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Ödeme Tarihi
Dönem Öğrenim 

Ücreti
Ödeme Tarihi Ödeme Tarihi

Fakülte Programları (*) $12.000,00 $6.000,00 $6.000,00

Pilotaj (**) $12.000,00 $6.000,00 $6.000,00

Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (***) $12.000,00 $6.000,00 $6.000,00

Otel Yöneticiliği(****), Havacılık Yönetimi $10.000,00 $5.000,00 $5.000,00

Yaz okulunda ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır. Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin yaz okulunda ders almaları durumunda kredi başına öğrenim ücreti uygulanır. Kredi başına öğrenim ücreti, öğrencinin 

burs durumuna göre ödemekle yükümlü olduğu yıllık öğrenim ücretinin altmışta biridir. Öğrenci, yaz okulunda aldığı derslerin kredi toplamına göre ücret öder.

İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gören öğrenciler yaz okulunda düzey derslerine devam etmeleri durumunda burs durumlarına göre ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretinin yarısını öderler. İngilizce 

Hazırlık Programı’na “A2” düzeyden başlayıp ilk akademik yılın Bahar dönemi sonu itibarıyla “B1” düzeyi tamamlayan öğrencilerden Yaz Okulunda devam ettikleri “B2” düzey dersleri için öğrenim ücreti alınmaz.

** Pilotaj programı eğitiminde yıllık öğrenim ücretlerine zorunlu uçuş eğitimi ücretleri dâhil değildir. Öğrenciler belirlenen uçuş ücretlerini lisans öğreniminin 4. 6. ve 8. dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte 

ödemeleri gerekir. 2014 girişli öğrenciler için uçuş eğitimi ücreti KDV dâhil 30.000 EURO’dur.

*** 2018-2019 akademik yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programındaki mevcut 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, giriş burslarına bakılmaksızın 2018-2019 akademik yılı 

için üniforma takımının ücreti KDV dahil 281 TL, bıçak setinin ücreti KDV dahil 675 Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

**** 2018-2019 akademik yılında Otel Yöneticiliği lisans programındaki mevcut öğrenciler üniforma takımını, lisans programında 2. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin kitabevinden temin edeceklerdir.  Üniforma 

ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, giriş burslarına bakılmaksızın,  2018-2019 akademik yılı için üniforma takımının ücreti KDV dahil 281 TL olarak uygulanacaktır.

Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri

Ödemeler, banka aracılığıyla  tahsil edilir;  Üniversiteye doğrudan ücret ödemesi kabul edilmez. 

TL Kuru ve Ödeme Tutarı

Taksitli Ödeme

Taksitli ödemelerde ödeme tutarı taksit sayısı kadar eşit tutarda ödenir.

* Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Programları hariç.

2014-15 AKADEMİK YILINDA YURTDIŞINDAN KABUL EDİLEN MEVCUT ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANACAK KDV DAHİL YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ÖDEME TUTARLARI VE TARİHLERİ

Program

27 -31  Ağustos 

2018

28 Ocak - 1 Şubat 

2019

(İngilizce Hazırlık için 

21-25 Ocak 2019)

Yaz Okulu Öğrenim 

Ücretleri ile ilgili açıklama 

kısmına bakınız

5 - 8  Temmuz 2019 (İngilizce 

Hazırlık için 12-13 Haziran 2019)

Yaz Okulu

Yıllık Öğrenim 

Ücreti

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


