
 Adayın mezun olduğu ortaöğret�m kurumundan aldığı d�plomanın fotokop�s� ya da yen� tar�hl� mezun�yet
belges�(E-Devletten alınan l�se mezun�yet belges� geçerl�d�r).
 2022 ÖSYS Yerleşt�rme Sonuç Belges� (İnternet çıktısı).
 Aday ek puandan yararlanarak yerleşt�r�lm�ş ancak alanı d�plomasında veya mezun�yet belges�nde bel�rt�lmem�şse,
hang� okul ve alandan mezun olduğunu göster�r resmî belge (METEM programlarından mezun olanların d�plomalarında
okul adı olarak, d�plomayı düzenleyen merkez�n adı yazılmaktadır.)
 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 K�ml�k fotokop�s�.
 Elektron�k kayıt yapanlar �ç�n kayıt olduklarını göster�r barkodlu çıktı. (Elektron�k kayıt yapamayan adaylar barkodlu
çıktı talep ed�lmekeyecekt�r.)
Su Altı Teknoloj�s� Programına kayıt olacak öğrenc�ler�n de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan
Profesyonel Sualtıadamları Yönetmel�ğ�n�n Yeterl�k Eğ�t�m Standartları �le Sağlık Kuralları kısımlarında yer alan yasal
koşulları sağladığına dah�l belge gerekmekted�r.
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Ün�vers�tem�z 2022-2023 Eğ�t�m-Öğret�m Yılı Akadem�k Takv�m�ne https://ogrenc��sler�.comu.edu.tr/2022-2023-akadem�k-
takv�m�-r149.html  adres�nden ulaşab�l�rs�n�z...

ÖĞRENİM
ÜCRETLERİNİN

ÖDENMESİ
 

B�r�nc� öğret�m öğrenc�ler�, katkı payı (harç ücret�)
yatırmayacaklardır. İk�nc� öğret�m programlarına

yerleşen adaylardan 2022-2023 Eğ�t�m-Öğret�m Yılı Güz
Yarıyılında öğren�m görmek �steyenler öğren�m

ücretler�n� 26-30 Eylül 2022 tar�hler� arasında TC K�ml�k
numarası �le Z�raat Bankası ATM, Z�raat Bankası �nternet

şubes� veya Z�raat Bankası mob�l bankacılık
seçenekler�nden herhang� b�r�s� aracılığıyla

yatırab�lecekt�r. 
 

~ ~ ~
 

Öğren�m ücret�n� bel�rt�len tar�hler arasında yatırmayan
öğrenc�ler, 2022-2023 Eğ�t�m-Öğret�m Yılı Güz

Yarıyılında öğrenc�l�k haklarından
yararlanamayacaklardır.

 
~ ~ ~

 
İk�nc� Öğret�m ücretler�n� aşağıdak� bağlantıdan

öğreneb�l�rs�n�z.
 

https://ogrenc��sler�.comu.edu.tr/osym-�slemler�/katk�-paylar�-
r35.html

KAYIT İÇİN GEREKLİ
BELGELERİN TESLİMİ

 
Elektron�k Kayıt Yapan Öğrenc�ler �ç�n;

Elektron�k kaydı gerçekleşt�r�len öğrenc�ler,26-30 Eylül 2022
tar�hler� arasında yerleşt�kler� b�r�mlere gelerek aynı yerde
açılacak olan öğrenc� kayıt bürolarından "kayıt zarflarını"

alacaklardır. Kayıt zarfının ön yüzü doldurularak kayıt
olduklarını göster�r E-Devlet'ten almış oldukları barkodlu

çıktıyı kayıt �ç�n �stenen tüm belgelerle b�rl�kte, kayıt zarfının
�ç�ne koyarak kayıt masasına g�tmeler� gerekmekted�r.

Belgeler�n� eks�ks�z tesl�m ederek kayıt olduğuna da�r �mza
atan öğrenc�ler�n kayıt �şlemler� tamamlanmış olacaktır. 
 Belgeler�n� eks�k get�renler ya da bel�rt�len tar�hlerde

belgeler�n� tesl�m etmeyen öğrenc�ler �le öğren�m ücret�n�
yatırmayan öğrenc�ler, öğrenc�l�k haklarından

yararlanamayacaklardır.
 

Yüzyüze Kayıt Yapacak Öğrenc�ler �ç�n;
Herhang� b�r nedenle elektron�k kayıt yapamayan adaylar

22-26 Ağustos 2022 tar�hler� arasında yerleşt�kler� b�r�mlere
gelerek aynı yerde açılacak olan öğrenc� kayıt bürolarından

"kayıt zarflarını" alacaklardır. Kayıt zarfının ön yüzünü
doldurarak kayıt �ç�n �stenen tüm belgeler�, kayıt zarfının
�ç�ne koyarak kayıt masasına g�tmeler� gerekmekted�r.

Belgeler�n� eks�ks�z tesl�m ederek kayıt olduğuna da�r �mza
atan öğrenc�ler�n kayıt �şlemler� tamamlanmış olacaktır.
Belgeler�n� eks�k get�renler ya da bel�rt�len tar�hlerde

belgeler�n� tesl�m etmeyen öğrenc�ler, kayıt yaptırmamış
sayılırlar.

 
 

 
Sınav Adı

 
Zorunlu Yabancı D�l Hazırlık
Programı Yeterl�k Sınavları

(Katılım Zorunludur)
 

Zorunlu ve İsteğe Bağlı
Yabancı D�l Hazırlık Programı
Sev�ye Tesp�t Sınavı (Katılım

Zorunludur)
 

Yen� Kayıtlanan Tüm
Öğrenc�ler İç�n Zorunlu

Yabancı D�l Dersler� Muaf�yet
Sınavı (İng�l�zce)

 
Sınav Tar�h�

 
 

26-27-28 Eylül 2022
 
 
 

30 Eylül 2022
 
 
 
 

12 Ek�m 2022
 
 

2022-YKS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN2022-YKS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN
İZLEYECEĞİ ADIMLARİZLEYECEĞİ ADIMLAR

Çalgı Eğ�t�m� (N.Ö.)

Müz�k Öğretmenl�ğ� (N.Ö.)
Res�m-İş Öğretmenl�ğ� (N.Ö.)

Geleneksel Türk Sanatları (N.Ö.)
Graf�k Tasarımı (N.Ö.)
Oyunculuk (N.Ö.)
Res�m (N.Ö.)
Seram�k ve Cam (N.Ö.)
Tekst�l ve Moda Tasarımı (N.Ö.)

Antrenörlük Eğ�t�m� (N.Ö.)
Antrenörlük Eğ�t�m� (İ.Ö.)
Beden Eğ�t�m� ve Spor Öğretmenl�ğ� (N.Ö.)
Rekreasyon (N.Ö.)
Spor Yönet�c�l�ğ� (N.Ö.)

Su Altı Teknoloj�s� (N.Ö.)

ELEKTRONİK KAYIT 
YÜZYÜZE KAYIT

 
Elektron�k kayıt 22-24 Ağustos 2022 tar�hler� arasında
gerçekleşt�r�lecekt�r. Ün�vers�tem�ze yerleşen adaylar,

https://www.turk�ye.gov.tr/ web adres�nde “e-H�zmetler”
bölümü altında yer alan “Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı”
başlığı altında “Ün�vers�te E-Kayıt” seçeneğ�nden e-devlet
ş�fres�yle k�ml�k doğrulaması yaptıktan sonra kayıt �şlemler�n�
yapab�leceklerd�r. Elektron�k kaydını tamamlayan öğrenc�ler,

kayıt olduklarını göster�r barkodlu çıktıyı alacaklardır. (E-Devlet
ş�fres� almamış olan adaylar ş�freler�n� nüfus cüzdanlarının aslı
�le b�rl�kte b�zzat PTT şubeler�nden tem�n edeb�leceklerd�r).

 
E-Devlet üzer�nden yapılan kayıt, kes�n kayıt olup,

ayrıca yüzyüze kayıt �ç�n akadem�k b�r�mlere
g�d�lmes� gerekmemekted�r. Sadece herhang� b�r

nedenle elektron�k kayıt yapamayan öğrenc�ler 22-
26 Ağustos 2022 tar�hler� arasında yerleşt�kler�

akadem�k b�r�m�n öğrenc� �şler� bürosunda
kayıtlarını yapab�leceklerd�r.

 
Su Altı Teknoloj�s� ve özel yetenek sınavı �le öğrenc� alan

programlara yerleşen adaylar Elektron�k Kayıt
yapamayacaklardır. Elektron�k kayıt yapılamayacak

programlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r. Özel yetenek sınavı �le
öğrenc� alan programların başvuru koşulları, yetenek sınavı ve

kes�n kayıt tar�hler� �lg�l� b�r�m�n web sayfasında �lan ed�lecekt�r.
  

Elektron�k Kayıt Yapılamayacak Programlar
 

Devlet Konservatuvarı

Eğ�t�m Fakültes�

Güzel Sanatlar Fakültes�

Spor B�l�mler� Fakültes�

Den�z Teknoloj�ler� Meslek Yüksekokulu

 

1 2 3 4
DERS KAYIT
İŞLEMLERİ

 
Yandak� adımları gerçekleşt�ren öğrenc�ler 26-30 Eylül

2022 tar�hler� arasında ders kayıt �şlemler�n� b�zzat
kend�ler� https://ubys.comu.edu.tr/ adres�nden

gerçekleşt�receklerd�r. 
 

Öğrenc�ler ders kayıt �şlemler� �ç�n danışmanlarıyla
�let�ş�me geçeb�l�rler. Öğrenc�ler, danışman b�lg�ler�ne

Öğrenc� B�lg� S�stem�nden ya da �lg�l� Bölüm
Başkanlıklarından ulaşab�l�rler. 

 
Ders kaydı yaptırmayan öğrenc�ler, 2022-2023 Eğ�t�m-
Öğret�m Yılı Güz Dönem� �ç�n öğrenc�l�k haklarından

yararlanamazlar.
 

Öğrenc� B�lg� S�stem� G�r�ş Sayfası:
https://ubys.comu.edu.tr/

ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR
İÇİN GEREKLİ BELGE ve KOŞULLAR

Elektron�k Kayıtta; ÖSYM’den öğrenc�n�n yerleşme b�lg�ler�,
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı s�stem�nden l�se mezun b�lg�s�,
Askeralma Da�res� Başkanlığı s�stem�nden askerl�k durum
b�lg�s�, YÖKSİS öğrenc� ver�s� üzer�nden başka denk b�r
programa kayıtlı olup olmadığı b�lg�s� sorgulanacak olup; bu
kontrollerden herhang� b�r�ne takılan öğrenc�ler, elektron�k
kayıt yapamayacaklardır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA-1

"Elektron�k Kayıt" yapamayan adaylar, 22-26 Ağustos 2022 
 tar�hler� arasında kayıt �ç�n gerekl� tüm belgeler �le b�rl�kte
yerleşt�kler� Fakülteye / Yüksekokula / Meslek Yüksekokuluna
b�zzat başvurmalıdırlar. Bel�rt�len tar�hler arasında, adayın
b�zzat kend�s� veya noterden vekaletname vereceğ� k�ş� de
adayın yer�ne kayıt yaptırab�l�r.

ÖNEMLİ HATIRLATMA-2

ÖNEMLİ HATIRLATMA-3
B�r�nc� öğret�m öğrenc�ler� �le 2022-2023 Eğ�t�m-
Öğret�m Yılı Güz Yarıyılında öğren�m görmek �stemeyen
�k�nc� öğret�m öğrenc�ler�, 2.adımı atlayarak 3.adıma
geçeceklerd�r.

 Eğ�t�m Fakültes�
İng�l�zce Öğretmenl�ğ� (NÖ)
Japonca Öğretmenl�ğ� (NÖ)

Fen Fakültes�
B�yoloj� (NÖ)
Moleküler B�yoloj� ve Genet�k (NÖ)

İnsan ve Toplum B�l�mler� Fakültes�
İng�l�z D�l� ve Edeb�yatı (NÖ)

İlah�yat Fakültes�
İlah�yat (NÖ) (İÖ)
İlah�yat (M.T.O.K) (NÖ) (İÖ)

Mühend�sl�k Fakültes�
Çevre Mühend�sl�ğ� (NÖ)

S�yasal B�lg�ler Fakültes�
Uluslararası İl�şk�ler (NÖ)
İşletme (NÖ) (İÖ)
İkt�sat (NÖ) (İÖ)

B�ga İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�
Uluslararası İl�şk�ler (NÖ) (İÖ)

B�ga İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�
Çalışma Ekonom�s� ve Endüstr� İl�şk�ler� (NÖ)
Kamu Yönet�m� (NÖ) (İÖ)
Ekonometr� (NÖ)
İkt�sat (NÖ)

İnsan ve Toplum B�l�mler� Fakültes�
Arkeoloj� (NÖ)
Tar�h (NÖ)(İÖ)

İlet�ş�m Fakültes�
Radyo, Telev�zyon ve S�nema (NÖ)

Mühend�sl�k Fakültes�
B�lg�sayar Mühend�sl�ğ� (NÖ)
Gıda Mühend�sl�ğ� (NÖ)
B�yomühend�sl�k (NÖ)

S�yasal B�lg�ler Fakültes�
S�yaset B�l�m� ve Kamu Yönet�m� (NÖ)

Çan Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu
Uluslararası T�caret ve İşletmec�l�k (NÖ)

Gökçeada Meslek Yüksekokulu
Dış T�caret (NÖ)
Halkla İl�şk�ler ve Tanıtım (NÖ)
İşletme Yönet�m� (NÖ)
Tur�zm ve Otel İşletmec�l�ğ� (NÖ)

ÖNEMLİ HATIRLATMA-4
Öğrenc� B�lg� S�stem� kullanıcı adınız TC K�ml�k
numaranızdır, parolanız �se SMS aracılığıyla cep
telefonunuza gönder�lecekt�r. SMS ulaşmayan öğrenc�ler,
https://hesap.comu.edu.tr adres�nden yen� parola
ed�neb�l�rler. S�steme aynı zamnada e-devlet g�r�ş
seçeneğ�n� �le g�reb�l�rs�n�z.

ÖNEMLİ HATIRLATMA-5
Kayıt Tar�h�nde Mezun Olamayan Öğrenc�ler; 

Ün�vers�tem�ze kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğret�m
kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek
ders sınavına g�recek adayların da bel�rlenen tar�hlerde
kayıt �ç�n �stenen belgelerle b�rl�kte b�zzat
Ün�vers�tem�ze gelerek geç�c� kayıtları yapılacaktır. Bu
adayların mezun olduklarına �l�şk�n belgeler�n�, 31 Aralık
2022 tar�h�ne kadar Ün�vers�tem�ze �braz etmeler�
hal�nde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tar�he kadar mezun
olduklarını belgelemeyenler�n geç�c� kayıtları s�l�necek
ve bu durumda olup bel�rlenen tar�hlerde geç�c�
kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları
yapılmayacaktır.

Zorunlu Yabancı D�l Ders� Muaf�yet Sınavı �le
Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Bulunan Programlar �ç�n Sınav Takv�m�

 Kayıt dondurma taleb� �ç�n ders baslangıç tar�h�nden
�t�baren 1 (b�r) ay �çer�s�nde

d�lekçe ve mazeret�n� bel�rten resm� b�r belge �le
b�rl�kte ögrenc� Işler�

büronuza başvurularınızı yapab�l�rs�n�z.
“Kayıt Dondurma” �le �lg�l� Çanakkale Onsek�z Mart

Ün�vers�tes� Önl�sans-L�sans
Eğ�t�m Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�’n�n �lg�l�

maddeler�n� �nceley�n�z.

Ders muaf�yet taleb� �ç�n kayıt yaptırdığınız �lk yarıyılın
�lk �k� haftası �çer�s�nde

onaylı transkr�pt (not durum belges�) ve ders �çer�kler�
�le b�rl�kte öğrenc�

�şler� büronuza başvurularınızı yapab�l�rs�n�z.
“Ders Muaf�yet�” �le �lg�l� Çanakkale Onsek�z Mart

Ün�vers�tes� Önl�sans-L�sans
Eğ�t�m Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�’n�n �lg�l�

maddeler�n� �nceley�n�z.

 
KAYIT DONDURMA

İŞLEMLERİ

 
DERS MUAFİYET

İŞLEMLERİ

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Olan Programlar

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Olan Programlar

Yukarıda bel�rt�len sınavlar �le �lg�l� detaylı b�lg�ler
http://ydyo.comu.edu.tr/ web adres�nde yer

almaktadır. Hazırlık sınıfı k�tap ücretler� ve
d�ğer konular �le �lg�l� b�lg� almak �ç�n

yadyo@comu.edu.tr  e-posta adres�ne ma�l atab�l�r
veya 0286 2180018  Dah�l� :18011 telefonu

arayab�l�rs�n�z.

https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/osym-islemleri/katki-paylari-r35.html
https://www.comu.edu.tr/
https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/osym-islemleri/katki-paylari-r35.html
https://www.turkiye.gov.tr/
https://ubys.comu.edu.tr/
https://ubys.comu.edu.tr/
https://hesap.comu.edu.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19649&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19649&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19649&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19649&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://ydyo.comu.edu.tr/
mailto:yadyo@comu.edu.tr

