ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YADYO

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

ÖĞRENCİ EL KİTABI

2019–2020

YADYO’nun AMACI NEDİR?
Öğrencilere yerleştirildikleri öğretim programlarının öngördüğü
yabancı dilde, başta dersler olmak üzere, bilim alanlarıyla ilgili
yayınları
izleyebilmek, bilimsel
etkinliklere
katılabilme
yeteneği kazandırmak, kültürel ve sosyal yaşamlarında
gereksinim duyacakları dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini
kazandırmak ve bu eğitim-öğretimi Avrupa Ortak Dil Referansı
(CEFR) çerçevesinde verebilmektir. Bu bağlamda müfredat,
öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak B2 düzeyinde
hazırlanmıştır
EĞİTİM SÜRESİ NE KADARDIR?
Hazırlık Programında akademik yıl, en az 16’şar haftalık iki
yarıyıldan oluşur; her bir yarıyıl başarı sınavı süreleri dâhil
olmak üzere birbirini takip eden en az sekizer haftalık iki
bloktan oluşur.
Hazırlık Programının eğitim-öğretim süresi zorunlu bölümler
ve seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dille verilen
programlara kayıtlı olanlar için en fazla iki yıl, isteğe bağlı
bölümler için en fazla 1 yıldır.
Yabancı Dil Hazırlık Programının eğitim-öğretim süresi iki
yıldan fazla olamaz.
Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
Zorunlu hazırlık programından ilişiği kesilenler, Üniversitede
öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt
yaptırabilirler.
Üniversitede
eşdeğer
Türkçe
programı
bulunmaması halinde, öğrencilerin talep etmeleri durumunda,

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan
yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce
yerleştirilebilir.
Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin
hazırlık sınıfını başarmaları için kullandıkları ek süre, azami
eğitim-öğretim süresinden sayılır.
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi en fazla bir
akademik yıldır. Bu süre, öğrencilerin kayıtlı oldukları
programın öğretim süresinden sayılmaz.
HAFTADA KAÇ SAAT DERSİM VAR?
Her düzeyde haftada en az 20, en fazla 30 ders saati
olmak üzere haftada kaç saat ders ve hangi derslerin
okutulacağı Yüksekokul Kurulunca belirlenir.
ÖNEMLİ: Yıl içinde gerekli görülmesi halinde ders
saatleri ile derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinde ve
sınıflarda değişiklik yapılabilir.
ORİJİNAL KİTAP KULLANMAK ZORUNDA MIYIZ?
Evet. Derslerde orijinal kitap kullanılması şarttır. Ayrıca, telif
hakları yasası gereğince korsan kitap kullanmak ve orijinal
kitapları izinsiz çoğaltmak ve kullanmak cezai yaptırım
gerektirir.
SINAV TARİHLERİ
ÖĞRENEBİLİRİM?

ve

TATİL

GÜNLERİNİ

NEREDEN

Öğrenci panolarını ve YADYO’nun internet sitesini takip etmeniz
gerekmektedir.

➔ http://yadyo.cu.edu.tr/tr

DEVAM ZORUNLULUĞUM NE KADAR?
Derslere her bir yarıyılda toplam ders saatinin en az %85’i
oranında devam etmek zorunludur. Her bir yarıyılda
derslerin toplam ders saatinin en fazla %15’ine devam
etmeyen öğrenci yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız
sayılır.
Düzey bazında her dönem için yapılabilecek maksimum
devamsızlık saatleri aşağıdaki gibidir:
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Düzey
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Devamsızlık saatleri dönemle sınırlıdır. Güz Dönemi’nden
kalan saatler Bahar Dönemi’ne eklenemez. Devamsızlık sınırını
aşan öğrenciler derslere devam edemez. Ayrıca, bu öğrenciler
Ocak ve Haziran aylarında yapılan Yeterlilik Sınavları’na
giremezler.
Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, derslere,
sınavlara ve aynı öğretim yılı içinde yapılan yeterlik sınavlarına
giremezler. Ancak, bu öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim
yılı içinde yapılan yeterlilik sınavlarına girebilirler.
Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı’ndaki öğrenim
sürecinin en önemli bölümü derslere düzenli olarak devam
etmektir.

Öğrencilerin 09:00’da derslere başlamak üzere sınıfta hazır
bulunmaları beklenmektedir. Öğrencilerin sınıf içindeki tüm
aktivitelerde katılımcı olması, ders materyallerini yanlarında
getirmeleri, ödevlerini zamanında teslim etmeleri ve olumlu
bir tutum içinde olması gerekmektedir.
ÖNEMLİ: Dersin akışının bozulmaması, öğrencilerin ve
öğretim elemanının dikkatinin dağılmaması için derse
geç kalan öğrenciler kesinlikle derse giremezler. Derse
ancak bir sonraki arada girebilirler. Giremedikleri ders
saati için yok sayılırlar. Örneğin ders saat 09.00’da
başlıyor ve öğrenci 09.05’de geliyor. Derse GİREMEZ ve
o ders saati için devamsız sayılır.
DEVAMSIZLIĞIMI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını tutmakla yükümlüdür.
Öğretim elemanları ve YADYO öğrenci işleri devamsızlık
konusunda öğrencilere bilgi vermekle yükümlü değildir.
HERHANGİ BİR NEDENLE DERSE GİRMEZSEM veya DERS
BİTMEDEN SINIFI TERK EDERSEM YOK YAZILIR MIYIM?
Evet. Herhangi bir nedenle derse gir(e)meyen veya ders
bitmeden sınıfı terk eden öğrenci yok sayılır. Sınıf öğretim
elemanlarının inisiyatif kullanarak öğrencilere izin
verme yetkisi yoktur. Herhangi bir nedenle ders saat ve
gününün değiştirilmesi ya da normal ders saatleri dışında
telafi dersi yapılması durumunda, yoklama süreci aynı şekilde
uygulanacağı için öğrenciler ilan edilen gün ve saatlere
uymakla yükümlüdür.

GELMEDİĞİM
GÜNLER
İÇİN
DEVAMSIZLIĞIMDAN DÜŞER Mİ?

RAPOR

ALSAM

10 günden kısa süre için raporlu olan öğrenciler raporun
kapsadığı günlerde devamsız sayılır.
10 gün ve üzeri raporlu olan öğrenciler, raporlarını bir
dilekçe
ekinde
YADYO
Yönetim
Kuruluna
sunmak
zorundadırlar. Yönetim Kurulu, raporu uygun bulduğu takdirde
öğrencinin raporlu olduğu süre kadar devamsızlık hakkı
bulunur.
HANGİ DURUMDA İZİNLİ SAYILABİLİRİM?
Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan
öğrenciler, katılamadıkları dersler için izinli sayılırlar.
HASTALIK SEBEBİYLE BAŞARI SINAVI (Achievement
Exam) GİREMEZSEM NE OLUR?
Başarı Sınavının olduğu gün raporlu veya Rektörlükten izinli
olan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Başarı sınavı olan
günlerde 10 günden kısa süre için raporlu olan öğrencilerin
raporları sadece mazeret sınavına girme hakkı sağlar, ancak
bu raporun kapsadığı günlerde öğrenci devamsız sayılır.
DİĞER SINAVLARA GİREMEZSEM NE OLUR?
Yeterlik, düzey belirleme sınavlarına ve haberli/habersiz küçük
sınavlara katılmayan öğrencilere mazeret sınav hakkı
verilmez, öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır.
SINAV SİSTEMİ NASILDIR?
Devam zorunluluğunu yerine getiren Yabancı Dil Hazırlık
Programı öğrencilerinin yıl içi başarı notları, her iki yarıyıl
içinde ilgili kurulun belirlediği sayıda yapılan ara sınavlar,
dönem
sonu
sınavları,
süreç
değerlendirmeleri
(haberli/habersiz küçük sınavlar(quizler), Yazma Portfolyosu,

Konuşma Değerlendirmesi vb.) esas alınarak belirlenir.
Sınavlar, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak
yapılabilir.
A. Haberli ve habersiz küçük sınavlar (quizzes)

Her dönemde uygun görülen sayı ve tarihte haberli ve
habersiz küçük sınavlar uygulanır. Bu sınavlarda alınan notlar
her dönem sonunda öğrencinin aldığı portfolyo notunun
%20’sini oluşturur.
ÖNEMLİ: Haberli ve habersiz küçük sınavların telafisi
yoktur. Öğrencinin raporlu olması kendisine telafi
sınavı hakkı vermez.
Habersiz küçük sınavlarda derse geç kalan öğrenciler
sınava alınmazlar.
B. Başarı ve final sınavları (Achievement and Final
Exams)
Her dönem, her seviye için iki Başarı ve bir Dönem Sonu
(Final) Sınavı yapılır. Bu sınavlar dinleme, okuma, yazma,
dilbilgisi ve kelime bilgisi bölümlerinden oluşur.
Raporlu öğrencilere telafi sınavı verilir.
Öğrenciler, kağıtlarını başarı sınavını takip eden hafta
içerisinde görebilirler. Amaç, öğrencinin zayıf yönlerini görüp
bunları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilmesi ve
değerlendirme esnasında ortaya çıkabilecek maddi hataların
saptanıp düzeltilmesinin sağlanmasıdır.

C. Yeterlik sınavları (Proficiency Exams)
1. Yeterlik Sınavı, yabancı dille eğitim yapan programlar ile
zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dille verilen
programlara kayıtlı öğrencilerin yabancı dil yeterliğini
belirlemek amacıyla eğitim-öğretim yılı başında, birinci yarıyıl
sonunda ve ikinci yarıyıl sonunda olmak üzere bir akademik
yılda üç kez ve akademik takvimde ilan edilen tarihlerde
yapılır.
2. Bu sınavlar için gerekli şartları yerine getirmeyen öğrenciler
yabancı dil yeterlik sınavlarına giremezler.
3. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilere
kayıtlarını takiben YADYO Yönetim Kurulunca uygun görülen
tarihte Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır.
4. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yeterlik Sınavına,
zorunlu yabancı dil hazırlık öğrencileri ile isteğe bağlı yabancı
dil hazırlık öğrencilerinden düzey belirleme sınavından 100
(yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) alan öğrenciler ile bir
önceki eğitim-öğretim yılında Hazırlık Programında başarısız
olan öğrenciler girebilirler.
BİRİNCİ YARIYIL SONUNDA YAPILAN YETERLİK
SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
a) Derse devam koşulunu sağlayan Düzey 4 öğrencilerinden
birinci yarıyıl not ortalaması 80 (seksen) veya üstü olanlar,
derse devam koşulunu sağlayan Düzey 3 öğrencilerinden
birinci yarıyıl not ortalaması 85 (seksen beş) veya üstünde
olanlar ile bir önceki eğitim-öğretim yılında Hazırlık
Programında
başarısız
olan
öğrenciler
girebilir.
Bu
öğrencilerden başarılı olanlar takip eden bahar yarıyılında
yerleştirildikleri akademik programa başlarlar, başarılı
olamayanlar bahar dönemi derslerine devam ederler.
b) Düzey 1 ve Düzey 2 öğrencilerinin birinci yarıyıl sonunda
yapılan Yeterlik Sınavına girme hakkı yoktur.

İKİNCİ YARIYIL SONUNDA YAPILAN YETERLİK SINAVINA
KİMLER GİREBİLİR?
İkinci yarıyıl sonunda yapılan Yeterlik Sınavına bahar yarıyılı
sonunda devam zorunluluğunu yerine getiren ve yıl içi başarı
not ortalaması 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) ve
üzeri olan öğrenciler ile bir önceki eğitim-öğretim yılında
Hazırlık Programında başarısız olan öğrenciler girebilirler.
Yeterlik Sınavına herhangi bir nedenle giremeyen
öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez.
Yeterlik Sınavında başarı notu 100 tam puan üzerinden,
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programına kayıt
yaptırmış olan öğrenciler için 80, tamamen yabancı dille
eğitim yapan programlar ile zorunlu ve seçmeli derslerin en az
%30’u yabancı dille yapıldığı programlara kayıtlı öğrenciler ve
isteğe bağlı öğrenciler için 60 olarak uygulanır.
Beklemeli öğrenciler girmek istedikleri yeterlik sınavı için
sınav tarihinden 3 hafta önce başvuruda bulunmak
zorundadırlar.
İKİNCİ YARIYIL SONUNDA YAPILAN YETERLİK
SINAVINDA BAŞARISIZ OLURSAM NE OLUR?
Bu sınavda başarısız olan öğrenciler akademik takvimde
belirlenen tarihteki bütünleme sınavına girerler. Bütünleme
Sınavı Bahar Dönemi Yeterlik sınavından 2 hafta sonra yapılır.
Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremezler.
Bütünleme Sınavının telafisi yoktur.
Bütünleme sınavında toplamda 6 0
puan ve üzerine
ulaşan öğrenciler başarılı sayılırlar. Ancak, Eğitim
Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programı hazırlık sınıfı

öğrencilerinden toplamda 80 puan ve üzeri alanlar
başarılı sayılırlar
BÜTÜNLEME SINAVINDA BAŞARISIZ OLURSAM NE OLUR?
Bütünleme Sınavında başarısız olan öğrenciler bir sonraki
eğitim öğretim yılı başında yapılan Yeterlilik Sınavına
girebilirler.
PORTFOLYO (SÜREÇ DEĞERLENDİRME) NEDİR?
Program Hazırlama Birimi tarafından belirlenen konularda
öğrencilerin yazma, dinleme ve konuşma becerilerini
geliştirmeye yönelik çalışmalar ve haberli ve habersiz
küçük sınavlardan oluşur. Süreç değerlendirmesi notları
dönem içi başarı notunun %20’sini oluşturur.
PORTFOLYO NOTLARININ YIL İÇİ BAŞARI NOTUNA
ETKİSİ VAR MIDIR?
Evet, hem de %20 oranında. Bu yüzden portfolyo çalışmalarına
özen göstermeniz önemlidir. Her dönem sonunda öğrencinin
portfolyo notlarının ortalaması alınarak, o döneme ait başarı
sınav notu ile birlikte ilan edilir.
Portfolyo notlarının yıl içi başarı notuna etkisini görmek
için lütfen örnek not hesaplamasını dikkatle inceleyiniz.

BAHAR DÖNEMİ YETERLİK SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN
NOTUMU (YIL İÇİ BAŞARI NOTU) NASIL HESAPLARIM?
Akademik yılın Güz ve Bahar olarak adlandırılan I. ve II.
dönemlerinde, öğrencilere dört adet Achievement ve iki
adet Final olmak üzere toplam altı sınav verilir. Bu sayı her
dönemde iki adet Achievement ve bir adet Final sınavı
demektir.
Achievement ve Final sınavı süreleri uzun olduğu için sınav
günü ders yapılmaz. Sınav içerikleri, saatleri ve yerleri
hakkındaki bilgiler sınav tarihi yaklaştığında öğretim
elemanları tarafından öğrencilere bildirilir. Ayrıca sınav
tarihleri ile ilgili dönemlik duyurular, sınıf panolarında ilan
edilir.
Tüm düzey öğrencileri Güz Döneminde 2 Achievement ve 1
Final sınavına girerler. Achievement 1 ve 2 sınavlarının her
birinin ağırlığı %20; Final 1 sınavının ağırlığı %40 olarak
belirlenmiştir. Portfolyo notunun (PN) ağırlığı ise %20'dir.
Düzey 3 ve 4 öğrencilerinin bu şekilde hesaplanan not
ortalamaları, öğrencilerin birinci yarıyıl sonunda yapılan güz
dönemi (Ocak) Yeterlik sınavına girip giremeyeceğini belirler.
Düzey 1 ve Düzey 2 öğrencilerinin birinci yarıyıl
sonunda yapılan Yeterlik Sınavına girme hakkı yoktur.
Bahar Döneminde öğrencilerinin Dönem ortalamaları Güz
Dönemindeki gibi hesaplanır. Achievement 3 ve 4 sınavlarının
her birinin ağırlığı %20; Final 2 sınavının ağırlığı %40 olarak
belirlenmiştir. Portfolyo notunun (PN) ağırlığı ise %20'dir. Yıl
sonu ortalaması iki dönemin ortalamasıdır.
Yıl içi başarı not ortalaması 100 tam puan üzerinden 60 ve
üzeri olan öğrenciler yıl sonundaki Bahar Dönemi Yeterlik
Sınavına girebilirler.

Örnek: Yıl içi başarı notu hesaplaması
GÜZ DÖNEMİ
1. Achievement notu: 75
2. Achievement notu: 65
Final 1 notu: 50
Portfolyo notu: 15
75 x %20 = 15
65 x %20 = 13
50 x %40 = 20
Güz dönemi başarı notu:63

BAHAR DÖNEMİ
3. Achievement notu: 60
4. Achievement notu: 65
Final 2 notu: 60
Portfolyo notu: 17
60 x %20 = 12
65 x %20 = 13
60 x %40 = 24
Bahar dönemi başarı notu:66

YIL İÇİ BAŞARI NOTU (63+66)/2=64,5 (Bahar Yeterlik
Sınavına Girebilir)
Bahar Yeterlik sınavından toplamda 60 ve üzeri puan
alan öğrenciler başarılı sayılırlar.
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı
Hazırlık Sınıfı öğrencileri ise, yıl içinde 60 ve üzeri bir
nota ulaşabildiklerinde yılsonu Bahar Dönemi Yeterlik
Sınavına girebilirler. Bu sınavda 80 ve üzeri puan
alanlar başarılı sayılırlar.
İkinci yarıyıl sonunda yapılan Bahar Dönemi Yeterlik Sınavına
devamsızlık ya da yetersiz yıl içi başarı notu nedeniyle
giremeyen öğrenciler, yeni akademik yılın başında yapılan
Yeterlik Sınavına, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle
birlikte girerler.
Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan tarihini izleyen günden
itibaren en çok 7 (yedi) gün içinde ve sadece maddi hata
yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar YADYO Yönetim Kurulunca
oluşturulan bir komisyon tarafından incelenir. Yapılan
inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata tespit edilmesi

durumunda söz konusu hata, YADYO Yönetim Kurulu kararı ile
düzeltilir ve sonuç ilan edilir.
KİMLER YETERLİK SINAVINDAN MUAF OLURLAR?
1. Aşağıdaki öğrenciler Hazırlık Programından muaf olurlar ve
yerleştirildikleri akademik programa başlarlar.

a)

Eğitim-öğretim yılı başında yapılan YADYO Yeterlik Sınavında
başarılı olanlar.
b) Sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik
süresi esas alınmak koşuluyla, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil
sınavı YDS’den en az 70 (yetmiş) puan alanlar ile muafiyet
başvurusu sırasında güncel olan ÖSYM Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlik tablosuna göre, eşdeğer kabul edilen diğer ulusal ve
uluslararası yabancı dil sınavlarının herhangi birinde YDS’de en az
70 (yetmiş) puana denk puan alanlar.
c)
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı
Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Hazırlık Programından muafiyeti
için, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi’nde belirtilen hükümler geçerlidir.
d) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin
anadil olarak konuşulduğu ya da resmi dil olarak kabul edildiği bir
ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim
kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda
tamamlayanlar
e) Son üç yıl içinde Çukurova Üniversitesi’nde Yabancı Dil Hazırlık
Programını başarıyla tamamlamış ve daha sonra Çukurova
Üniversitesi’nde tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan
başka bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler

2.

Bu durumdaki öğrencilerin muaf olmak için durumlarını gösterir
belgelerin aslı ile birlikte YADYO Müdürlüğüne başvurmaları
gerekmektedir. Başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri başvuru
tarihi itibariyle bir hafta içinde Yüksekokul Yönetim Kurulunca
karara bağlanır.

ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI
Tüm öğrenciler Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi,
Çukurova Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve
Yükseköğretim
Kurumları
Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği’ne tabidir. Disiplin cezasını gerektirecek
bir durum bu yönetmelikler çerçevesinde uygulanır. Buna ek
olarak,
a) ilgili öğretim elemanı dersin ilk 15 dakikası içinde sınıfa
gelmemişse, öğrenciler durumu İdari Koordinatörlük’e haber
vermekle yükümlüdürler.
b) Öğrenciler okul içindeki ve sınıflardaki demirbaşlardan
sorumludur.
Öğrenciler
verdikleri
zararı
karşılamakla
mükelleftirler. Okul binasının ve çevresinin temiz tutulması ve
okula ait demirbaş eşyanın özenli kullanılması gerekir.
Sınıflarda sıraların altının temiz tutulmasına dikkat edilmelidir.
c) Ders esnasında hiçbir sebeple cep telefonu
kullanılamaz.
Cep
telefonları
kapalı
konuma
getirilmelidir. Sınav esnasında ise telefonları görevli
öğretim elemanına teslim edilmelidir; aksi takdirde
kopya muamelesi uygulanır. Öğrencinin sınav kâğıdı
alınır ve sınavı iptal edilir. Cep telefonuyla ilgili her iki
durumda öğrenci disiplin suçu işlemiş satılır.
d) İlgili öğretim elemanı, uyarılara rağmen dersin huzurunu
bozmaya devam eden öğrencileri dersten çıkarma hakkına
sahiptir. Bu durumdaki öğrenciler YOK yazılır.
e) Öğrenciler Yeterlilik Sınavı’na girmeye hak kazanıp
kazanmadıklarını, sınav yer, tarih ve saatini takip etmekle
yükümlüdür.
f) Yabancı Diller Yüksekokul binası içinde, tuvaletlerde ve
okul binasına 7 metreden yakın mesafede sigara içilmesi
kesinlikle yasaktır. Okul bahçesinde izmaritlerin yere
atılması uygar bir davranış değildir. Bu konuya azami özen
gösterilmelidir.

SINAVLARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
1. Sınavlara kesinlikle geç kalınmamalı. Geç gelen sınava
alınmaz.
2. Sınav sırasında öğretim elemanlarından sorularla ilgili
açıklama yapmaları istenemez.
3. Öğretim elemanı sınav başlamadan kimlik kontrolü yapar.
4. Öğrenciler sınavlarda Ç.Ü öğrenci kimlik kartı ile fotoğraflı
ve onaylı resmi bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya
pasaport) göstermek zorundadır. Ziraat Kampüs Kartı Ç.Ü
öğrenci kimlik kartı yerine geçmez.
4. Öğretim elemanları sınav sırasında öğrencilerin oturdukları
yeri değiştirebilirler.
5. Sınavda kopya çekmek ya da çektirmek Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’ne göre suçtur.
6. Sınav başlamadan önce öğrenciler cep telefonlarını öğretim
elemanına teslim eder.
8. Optik form kullanılan bölümler dışında sınavın
tüm
bölümlerinde tükenmez kalem kullanmak zorunludur.
KAYIT DONDURMA
YÜRÜTÜLÜR?

ve

DİSİPLİN İŞLEMLERİ NASIL

Hazırlık eğitimi kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı
oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun
yönetim kurulunca karara bağlanır.
Disiplin işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte,
yüksekokul veya meslek yüksekokulunun dekanlığı veya
müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.
YADYO’da disiplin suçuna sebep olan davranışlar yazılı olarak
öğrencinin fakültesine bildirilir.

İNGİLİZCEMİ GELİŞTİRMEK İÇİN HANGİ LİNKLERDEN
VE TELEFON UYGULAMALARINDAN FAYDALANABİLİRİM?
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://free-english-study.com/home/speaking.html
http://www.eslcafe.com/students/
http://www.manythings.org/
http://www.fluentland.com
http://www.bbc.co.uk/skillswise/
http://www.esl-lounge.com/student/
http://www.englishcentral.com/videos
http://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm
http://www.usingenglish.com/handouts/
http://www.esolcourses.com/content/exercises/grammar/englishgrammar.html http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar http://firstenglish.org/ http://www.esltower.com/grammar.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/
http://www.newsinlevels.com/

Dinleme
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.esl-lab.com/
http://edition.cnn.com/studentnews/
http://www.dailyesl.com/
Okuma
http://literacynet.org/cnnsf/archives.html
http://www.cdlponline.org/
Yazma
http://owl.english.purdue.edu/owl/
http://stickyball.net/esl-writing-exercises-and-activities.html
Konuşma
http://www.eslfast.com/robot/
Sözlük
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxforddictionaries.com/?view=uk
http://dictionary.cambridge.org/

Video
http://www.real-english.com/new-lessons.asp
FCE/CAE Exams
http://www.flo-joe.co.uk

TOEFL
https://www.ets.org/tr/toefl
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▪
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▪

Learn English Speak English

Kampüs Haritası

1. Rektörlük
2. Öğrenci İşleri
3. Merkezi Kafeterya
4. Merkez Kütüphane ve Enstitü
5. R1 (Eğitim Fakültesi Dersliği)
6. R2 (Fen-Edebiyat Fakültesi Dersliği)
7. II.Grup Amfiler
8. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Amfileri
9.

Mithat Özsan Amfisi
10. I.Grup Amfiler
11. Eğitim Fakültesi
12. Fen Edebiyat Fakültesi
13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
14. Mühendislik Mimarlık Fakültesi
15. Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Atölyeleri
16. Su Ürünleri Fakültesi

17. Ziraat Fakültesi
18. PTT Şubesi ve Merkezi Telefon
Santrali
19. Dış İlişkiler Ofisi
20. Diş Hekimliği Fakültesi
21. Tıp Fakültesi
22. İlahiyat Fakültesi
23. Güzel Sanatlar Fakültesi
24. Adana Sağlık Yüksekokulu
25.
Devlet
Konservatuvarı
26. Kültür ve Güzel Sanatlar Merkezi
27. Mediko Sosyal
28. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
29. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
30. Balcalı Hastanesi Acil

31. Hipokrat Konferans Salonu
32. Tıpdam
33. Afife Jale Tiyatro Salonu
34. Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi
35. Tropikal Hastalıklar Araştırma
Merkezi
36. Polis Karakolu
37. Şefkat Evi
38. Acil Helikopter Pisti
39. Kapalı Otopark
40. Ziraat Fakültesi Süt Ürünleri Tesisleri
41. Biyoteknoloji Merkezi
42. Yabancı Diller Yüksekokulu
43. Amfi Tiyatro
44. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Kampüste ne gibi olanaklar var?
Mediko-sosyal
Sağlık güvencesine bakılmaksızın tüm öğrencilerimize sağlık
hizmeti vermektedir.
A. Genel Sağlık Hizmetleri
• Göz Sağlığı Hizmetleri
• Aile Hekimliği Polikliniği Hizmetleri
• Diş Polikliniği Hizmetleri
• Diyet ve Sağlıklı Beslenme Hizmetleri
• Tedavi Odası ve İlk Yardım Polikliniği
• Aşı Hizmetleri
B. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
• Psikolojik Danışma ve Rehberlik
• Gençlik Danışma Birimi
• Engelli Öğrenci Danışma Birimi
• Psikolojik Danışma Birimi
• Eğitici Seminer

Öğrenci Kulüpleri
Öğrencilerin, kampüs yaşamına, topluma, çevreye ve doğaya
karşı sorumluluklarını geliştirmelerini sağlayacak projeler
üretir ve öğrenci kulüpleri tarafından önerilen projeleri
değerlendirir.
www.ofb.cu.edu.tr

sayfasından

öğrenci

etkinliklerine

ulaşılabilir.

Sanat Toplulukları
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini
yürütmekte olan bölümün genel amacı üniversitemiz
öğrencilerinin ders faaliyetleri dışında kalan zamanlarını
verimli ve etkili bir şekilde değerlendirmek için bir öğrenme
ortamı oluşturmaktadır.
Türk Halk Müziği, bağlama, halk bilimi, halk oyunları
topluluğu, yan flüt, Türk Sanat Müziği, ney, ud, resim,
tiyatro, resim, fotoğraf, kanun, sinema, pop gitar, klasik
gitar, şan, piyano, vurmalı çalgılar, süsleme sanatları, deri el
sanatları; öğrencilere kişisel beceri kazandırmayı ve
girişimcilik ruhu oluşturmayı hedefler.
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları ile drama
topluluğu dönem sonlarında etkinlikler yapmaktadır.

Kampüste ne gibi spor faaliyetleri var?
•
•
•
•
•
•
•

Kapalı yüzme havuzu
Spor ve jimnastik salonları
Çim ve halı futbol sahaları
Voleybol, basketbol sahaları
Tenis kortları
Atletizm alanları
Seyhan Baraj Gölü kıyısında kürek, kano ve yelken sporu

Ayrıca, günlük 1TL karşılığında Merkezi Kütüphanenin arka
tarafında
bulunan
Bisiklet
Kulübünden
bisiklet
kiralayabilirsiniz. Öğrencilere kask da temin edilmektedir.

Ziraat Kampüs
kullanılır?

Kart

nedir

ve

nerelerde

Kampüs Kartı kayıttan sonra başvuru yapmaksızın Ziraat
Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesinden alabilirsiniz. Kartı
aldıktan sonra karta para yüklemeniz gerekmektedir. Kampüs
Kartınızı merkezi kafeterya, bisiklet kiralama, havuz gibi
hizmetlerden yararlanırken kullanabilirsiniz. Kimlik kartı yerine
geçmemektedir.

Merkezi kafeteryadan (Yemekhane) nasıl
faydalanabilirim?
Yemekhaneden sadece Ziraat Kampüs Kartınızla
faydalanabilirsiniz.
Sabah çorbası 07.30-09.30 ücretsiz
Öğle yemeği 12.00-13.00 ücretli
Akşam yemeği 15.30-17.30 ücretli
Yemek bursu alabilmek için, koşulları uygun olan öğrencilerin
Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci işlerinden temin ettikleri
başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı'na başvuru yapması gereklidir.

YADYO Kütüphanesinden nasıl faydalanabilirim?
YADYO Kütüphane Kartı edinerek ödünç kitap alabilirsiniz.
Bunun için, vesikalık fotoğrafınız ve 1 TL’lik kart bedeli ile
birlikte YADYO Kütüphanesine başvurabilirsiniz.

Merkezi
kütüphaneyi
yapmalıyım?

kullanmak

için

ne

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler her yıl eğitim – öğretim yılı
başında
kütüphane otomasyon sistemine üye olarak

aktarılırlar.Ödünç
kitap
göstermeleri zorunludur.

alırken

üniversite

kimliğini

Part-time iş olanakları var mı?
Üniversitemiz öğrencileri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı'na başvurarak, ders dışı zamanlarında ilgi ve
yeteneklerine göre, üniversitemizin çeşitli birimlerinde ücretli
olarak çalışabilmektedir.
Üniversitemizdeki burs olanakları neler?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, başvuru
koşullarına uyan öğrencilere burs, öğrenim ve katkı kredisi
vermektedir.
Başvurular www. kyk.gov.tr adresinden yapılmaktadır.
Ayrıca, öğrenciler birçok kamu ve özel sektör kuruluşları,
dernek, vakıf ve şirketler tarafından burs veya kredi
imkânlarından da yararlanmaktadır.

