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KİMLER BAŞVURABİLİR / ELIGIBILITY FOR APPLICATION
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde lisans programlarında öğrenim görmek
üzere yurtdışından başvuracak yabancı uyruklu adaylardan lise son sınıfta
olanlar ya da mezun durumunda bulunanlar başvurabilir.

International high school students who are seniors or who are about to
graduate are eligible for application to undergraduate programs at the
University of Turkish Aeronautical Association.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER / REQUIRED DOCUMENTS FOR APPLICATION
▪ Başvuru Formu,
▪ Sınav Sonuç Belgesi’nin Noter veya Yurtdışındaki Türk Elçilikler tarafından
onaylı örneği,
▪ Lise diplomasının veya son sınıfta olduğunu gösteren belgenin Noter veya
Yurtdışındaki Türk Elçilikler tarafından onaylı örneği (İngilizce veya
Türkçe’ye çevrilmiş),
▪ Adayın lisede aldığı dersleri ve notları gösteren, lise müdürlüğü tarafından
onaylı resmi not belgesi (Transkript) ve Transkriptin Noter ya da
Yurtdışındaki Türk Elçilikleri tarafından onaylı Türkçe sureti,
▪ Pasaport Fotokopisi ve Pasaportun Türkçe’ye çevrili Noter veya
Yurtdışındaki Türk Elçilikler tarafından onaylı örneği,
▪ İki adet vesikalık fotoğraf,
▪ Türk Hava Kurumu Üniversitesi banka hesabına yatırılan 150 ABD Doları
başvuru ücretini gösterir banka dekontu : (Başvuru ücreti iade edilmez.)
DenizBank Ankara Şubesi Hesap Numarası :
TR16 0013 4000 0050 6766 5000 04

▪ Application Document,
▪ An authorized copy of the exam report certified by a notary or a Turkish
Embassy,
▪ An authorized copy of the high school diploma or the document confirming
that the student is a senior certified by a notary or a Turkish Embassy
(translated into either English or Turkish),
▪ Official transcript of high school classes and grades authorized by the High
School Directorate and the Turkish copy of the transcript certified by a notary
or a Turkish Embassy,
▪ Copy and the authorized copy of the passport translated into Turkish and
certified by a notary or a Turkish Embassy,
▪ Two portrait photos,
▪ Bank receipt confirming that 150 USD admission fee is deposited in University
of Turkish Aeronautical Association bank account. (The application fee is nonrefundable.)
DenizBank Ankara Branch Account Number:
TR16 0013 4000 0050 6766 5000 04

KİMLER BAŞVURAMAZ / WHO ARE NOT ELIGIBLE FOR APPLICATION
Adaylardan;

Candidates who are not eligible for application are as follows,

▪ T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya ▪ T.R. Citizens who completed their high school education in Turkey or TRNC,
K.K.T.C.’de tamamlayanlar,
▪ K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde ▪ TRNC citizens (except those who completed their secondary education (high
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer school) in TRNC high schools and have GCE AL examination results, and those
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav who have or will have GCE AL examination results after receiving education
by registering in public and private high schools in other countries between
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
2005-2010),
▪ Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (Doğumla Türk vatandaşı olup ▪ Those who have double citizenship, one of which is T.R. citizenship by birth
da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaışlığı'ndan çıkma izni alanlar ve (those who have Turkish citizenship by birth but made a declaration of
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan alienage with the permission of the Ministry of Interior and provided evidence
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların of ownership of the document for the Usage of the Rights Given by the Turkish
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin), Nationality Law for their underage children registered on these people’s
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede declaration of alienage document,)(except for those who completed their
tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC dışında yabancı bir secondary education (high school) in a country other than TRNC/ those who
completed their secondary education (high school) in Turkish schools in a
ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
foreign country other than TRNC)
▪ Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) ▪ Those who have double citizenship, one of which is TRNC citizenship (except
tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005- for those who completed their secondary education (high school) in TRNC
2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp highs schools and have GCE AL examination results and those who have or
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar will have GCE AL examination results after receiving education by registering
in private and state high schools in other countries between 2005-2010),
hariç),
▪ Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de ▪ T.R. citizens or those who have double citizenship, one of which is T.R.
bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan citizenship by birth who study in schools within the body of embassies in
veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular (Doğumla Türk vatandaşı Turkey and in foreign high schools in Turkey (those who
olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaışlığı'ndan çıkma izni alanlar ve have Turkish citizenship by birth but made a declaration of alienage with
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan the permission of the Ministry of Interior and provided evidence of ownership
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların of the document for the Usage of the Rights Given by the Turkish Nationality
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin)
Law for their underage children registered on these people’s declaration of
alienage document,)
başvuramaz.

LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE İSTENİLECEK OLAN ULUSAL ve ULUSLARARASI LİSE DİPLOMALARI,
LİSE BİTİRME ve ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI
NATIONAL AND INTERNATIONAL DIPLOMAS, AND REQUIRED SCORES OF HIGH SCHOOL COMPLETION AND UNIVERSITY ENTRANCE EXAMS
SAT Sınavı
SAT (Scholastic Assessment Test)
GCE (A Level) Sınavı
GCE (General Certificate Examination)
ACT (American College Test) Sınavı
ACT (American College Test)
Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı
Baccalaureate Libanais (Lebanon)
Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Sınavları
Tawjihi (Jordan and Palestine)
Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Sınavları
Tawjihi (Jordan and Palestine)

en az 1000 toplam puan
A total score of at least 1000
en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A
seviyesi
At least two A levels one of which is in the subject of the program
en az 21
At least 21
en az 12/20
At least 12/20
Sayısal Puanla öğrenci alan bölümler için Scientific Stream’den en
az 70/100
At least 70 over 100 in the Scientific Stream for the departments
that receive students with quantitative point
EA puanla öğrenci alan bölümler için Industrial ve/veya Commercial
Stream’den en az 70/100
At least 70 in Industrial and/or Commercial Stream for
the
departments that receive students with equal weighted point
diploma notu en az 24
A diploma score of at least 24
diploma notu en az 10/20
A diploma score of at least 10/20
en fazla 4
Maximum 4
başvurulan programın puan türünde en az 450/750
At least 450 out of 750 in the related field
ilgili dalda en az 160/240
At least 160/240 in the related field
ilgili dalda en az 160/240
At least 160/240 in the related field
en az 12/20
At least 12/20
en az 70/120
At least 70/120
başvurulan programın puan türünde en az 12/20
At least 12/20 in the related field
diplomaya sahip olmak
Having Matura Certificate
toplam puanın en az % 45'I

Uluslararası Bakalorya
International Baccalaureate (Diploma)
Fransız Bakalorya
French Baccalaureate (Diploma)
Abitur Sınavı
Abitur (General German Higher Education Proficiency)
Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavından (Gaokao)
Gao Kao (People’s Republic of China)
Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı
Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Syria)
Libya’da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı
Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Libya)
İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ve Pişdaneşgahi bitirme notu
Diplome Debirestan Pişdaneşgahi (Iran)
Kazakistan Ulusal Üniversite Testi Sınavı
Kazakhstan National University Test Kazakistan
Senegal’de yapılan Bakalorya
Senegal Baccalaureate
Matura derecesi
Matura
Belirtilen sınav veya diplomaların dışında adayların varsa kendi ülkelerinde aldıkları
ulusal sınav sonuçları
Apart from the examinations and diplomas stated above, the candidates can apply with At least 45 % of the total score
the score of the national exams conducted in their countries.
Belirtilen sınav veya diplomaların verilmediği ülkelerdeki veya üniversiteye girişte
ülkelerinde ulusal sınav yapılmadığını belgelendirenlerin orta ortaöğretim not üniversite senatosu tarafından değerlendirilir
ortalaması
The application of the candidates who have not taken any national exams in their own
country in order to study at a university will be evaluated according to high school evaluated by the university senate
diploma grade by the University.
THKÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40
UTAA Examination for International Students
Basic Learning Skills Test at least 40
Diğer Türk Üniversitelerinin yurtdışından öğrenci alımı için yaptığı sınavlardan alınmış
sınav sonuç belgesi
The Exam Score Sheet obtained from other Universities placing International students
KKTC GCE AL
GCE AL sonucuna sahip olmak
TRNC(Turkish Republic of Northern Cyprus) taking GCE AL exam
Having GCE AL scores
Bu sınavlardan, Üniversite Giriş Sınavı statüsünde olan (SAT, YÖS v.s.) sınavların geçerlilik süresi iki (2) yıl, Lise Bitirme Sınavları statüsünde olan sınavlar
(Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi v.s.) ise süresiz geçerlidir.
Validity period for university entrance exams (SAT, YÖS, etc) is two years. Validity period for high school graduation exams (Abitur, International Baccalaureate,
GCE, Tawjihi, etc) is infinite.

FAKÜLTE - BÖLÜM KONTENJAN BİLGİLERİ / QUOTA INFORMATION OF FACULTY – DEPARTMENT
FAKÜLTE - BÖLÜM ADI / NAMES OF FACULTY - DEPARTMENT

KONTENJAN SAYISI / NUMBER OF QUOTA

İŞLETME FAKÜLTESİ / FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
HAVACILIK YÖNETİMİ / AVIATION MANAGEMENT
İŞLETME (Türkçe) / MANAGEMENT (Turkish)
İŞLETME / MANAGEMENT
LOJİSTİK YÖNETİMİ / LOGISTICS MANAGEMENT
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / FACULTY OF ENGINEERING
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ / COMPUTER ENGINEERING
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / INDASTRIAL ENGINEERING
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ / MECHATRONICS ENGINEERING

35
30
30
35
35
35
30
35

BAŞVURULAR / APPLICATION PROCEDURES
Üniversitemize son başvuru tarihi 08 Eylül 2017 olup, başvurular
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne posta yoluyla ya da kişisel olarak
yapılır. Öğrenci, birden fazla programa tercih yapabilir. İnternet üzerinden
yapılan başvurular geçersizdir.

The last date to apply to our university is September 08, 2017, and the
application should be made either by mail or in person to the Student
Affairs Department of our University. The student may apply for more
than one program. Application via e-mail is invalid.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF THE APPLICATIONS
Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Türk Hava Kurumu
Üniversitesi tarafından yapılır. Üniversitemiz kontenjanlarını doldurup
doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için
kabul edilmeyi gerektirmez. Adayların kabulü için, Üniversitemiz tarafından
belirlenen bir komisyon tarafından hazırlanan program bazında ve kontenjan
dahilinde sıralamayı içeren liste Rektörlüğe iletilir.

The evaluation and the placement of the prospective students are carried
out by University of Turkish Aeronautical Association. The university is free
to fill the quota or not. Fulfilling the prerequisites for the application process
does not necessarily require to be admitted to the university. For the
admission of the prospective students, a list including the ranking within the
quota and the program prepared by the commission appointed by the
University are sent to the Rector’s Office.

BAŞVURU SONUÇLARI / APPLICATION RESULTS
Başvuru sonuçları Üniversitemiz internet sayfasında ve aynı zamanda adaylara
yazılı olarak duyurulur. Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından bir kabul
mektubu gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en
yakın) T.C. Büyükelçiliği’nden “öğrenim meşruhatlı” vize almaları
gerekmektedir. Değerlendirme sonucu kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları
13-19 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Kayıt için gerekli belgeler, kabul
mektuplarıyla beraber adaylara bildirilecek olup, ayrıca internet sayfasında da
ilan edilecektir.

Application results are announced on our website and the applicants are
notified in written. The applicants who were accepted are sent an
acceptance letter by our university. With their acceptance letter, the
applicants must contact to a Turkish Consulate to get a student visa. After
the approval of their applications, the registration date for the applicants is
between the dates 13–19 September 2017. The documents required for
registration will be informed to the applicants in their acceptance letters,
and announced on the website.

ÖĞRETİM DİLİ / MEDIUM OF INSTRUCTION
Üniversitemizde eğitim-öğretim dili %100 İngilizce’dir (İŞLETME (Türkçe) hariç).
Yabancı dille eğitim yapılan programlara kayıt olan öğrenciler, Üniversitemiz
Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik
Sınavına girerler. Sınavı geçemeyen öğrenciler bir yıl hazırlık sınıfında eğitim
görür, başarılı olduğu takdirde bölümünde öğrenimine başlayabilir.

The medium of instruction is 100% English in our university (except for the
MANAGEMENT PROGRAM in Turkish). Students who enroll the departments
where the medium of instruction is English language, must take the English
Proficiency Exam prepared by UTAA, Department of Foreign Languages.
Students who fail the exam, study at the Preparatory School for one
academic year, and the ones who pass the exam, study at their
departments.

ÖĞRETİM ÜCRETİ / TUITION FEE
Türk Hava Kurumu Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitimöğretim yılında öğrenim ücreti Hava Ulaştırma Fakültesi, Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesi Bölümleri ve
hazırlık sınıfı için 7.500 ABD Doları’dır. 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 belirlenmekte olup, öğrenciler lisans
öğreniminin 2 nci sınıfı başında belirlenen yeni ücrete tabi olacaklardır. 20172018 eğitim-öğretim yılı için Üniversitemiz tarafından belirlenen uçuş eğitimi
ücreti KDV dahil 63.000 ABD Doları’dır.

University of Turkish Aeronautical Association charges an annual tuition fee
for the education. The tuition fee for the departments at Faculty of Air
Transportation, Faculty of Aeronautics and Astronautics, Faculty of
Engineering and Faculty of Business Administration, as well as the English
Preparatory School, is 7,500 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 new fee determined at the beginning of the 2nd year of
their undergraduate education. The flight training fee determined by our
university for 2017-2018 academic year is, VAT included, 63.000 US Dollars.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER / DOCUMENTS REQUIRED FOR FINAL REGISTRATION
▪ Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni ▪ Original, if not applicable, notarized or approved copy (by Turkish
mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Embassy/Consulate General within the home country) of either High School
Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.
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 ▪ Official transcript of the candidate approved by the headship of the high
onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya school and notarized or approved copy of the transcript (by Turkish
da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
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 ▪ Notarized or approved copy (by Turkish Embassy/Consulate General within
Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış the home country) of the passport pages revealing the identity information
örneği.
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 ▪ If applicable, notarized or approved copy ((by Turkish Embassy/Consulate
Belgesinin noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
General within the home country) English/Turkish Language Exam score.
▪ Eğitim-öğretim dili Türkçe olan “İŞLETME (Türkçe)” programlara kayıt ▪ Language Centers (TÖMER, etc.) and accepted by the Turkish Council of
olacak öğrencilerin Türkçe yeterlilik düzeyleri için YÖK tarafından kabul Higher Education, for the students who want to register to the
edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) alınan ve adayın “MANAGEMENT (in Turkish)” whose medium of instruction is Turkish,
başarılı olduğunu kanıtlayan belge.
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.)
▪ Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

▪ General Health Insurance document.
(You are required to have a general health insurance to get a residence
permit.)
▪ 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 ▪ The submission of the documents related to financial assets revealing that
düzeyde olduğunun belgelenmesi (Bu amaçla belirlenen maddi güvence financial potential of the candidate is enough to pursue his higher education
miktarı; bir yıllık öğretim ücreti kadardır).
in our country (The amount of financial assurance to be documented is at
least one-year tuition fee amount.

AÇIKLAMALAR / EXPLANATIONS
▪ Türkiye’de yaşayan ve geçerli oturma izni bulunanlar “Öğrenim Vizesi” ▪ Candidates residing in Turkey and holding a valid residence permit are
yerine, İkamet Tezkeresinin fotokopisini vermelidir. İkamet tezkeresinde supposed to submit the copy of their residence permit instead of “Student
“öğrenim amaçlı” ifadesinin belirtilmiş olması gerekmektedir.
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 ▪ For the candidates who were born to be Turkish citizens but ceased to be a
Kararı ile T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet Turkish citizen and acquired the citizenship of another country according to
vatandaşlığına geçen öğrencilerden “Öğrenim Vizesi” istenmez.
the Cabinet Decree, “Student Visa” is not required.

İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT INFORMATION
Savaş YILDIZ
Öğrenci İşleri Müdürü
Tel
: +90 444 84 58 / 5650, 5651, 5652
Faks
: +90 (312) 342 84 60
E-Mail : oim@thk.edu.tr

Savaş YILDIZ
Director of Student Affairs
Phone : +90 444 84 58 / 5650, 5651, 5652
Fax
: +90 (312) 342 84 60
E-Mail : oim@thk.edu.tr

