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Ödeme Tarihi
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(Kredi başına)
Ödeme Tarihi

FAKÜLTE PROGRAMLARI 

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

Programları hariç)

$11.222,22 $5.611,11 $5.611,11 $187,04

PİLOTAJ (1) $12.157,41 $6.078,71 $6.078,71 $202,62

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (2) $11.222,22 $5.611,11 $5.611,11 $187,04

HAVACILIK YÖNETİMİ $11.222,22 $5.611,11 $5.611,11 $187,04

OTEL YÖNETİCİLİĞİ (3) $9.351,85 $4.675,93 $4.675,93 $155,86

(2) 2020-2021 akademik yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı 

itibarı ile üniforma takımını üniversitemizin kitabevinden, bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma takımı ve bıçak seti ücretleri her yıl yeniden 

belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2020-2021 akademik yılı için üniforma takımı ücreti KDV dahil 362 TL, bıçak seti ücreti 695 Euro karşılığı Türk Lirasıdır.  

(3) 2020-2021 akademik yılında Otel Yöneticiliği lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler üniforma takımını, lisans programında 2. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin 

kitabevinden temin edeceklerdir.  Üniforma ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2020-2021 akademik yılı için üniforma takımı ücreti KDV 

dahil 324 TL olarak uygulanacaktır.

2019 - 2020 AKADEMİK YILINDA YURTDIŞINDAN KABUL EDİLEN YENİ ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANACAK KDV DAHİL YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ÖDEME TUTARLARI VE 

TARİHLERİ

13 - 14 Temmuz 2021

Yaz Okulu

Yıllık Öğrenim 

Ücreti

Güz Dönemi (I. Dönem) Bahar Dönemi (II. Dönem)

Program

7 - 11 Eylül 2020 8 - 12 Şubat 2021

(1) Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş eğitimleri yıllık öğrenim ücretlerine dâhil değildir. Öğrenciler zorunlu uçuş eğitimleri için, Pilotaj lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek 

olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu uçuş okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. 2019-2020 eğitim-öğretim 

yılında kayıt olanlar için Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş eğitimi ücreti KDV dâhil 54.000 EURO’dur. Uçuş eğitimi ücreti burslu öğrenciler için kılavuz burs oranı kadar üniversitemiz 

tarafından karşılanacaktır.


