
 

ÖĞRETİM ÜCRETİ / TUITION FEE 

Türk Hava Kurumu Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2021-2022 eğitim-
öğretim yılında öğrenim ücreti Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu, İzmir 
Havacılık Meslek Yüksek Okulu, Hava Ulaştırma Fakültesi, Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesi Bölümleri ve 
hazırlık sınıfı için 8.000 ABD Doları’dır(KDV dahil değildir). Ücretin yarısı öğretim 
yılı başında kayıt sırasında, diğer yarısı da ikinci yarıyıl başında kayıt sırasında 
öğrenci tarafından ödenecektir. Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümü uçuş 
eğitimi ücretleri Üniversite tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir. Pilotaj 
bölümünde yıllık eğitim-öğretim ücretinin yanı sıra Pilotaj uçuş eğitimi ücreti 
de ayrıca ödenmelidir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için Üniversitemiz 
tarafından belirlenen uçuş eğitimi ücreti 70.000 ABD Doları’dır ve birinci sınıfın 
ilk döneminden itibaren 8 eşit taksitte ödenecektir. (Ücretlere KDV dahil 
değildir) 

University of Turkish Aeronautical Association charges an annual tuition fee for 
the education. The tuition fee for Ankara Aeronautical Vocational School of 
Higher Education, İzmir Aeronautical Vocational School of Higher Education and 
the departments at Faculty of Air Transportation, Faculty of Aeronautics and 
Astronautics, Faculty of Engineering and Faculty of Business Administration, Izmir 
Aeronautical Vocational School of Higher Education, as well as the English 
Preparatory School is, VAT excluded, 8.000 US Dollars. The half of the fee is paid 
during the registration process at the beginning of the school year, and the other 
half is paid during the registration at the beginning of the second semester. The 
flight training fees at Department of Flight Training, Faculty of Air 
Transportation, are determined by the university every year, and students are 
liable to pay the tuition fee and training fee at the beginning of the 1st year of 
their undergraduate education. The flight training fee determined by our 
university for 2021-2022 academic year is, VAT excluded, 70.000 US Dollars can 
be paid in 8 equal installment from the beginning of 1st term.  

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER / DOCUMENTS REQUIRED FOR FINAL REGISTRATION 

▪ Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış 
yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da 
Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi. 

▪ Original, if not applicable, notarized or approved copy (by Turkish 
Embassy/Consulate General within the home country) of either High School 
Diploma or High School Exit Document (for newly graduates not having 
obtained a diploma and notarized). 

▪ T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi” aslı. ▪ Original of the “Certificate of Equivalence” of the High School Diploma 
obtained from the Ministry of National Education. 

▪ Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü 
tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe 
tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. 

▪ Official transcript of the candidate approved by the headship of the high 
school and notarized or approved copy of the transcript (by Turkish 
Embassy/Consulate General within the home country). 

▪ Üniversite Senatosu tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası 
sınav sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin aslı. 

▪ Original copy of the national or internationa exam score endorsed by the 
Senate of the University. 

▪ Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve 
Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış 
örneği. 

▪ Notarized or approved copy (by Turkish Embassy/Consulate General within 
the home country) of the passport pages revealing the identity information 
and validity duration. 

▪ Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” belgesi. ▪ “Student Visa” document obtained from Turkish Embassy/Consulate 
General within the home country. 

▪ Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe 
Yeterlik Belgesinin noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. 

▪ If applicable,   notarized or approved copy ((by Turkish Embassy/Consulate 
General within the home country) English/Turkish Language Exam score. 

▪ Eğitim-öğretim dili Türkçe olan “Ankara ve İzmir Havacılık Meslek Yüksek 
Okulları” programlara kayıt olacak öğrencilerin Türkçe yeterlilik düzeyleri 
için YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden 
(TÖMER vb.) alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan belge. 

▪ Language Centers (TÖMER, etc.) and accepted by the Turkish Council of 
Higher Education, for the students who want to register to “ Ankara and 
Izmir Aeronautical Vocational Schools of Higher Education” whose medium 
of instruction is Turkish,  proving that the applicant is successful. 

▪ İkamet Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri 
Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir). 

▪ “Residence Permit” (to be submitted to the Directorate of Student Affairs 
within one month upon registration). 

▪ Genel Sağlık Sigortasına ait belge. (İkamet Tezkeresini alabilmek için 
Genel Sağlık Sigortasının yaptırılması zorunludur.) 

▪ General Health Insurance document. (You are required to have a general 
health insurance to get a residence permit.) 

▪ Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. ▪ A bank statement indicating the tuition fee has been deposited into the 
bank account of THK. 

▪ 6 adet 4,5x6,0 ebadında güncel fotoğraf. ▪ 6 recent photographs with 4,5x6,0 size. 

▪ Adayın maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürebilecek 
düzeyde olduğunun belgelenmesi (Bu amaçla belirlenen maddi güvence 
miktarı; bir yıllık öğretim ücreti kadardır). 

▪ The submission of the documents related to financial assets revealing that 
financial potential of the candidate is enough to pursue his higher education 
in our country (The amount of financial assurance to be documented is at 
least one-year tuition fee amount. 

NOT (1): PİLOT EĞİTİMİ / PİLOTAJ (lisans) mesleğini icra edebilmek için 
aranan nitelikler: 
1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından 
sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak. 
2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Birinci Sınıf Sağlık Sertifikası almak. 
3) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı 
bulunmamak. 

NOTICE (1): PILOT EDUCATION / PILOTAGE (license) Qualifications 
required to perform the profession: 
1) To receive reports from the health authorities authorized by the General 
Directorate of Civil Aviation that their health conditions are appropriate for 
the flight. 
2) To obtain First Class Health Certificate from the General Directorate of 
Civil Aviation. 
3) Not to have any criminal records that prevent him/her to be a pilot 



NOT (2): HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans) mesleğini icra edebilmek için 
aranan nitelikler: 
1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil 
Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir 
hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme 
kaybı/eksikliği vs). 

NOTICE (2): Qualifications required to perform an AVIATION 
MANAGEMENT (undergraduate) profession: 
1) Not to have any Criminal Records that would prevent to obtain an airport 
entrance card. 
2) Obtaining a full-fledged hospital health report to prove that there is no 
health problem that would prevent him / her from performing his / her 
profession and / or duties related to profession. (hearing loss / lack, vision 
loss / lack etc.) 

NOT (3): SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) mesleğini icra 
edebilmek için aranan nitelikler: 
1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından 
sağlık durumlarının kabin memurluğuna uygun olduğuna dair rapor almak. 
2) Kabin Memuru olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı 
bulunmamak. 

NOTICE (3): Qualifications sought to perform the CIVIL AVIATION CABIN 
SERVICES (associate degree) profession: 
1) To receive a report from health institutions authorized by the General 
Directorate of Civil Aviation, stating that their health condition is suitable 
for cabin crew. 
2) Not having any Criminal Records or any Criminal Archive Records, which 
prevents him/her from becoming a Cabin Crew. 
 
 

NOT (4): SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra 
edebilmek için aranan nitelikler: 
1) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden 
son 6(altı) ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak. 
2) Hava limanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil 
Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 

NOTICE (4): Qualifications sought to perform the CIVIL AIR TRANSPORT 
MANAGEMENT (associate degree) profession: 
1) To obtain a committee report on condition that he / she has received 
within the last 6 (six) months from the full-fledged hospital that there is no 
health problem that would prevent him / her from performing his / her 
profession and / or duty assigned in the profession. 
2) Not having any Criminal Records or Criminal Archive Records that would 
prevent him/her from obtaining an airport entrance card. 
 

NOT (5): UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için 
aranan nitelikler: 
1) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden 
son 6(altı) ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak. 
2) Hava limanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil 
Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 

NOTICE (5): Qualifications sought to perform AIRCRAFT TECHNOLOGY 
(associate degree) profession: 
1) To obtain a committee report on condition that he / she has received 
within the last 6 (six) months from the full-fledged hospital that there is no 
health problem that would prevent him / her from performing his / her 
profession and / or duty assigned in the profession. 
2) Not having any Criminal Records or Criminal Archive Records that would 
prevent him/her from obtaining an airport entrance card. 

 

AÇIKLAMALAR / EXPLANATIONS 

▪ Türkiye’de yaşayan ve geçerli oturma izni bulunanlar “Öğrenim Vizesi” 
yerine, İkamet Tezkeresinin fotokopisini vermelidir. İkamet tezkeresinde 
“öğrenim amaçlı” ifadesinin belirtilmiş olması gerekmektedir. 

▪ Candidates residing in Turkey and holding a valid residence permit are 
supposed to submit the copy of their residence permit instead of “Student 
Visa” document. It is essential that residence permit include the 
statement of “for educational purposes”. 

▪ Doğumla T.C. vatandaşlığını kazanmış olup, daha sonra Bakanlar Kurulu 
Kararı ile T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet 
vatandaşlığına geçen öğrencilerden “Öğrenim Vizesi” istenmez. 

▪ For the candidates who were born to be Turkish citizens but ceased to be 
a Turkish citizen and acquired the citizenship of another country according 
to the Cabinet Decree, “Student Visa” is not required. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT INFORMATION 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü 
Tel : +90 444 84 58 / 5653,5654,5655,5657, 5658 
Faks : +90 (312) 342 84 60 
E-Mail : oim@thk.edu.tr 

Student Affairs 
Phone : +90 444 84 58 / 5653,5654,5655,5657, 5658 
Fax : +90 (312) 342 84 60 
E-Mail : oim@thk.edu.tr 

 


