2019 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ SINAVI (ÇUÖS) BAŞVURU KILAVUZU
VE GENEL KURALLAR

1. ÇUÖS Başvurusu
1.1 Kayıt Olunuz /Register
İlk defa giriş yapıyorsanız “1/6” giriş kısmından e-posta ve belirleyeceğiniz şifrenizi girerek giriş
yapabilirsiniz. Başvurunuzu tamamladığınıza dair e-postayı alabilmek ve daha sonraki aşamalarda da
(giriş belgesi ,sonuç belgesi vs.) sorunsuz giriş yapabilmek için lütfen aktif olarak kullandığınız bir eposta adresi ile kayıt olunuz. Kayıt olurken kullandığınız e-posta adresi ve şifreniz Sınav sonucunuzu
öğrenme, tercih işlemleri ve yerleştirme sonuçlarını öğrenme gibi işlemlerde de kullanılacağı için eposta adresi ve şifrenizi güncel olarak kullanılan ve unutmayacağınız şekilde belirleyiniz.
1.2 Oturum Açınız / Login to your account
Kayıt
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güncellemek/değiştirmek için sisteme tekrar giriş yapmanız gerektiğinde “2/6” nolu kısımdan kayıt
sırasında kullanmış olduğunuz e-posta adresi ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

1.3 Verilerinizi Giriniz/Enter Your Data
“3/6 Verilerinizi Giriniz/Enter Your Data” başlıklı form sayfasında yer alan alanları doldurunuz.
Formun sağında yer alan “Resim yükle/Upload Image” alanında belirtilen format ve boyuta uygun
olacak şekilde resminizi yükleyiniz. Özellikle “Sınav Dili Tercihi” ve ”Sınav Merkezi Tercihi”
başvuru bilgilerinizi doğru şekilde girmeyi unutmayınız.
Formu doldurduktan sonra formun altında yer alan “Kabul ediyorum/I Agree”

kutucuğunu

işaretleyiniz. Formu eksiksiz doldurduğunuz takdirde “Kaydet/Save” butonu aktif hale gelecektir.
Kaydet butonuna tıklayıp bilgilerinizi kaydettikten sonra “Devam/Continue” butonu ile bir sonraki
aşamaya geçebilirsiniz.

1.4 Başvuru Ücreti Ödeme Formu/ Application Fee Payment Form
“4/6 Başvuru Ücreti /Application Fee” formunda bir önceki formda seçmiş olduğunuz sınav merkezi
ve başvuru ücreti yer almaktadır. Sınav merkezi tercihinizi değiştirmek için
“Başvuru Formuna Dön/Back to Application Form” butonu ile bir önceki forma dönebilirsiniz.
“Ödeme Şekli/Payment Info” kısmından ödeme şeklinizi seçiniz. Ödemeyi bankadan yapıp dekont
bilgilerini girmek için “Banka”, ödemeyi Online (Kredi kartı) ile yapmak için “Online (Kredi
kartı)” seçeneğini seçerek yapabilirsiniz.

1.4.1 Banka ile ödeme
Seçmiş olduğunuz sınav merkezi için belirtilen sınav ücretini, herhangi bir bankadan
http://iso.cu.edu.tr sayfasında verilen banka hesap numarasına yatırabilirsiniz. Ödemeyi bankadan
yaptıktan sonra Ödeme Şeklini “Banka” seçiniz. Ödeme Bilgileri kısmında yer alan “Dekont No”,
“Dekont Tarihi” alanlarını bankadan almış olduğunuz dekonta göre doldurup “Kaydet/Save” butonu
ile kaydediniz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra aktif hale gelen “Dosya Yükle ve
Sonlandır/Upload Files and Terminate” butonu ile bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

1.4.2 Online (Kredi Kartı) ile ödeme
Seçmiş olduğunuz sınav merkezi için belirtilen sınav ücretini sistem üzerinden kredi kartı ile
online ödeme yapmak istiyorsanız “Online (Kredi Kartı) / Online (Credit Card)” ödeme şeklini
seçiniz. Seçtikten sonra “Ödeme Bilgisi” alanında yer alan “Başvuru Ücreti Öde/Pay Application
Fee” butonuna tıklayarak Ödeme Sayfasına geçebilirsiniz.

Başvuru Ücreti Ödeme Sayfasında online ödemenizde kullanılacak olan Ad Soyad ve E-posta
bilgileriniz ile Başvuru Ücreti görüntülenmektedir. Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Ödemeyi
Tamamla /Complate Payment” butonu ile Ziraat Bankasına ait “3D Secure” ödeme sayfasına geçiş
yapabilirisiniz. Bilgilerinizde herhangi bir yanlışlık/eksiklik varsa “Başvuru Formuna Geri Dön” ile
bilgilerinizi girdiğiniz forma dönüş yapabilirsiniz.

Ziraat Bakasına ait ödeme sayfasında ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra tekrar “4/6 Başvuru
Ücreti /Application Fee” formuna yönlendirileceksiniz.
Ödeme işleminiz başarılı bir şekilde gerçekleştiyse ekranda

“Ödeme İşlemi Başarılı”

mesajı

görünecektir. ”Ödeme Bilgisi” alanında “Ödenen Ücret” ve “Ödeme No” bilgilerinizi görebilirsiniz.
Ödeme başarılıysa aktif olan “Dosya Yükle ve Sonlandır” butonu ile bir sonraki aşamaya
geçebilirsiniz.

Ödeme işlemi başarısız olduysa “Ödeme İşlemi Başarısız” mesajı ve varsa bankadan geri dönen hata
bilgisi görünecektir. Bu durumda bilgilerinizi kontrol edip “Ödeme Bilgisi” alanında yer alan
“Başvuru Ücreti Öde/Pay Application Fee” butonu ile tekrar deneyebilirsiniz. Sorunun devam etmesi
halinde Ç.Ü. Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile irtibata geçiniz.

1.5 Dosya Yükleme Paneli/ File Upload Panel
Panelde istenilen belgeler listelenmiştir. Belgeleri taratıp maksimum 9mb. boyutunda pdf formatına
dönüştürerek sırasıyla “Dosya Seç” ve “Yükle/Upload” butonlarını kullanarak sisteme yükleyiniz.

Dosya başarılı şekilde yüklenmişse sağ tarafında yer alan

işareti

işaretine dönüşecektir.

Zorunlu tüm dosyaları yükledikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonu ile başvuru işlemini
bitirebilirsiniz.

1.6 Çıkış/ Log Out
Başvurunuzu başarılı bir şekilde tamamladığınızda e-posta adresinize başvuru referans numaranız
gelecektir.

2. ÇUÖS HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KURALLAR
2.1. Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (ÇUÖS) Üniversitemizde öğrenim görmek
isteyen uluslararası öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını Çukurova Üniversitesi uluslararası
öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav Çukurova Üniversitesi
tarafından yapılmaktadır.
Sınav Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi
Sınav Başvuru Tarihleri: 15 Ocak – 22 Mart 2019
Sınav Saati: 09.30 (Sınav bütün merkezlerde Türkiye saatiyle eşzamanlı olarak yapılacaktır.)
Sınav Süresi: 120 Dakika
Sınav Dili: Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça
2.2. ÇUÖS sonucunun geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.
2.3 ÇUÖS 2019 mantık, matematik ve geometri alanlarından sorulacak 80 sorudan oluşmaktadır (40
IQ, 35 Matematik ve 5 Geometri sorusu). Sınav puanı hesaplanmasında 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı
götürür. Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı
seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevapların “Cevap Kâğıdına”
işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
*İlk uyruğu Türk vatandaşlığı olan çifte uyruklu adaylar (Lisenin tamamını yurt dışında bitirenler
hariç) veya sadece Türk uyruklu olup liseyi Türkiye’de bitiren adaylar veya K.K.T.C. uyruklu olup
ÇUÖS’le başvuran adaylar yerleştirilseler dahi kayıt yaptıramazlar.
2.4. ÇUÖS başvuru ücretini kredi kartıyla ödemeyecekseniz sınava başvurmadan önce lütfen sınav
ücretinizi aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırınız.
Başvuru Ücreti:
Başvuru ücretleri internet üzerinden kredi kartıyla tahsil edilecektir. Yurtdışı merkezler için başvuru
yapacak adayların kredi kartlarının yurtdışı kullanımına açık olması gerekmektedir. Online tahsilat
visa, mastercard, electron veya maestro kartlarıyla ve güvenli 3D sistemiyle yapılmaktadır. Kredi kartı
bulunmayan adaylar aşağıdaki hesaplara belirtilen miktarı yatıracaklardır.
Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van’da sınava girecek adaylar için 250 TRY,
Tunus’ta (Tunus) sınava girecek adaylar için 65 USD,
Almanya’da sınava girecek adaylar için 85 EUR,
Azerbaycan (Bakü) ve Suudi Arabistan’da (Cidde, Riyad) sınava girecek adaylar için 100 USD’dir.

Başvuru ücretinin yatırılması gereken Türk Lirası hesabı aşağıdaki gibidir:
Banka: T. C. Ziraat Bankası
Banka Adresi: T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi Balcalı Adana, Turkey
Şube: Çukurova Üniversitesi
Hesap No: 1690- 40663298-5606
Hesap Adı: Ç. Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Swift Kodu: TCZBTR2A
IBAN No: TR03 0001 0016 9040 6632 9856 06
Başvuru ücretinin yatırılması gereken Amerikan Doları hesabı aşağıdaki gibidir:
Banka: T. C. Ziraat Bankası
Banka Adresi: T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi Balcalı Adana, Turkey
Şube: Çukurova Üniversitesi
Hesap No: 1690- 40663298-5607
Hesap Adı: Ç. Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Swift Kodu: TCZBTR2A
IBAN No: TR73 0001 0016 9040 6632 9856 07
Başvuru ücretinin yatırılması gereken Avro hesabı aşağıdaki gibidir:
Banka: T.C. Ziraat Bankası
Banka Adresi: T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi Balcalı Adana, Turkey
Şube: Çukurova Üniversitesi
Hesap No: 1690- 40663298-5608
Hesap Adı: Ç. Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Swift Kodu: TCZBTR2A
IBAN No: TR46 0001 0016 9040 6632 9856 08
Önemli Not: Başvuru ücretinin Çukurova Üniversitesi hesabına yatırılması sırasında Ziraat
Bankasının talep edeceği havale veya EFT ücreti yukarıda belirtilen sınav başvuru ücretine dahil
değildir. ÇUÖS başvuru ücreti daha sonraki yıllara devredilemez. Sınav başvuru ücretini yatırmayan,
hatalı veya okunamayacak kalitede banka dekontu yükleyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, birden fazla ücret yatıran, başvurusu
geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda
başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran
adayların ücretleri iade edilmez.

2.5. Sınav Giriş Belgeniz 15.04.2019 tarihinden sonra sistem üzerinden erişiminize açılacaktır. Sınava
girmeye hak kazanan adaylar, sınav günü Sınava Giriş Belgesi ve başvuruda kullanılan kimlik veya
pasaport ile sınava gelmek zorundadırlar.
2.6. Başvuru sisteminde seçilen sınav diline göre kitapçık verileceğinden sınav dili seçiminize dikkat
ediniz.
2.7. Aday Başvuru Formuna girilecek bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün
sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik
bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir.
2.8. Aday Başvuru Formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir eposta kullanmalıdır.
2.9. Aday Başvuru Formuna yüklenecek olan fotoğraf, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi
üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve son altı ay
içinde çekilmiş olmalıdır. Sınav günü bu fotoğraftaki tanınmada önemli rol oynayabilecek görünüm
özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Salon Başkanının fotoğraftan adayın kimliğini
belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayacağı göz önünde tutulmalıdır.
2.10. Adaylar ÇUÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca
tamamlamak zorundadırlar. Çukurova Üniversitesi, adayların sınava giriş için izin almaları ya da
kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı
olmaz.

