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2017 yılı Tüdc Dünyası KÜItiir Başkeııti OIaO Ka.zakisa3n'm Türlcis13D şehrinde Hoca Ahmet
Yescvi Uıuslııraı:nsı lüık-Ka:zak Üniversİtcsi. ~IIL TÜRK DUNYASI ÜNiVERSİTELi GENÇLER
YAZ OKULU" dlizenleyecektir.
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Yaz Okulu 28 Haziran - 19 Temmuz 2017 m.ı:ınleri arasında yapılacaktır.

Üniversitemiz, bu progıwm tarihi Jpek Yoha ÜıaiBde bu4uan Tikkistarı şdırinddci çağımıZln
bütün iınkaıılannın sunulduğu oı.erkez kıunpüste gerçcl:leştiriyor. Bu program, Türk Dünyasının pek Çük
bölgesinden gelecek gençlere Türkçe, Kazakça, Özbekçe ve Rusça derslerinin yanında, değişik ülkelerden
gelecek d~erli h~8J1n ve~ tarih. kültür, Türkoloji vd, seminerlere katılma imkanı da sunuyor,

Düzeulcdiğimiz Y1rL OIW1U'WL başarı, not ortalaması vs. şart aramadan (Türk Dili ve Edebiyatı,
Çağdaş Türk LcbçeIcri ve Edebiy.dlart. Tarih. Hukuk:, SosyoJoji, Siyasal, Uluslarnnısı ilişkiler vd.
alanlarda okumakta olan) 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileriniz uçak biletlerini kendileri alarak gdcbiJirler; ders,
geri, şehirler arası nakliye; banurna, yeme içme vd. büb1n masrafları biz karşuıyoruz.

sadece Atlasjet Havayollanının himıd vı:tdiği uçuşla İstanbul'dan Çimkent'e gelen öğrenciler,
Çimkeo1'te karştlamp ünNersiıaoiz kaoıpijsiine getirilecc:Stir.

Belirtilen tarihlerde Meıkez kampüste .bulunan 2600 öğrenci kapasiteli yurtlanmız, kütüphane,
kültür mericcıi, yemekhaneler vd. tamamen boş ve müsaittir .

Türkiye ve diğeı" ülkdeıdc:n gelen öğrenciler bölgeyi ve biıbirini t.ım.ıına; istediği dil ve lehçede
pratik yapma imbın bulacak.lanbr. progr:ımıı btı'lJmlk istcyaılcrin listderi 3 Nis:ın 2017 tarihinde
131'8fimıza n::smi yazı ile bildirilmelidir,
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İrtihat ve aynntılı bilgi için: ~~
Abdullah Çataklı
E-mail: tılHj\lU.!~.1u~.!llitkıL7!IUjd.ı.Qlliıaı!.~ım

,
i. i


	00000001

