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

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

Programın 

Kodu
Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı

Puan 

Türü
Kont Yerleşen

2013 Min 

Puan

2013 Yerleştirme 

Öncelikleri

300250474 Adalet (Ücretli) YGS-3 30 4 179,03139

300250492 Adalet (Tam Burslu) YGS-3 5 5 298,43158

300250517 Adalet (%75 Burslu) YGS-3 10 10 223,33106

300250508 Adalet (%50 Burslu) YGS-3 15 12 170,28029

300250253 Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 10

300250386 Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 10 8 184,25189

300250262 Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 10 2 209,24874

300250368 Bilgisayar Operatörlüğü (İngilizce) (Ücretli) YGS-1 10

300250402 Bilgisayar Operatörlüğü (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-1 5

300250377 Bilgisayar Operatörlüğü (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 10

300250226 Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) YGS-1 10

300250395 Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-1 10 9 200,22751

300250332 Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 10

300250314 Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) YGS-1 10

300250411 Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-1 5 5 280,05000 11,2,D,93

300250323 Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 10

300250235 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) YGS-4 10

300250429 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-4 10 10 213,41526

300250244 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-4 10 3 190,08751

300250483 İlk ve Acil Yardım (Ücretli) YGS-2 15 15 212,99714

300250526 İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) YGS-2 5 5 238,86657

300250298 İşletme Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 10

300250438 İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 10 7 194,02776

300250305 İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 10 1 164,20695

300250271 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 10

300250447 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 5 1 176,01008

300250289 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 10

300250174 Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 10 1 286,85000 09,3,D,88
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300250456 Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 5 3 191,56842

300250183 Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 10

300250192 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 10

300250465 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 10 10 240,08181

300250208 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 10

Bk. 69. Girne Amerikan Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. 2013-2014 ders yılında öğretim ücretleri: İngilizce Hazırlık Programında 5000 Euro, 

Meslek Yüksekokullarında ve Yüksekokullarda 4500 Euro, Mühendislik ile Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar fakültesi 5500 Euro, Hukuk Fakültesi 6000 

Euro, diğer fakültelerde ise 5000 Eurodur. Tüm ödemelerden %5 KDV alınır. Öğretim ücreti iki eşit taksit halinde Güz ve Bahar dönemleri olarak ödenir. 

Talep edilmesi halinde taksit sayısı artırılabilir. Öğretim ücretine ek olarak üniversiteye kayıt sırasında 250€; %100 burslu öğrencilerden ise 500€ kayıt 

ücreti alınır. Ayrıca kayıt ücretinin yanında dönemsel olarak %100 burslular için 250€, diğer öğrenciler ise 125 €, akademik ve kültürel etkinlik harcı 

ödenir.  Kayıt harcı ile beraber Akademik ve kültürel etkinlik harcı öğrencinin eğitimi süresince dönemsel olarak alınır (Eğitim ve yurt harç ödemeleri 

(havale masrafsız) öncesi üniversitemizin internet sayfasından ödemeler konusunda mutlaka bilgi alınız.). Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına 

kayıt yaptıran öğrenciler, ek ücretini ödemek ve başarılı olmak kaydi ile Atlantik Uçuş Okulu ile yapılan işbirliği çercevesinde pilotaj egitimi de alarak 

PPL, CPL, ATPL sertifikası almaya hak kazanabilirler.

 Burslu programlara yerleştirilen ve/ veya indirim hakkından yararlanan öğrencilere sağlanan burslar hazırlık programı da dahil olmak üzere yalnızca 

eğitim ücretini kapsamaktadır. Öğrenim bursu, hazırlık programı dahil öğrencinin üniversitede öğrencilik haklarından yararlandığı sürece (akademik 

başarıdan bağımsız olarak) kesilmez.( burs, lisans programlarında 7 yıl; önlisans programlarında 5 yıl devam eder.) Burs ve indirimler güz ve bahar 

dönemlerini kapsamaktadır, yaz okullarını kapsamaz. Üniversitenin belirlediği programlar arasında iç yatay geçiş yapan burslu öğrenciler, yatay geçiş 

yaptıkları programda bursund (Üniversite senatosunun belirleyeceği kontenjan ve koşulla çerçevesinde) 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. Girne Amerikan Üniversitesinde lisans programlarında üstün başarı, 

“Akademik Başarı Bursu” ile ödüllendirilmektedir. En az 10 bölüm dersini tamamlayan ve genel not ortalaması (CGPA) 3.50'nin üzerinde olan öğrenciler, 

bu bursa başvurabilirler. Verilecek burs sayısı Rektörlük kontenjanına tabi olup dönemseldir. İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek bir akademik 

yılsonunda programı ilk üç arasında başarı ile tamamlayan öğrencilere izleyen dönemde lisans eğitiminin öğrenim ücretinin %50'si oranında burs verilir. 

Girne Amerikan Üniversitesinin bölümlerinin 2013-2014 ücretleri aşağıdaki gibidir.

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.



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

Girne Amerikan Üniversitesi'nde ayrıca, değişik oranlarda ve kontenjan kapsamında eğitim ücreti indirimi uygulanmaktadır. Bu indirimler sırası ile; Türk 

Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında halen görevli ve/veya emekli personel çocuklarına, TC Lefkoşa 

Büyükelçiliği mensupları ve çocuklarına, Polis çocuklarına %50 ; GAÜ Spor klüplerinde faal olan öğrencilere %20 - %100 ; GAÜ'de öğrenim gören 

kardeşlere %25'şer; GAÜ'de evli olarak öğrenim gören eşlere %20'şer, görevli ve emekli öğretmen ve öğretim elemanı çocuklarına %50, sarı kart sahibi 

basın mensuplarına %50, Devlet Memuru çocuklarına (emekli de dâhil) %20 ; şehit çocuklarına %100, gazi çocuklarına ise %50 oranındadır. Girne 

Amerikan Üniversitesinde herhangi bir programa kayıt yaptıracak olan öğrenciler isterlerse İngilizce Hazırlık programının 1 dönemini veya tamamını 

Canterbury yerleşkesinde (İngiltere) alabileceklerdir. Üniversitemiz İşletme ve Ekonomi Fakültesi ve Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 

Bölümleri ile Konaklama ve Turizm İşletmeciliği bölümüne yerleşen öğrenciler lisans eğitimleri süresince Study Abroad programı çerçevesinde 

Canterbury (İngiltere) yerleşkesinde eğitim alma (en fazla 2 yıl) hakkına sahip olacaklardır. Öğrencilerin seviye tesbit sınavı sonucuna göre yerleşmiş 

oldukları seviyeye göre kitapları ücret karşılığı Üniversitemiz tarafından temin edilmektedir. 

Tüm fakültelerimizin kitapları set olarak Üniversitemiz tarafından ücret karşılığı temin edilecektir. İlgili ücret resmi kayıt sırasında kayıt ücreti ile beraber 

alınacaktır. Üniversitemiz öğrenci adayları için hazırlanan özel paket uygulamaları (eğitim + yurt + yemek) ile ilgili detaylı bilgilere Üniversitenin 

www.gau.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. Paket programına kayıtlı olan öğrencilerin sözleşmeleri bir akademik yılı kapsamakta olup, para iadesi 

yapılmayacaktır. Kız ve erkek öğrenciler için kampüs bölgesi ve dışında birçok yurt ve barınma olanağı sağlanmıştır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere 

öncelik sağlanmaktadır. Ücretler tek veya çift kişilik odalara göre farklılık göstermektedir. Yurt ücretleri dönemlik, depozit yıllık olarak ödenir. Yurt 

anlaşması bir akademik yıl için yapılır. Öğrenci ancak yurttan bir akademik yılsonunda ayrılırken depoziti izleyen döneminin öğretim ücretine aktarılır. 

Bir akademik yılını tamamlanmadan yurtan çıkış alınması halinde tüm akademik yıl ücretlendirilip para iadesi olmayacaktır. 

GENÇ TERCİH


