
I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM
EĞİTİM FAKÜLTESİ ₺2.453,00 ₺1.840,00  ₺340,00 ₺1.226,00 ₺510,00 ₺1.839,00 ₺170,00 ₺613,00

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ(FEN PROGRAMI) ₺3.061,00 ₺2.296,00  ₺340,00 ₺1.530,00 ₺510,00 ₺2.295,00 ₺170,00 ₺765,00

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ(SOSYAL VE ED. PROGRAMI) ₺2.297,00 ₺1.722,00  ₺340,00 ₺1.148,00 ₺510,00 ₺1.722,00 ₺170,00 ₺574,00

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ₺4.597,00 ₺3.448,00  ₺377,00 ₺2.298,00 ₺566,00 ₺3.447,00 ₺189,00 ₺1.149,00

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ₺2.760,00 ₺2.070,00 ₺2.070,00 ₺374,00 ₺1.379,00 ₺561,00 ₺2.067,00 ₺187,00 ₺689,00

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ₺2.453,00 ₺1.840,00 ₺1.840,00 ₺340,00 ₺1.226,00 ₺510,00 ₺1.839,00 ₺170,00 ₺613,00

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ₺2.297,00 ₺1.723,00 ₺1.723,00 ₺340,00 ₺1.148,00 ₺510,00 ₺1.722,00 ₺170,00 ₺574,00

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ₺3.652,00 ₺2.739,00  ₺463,00 ₺1.825,00 ₺695,00 ₺2.738,00 ₺232,00 ₺913,00

ORMAN FAKÜLTESİ ₺3.652,00 ₺2.739,00  ₺463,00 ₺1.825,00 ₺695,00 ₺2.738,00 ₺232,00 ₺913,00

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ₺4.597,00   ₺377,00 ₺2.298,00 ₺566,00  ₺189,00 

TURİZM FAKÜLTESİ ₺2.453,00 ₺1.840,00  ₺340,00 ₺1.226,00 ₺510,00 ₺1.839,00 ₺170,00 ₺613,00

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ₺2.453,00 ₺1.840,00 ₺1.840,00 ₺340,00 ₺1.226,00 ₺510,00 ₺1.839,00 ₺170,00 ₺613,00

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ₺2.453,00 ₺1.840,00  ₺340,00 ₺1.226,00 ₺510,00 ₺1.839,00 ₺170,00 ₺613,00

VETERİNER FAKÜLTESİ ₺5.097,00 ₺3.823,00  ₺340,00 ₺2.549,00 ₺693,00  ₺231,00 

TIP FAKÜLTESİ ₺18.569,00 ₺13.927,00  ₺706,00  ₺1.059,00  ₺353,00 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ₺2.760,00   ₺227,00 ₺1.379,00 ₺341,00 ₺2.069,00 ₺114,00 ₺690,00

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ₺2.760,00   ₺227,00 ₺1.379,00 ₺341,00 ₺2.069,00 ₺114,00 ₺690,00

FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU ₺2.760,00   ₺227,00 ₺1.379,00 ₺341,00 ₺2.069,00 ₺114,00 ₺690,00

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU ₺3.652,00 ₺2.739,00 ₺2.739,00 ₺463,00 ₺1.825,00 ₺695,00 ₺2.736,00 ₺232,00 ₺913,00

MESLEK YÜKSEKOKULLARI ₺1.839,00 ₺1.380,00 ₺1.380,00 ₺227,00 ₺919,00 ₺341,00 ₺1.378,00 ₺114,00 ₺460,00

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Yüksek Lisans) ₺1.835,00 ₺5.450,00 ₺5.450,00 ₺308,00  ₺462,00 ₺462,00 ₺154,00 ₺154,00

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Doktora) ₺1.835,00 ₺5.450,00 ₺5.450,00 ₺308,00  ₺462,00 ₺462,00 ₺154,00 ₺154,00

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (Yüksek Lisans) ₺1.835,00 ₺4.350,00 ₺4.350,00 ₺308,00  ₺462,00 ₺462,00 ₺154,00 ₺154,00

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (Doktora) ₺1.835,00 ₺4.350,00 ₺4.350,00 ₺308,00  ₺462,00 ₺462,00 ₺154,00 ₺154,00

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Yüksek Lisans) ₺1.835,00 ₺5.450,00 ₺5.450,00 ₺308,00  ₺462,00 ₺462,00 ₺154,00 ₺154,00

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Doktora) ₺1.835,00 ₺5.450,00 ₺5.450,00 ₺308,00  ₺462,00 ₺462,00 ₺154,00 ₺154,00

*MADDE 3(1)Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları 

dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim 

ücreti, ilgilisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde 

belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin bir buçuk katından 

az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından 

belirlenir.

**GEÇİCİ MADDE 1 (1) Yurt dışından 

öğrenci kabul kontenjanları dahilinde; 2019

2020 eğitimöğretim yılından önce önlisans 

ve lisans programlarına kayıt yaptıran ve 

program süresinde öğrenimine devam 

eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti 

tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde cari 

hizmet maliyetinin beş katını geçmeyecek 

şekilde yükseköğretim kurumları tarafından 

belirlenir.

***GEÇİCİ MADDE 1 (1) Yurt 

dışından öğrenci kabul 

kontenjanları dahilinde; 20142015 

eğitimöğretim yılından önce kayıt 

yaptıran ve program süresinde 

öğrenimine devam eden 

öğrencilerden alınacak öğrenim 

ücreti tutarı ilgili programın ekli 

cetvellerde gösterilen cari hizmet 

maliyetini geçmeyecek şekilde, 

20182019 eğitimöğretim yılından 

önce kayıt yaptıran ve program 

süresinde öğrenimine devam eden 

öğrencilerden alınacak öğrenim 

ücreti tutarı ise ilgili programın ekli 

cetvellerde gösterilen öğrenci katkı 

payı ve öğrenim ücretinden az 

olmamak üzere belirlenir.

NOT: MADDE 9(1) Yabancı dille öğretim 

yapan yükseköğretim programlarında 

öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır. 

Madde gereğince Bozkurt Meslek 

Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve 

Çevirmenlik ve Uygulamalı İngilizce 

Çevirmenlik programlarına ve Turizm 

Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 

programına kayıtlı öğrenciler bölümlerine 

ait tabloda belirlenen öğrenim ücretlerinin 

bir buçuk katını ödeyecekler.

01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı RG Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen Cari Hizmet Maliyetleri ve Katkı Payları

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTAR TABLOSU 

***2018 YILI ve ÖNCESİ 

YABANCI UYRUKLU

 ÖĞRENİM ÜCRETİ 

(DÖNEMLİK) 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ/MYO CARİ HİZMET MALİYETİ

* 2021 YILI

 YABANCI UYRUKLU

 ÖĞRENİM ÜCRETİ

 (DÖNEMLİK) 

** 2019 ve 2020 YILI 

YABANCI UYRUKLU

 ÖĞRENİM ÜCRETİ

 (DÖNEMLİK) 

ÖĞRENCİ KATKISI


