
YILLIK 1.TAKSİT 2.TAKSİT YILLIK 1.TAKSİT 2.TAKSİT
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi              ₺939,00 ₺469,50 ₺469,50 ₺3.465,00 ₺1.732,50 ₺1.732,50
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi ₺852,00 ₺426,00 ₺426,00 ₺3.081,00 ₺1.540,50 ₺1.540,50
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi                                  ₺948,00 ₺474,00 ₺474,00 ₺5.772,00 ₺2.886,00 ₺2.886,00
Diş Hekimliği Fakültesi ₺1.482,00 ₺741,00 ₺741,00 - - -
Eğitim Fakültesi                                       ₺852,00 ₺426,00 ₺426,00 ₺3.081,00 ₺1.540,50 ₺1.540,50
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programları)                       ₺852,00 ₺426,00 ₺426,00 ₺3.843,00 ₺1.921,50 ₺1.921,50
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programları)- Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce)                  ₺1.278,00 ₺639,00 ₺639,00 - - -
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Programlar) ₺852,00 ₺426,00 ₺426,00 ₺2.886,00 ₺1.443,00 ₺1.443,00
Güzel Sanatlar Fakültesi                               ₺948,00 ₺474,00 ₺474,00 - - -
İlahiyat Fakültesi                                     ₺852,00 ₺426,00 ₺426,00 ₺3.081,00 ₺1.540,50 ₺1.540,50
İletişim Fakültesi ₺852,00 ₺426,00 ₺426,00 ₺2.886,00 ₺1.443,00 ₺1.443,00
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ₺1.161,00 ₺580,50 ₺580,50 - - -
Mühendislik Fakültesi                      ₺1.161,00 ₺580,50 ₺580,50 ₺4.587,00 ₺2.293,50 ₺2.293,50
Mühendislik Fakültesi -Çevre Mühendisliği(İngilizce)                   ₺1.278,00 ₺639,00 ₺639,00 - - -
Siyasal Bilgiler Fakültesi              ₺939,00 ₺469,50 ₺469,50 ₺3.465,00 ₺1.732,50 ₺1.732,50
Siyasal Bilgiler Fakültesi-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)              ₺1.408,50 ₺704,25 ₺704,25 - - -
Spor Bilimleri Fakültesi ₺852,00 ₺426,00 ₺426,00 ₺3.081,00 ₺1.540,50 ₺1.540,50
Tıp Fakültesi                                          ₺1.773,00 ₺886,50 ₺886,50 - - -
Turizm Fakültesi ₺852,00 ₺426,00 ₺426,00 ₺3.081,00 ₺1.540,50 ₺1.540,50
Ziraat Fakültesi                                       ₺1.161,00 ₺580,50 ₺580,50 - - -
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu                      ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺3.465,00 ₺1.732,50 ₺1.732,50
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺3.465,00 ₺1.732,50 ₺1.732,50
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 - - -
Sağlık Bilimleri Fakültesi ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺3.465,00 ₺1.732,50 ₺1.732,50
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 - - -
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu               ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 - - -
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺3.465,00 ₺1.732,50 ₺1.732,50
Ayvacık Meslek Yüksekokulu                             ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Bayramiç Meslek Yüksekokulu                            ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Biga Meslek Yüksekokulu                                ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Çan Meslek Yüksekokulu                                 ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu         ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu           ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu           ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu                               ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Ezine Meslek Yüksekokulu                               ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu                  ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Gökçeada Meslek Yüksekokulu                            ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Lapseki Meslek Yüksekokulu                             ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Yenice Meslek Yüksekokulu                              ₺570,00 ₺285,00 ₺285,00 ₺2.310,00 ₺1.155,00 ₺1.155,00
Eğitim Bilimleri Enstitüsü ₺774,00 ₺387,00 ₺387,00 - - -
Fen Bilimleri Enstitüsü ₺774,00 ₺387,00 ₺387,00 - - -
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ₺774,00 ₺387,00 ₺387,00 - - -
Sosyal Bilimler Enstitüsü ₺774,00 ₺387,00 ₺387,00 - - -
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