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Enstitüler ₺419,00 ------- ₺6.000,00 ------- ₺6.000,00 -------

Açıköğretim Fakültesi ₺105,00 ------- ₺750,00 ------- ₺750,00 -------

Diş Hekimliği Fakültesi ₺804,00 ------- ₺25.000,00 ------- ₺21.000,00 -------

Eczacılık Fakültesi ₺804,00 ------- ₺23.000,00 ------- ₺17.000,00 -------

Edebiyat Fakültesi ₺463,00 ₺1.564,00 ₺7.500,00 ₺14.500,00 ₺6.500,00 ₺13.000,00

Edebiyat Fakültesi (İngilizce) ₺463,00 ₺2.346,00 ₺7.500,00 ₺21.750,00 ₺6.500,00 ₺19.500,00

Fen Fakültesi ₺463,00 ₺2.084,00 ₺9.500,00 ------- ₺8.500,00 ₺18.000,00

Güzel Sanatlar Fakültesi ₺513,00 ₺3.130,00 ₺14.500,00 ------- ₺9.500,00 ₺23.000,00

Hemşirelik Fakültesi ₺463,00 ------- ₺9.500,00 ------- ₺8.500,00 -------

Hemşirelik Fakültesi (İngilizce) ₺463,00 ------- ₺9.500,00 ------- ₺8.500,00 -------

Hukuk Fakültesi ₺509,00 ₺1.879,00 ₺12.500,00 ₺20.000,00 ₺12.500,00 ₺18.000,00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ₺509,00 ₺1.879,00 ₺9.000,00 ₺16.000,00 ₺7.500,00 ₺14.000,00

İlahiyat Fakültesi ₺463,00 ₺1.670,00 ₺9.000,00 ₺16.000,00 ₺7.500,00 ₺14.000,00

İlahiyat Fakültesi (Arapça) ₺463,00 ------- ₺9.000,00 ------- ₺7.500,00

İletişim Fakültesi ₺463,00 ₺1.564,00 ₺9.500,00 ₺17.000,00 ₺8.500,00 ₺15.000,00

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ₺463,00 ₺1.670,00 ₺7.500,00 ₺14.500,00 ₺6.500,00 ₺13.000,00

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ₺630,00 ------- ₺11.500,00 ------- ₺9.500,00 -------

Mühendislik Fakültesi ₺630,00 ₺2.486,00 ₺11.500,00 ₺19.000,00 ₺9.500,00 ₺17.000,00

Mühendislik Fakültesi (İngilizce) ₺630,00 ------- ₺11.500,00 ₺28.500,00 ₺9.500,00 ₺25.500,00

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ₺463,00 ------- ₺7.500,00 ------- ₺6.500,00 -------

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi ₺630,00 ------- ------- ------- ₺6.500,00 -------

Sağlık Bilimleri Fakültesi ₺463,00 ------- ₺7.500,00 ------- ₺6.500,00

Spor Bilimleri Fakültesi ₺463,00 ₺1.670,00 ₺7.500,00 ₺14.500,00 ₺6.500,00 ₺13.000,00

Su Ürünleri Fakültesi ₺513,00 ------- ₺14.500,00 ------- ₺9.500,00 -------

Tıp Fakültesi ₺961,00 ------- ₺58.000,00 ------- ₺38.000,00 -------

Tıp Fakültesi (İngilizce) ₺961,00 ------- ₺58.000,00 ------- ₺38.000,00

Turizm Fakültesi ₺463,00 ₺1.670,00 ₺7.500,00 ₺14.500,00 ₺6.500,00 ₺13.000,00

Uygulamalı Bilimler Fakültesi ₺463,00 ------- ₺7.500,00 ------- ------- -------

Veteriner Fakültesi ₺629,00 ------- ₺16.000,00 ------- ₺14.500,00 -------

Ziraat Fakültesi ₺630,00 ₺2.486,00 ₺11.500,00 ₺14.500,00 ₺9.500,00 ₺13.000,00

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ₺958,00 ------- ₺31.000,00 ------- ₺21.000,00 -------

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ₺310,00 ₺1.879,00 ------- ------- ₺6.500,00 ₺14.000,00

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ₺310,00 ₺1.879,00 ------- ------- ₺6.500,00 ₺14.000,00

Yabancı Diller Yüksekokulu ₺310,00 ------- ₺7.500,00 ------- ₺6.500,00 -------

Meslek Yüksekokulları ₺310,00 ₺1.251,00 ₺5.500,00 ₺7.000,00 ₺4.500,00 ₺6.000,00

* Tezsiz yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim ve II. Öğretim yolu ile yürütülen programlara kayıtlı öğrenciler, programlarına ait ücretler ile ilgili bilgileri 

https://birimler.atauni.edu.tr/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/ogrenim-ucreti-tutari  sayfasından veya kayıtlı oldukları enstitü müdürlüğünün internet sayfalarından öğrenebilirler.

* Bu tabloda yer alan ücretler yıllık olup, güz ve bahar dönemlerinde iki taksit halinde tahsil edilecektir.

* Önlisans ve lisans seviyesinde uzaktan eğitim yolu ile yürütülen programlara kayıtlı öğrenciler, programın bağlı olduğu birim için belirlenen "ÖĞRENİM ÜCRETİNİ" 

ödeyeceklerdir. Bu öğrencilerden Öğrenim Ücretine ilaveten Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda materyal ücreti alınacaktır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

UYRUKLU ÖĞRENCİLER

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

BİRİM ADI

2021-2022 Eğitim-öğretim yılında 

kayıt yaptıran ve 2022-2023 yılında 

kayıt yaptıracak  öğrenciler  

2020-2021 Eğitim-öğretim yılı ve 

öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler


