Ticaret (Ücretli) YGS-6 54

300650037 Dış Ticaret (Tam Burslu) YGS-6 6 3 184,94424

300650028 Aşçılık (Ücretli) YGS-4 54

300650019 Aşçılık (Tam Burslu) YGS-4 6 6 268,08898

300650107 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) YGS-6 54

300650091 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) YGS-6 6 5 166,85696

Akdeniz Karpaz Üniversitesinin bölümlerinin 2013-2014 ücretleri aşağıdaki gibidir.

Havacılık Meslek Yüksekokulu

KKTC-LEFKOŞA KIBRIS (ÖZEL) 

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu

Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu

Amerikan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Not: Yerleştirme önceliği kısmında veri olan bölümleri meslek liseleri sınavsız geçişle doldurmuş demektir.

Yerleştirme önceliği boş olan bölümlere sınavsız geçişle dolmamış ve YGS puanı ile öğrenci yerleşmiş demektir.

Bk. 289. Akdeniz Karpaz Üniversitesi Lefkoşa kentinde eğitim vermektedir. Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nde (AKÜN) eğitim ücrete tabidir. 2013 - 

2014 ders yılında kayıt yaptıran öğrencilere Mütevelli Heyeti kararıyla öğretim ücretlerine %50 indirim uygulanacaktır. Öğrenim bursu, önlisans 

programları için 2 yıl (hazırlık gerektiren bölümler için 3 yıl), lisans programları için 4 yıl (hazırlık gerektiren bölümler için 5 yıl) süre ile başarı şartı 

aranmaksızın kesintisiz devam eder. Hazırlık okulunda 1 yıl süre ile eğitim görüp başarısız olan öğrencilerin hazırlık okulunu bitirene kadar bursu 

kesilir. Üniversitenin belirlediği programlar arasında iç yatay geçiş yapan burslu öğrenciler, yatay geçiş yaptıkları programda burslarından aynı 

oranda yararlanırlar. Burslu programlara yerleşen öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun, mezun olmadan Üniversiteden ayrılmaları veya başka bir 

üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde aldıkları toplam burs veya indirim miktarını geri ödemekle yükümlüdürler. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs 

Türk Barış Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında halen görevli ve/veya emekli personel çocukları, TC Lefkoşa Büyükelçiliği mensupları 

ve çocukları, Polis çocukları, öğrenim gören kardeşler, evli olarak öğrenim gören eşler, görevli ve emekli öğretmen ve öğretim elemanı çocukları, sarı 

kart sahibi basın mensupları, şehit çocukları ve gazi çocukları da bu burstan aynı oranda yararlanacaktır. 



http://www.genctercih.com | facebook.com/groups/genctercih/

Mütevelli Heyeti kararı ile indirim uygulanmış eğitim ücretleri; İngilizce Hazırlık Programında 9,500 TL; İşletme Fakültesi, Turizm ve Otelcilik 

Fakültesi ve Tüm Meslek Yüksekokullarında 5500 TL dir. Tüm ödemelerden %5 KDV alınır. Öğretim ücreti iki eşit taksit halinde Güz ve Bahar 

dönemleri olarak ödenir. Öğretim ücretine ek olarak üniversiteye kayıt sırasında 200 Euro; Tam Burslu öğrencilerden ise 400 Euro kayıt ücreti alınır. 

Ayrıca kayıt ücretinin yanında dönemsel olarak %100 burslular için 230 Euro, diğer öğrenciler ise 115 Euro sosyal etkinlik harcı ödenir. Kayıt harcı ile 

beraber Akademik ve kültürel etkinlik harcı öğrencinin eğitimi süresince dönemsel olarak alınır. Bunlara ek olarak 100 Euro karşılığında yıllık sağlık 

sigortası ücreti vardır. Üniversitemiz akademik programlarına burslu yerleştirilen ve/veya indirim hakkından yararlanan öğrencilere sağlanan burslar 

hazırlık programı da dahil olmak üzere yalnızca eğitim ücretini kapsamaktadır. AKÜN'de ön lisans ve lisans programlarında üstün başarı, “Akademik 

Başarı Bursu” ile ödüllendirilmektedir. 

En az iki dönemini tamamlayan ve genel not ortalaması (CGPA) 3.75'nin üzerinde olan öğrenciler, bu bursa başvurabilirler. Verilecek burs sayısı 

Rektörlük kontenjanına tabi olup dönemseldir. Burs, eğitim ücretlerinin %25'i oranındadır. Herhangi bir eğitim ücreti indiriminden faydalanan 

öğrenci ikinci bir eğitim ücreti indiriminden yararlanamaz. Meslek Yüksekokullarında ise eğitim dili Türkçedir. Akdeniz Karpaz Üniversitesinde 

herhangi bir programa kayıt yaptıracak olan öğrenciler isterlerse İngilizce Hazırlık programının 1 dönemini veya tamamın ı San Diego State 

Üniversitesinde (Amerika) alabileceklerdir. Bu durumda, San Diego State Üniversitesi'nin eğitim ücreti uygulanacaktır. Yurtta kalmak isteyen 

öğrenciler için modern kız ve erkek yurtları mevcuttur. Yurtlar apartman tipindedir. Yurt ücretine elektrik ve su ücreti dâhil değildir. Yurt ücretleri 

tek çift ve üç kişilik oda seçeneklerine görefarklılık göstermektedir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere öncelik sağlanmaktadır. Yurt rezervasyonları bir 

akademik yılı (2 dönemi) kapsamaktad ır.Yurt ücretleri ve ödeme koşulları ile ilgili bilgileri üniversitenin www.akun.edu.tr web adresinden 

ulaşılabilir. 

GENÇ TERCİH


