
I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM
EĞİTİM FAKÜLTESİ ₺3.341 ₺231,50 ₺835,00 ₺700,00 ₺2.550 ₺2.550

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ(FEN PROGRAMI) ₺4.169 ₺231,50 ₺1.042 ₺700,00 ₺3.150 ₺3.150

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ(SOSYAL VE ED. PROGRAMI) ₺3.128 ₺231,50 ₺782,00 ₺700,00 ₺2.350 ₺2.350

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ₺6.261 ₺256,50 ₺800,00 ₺4.700

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ₺3.759 ₺254,50 ₺939,50 ₺800,00 ₺2.850 ₺2.850 ₺2.850

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ₺3.341 ₺231,50 ₺835,00 ₺700,00 ₺2.550 ₺2.550 ₺2.550

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ₺3.128 ₺231,50 ₺782,00 ₺700,00 ₺2.350 ₺2.350 ₺2.350

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ₺4.974 ₺315,00 ₺1.243 ₺950,00 ₺3.750 ₺3.750

ORMAN FAKÜLTESİ ₺4.974 ₺315,00 ₺950,00 ₺3.750

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ₺6.261 ₺254,50 ₺800,00

*TURİZM FAKÜLTESİ ₺3.341 ₺231,50 ₺700,00 ₺2.550

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ₺3.341 ₺231,50 ₺700,00 ₺2.550 ₺2.550

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ₺3.341 ₺231,50 ₺700,00 ₺2.550

VETERİNER FAKÜLTESİ ₺6.942 ₺950,00 ₺5.250

TIP FAKÜLTESİ ₺25.291 ₺19.000

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ₺3.759 ₺155,00 ₺939,50 ₺500,00 ₺2.850

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ₺3.759 ₺155,00 ₺939,50 ₺500,00 ₺2.850

FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU ₺3.759 ₺155,00 ₺500,00

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU ₺4.974 ₺315,00 ₺1.243 ₺950,00 ₺3.750 ₺3.750 ₺3.750

*MESLEK YÜKSEKOKULLARI ₺2.504 ₺155,00 ₺625,50 ₺500,00 ₺1.900 ₺1.900 ₺1.900

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ₺2.500 ₺209,50 ₺650,00 ₺7.500 ₺7.500

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ₺2.500 ₺209,50 ₺650,00 ₺6.250 ₺6.250

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ₺2.500 ₺209,50 ₺650,00 ₺7.500 ₺7.500

****ENSTİTÜLER ₺3.750 ₺3.750

(*) 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.

***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.

****2022-2023 Eğitim- 

Öğretim yılında yapılacak 

müracaatlarda Üniversitemiz 

lisans

 mezunları için belirlenmiştir.

**GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde; 2019-2020 eğitim-öğretim 

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.Ayrıca 2021-2022 eğitim-öğretim 

yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak 

öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 

katından az olmamak üzere, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi 

içerisinde  öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı ise ilgili programın ekli 

cetvellerde gösterilen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere belirlenir.

***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.

27.07.2022 tarihli ve 31905 sayılı RG Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen Cari Hizmet Maliyetleri ve Katkı Payları

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTAR TABLOSU 

***2021 ve 2022 YILI YABANCI UYRUKLU

 ÖĞRENİM ÜCRETİ (DÖNEMLİK) FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ/MYO CARİ HİZMET MALİYETİ

**2017 YILI VE ÖNCESİ YABANCI UYRUKLU

 ÖĞRENİM ÜCRETİ

 (DÖNEMLİK) 

**2018,  2019 ve 2020 YILI 

YABANCI UYRUKLU

 ÖĞRENİM ÜCRETİ

 (DÖNEMLİK) 


