
1. ADIM (ELEKTRONİK KAYIT) 

Elektronik Kayıt Yapılamayacak Programlar 

   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi (N.Ö.)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (N.Ö.)
Spor Yöneticiliği (N.Ö.)
Spor Yöneticiliği (İ.Ö.)

   Eğitim Fakültesi
Müzik Öğretmenliği (N.Ö.)
Resim-İş Öğretmenliği (N.Ö.)

   Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları (N.Ö.)
Resim (N.Ö.)
Resim (KKTC Uyruklu) (N.Ö.)
Seramik ve Cam (N.Ö.)
Tekstil Tasarımı (N.Ö.)

   Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi (N.Ö.)
Elektronörofizyoloji (N.Ö.)
İlk ve Acil Yardım (N.Ö.)
Perfüzyon Teknikleri (N.Ö.)
Perfüzyon Teknikleri (KKTC Uyruklu) (N.Ö.)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (N.Ö.)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (N.Ö.)

    Çanakkale Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (N.Ö.)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) (N.Ö.)
Ebelik (N.Ö.)
Hemşirelik (N.Ö.)

   Tıp Fakültesi

2. ADIM (ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ) 

ÖNEMLİ HATIRLATMA : Birinci öğretim öğrencileri ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim 
görmek istemeyen ikinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri 2.adımı atlayarak 3.adıma geçeceklerdir.

Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı ile Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı 
Bulunan Programlar için Sınav Takvimi Sınav Tarihi

 

İlahiyat Fakültesi
İlahiyat (N.Ö.)
İlahiyat (İ.Ö.)

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği (N.Ö.)

Fen ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji (N.Ö.)
Tarih (N.Ö.)
Tarih (İ.Ö.)

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (N.Ö.)
Gıda Mühendisliği (N.Ö.)

Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme (N.Ö.)
İşletme (İ.Ö.)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (N.Ö.)

İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema (N.Ö.)

KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ 

DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ

4. ADIM (DERS KAYIT İŞLEMLERİ) 

3. ADIM (KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERİN TESLİMİ) 

Yeni Kayıtlanan Tüm Öğrenciler için Güz ve Bahar dönemi Zorunlu Yabancı Dil Dersleri 
Muafiyet Sınavı (İngilizce)

19-20-21 Eylül 2017

22 Eylül 2017

05 Ekim 2017

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Olan Programlar 
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (N.Ö.)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö.)
Kamu Yönetimi (N.Ö.)
Kamu Yönetimi (İ.Ö.)
Uluslararası İlişkiler (N.Ö.)
Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.)

Gökçeada Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret (N.Ö.)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım  (N.Ö.)
İşletme Yönetimi (N.Ö.)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (N.Ö.)

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı. (Katılım Zorunludur.)

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım Zorunludur.)

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Olan Programlar 
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (N.Ö.)
Japonca Öğretmenliği (N.Ö.)

Fen ve Edebiyat Fakültesi
Biyoloji (N.Ö.)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (N.Ö.)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (N.Ö.)

Elektronik kayıt  11  - 16 Ağustos 2017  tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir.   Üniversitemize yerleşen adaylar, 
https://www.turkiye.gov.tr/  web adresinde  “e-Hizmetler” 
bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı 
altında  “Üniversite E-Kayıt”  seçeneğinden e-devlet şifresiyle 
kimlik doğrulaması yaptıktan sonra kayıt işlemlerini 
yapabileceklerdir.  Elektronik kaydını tamamlayan öğrenciler, 
kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktıyı alacaklardır. 
(E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus 
cüzdanlarının aslı ile birlikte bizzat PTT şubelerinden temin 
edebileceklerdir).

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ve ön koşullu programlara 
yerleşen adaylar Elektronik Kayıt yapamayacaklardır. Elektronik 
Kayıt yapılamayacak programlar aşağıda belirtilmiştir.

ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGE ve KOŞULLAR
1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
2. 2017 ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı).
3. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul 
ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen 
merkezin adı yazılmaktadır.)
4. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
5. Kimlik fotokopisi. 
6. 1995 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair belge (askerlik şubelerinden alınacak) veya terhis belgesi.
7. Elektronik kayıt yapanlar için kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı. (Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ve ön koşullu programlara yerleşen 
adaylar ile herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan adaylar barkodlu çıktı getirmeyeceklerdir.)
8. Tıp Fakültesi; Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi, Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım, Perfüzyon Teknikleri, Perfüzyon 
Teknikleri (KKTC Uyruklu), Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programları; Çanakkale Sağlık Yüksekokulu’nun Acil Yardım ve 
Afet Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu), Ebelik, Hemşirelik Programları ön koşullu program olduğundan, “Bu programlarda öğre-
nim görmelerine engel olmadığına dair” Sağlık Kurulu Raporu alınması zorunludur. (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanele-
rinden alınacaktır).
9. Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun  İlk ve Acil Yardım Programı için Bkz. 233 koşulundaki şartları sağlamayan öğrencilerin 
kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır).
 
(Bk.233. Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden 
yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), 
program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, 
kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan 
kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve 
fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.)

Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimine http://ogrenciisleri.comu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Antrenörlük Eğitimi, 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Spor 
Yöneticiliği (İ.Ö) Programlarına;  Eğitim Fakültesi’nin Müzik 
Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği Programlarına;  Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nin Geleneksel Türk Sanatları, Resim, Resim 
(KKTC Uyruklu), Seramik ve Cam, Tekstil Tasarımı Programlarına 
özel yetenek sınavı  ile öğrenci alınmaktadır. Bu programların 
başvuru koşulları, yetenek sınavı ve kesin kayıt tarihleri ilgili birimin 
web sayfasında ve Üniversitemizin  http://www.comu.edu.tr/ 
internet adresinde ilan edilecektir.

Birinci öğretim öğrencileri, katkı payı (harç ücreti) yatırmayacaklardır.
İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına yerleşen adaylardan 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim görmek isteyenler 
öğrenim ücretlerini 11 – 15 Eylül 2017  tarihleri arasında öğrenci numarası  ile herhangi bir Ziraat Bankası ATM’sinden veya  internet şubesi 
aracılığıyla yatırabilecektir. (Öğrenci numaranıza Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “öğrenci numarası sorgula” panelinden 
ulaşabilirsiniz.)  Öğrenim ücretini belirtilen tarihler arasında yatırmayan öğrenciler 2017-2018  Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında  öğrencilik 
haklarından yararlanamayacaklardır.

İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim Ücretlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/katki-paylari.html 

Elektronik kaydı gerçekleştirilen öğrenciler 18  - 22 Eylül 2017  tarihleri arasında yerleştikleri birimlere gelerek aynı yerde 
açılacak olan öğrenci kayıt bürolarından “kayıt zarflarını” alacaklardır. Kayıt zarfının ön yüzü doldurularak kayıt olduklarını 
gösterir E-Devlet’ten almış oldukları barkodlu çıktıyı kayıt için istenen tüm belgeler ile birlikte, kayıt zarfının içine koyarak 
kayıt masasına gitmeleri gerekmektedir. Evraklarını eksiksiz teslim ederek kayıt olduğuna dair imza atan öğrencilerin kayıt 
işlemleri tamamlanmış olacaktır. Belgelerini eksik getirenler ya da belirtilen tarihlerde belgelerini teslim etmeyen öğrenciler ile 
öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

* Manuel Kayıt Yapacak Öğrenciler için;
Ön koşullu programlara  yerleşen veya herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan adaylar 14  - 18 Ağustos 2017 
tarihleri arasında yerleştikleri birimlere gelerek aynı yerde açılacak olan öğrenci kayıt bürolarından “kayıt zarflarını” 
alacaklardır. Kayıt zarfının ön yüzünü doldurarak kayıt için istenen tüm belgeleri, kayıt zarfının içine koyarak kayıt masasına 
gitmeleri gerekmektedir. Evraklarını eksiksiz teslim ederek kayıt olduğuna dair imza atan öğrencilerin kayıt işlemleri 
tamamlanmış olacaktır. Belgelerini eksik getirenler ya da belirtilen tarihlerde belgelerini teslim etmeyen öğrenciler, kayıt 
yaptırmamış sayılırlar.

Yukarıdaki adımları gerçekleştiren öğrencilerin ders kayıtları, 18 - 22 Eylül 2017 tarihleri arasında danışmanlarınca yapılacak 
olup, öğrencilerin ders kayıt işlemleri için danışmanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Öğrenciler, danışman bilgilerine 
Öğrenci Bilgi Sisteminden ya da ilgili Bölüm Başkanlıklarından ulaşabilirler. Ders kaydı yaptırmayan öğrenciler, 2017-2018 
Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş Sayfası:  https://obs.comu.edu.tr/

ÖNEMLİ HATIRLATMA : Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler; Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak 
ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde kayıt 
için istenen belgelerle birlikte bizzat Üniversitemize gelerek geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin 
belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun 
olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan 
adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen sınavlar ile ilgili detaylı bilgiler http://ydyo.comu.edu.tr/ web adresinde yer almaktadır. Hazırlık sınıfı kitap ücretleri ve diğer 
konular ile ilgili bilgi almak için ise yadyo@comu.edu.tr e-posta adresine mail atabilir veya 0286 2180018 Dahili : 2649 telefonu arayabilirsiniz.

Kayıt dondurma talebi için ders başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde 
dilekçe ve mazeretini belirten resmi bir belge ile birlikte Öğrenci İşleri 
Büronuza başvurularınızı yapabilirsiniz.

“Kayıt Dondurma” ile ilgili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans 
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini inceleyiniz.

Ders muafiyet talebi için kayıt yaptırdığınız ilk yarıyılın ilk iki haftası içerisinde
onaylı transkript (not durum belgesi) ve ders içerikleri ile birlikte Öğrenci 
İşleri Büronuza başvurularınızı yapabilirsiniz.

“Ders Muafiyeti” ile ilgili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans
 Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini inceleyiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA : Elektronik Kayıtta; ÖSYM’den öğrencinin 
yerleşme bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı sisteminden  lise mezun bilgisi, 
Askeralma Dairesi Başkanlığı sisteminden  askerlik durum bilgisi, YÖKSİS 
öğrenci verisi üzerinden başka denk bir programa kayıtlı olup olmadığı bilgisi 
sorgulanacak olup; bu kontrollerden herhangi birine takılan öğrenciler, 
elektronik kayıt yapamayacaklardır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA : "Elektronik Kayıt" yapamayan 
adaylar,  14-18  Ağustos 2017  tarihleri arasında  kayıt için gerekli tüm 
belgeler ile birlikte yerleştikleri Fakülteye / Yüksekokula / Meslek 
Yüksekokuluna bizzat başvurmalıdırlar.  Belirtilen tarihler arasında, adayın 
bizzat kendisi veya noterden vekaletname vereceği kişi de adayın yerine 
kayıt yaptırabilir.

2017 - ÖSYS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN 
İZLEYECEĞİ ADIMLAR

* Elektronik Kayıt Yapan Öğrenciler için;

https://www.turkiye.gov.tr
http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/katki-paylari.html
http://obs.comu.edu.tr:90/preregistration/checkstudentnumber
http://www.comu.edu.tr
http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/
http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-yeni.html
http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-yeni.html
http://ydyo.comu.edu.tr/
https://obs.comu.edu.tr

