
 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
2020-2021 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL VE 

YERLEŞTİRME KILAVUZU 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY 
2020-2021 ACADEMIC YEAR 

INTERNATIONAL STUDENT ADMISSION GUIDE 
Başvuru Hakkına Sahip Olan Adaylar 
Lise son sınıf ya da mezun durumunda olmaları şartıyla 
 Yabancı uyruklular  
 Yabancı uyruklu iken sonradan T.C. vatandaşlığına geçenler / çift 

uyruklular 
 Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk 

vatandaşlığından çıkma izni alanlar  
 GCE (ALevel) sınav sonuçlarına sahip KKTC vatandaşları 
 Azerbaycan uyruklu adayların Azerbaycan Devlet Sınav Merkezi 

(TQDK)sınavına girmesi ve en az 500 puan alması zorunludur. 
Detaylı bilgi için bakınız: http://student.comu.edu.tr 

Eligible Candidates to Apply  
If they are last year students of a high school or high school graduates 
 Citizens of a foreign nationality 
 Those who are foreign nationals by birth but became Turkish citizens 

later and dual citizens in the same status 
 Turkish citizens by birth and hold the permission from the Ministry of 

Internal Affairs of Turkey to cease to be a Turkish citizen 
 Residents of Northern Cyprus Turkish Republic who have GCE 

(ALevel) exam results 
 The candidates from Azerbaijan must take at least 500 points from 

the Azerbaijan State Exam Center (TQDK) exam. 
For detailed information visit: http://student.comu.edu.tr 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 
 Lise diplomasının fotokopisi ile onaylı Türkçe tercümesi 
 Ortaöğretim not ortalamasını gösteren belgenin (transkript) aslı ve 

onaylı Türkçe tercümesi 
 Pasaportun resmi bir kurumdan onaylı fotokopisi (Velilerinin 

pasaportu ile başvuru yapan adaylar beyan ettikleri pasaport ile 
başvuru yapmalıdırlar.) 

Necessary Documents for Application  
 A certified copy of High school diploma and its certified Turkish 

translation. 
 Original transcript showing the GPA and its Turkish translation both 

of which are attested by the notary will be required. 
 A passport copy approved by an official institution (The candidate 

who applied with the passport of his / her parents must submit the 
passport they declared). 

Başvuru ve Tercih İşlemleri 
 Başvuru işlemleri http://student.comu.edu.tr/ adresinden 

yapılacaktır. 
 Bir aday en fazla 5 tercih yapabilir. 
 Başvurular sadece elektronik ortamda (online) ve pasaport 

numarası ile yapılmaktadır. 
 Adayların kayıt sırasında beyan ettikleri tüm bilgileri belgelemeleri 

gerekmektedir. 
 Adayların kayıt sırasında belgelerin asıllarını teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Admission and Application Procedures  
 All applications will be made online through the website of the 

university (http://students.comu.edu.tr) 
 Candidates can have maximum of 5 (five) preferences. 
 The application will only be made online with passport number. 
 All documents attached to your application must be certified during 

the registration. 
 The applicants have to submit the original documents to the 

registration office. 

Yerleştirme 
 Yerleştirme işlemleri Lise/Ortaöğretim not ortalamasına göre 

yapılacaktır. 
 Değerlendirme ülke/ülkeler için ayrılan kontenjanlara göre 

kendiarasında yapılacaktır. 

Student Placement 
 Student placement will be performed according to the Students’ 

High School grade- point average (GPA). 
 Each applicant will be evaluated on the basis of his/hercountry's 

quota. 
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 
 Yerleştirme sonuçları http://student.comu.edu.tr/ adresinde ilan 

edilecektir. 
 Yerleştirme sonuçları ve tüm duyurular ayrıca mail adresinize 

gönderilecektir. 

Announcement of Student Placement  
 Student placement will be announced from the website of 

International Students Office  (http://student.comu.edu.tr) 
 Placement results will be sent to the students through e- mail as 

well. 
 

2020-2021 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ONLİNE KAYIT-
KABUL TAKVİMİ 

2020-2021 ACADEMIC YEAR APPLICATION AND PLACEMENT 
CALENDAR FOR INTERNATIONAL STUDENTS 

Başvuru Tarihleri 22.06.2020- 03.08.2020 Online Application Dates 22.06.2020- 03.08.2020 
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 14.08.2020 Announcement Date for 

Placement Results 
14.08.2020 

Kesin Kayıt Tarihleri  07-11.09.2020 Exact Registration Dates 07-11.09.2020 
Türkçe Yeterlik Sınavı 11.09.2020 Turkish Proficiency Exam 11.09.2020 

 
DETAYLI BİLGİ İÇİN: FOR MORE INFORMATION:  
Web adresi:http://student.comu.edu.tr Website:http://student.comu.edu.tr 
E-posta :student@comu.edu.tr E-mail :student@comu.edu.tr 
Telefon : +90 286 2180018 / 1521/1487/1476 Phone : +90 286 218 0018 / 1521/1487/1476 
Faks:  +90 286 2181436 Fax : +90 286 218 1436 
Adres :  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale / Türkiye Address : Çanakkale Onsekiz Mart University – Çanakkale / Turkey 
 


