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

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ

Programın 

Kodu

Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı Puan 

Türü

Kont Yerleşen 2013 Min 

Puan

2013 Yerleştirme 

Öncelikleri

300350067 Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) YGS-1 10

300350182 Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 10 1 297,10000 10,2,D,92

300350243 Görsel İletişim (İngilizce) (Ücretli) YGS-4 5

300350252 Görsel İletişim (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-4 5 1 172,82816

300350022 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) YGS-4 10

300350191 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-4 10 1 204,73067

300350094 İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) YGS-1 10

300350207 İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 10 1 199,92380

300350085 İşletme Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 10

300350216 İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 10 1 393,35000 94,2,D,78

300350076 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) YGS-4 10

300350234 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-4 10 4 197,34191

Bk. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir vakıf üniversitesi olup öğretim ücrete tabidir. 2013-2014 ders yılında 

burssuz eğitim ücretleri, Hazırlık Okulu (Hazırlık kitapları dahil) için 4250 ABD Doları, Meslek Yüksekokulu programları için 3960 ABD Doları, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel 

İşletmeciliği Yüksekokulu (Gastronomi Bölümünde veya studyo ve/veya uygulama alanı bulunan programlarda kullanılan malzemeler öğrenciler 

tarafından temin edilmektedir) ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu programları için 4400 ABD Doları, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ile Tarım 

Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi programları için 4950 ABD Doları, Hukuk Fakültesi 6500 ABD Doları olup iki eşit taksitte ve dönem kayıtları sırasında 

(Eylül-Şubat) ödenir. Kayıt sırasında ödenmesi gereken “öğrenci aktivite fonu” ve “kayıt ücreti” toplam tutarı 400 ABD Dolar (200 ABD Dolarlık iki eşit 

taksitte, Eylül ile Şubat aylarında ödenir) olup, bu ücretler öğretim ücretine dahil değildir. Belirtilen tüm ücretlere ayrıca %5 KDV eklenecektir. Yıllık 

öğretim ücretinin toplam dört eşit taksitte ödenmesi mümkün olup, taksitli ödemelerde yukarıda belirtilen öğretim ücretine %5 oranında vade farkı 

ilave edilir. Öğretmen (bireyin MEB ilk ve orta dereceli okullarda fiilen öğretmenlik görevini ifa etmesi gerekmektedir) veya öğretmen emeklisi 

çocuklarına, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay veya astsubay olarak görev yapan ya da bu görevlerden emekli olmuş bireylerin çocukları ile emniyet 

teşkilatında görevli polis ve polis emeklisi çocuklarına %30, şehit çocuklarına %50, Kıbrıs Gazisi çocuklarına ise %20 oranında teşvik bursu verilecektir. 

Lefke Avrupa Üniversitesinin bölümlerinin 2013-2014 ücretleri aşağıdaki gibidir.

Meslek Yüksekokulu

KKTC-LEFKE KIBRIS (ÖZEL) 

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.



Verilen burslar burs devam koşulları (*) sağlandığı sürece devam eder. Üniversitemizde lirden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde kayıt sırasına 

göre inci ve sonrası kardeşler % 50 oranında öğretim ücreti bursu alır (bu burs kardeşler eğitim aldıkları süre içerisinde geçerlidir). Üniversitemizde 

öğrenim gören eşlerin birine, her ikisinin de öğrenimlerini sürdürdükleri süre içerisinde %50 burs verilecektir. Spor ve kültürel alanlarda başarı 

kazanmış ö ğrencilerimize de branş ve başarı derecelerini dikkate alınarak burs yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde burs verilir. Dönem Not 

Ortalaması (GPA) 3,50 ve üzeri olan öğrenciler sonraki akademik dönemde kullanılmak üzere başarı ortalamalarına bağlı olarak burs yönetmeliğinde 

belirtilen koşullar çerçevesinde akademik başarı bursu ile ödüllendirilir. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bölümlerinden herhangi birine 

yerleştirilecek öğrencilere burs devam koşulları (*) çerçevesinde %50 Burslu programlara yerleşen öğrencilerimize de J^ırlık süresince (1 Yıl) %100 

öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. Programlara yerleştirilen öğrenciler başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaları veya kayıt silmeleri halinde 

(başarısızlıktan dolayı kayıt sildirenler hariç) aldıkları toplam burs miktarını geri ödemekle yükümlüdür. Öğrencinin birden fazla burs hakkına sahip 

olması durumunda sadece en yüksek oranda olan burs hakkından yararlanacaktır

.(*)Burs Devam Koşulları: 2013-2014 Akademik Yılında Burslu programlara yerleşen öğrencilerin, ön lisans programlar için 2 yıl (hazırlık gerektiren 

bölümler için 3 yıl) lisans programlar için 4 yıl (hazırlık gerektiren bölümler için 5 yıl) süreyle kümülatif not ortalamasına bakılmaksızın bursları devam 

eder. Yukarıda belirtilen sürelerin aşılması durumunda öğrenci burssuz yıllık öğretim ücretini ödemekle yükümlüdür. Yaz okulunda hiçbir burs 

kategorisi uygulanmaz. Hazırlık okulunda bir yıl süreyle eğitim görüp başarısız olan öğrencilerin hazırlık okulunu bitirene kadar bursu kesilir. T.C. 

Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) düşük fiyatlarla 400 kişilik yurt konaklama imkanı sağlanmaktadır. Kayıt olan TC uyruklu 

öğrencilere 2013-2014 Akademik Yılında KYK tarafından burs, kredi ve nakdi yardım imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca T.C. Başbakanlık Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konaklayan öğrencilere günlük yemek yardımı yapılmaktadır. Üniversite kampüsü içinde veya dışında kız ve 

erkek öğrenciler için çeşitli konaklama olanakları mevcuttur. Konaklama ücretleri yurdun özel olup olmamasına, odadaki yatak sayısına ve sunulan 

imkânlara bağlı olarak değişmektedir. Üniversitemiz yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler için ayrı kız ve erkek öğrenci yurtları mevcut olup, yurt 

kayıtları dönemlik olarak yapılır ve ücretleri de dönem başlarında peşin ödenir. Yurtlarımızın yanındaki kafeteryalarda sabah, öğlen ve akşam yemekleri 

çıkmaktadır. Yemek ücretleri yurt ücretlerine dâhil değildir. Yurda kayıt yaptıracak öğrenciden ilk kaydı sırasında yurt ücretlerine ek olarak 150 ABD 

Doları tutarında depozit alınır. Öğrenci yurttan ayrılırken varsa yurda verdiği hasar miktarı düşülerek kalan depoziti iade edilir. Yeni kayıtlı öğrencilere 

yurt kontenjanlarından öncelik hakkı verilir. Yurtta kalmak istemeyen öğrenciler bölgedeki ev, motel veya özel yurtlardan faydalanabilirler. Yurt 

ücretleri ve ödeme koşulları ile ilgili bilgiler Yurtlar Amirliğini'nin www.eul.edu.tr/yurtlar adresinden temin edilebilir. Üniversitemizde, yıllık öğretim 

ücreti, yurtlarda iki kişilik konaklama ve günde üç öğün yemek içeren Özel Paket Programları mevcut olup, ayrıntılı bilgi 

www.eul.edu.tr/paketprogramlar adresinden temin edilebilir. Verilen tüm burslar LAÜ'ye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. 
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