
 İngilizce’yi Arizona State 
 University’de öğrenin  
Uluslar arasi öğrenciler bir çok nedenden 
dolayı eğitim almak için Amerika’yı tercih  
etmektedir – bu öğrencilerin bir kısmı  
ingilizcesini geliştirmek, bir kısmı akademik 
eğitim almak, büyük bir coğunluğu ise  
Amerikan kampus hayatini deneyimlemek için 
tercih etmektedir. Inanıyoruzki tercih edilen 
program size ihtiyacınız olan desteği ve  
hedeflerinize ulaşmaya yardımcı olacak  
firsatları sunmaya ortam sağlamali. ASU Global 
Launch size bunlarin hepsini ve daha fazlasını 
teklif ediyor.

Yoğun İngilizce Programı

 

 

Ortalama fiyat
8 haftalık eğitiminizde, okul parası, vergiler ve sağlık 
sigortası dahil olmak üzere $3,576 ödeyeceksiniz. 
Konaklama ve yemek planları hakkında daha fazla bilgi 
almak için lütfen aşağıda bulunan linke tıklayınız. 

learnenglish.asu.edu

ASU için şartlı kabul 
ASU, basarılı olmak için akademik kabiliyete sahip 
olan öğrencilere şartlı kabul teklif ediyor. ASU da 
herhangi bir universite bölümüne kabul edilmek için 
gerekli olan sinav zorunluluğu ortadan kalkıyor. Şartli 
kabul size Global Launch yoğun İngilizce programı 
(IEP) ile İngilizcenizi geliştirmenizi sağlayarak bu 
programda başarili olduğunuz taktirde TOEFL test 
skoru olmaksızın tercih edilen bölüme kabul edilmenize 
olanak sağlıyor. 

Şartlı kabul alan öğrencilerin ayrıcalıkları:
• ASU danışmanlarına özel erişim 
• Kampüs üzerinde bulunan yurt ve 
yemekhanelerinden faydalanma  
• ASU öğrenci indirimleri 
• Bedava İngilizce ve akademik özel ders servisleri 

learnenglish.asu.edu/costs

Arizona State University Global Launch Programı size 
İngilizce eğitiminden daha fazlasini teklif ediyor. Bu 
program ile akademik ve sosyal alanda başarili olmak icin 
ozgüven kazanacak, grup projelerine katılacak, akademik 
makaleler yazacak, ve sayılı üniversitelerden olan ASU 
bölümlerine kayit olmaya hazır hale geleceksiniz.  
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Program tarihleri

Sonbahar B 2018
Son başvuru tarihi Eylül 4
Başlangıç tarihi Ekim 4 

İlkbahar B 2019
Son başvuru tarihi Şub 4

Başlangıç tarihi Mart 4 

Phoenix

373 km 
Grand Canyon’dan 3 saat 

30 dakika uzaklıkta

476 km 
Las Vegas, Nevada,dan 5 
saat 11 dakika uzaklıkta.

573 km 
San Diego,California’dan 

5 saat 30 dakika uzaklıkta.
from San Diego, Calif.

Konum
ASU’nun kalbi olan merkezi ve en büyük kampüsü 
Tempe’de eğitim alacaksınız.

Tempe

globallaunch@asu.edu

Programda baslangıç, orta ve gelişmiş seviyeler mevcuttur.

learnenglish.asu.edu/conditional-admission

Sonbahar A 2018
Son başvuru tarihi Haz 7

Başlangıç tarihi Ağustos 7 

İlkbahar A 2019
Son başvuru tarihi Ara 2

Başlangıç tarihi Ocak 2

Arizona


