25. Yıl “Çeyrek Asır”
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ÜNİVERSİTEMİZE
HOŞ GELDİNİZ
Prof. Dr. Can ÇOĞUN
Çankaya Üniversitesi Rektörü

Sevgili Öğrencimiz,

Kurulduğu günden bu yana temeli insana saygı ve
sevgi olan, demokrat, laik, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, ülkemizin millî ve manevi değerlerine, birlik ve bütünlüğüne bağlı bireyler yetiştirmeyi kendisine ülkü edinen Çankaya Üniversitesi
ailesi olarak sizleri meslek sahibi bireyler olarak
uğurlayacağımız güne kadar akademik hayatınızı
dolu dolu geçirmenizi temenni ediyorum.
Sevgilerimle,
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Çankaya Üniversitesi, yirmi beş yıllık geçmişinde
önemli başarılar göstermiş, on beş bin mezunu
ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmuştur.
Bugün itibarıyla 5 fakülte, 24 bölümde, 2 meslek
yüksekokul bünyesinde 4 programda, 2 enstitümüzde 6 bin lisans ve 700 lisansüstü öğrencimiz
eğitim görmektedir.
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Üniversiteler, çalışma hayatınızda gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmenin yanı sıra, hayata
karşı duruşunuzu ve bakış açınızı olgunlaştıran
entelektüel birikimi de sağlayan kurumlardır.

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI

Uzun ve yorucu bir sınav maratonunun sonunda
Çankaya Üniversitesi ailesine katıldınız. Sizi ve sizlerle birlikte bu yolculukta büyük emek harcayan
ailenizi kutluyor, aramıza ‘hoş geldiniz’ diyorum.
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KROKİ

YEMEKHANE
3.KAT

İktisadi-İdari
Bilimler Fakültesi

K

SAĞLIK
MERKEZİ
KAT B

BİLGİ
İŞLEM
KAT B

Mühendislik Fakültesi

L
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KROKİ

(Diğer Bölümler)

M

Mühendislik Fakültesi
(Derslikler)

Mühendislik Fakültesi
(İnşaat Müh.)
(Elektrik ve Elektronik Müh.)

H

Ortak Alan
1.KAT

N

ANA BİNA
(ORTAK ALAN)
GİRİŞİ

Derslik Kodlama Örneği
H A - 03
Blok Kat
Adı Adı

Derslik
Numarası

M-101
Blok
Adı

Kat
Adı

Derslik
Numarası

R

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Ortak
P Dersler
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KROKİ

ARTIK ÇANKAYALISINIZ
ARTIK ÜNİVERSİTELİSİNİZ

Akademik Birimler
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FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
• İngiliz Dili ve Edebiyatı
• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
• Matematik
• Psikoloji
HUKUK FAKÜLTESİ
• Hukuk
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
• İktisat
• İşletme
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası Ticaret ve Finansman
• Yönetim Bilişim Sistemleri
MİMARLIK FAKÜLTESİ
• İç Mimarlık
• Mimarlık
• Şehir ve Bölge Planlama
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik - Elektronik Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• İnşaat Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
• Adalet
ÇANKAYA MESLEK
YÜKSEKOKULU
• Bilgisayar Programcılığı
• Dış Ticaret

ENSTİTÜLER

FAKÜLTE ve YÜKSEKOKULLAR
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(Akademik sürece ilişkin tüm detaylara http://kutuphane.cankaya.edu.tr/yonetmelikler/
adresinde yer alan, ‘Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği (Yeni)’ (Hukuk Fakültesi öğrencileri için) ve ‘Çankaya Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Yeni)’ (Diğer tüm fakülte ve yüksekokullar için) dokümanlarından ulaşabilirsiniz.
FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ
YÜKSEK LISANS PROGRAMLARI
• Bilgi Teknolojileri
• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• İç Mimarlık
• İnşaat Mühendisliği
• İş Sağlığı ve İş Güvenliği
• Kentsel Tasarım ve Dönüşüm
• Makine Mühendisliği
• Matematik
• Mekatronik Mühendisliği
• Mikro ve Nanoteknoloji
• Mimarlık
• Veri Analitiği
• Yapım Teknolojileri
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAMLARI
• Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Mimarlık
• Şehir ve Bölge Planlama
• Tasarım
SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ
YÜKSEK LISANS PROGRAMLARI
• Finansal Ekonomi
• İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• İşletme Yönetimi
• Kamu Hukuku
• Özel Hukuk
• Pazarlama ve Marka Yönetimi
• Psikoloji
• Siyaset Bilimi
• Uluslararası Ticaret ve Finansman
• Uluslararası Ticaret ve Lojistiği
SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ
DOKTORA PROGRAMLARI
• İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri
• İşletme
• Kamu Hukuku
• Özel Hukuk

Akademik Yıl Nedir?
Çankaya Üniversitesinde bir akademik yıl; güz (birinci yarıyıl) ve bahar (ikinci yarıyıl)
yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur. Akademik yılın süresi, final haftaları hariç 14
haftadır. Yaz öğretimi ise 7 hafta devam eden yoğunlaştırılmış bir süreçtir.

Akademik Takvim Nedir?
Akademik takvimde; bir akademik yıl içinde kayıt yapma, kayıt yenileme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme, sınavlar gibi akademik konular ile önemli günler yer
alır. Öğrenciler akademik takvimi takip etmekle yükümlüdür.

GÜZ YARIYILI
15 Temmuz 2021
Demokrasi ve Milli Birlik Günü (1 gün)
19-23 Temmuz 2021
Kurban Bayramı (4,5 gün)
26 Temmuz - 05 Ağustos 2021 Kurum Dışı Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Başvuruları
Kurum Dışı Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Başvurusu Yönetim Kurullarınca Kabul Edilen Öğrencilerin
16 Ağustos 2021
ÖİDB’na Bildirilmesinin Son Günü
30 Ağustos 2021
Zafer Bayramı (1 gün)
31 Ağustos-07 Eylül 2021
Kurum içi Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Başvuruları
31 Ağustos-07 Eylül 2021
Çift Ana Dal ve Yan Dal Programlarına Başvuru
Kurum İçi Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Başvurusu Yönetim Kurullarınca Kabul Edilen Öğrencilerin
16 Eylül 2021
ÖİDB’na Bildirilmesinin Son Günü
20-21 Eylül 2021
İngilizce Yeterlik Sınavı
20-24 Eylül 2021
Eğitim Ücretlerinin Ödenmesi (Yeni Kaydolan Öğrenciler Hariç)
30 Eylül-01 Ekim 2021
Yarıyıl Ders Kayıtları ve Danışman Onayları
4 Ekim 2021
Derslerin Başlaması (İngilizce Hazırlık Sınıfı Dahil)
04 Ekim-08 Ekim 2021
Ek Sınav Haftası (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler veya Mezuniyet Durumuna Gelen Öğrenciler için)
14-15 Ekim 2021
Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları
29 Ekim 2021
Cumhuriyet Bayramı (1,5 gün)
10 Kasım 2021
Atatürk’ü Anma Günü
19 Kasım 2021
Dersten Çekilmek İçin Son Gün
26 Kasım 2021
İngilizce Hazırlık Sınıfında İlk Devrenin Sona Ermesi
27 Kasım-05 Aralık 2021
İngilizce Hazırlık Sınıfında Derslere Ara Verilmesi
6 Aralık 2021
İngilizce Hazırlık Sınıfında İkinci Devrenin Başlaması
1 Ocak 2022
Yılbaşı Tatili (1 gün)
Ek Sınav Haftası (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler veya Mezuniyet Durumuna Gelen Öğrenciler
03-07 Ocak 2022
için)
7 Ocak 2022
Derslerin Sona Ermesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı Hariç)
10-21 Ocak 2022
Yarıyıl Sonu Sınavları
26 Ocak 2022
Yarıyıl Sonu Notlarının ÖİDB’na İletilmesinin Son Günü
28 Ocak 2022
Yarıyıl Sonu Notlarının İlan Edilmesi
28 Ocak 2022
İngilizce Hazırlık Sınıfında İkinci Devrenin Sona Ermesi
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2021-2022 ÖĞRETİM YILI ÖN LİSANS VE LİSANS
AKADEMİK TAKVİMİ
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(2021-2022 akademik takvimine https://www.cankaya.edu.tr/akademik_takvim/
akademik2021-2022.php linkinden ulaşabilirsiniz.)

31 Ocak-04 Şubat 2022
02-03 Şubat 2022
10 Şubat 2022
11 Şubat 2022

Bütünleme Sınavları (2015 Yılı ve Öncesi Girişli öğrenciler ile Hukuk Fakültesi ve Adalet MYO Öğrencileri İçin)
İngilizce Yeterlik Sınavı (Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin)
Bütünleme Sınav Sonuçlarının ÖİDB’na İletilmesinin Son Günü
Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi
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BAHAR YARIYILI
24-28 Ocak 2022
31 Ocak-04 Şubat 2022
07-11 Şubat 2022
9 Şubat 2022
17-18 Şubat 2022
21 Şubat 2022
21-25 Şubat 2022
03-04 Mart 2022
8 Nisan 2022
15 Nisan 2022
18 Nisan 2022
23 Nisan 2022
1 Mayıs 2022
01-04 Mayıs 2022
19 Mayıs 2022
30 Mayıs-03 Haziran 2022
3 Haziran 2022
06-17 Haziran 2022
17 Haziran 2022
21-22 Haziran 2022
23 Haziran 2022
24 Haziran 2022
24 Haziran 2022
27 Haziran-01 Temmuz 2022
04-22 Temmuz 2022
6 Temmuz 2022
8 Temmuz 2022
22 Temmuz 2022
1 Ağustos 2022
1 Ağustos 2022

Yatay Geçiş Başvuruları
Çift Ana Dal ve Yan Dal Programlarına Başvuruları
Eğitim Ücretlerinin Ödenmesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı Dahil)
Yatay Geçiş Başvurusu Yönetim Kurullarınca Kabul Edilen Öğrencilerin ÖİDB’na Bildirilmesinin Son Günü
Yarıyıl Ders Kayıtları ve Danışman Onayları
Derslerin Başlaması (İngilizce Hazırlık Sınıfında Üçüncü Devrenin Başlaması Dahil)
Ek Sınav Haftası (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler veya Mezuniyet Durumuna Gelen Öğrenciler için)
Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları
Dersten Çekilmek İçin Son Gün
İngilizce Hazırlık Sınıfında Üçüncü Devrenin Sona Ermesi
İngilizce Hazırlık Sınıfında Dördüncü Devrenin Başlaması
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1gün)
Emek ve Dayanışma Günü (1 gün)
Ramazan Bayramı (3,5 Gün)
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (1 gün)
Ek Sınav Haftası (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler veya Mezuniyet Durumuna Gelen Öğrenciler için)
Derslerin Sona Ermesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı Hariç)
Yarıyıl Sonu Sınavları
İngilizce Hazırlık Sınıfında Dördüncü Devrenin Sona Ermesi
İngilizce Yeterlik Sınavı (Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin)
Yarıyıl Sonu Notlarının ÖİDB’na İletilmesinin Son Günü
Yarıyıl Sonu Notlarının İlan Edilmesi
Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Belirlenerek İlan Edilmesi
Bütünleme Sınavları (2015 Yılı ve Öncesi Girişli Tüm Yarıyıllık Sisteme Tabi Öğrenciler ile Adalet MYO
Öğrencileri İçin)
Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin Bütünleme Sınavları
Bütünleme Sınav Sonuçlarının ÖİDB’na İletilmesinin Son Günü
Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlanı
Mezuniyet Töreni
Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Bütünleme Sınav Sonuçlarının ÖİDB’na İletilmesinin Son Günü
Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi

YAZ DÖNEMİ
28-29 Haziran 2022
1 Temmuz 2022
04 Temmuz-24 Ağustos 2022
08-12 Temmuz 2022
15 Temmuz 2022
1 Ağustos 2022
15-19 Ağustos 2022
25-26 Ağustos 2022
31 Ağustos 2022
1 Eylül 2022

Eğitim Ücretlerinin Ödenmesi
Yaz Öğretimi Kayıtları
Yaz Öğretimi
Kurban Bayramı (4,5 gün)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü (1 gün)
Dersten Çekilmek İçin Son Gün
Ek Sınav Haftası (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler veya Mezuniyet Durumuna Gelen Öğrenciler için)
Yaz Öğretimi Bitirme Sınavları
Yaz Öğretimi Bitirme Sınav Sonuçlarının ÖİDB’na Teslim Edilmesinin Son Günü
Yaz Öğretimi Bitirme Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi

Öğrenci Kimlik Kartı Nedir?
Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında
kayıt sırasında birer kimlik kartı verilir. ‘Akıllı kart’ özelliği taşıyan bu kimlikler Üniversitemizin bazı birimlerine girişte e-kimlik olarak da kullanılır. Şahsen teslim alınması gereken öğrenci kimlik kartları arkadaş veya yakınlara verilemez.

Hazırlık Okuyacak mıyım?
Üniversitemizin eğitim dili Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi ile Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü haricinde %100 İngilizcedir. Türkçe eğitim veren
bölümlerimizdeki öğrencilerimiz Hazırlık Sınıfı eğitimine dâhil olmazlar. Güz dönemi başında yapılan İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavı ile öğrencilerimizin
Hazırlık Sınıfı programına başlayıp başlamayacakları ya da hangi kurdan eğitime
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Üniversitemize kayıtlı her öğrenciye, fakültedeki ilk yılından başlamak üzere bir
öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır. Öğrenciler akademik danışmanlarını kayıt öncesinde öğrenci bilgi sisteminden görebilir. Akademik danışman
öğrencilerin akademik konularda tüm sorularını yanıtlar ve onlara rehberlik eder.
Kayıt dönemlerinde akademik danışmanlar öğrencilerin seçtikleri dersleri inceleyerek uygunluğunu kontrol eder. Öğrenciler derslerin doğru seçilmesi, ders yüklerinin
doğru ayarlanması, ön koşullu dersler gibi konularda, akademik danışmanlarından
mutlaka bilgi almalıdır.
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Akademik Danışman Kimdir?

başlayacakları belirlenir. Güz dönemi başında yapılan bu sınavdaki geçme notu,
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri
haricindeki tüm bölümler için 60’dır. Sınav eşdeğerliği senato tarafından onaylanan
ulusal ve uluslararası sınavlardan yeterli notu alan öğrenciler Hazırlık Sınıfı eğitiminden muaf olur.

Öğrenim Süresi Nedir?
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Öğrenim süresi, ön lisans programları için iki yıl (dört yarıyıl), lisans programları için
dört yıldır (sekiz yarıyıl). Azami eğitim öğretim süresi, ön lisans programları için dört
yıl (sekiz yarıyıl), lisans programları için yedi yıldır (on dört yarıyıl). İngilizce Hazırlık
Sınıfı’nda geçirilen süre program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil
değildir.

Yaz Öğretimi Nedir?
Yaz öğretimi isteğe bağlı, ücrete tabi, 7 haftalık bir eğitim sürecidir. Yaz öğretiminde
bir öğrenci ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemek ve toplam 12 krediyi aşmamak koşuluyla en çok 3 ders alabilir. Üniversitemiz programlarına YKS ile tam
burslu ve %50 indirimli yerleşen öğrencilere (Hazırlık Sınıfı hariç) tanımlı yaz öğretimi bursu verilmekte olup, bu burs yaz öğretiminde açılan derslerden en çok 2
tanesine ücretsiz ve %50 indirimli olarak kayıt yaptırabilmeyi sağlar.

Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti, akademik yılın birinci (güz), ikinci taksiti ise
ikinci (bahar) yarıyılının başında ve kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden
önce ödenir. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin
kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Yurt ve yemek gibi ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dâhil değildir. Üniversiteden geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler,
cezalı oldukları yarıyıla veya yarıyıllara ait ücretin %50’sini ödemek zorundadır. İzin
alan öğrenci, izinli olduğu yarıyıla veya yarıyıllara ait öğrenim ücretinin yarısını, artık
yıl öğrencisi de yarıyıl başına üç kurumsal kredi ders ücretini öder.

Ders Kaydımı Nasıl Yapacağım?
Öğrencilerimiz her yarıyıl başında ders kayıt işlemlerini, Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde, https://register.cankaya.edu.tr/Login.aspx?-Tip=Student linki aracılığıyla tamamen internet üzerinden gerçekleştirebilir. (Sisteme girişte gerekli olan
kullanıcı adı ve şifre bilgisi için 27. sayfada yer alan “Bilgi Teknolojileri Kullanımı”
bölümünü inceleyebilirsiniz).
Ücretli veya indirimli okuyan öğrencilerin ders kayıt programına girebilmesi için,
Akademik Takvim’de belirtilen ücret ödeme tarihlerinde, eğitim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
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Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler

Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin kayıt sistemine girmeleri ve ekranda bulunan ‘Kaydet’
butonuna basmaları yeterlidir. Bölüme geçen öğrenciler kayıt programına giriş yaptıklarında ekranda o dönemde açılan dersleri görebileceklerdir. Öğrencilerin alacakları dersleri seçtikten sonra ‘Gruplara yerleştir’ butonuna tıklamaları gerekmektedir.
Sistem, seçili ders saatlerinde çakışma söz konusuysa öğrenciyi bilgilendirir. Öğrenci, istediği takdirde, saatleri çakışan dersleri tüm sorumluluğu kendinde olmak
kaydıyla yine de alabilir. Öğrencilerin işlemlerini tamamlayabilmeleri için akademik danışmanlarından kayıt onayı almaları gerekir. Kayıt işlemi, danışman
ve öğrencinin, danışman sisteminden birlikte verecekleri onay ile sonlandırılır.
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Kayıt Yenileme Nedir?
İlk kayıt haricindeki mevcut öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen süreler
içinde her dönem kayıt yenilemek zorundadır. Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen
öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilir. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine getirmeleri
ve yeniden danışman onayı almaları zorunludur. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, ‘Kayıtsız Öğrenci’ statüsüne geçer. Bu durumdaki öğrenciler kayıtsız kaldıkları
süre içinde derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

Ders Ekleme-Bırakma Nedir?
Kayıt tarihlerinde yarıyıl kaydını tamamlayan öğrencilerimiz, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde ders ekleme ve bırakma değişikliği yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

Zorunlu Ders Nedir, Seçmeli Ders Nedir?
Ön lisans ve lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki
gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce
kararlaştırılır.

Gerekli Hallerde Üniversiteden İzin Alabilir miyim?
Öğrencilere, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili Yönetim Kurulu kararıyla bir defada en çok
iki yarıyıl olmak üzere, toplamda en fazla dört yarıyıl için izin verilebilir. Meslek
Yüksekokullarında ve İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitiminde en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli sayılan süreler, azami eğitim öğretim süresinden sayılmaz. Bir yarıyıldan
az süre için izin verilmez.

Ders Yükü Nedir?
Bir öğrencinin ders yükü, müfredatının herhangi bir döneminde alacağı derslerin
kurumsal kredisinin toplamıdır ve akademik başarılarına göre değişiklik gösterir.

Ders Yükü Artırılabilir mi?
Son yarıyıl ve son genel not ortalaması 4,00 üzerinden;
• 1,99 veya altında olan öğrenciler için ders yükü artırılamaz.

Ders Yükü Azaltılabilir mi?
Ders yükü, öğrencilerimizin isteği ve akademik danışmanlarının onayıyla azaltılabilir. Öğrencilerimizin, bir yarıyılda alabileceği asgari ders yükü, kredisine bakılmaksızın en az 2 derstir.
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• 2,00 - 2,49 arasında olan öğrencinin ders yükü, kendi isteği ve danışman önerisi
ile kredisine bakılmaksızın en fazla 1 ders artırılabilir.
• 2,50-4,00 arasında olan öğrencinin ders yükü, kendi isteği ve danışman önerisi ile
kredisine bakılmaksızın en fazla 2 ders artırılabilir.
Bu sınırlara öğrencilerimizin, çift ana dal ve/veya yan dal programlarında aldıklarıdersler dâhil değildir.
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Son yarıyıl veya son genel not ortalaması 4,00 üzerinden;

Derslere Devam Zorunluluğu Var mı?
Öğrencilerimizin derse devam durumları öğretim elemanları tarafından izlenir. Derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmalarına ve yarıyıl
harf notlarına katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalarla bunların yarıyıl harf notlarına katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma
koşulları, ders tanıtım formlarında yer alır ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.
Gerekli durumlarda dersler, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya hafta
sonlarında da yapılabilir.
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Mazeret Sınavına Girebilir miyim?
Hastalık nedeniyle, esaslara uygun olarak alınmış sağlık raporları ve geçerli bir nedenle yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerimiz için mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınav tarihi öğrencinin diğer sınavlarına girmesini engellemeyecek şekilde belirlenir. Öğrencilerimiz, raporlu oldukları süre içinde yapılan
yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremez. Aksi halde sınavları geçersiz
sayılır. Sınava girildikten sonra idareye verilen sağlık raporu ise dikkate alınmaz ve
sınav geçerli sayılır. Mazeret sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan öğrencilerimiz haklarını kullanmış sayılır.

Ders Başarısı Nasıl Değerlendirilir?
Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının yanı sıra (dersin türüne göre) laboratuvar/atölye/stüdyo çalışması, ödev, küçük sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu, ders ve uygulamalara katılım gibi ölçütler üzerinden de
yapılabilir. Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları dışında diğer sınavlar, önceden tarih
belirlenmeksizin uygulanabilir. Gerekli durumlarda sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya hafta sonlarında da yapılabilir. Devam zorunluluğunu
yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Bu durumda olup da
derslerin sınavlarına giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. (Detaylı bilgi için
http://kutuphane.cankaya.edu.tr/yonergeler/ adresindeki ‘Çankaya Üniversitesi
Sınav Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.)

Harf Notları Hangi Anlama Geliyor?

(P) notu
(U) notu
E(X) notu

(I) notu

(W) notu

Puan
90-l00
85-89
80-84
70-79
60-69
50-59
45-49
35-44
0-34
0

Statü
Geçer
Geçer
Geçer
Geçer
Geçer
Koşullu Geçer
Koşullu Geçer
Başarısız
Başarısız
Başarısız

NOTLAR DIŞINDA KULLANILAN DİĞER HARFLER
Derslerden muaf olan veya derslerde başarılı olan öğrencilere
verilir.
Dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
Derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda uygulanan İngilizce yeterlik sınavı
sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir.
Dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle
ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz öğretimi sonunda
tamamlayamayan öğrencilere verilir. (I) notunun, yarıyıl veya yaz
öğretimi notlarının son veriliş tarihinden itibaren 5 gün içinde harf
notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç
bir sonraki yarıyılın kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve
bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki
bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine
ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile
gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen (I) notu
kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür.
Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

Notların Verilmesi ve Açıklanması Nasıl Olur? Notuma İtiraz Edebilir
miyim? Maddi Hatanın Düzeltilmesini Talep Edebilir miyim?
Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte, ilgili internet adresinde açıklanır. Öğrencilerimiz ilan edilen sınav notlarına, maddi hata iddiasıyla itiraz edebilir. İtiraz
başvurusunun, ilan tarihini izleyen 5 gün içerisinde ilgili dekanlığa veya bölüm başkanlığına, meslek yüksekokulu müdürlüğü veya hazırlık sınıfı müdürlüğüne yazılı
olarak yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemi, dersi veren öğretim elemanının başvurusuyla, yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının ilan tarihinden itibaren 3 gün
içinde bölüm başkanlığının onayı ile yapılır.
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(S) notu

Katsayı
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
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Harf Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
NA
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Yüksek Şeref ve Şeref Öğrencisi Nasıl Olurum?
Genel not ortalaması en az 2,00 olan normal eğitim süresi içindeki öğrenciler için son sınıf hariç ilgili yarıyılda en az üç adet kredili ders almış olan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50-4,00
arasında olanlar ‘Yüksek Şeref’, 3,00-3,49 arasında olanlar ‘Şeref
Öğrencisi’ olarak tanımlanır ve not döküm belgesinde ilgili yarıyılda belirtilir.

Üniversiteye Kayıt Olduktan Sonra Bursumu Artırabilir
miyim?
Üniversitemizin %50 indirimli ve ücretli programlarına yerleşen
öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, birinci sınıf sonundaki
başarıları dikkate alınarak yıl sonundaki genel not ortalamalarına göre (4.00 üzerinden 3.00-3.49 arası için öğrenim ücretinde
%20 indirim, 4.00 üzerinden 3.50-4.00 arası için öğrenim ücretinde %50 indirim) o yılı izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli
olmak üzere karşılıksız olarak normal öğrenim süresi boyunca
Akademik Başarı İndirimi verilir. Bunun haricinde faaliyetlerimiz dâhilindeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını
belgeleyenler ile üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler
arasından, kulüp ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara Sporda Başarı Bursu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı
Bursu verilir.
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Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler ‘Başarılı Öğrenci’, genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler ‘Başarısız
Öğrenci’ olarak tanımlanır. Bir dersten başarılı sayılmak için o
dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) ve (S) geçer notlarından birini
almak gerekir. (DC) ve (DD) koşullu geçer notlardır. İntibak ve ders
sayımı işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması gerekir. (FF), (FD),
(NA), (U) başarısız notlardır. (FF), (FD), (NA), (U), (W) harf notu alınan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrencinin, bu dersi
müfredatındaki yarıyılında alması veya tekrarlaması, danışmanın
kayıt onayı yetkisindedir. (NA) notu ise derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak
kazanamayan, ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamayan veya
yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavına katılmayarak başarısız
sayılan öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından takdir olunan nottur.
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Kimler Başarılı ve Başarısız Öğrenci Olarak
Tanımlanır?

Kimler Sınamalı Öğrenci Olarak Tanımlanır?
Ders aldığı ilk iki yarıyılını tamamladıktan sonra, takip eden yarıyıllardaki not ortalaması iki yarıyıl üst üste 1,70’in altında kalan öğrenciler, genel not ortalaması da
1,70’in altında ise, sınamalı öğrenci olarak tanımlanır ve genel not ortalamalarını
1,70’e yükseltinceye kadar sınıfları sabit kalır. Sınamalı durumda geçen süre, azami
eğitim öğretim süresinden sayılır.
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Ek Sınav Hakkım Olacak mı?
Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alan ancak bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamasına katılan
en çok iki dersten (FF) veya (FD) notlarıyla başarısız olan öğrencilere, bağlı bulundukları fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla bir ek sınav hakkı verilir. Öğrenci, ek
sınav hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız
olursa bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak zorundadır. Genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrencilere, bitirme projesi, stüdyo ve
benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, (DD), (DC) veya (CC)
notu aldıkları ders/dersler için bağlı bulundukları fakülteye başvuruda bulunmak
şartıyla bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilere,
izleyen yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücretini
ödemek koşuluyla, bir ek sınav hakkı daha verilir. Genel not ortalaması halen 2,00’ın
altında olan öğrenciye, mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayana kadar aynı
haklar tanınır. Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılında sınavlara girmeyen öğrenciler ise ek sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haklarından
yararlanamazlar.

Artık Yıl Nedir?
Hazırlık Sınıfı hariç, ön lisans programlarında dört yarıyıl tam ücret yatırarak ders
kaydını yaptıran öğrencinin beşinci yarıyılında olması; lisans programlarında sekiz
yarıyıl tam ücret yatırarak ders kaydını yaptıran öğrencinin dokuzuncu yarıyılında
olması durumuna ‘Artık Yıl’ denir ve bu durumdaki öğrenciler kredi başına ücret
öderler.

Ne Zaman Mezun Olacağım?
Kayıtlı olunan programdan mezun olunabilmesi için müfredatta yer alan tüm derslerin en az (DD) veya (S) harf notu ile tamamlanması ve genel not ortalamasının en
az 2,00 olması gerekir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz
öğretimi için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Lisans programından mezuniyet
hakkı kazanmadan önce ön lisans diploması alarak Üniversitemizden ayrılmak isteyen öğrencilerimiz için mezuniyet tarihi ise ön lisans diploması almaya hak kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.

Erasmus+ Kapsamında Yurt Dışında Eğitim Görebilir miyim?

Programlarını üstün başarı ile yürüten öğrenciler çift ana dal yaparak ikinci bir dalda
öğrenim imkânına ve o bölüme ait lisans diplomasına sahip olabilir. Öğrencilerimiz,
özel koşullar ile birlikte, ilan edilen çift ana dal programı kontenjanına kendi programlarının en erken 3’üncü ve en geç 5’inci döneminin başında başvurabilir. Öğrencilerin, başvurdukları yarıyıla kadar ana dal programında aldıkları tüm kredili/kredisiz derslerden başarılı not almış olmaları ve genel not ortalamalarının, en az 100
üzerinden 70 (4 üzerinden 2,50) olması; ayrıca başarı sıralamaları itibarıyla kayıtlı
oldukları sınıfın en üst %20’sinde bulunmaları gerekir. Bu koşulu sağlayamayanlar
için çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere
puana sahip olunması şarttır. Çift Ana Dal başvurularında YÖK tarafından belirlenip
kılavuzlarda ilan edilen ÖSYM Başarı Sıralaması Baraj Değerleri esas alınır.
(Detaylı bilgi için http://kutuphane.cankaya.edu.tr/yonergeler/ adresindeki ‘Çankaya Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.)

Yan Dal Yapabilir miyim?
Yan dal programının amacı ana dal programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi
duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Yan Dal programını tamamlayan öğrencilere sertifika verilir. Öğrenciler yan dal programına, ana dal programının en erken 3’üncü ve en geç 6’ncı dönemi başında başvurabilir. Öğrencilerin
başvurdukları yarıyıla kadar ana dal programında aldıkları tüm kredili/kredisiz derslerden başarılı not almış olmaları ve genel not ortalamalarının en az 100 üzerinden
65 (4 üzerinden 2,25) olması gerekir. Yan dal programını tamamlayan öğrenciler,
yan dal alanında lisans ve ön lisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. (Detaylı bilgi için http://kutuphane.cankaya.edu.tr/yonergeler/ adresindeki
‘Çankaya Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.)
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Çift Ana Dal Yapabilir miyim?
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Erasmus+ programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile iş birliği yapmalarını
teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının
birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci-personel
değişimi yapabilmeleri ve öğrencilerine yurt dışında staj fırsatları için karşılıksız
mali destek sağlamaktadır. Erasmus+ programı, üniversiteler arasında ülkelerarası
işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini
sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması olanak sağlamaktadır. (Üniversitemizin anlaşmalı olduğu
üniversiteleri görmek ve detaylı bilgi için http://iro.can[1]kaya.edu.tr/ adresinin ziyaret edebilirsiniz.)

Başka Programa Yatay Geçiş Yapabilir miyim?
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“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrenciler,
yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Başvuru koşulları ve kontenjanlar her dönem başında duyurulur.
Yatay geçişler “genel not ortalamasına göre” ve “merkezi yerleştirme puanına
göre” yapılabilmektedir. Öğrencinin başvuru yapabilmesi için yönetmelik ve yönergede belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir. Yatay geçişler fakülte yönetim
kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri
de bu kurullar tarafından yapılmaktadır. Yatay geçişlerde burs ve indirim olanakları
Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’nin 10.
Maddesi’nde belirtilmiştir.
Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süresi hesabına önceki bölümlerinde harcamış olduğu süreler katılır.

Mali ve Sosyal Yardım Alabilir miyim?
Çankaya Üniversitesinde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerden başvuru şartlarını sağlayanlara karşılıksız yardım yapılır. Adaylarda; uyarı
ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olma, başka yerden burs
almama ve gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniyle öğrenim ücretini ödeyemeyecek
veya ödese bile, öğrenimini sürdüremeyecek durumda olduğu beyanını muhtarlık
ve kaymakamlıkça tasdikletme kriterleri aranır.

Kısmi Zamanlı (Part-Time) Çalışabilir miyim?
Öğrencilerimiz, Üniversitemizin Kütüphane Müdürlüğü, Tanıtım Şube Müdürlüğü,
Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğü gibi
idari birimleri ile laboratuvarlarında, kontenjan dâhilinde kısmi süreli olarak çalışabilir. Çalıştıkları saatler için asgari ücret üzerinden ücret tahakkuk ettirilen kısmi süreli çalışacak bu öğrencilerimizin sigorta girişleri de yapılır. (Detaylı bilgi için http://
kutuphane.cankaya.edu.tr/yonergeler/ adresindeki ‘Çankaya Üniversitesi Kısmi
Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz

Askerlik İşlemleri Ne Zaman Başlar?
Öğrencinin mezuniyet veya başka nedenlerle (kendi isteğiyle kayıt sildirme, disiplin
cezası nedeniyle ilişiğinin kesilmesi, azami öğrenim süresinin dolması vb.) öğrenciliğinin sona ermesi durumunda, bilgileri en kısa sürede Yükseköğretim Kurulu
Bilgi Sistemi’ne işlenir. Öğrenciliğinin sona erme tarihinden itibaren iki ay içerisinde
askerlik şubesine başvurmayanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
KULLANIMI
ÖĞRENCİ EL KİTABI 2021 |
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Detaylı bilgi için http://bim.cankaya.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kullanıcı Adı ve Şifre
Öğrencilerimiz neredeyse bütün hizmetlere tek kullanıcı adı ve şifre ile ulaşabillir.
Kullanıcı adı, öğrenci numarasının başındaki 20’nin yerine c konulması ile türetilir.
Örneğin numarası 200401347 olan öğrencinin kullanıcı adı c0401347 olur. Şifre ilk
kullanımda T.C. kimlik numarasıdır ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden veya webmail sayfasından değiştirilmelidir.

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2021 |
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E-Posta Hizmeti
Numarası 200401347 olan öğrencinin e-posta adresi c0401347@student.cankaya.
edu.tr olur. (E-postalarınızı https://webmail.cankaya.edu.tr adresinden kontrol edebilirsiniz.)

Öğrenci Bilgi Sistemi (sql.cankaya.edu.tr)
Öğrencilik döneminiz süresince aldığınız dersler, önceki dönemlerden alınan derslerin notları, ders programları gibi bilgileri güncel olarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
sayfasından takip edebilir; sisteme https://sql.cankaya.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

Kablosuz Ağ Hizmetleri
ÇANKAYA VE ÇANKAYA8021x kablosuz ağlarını kullanarak internete erişim sağlayabilirsiniz.
Ayrıca Türkiye’de ve Avrupa’da birçok üniversite kampüsünde bulunan ‘eduroam’
kablosuz ağı ile kullanıcı ad ve şifrenizle internet erişimi olanağınız vardır.

Uzaktan Eğitim Sistemi
Üniversitemiz genelinde birçok ders için uzaktan eğitim sistemi (moodle) kullanılmaktadır. Bu sisteme Webonline adı verilmiştir. Webonline’a bağlanarak dersler ile
ilgili materyallere erişebilir, dersi veren eğitimci ve dersi alan diğer öğrencilerle etkileşime geçebilirsiniz. İstenilen zamanlarda Webonline için önceden hazırlanmış
ders kaynaklarına, çeşitli videolara, testlere erişebilirsiniz. Sisteme https://webonline.cankaya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel FTP Alanı
Çankaya Üniversitesi öğrencileri kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile ftp://student.cankaya.edu.tr/ adresine bağlanarak kişisel web sayfalarını ya da özel dosyalarını depolayabilirler.

Bilgisayar Laboratuvarlarımız
Çankaya Üniversitesi öğrencileri kampüslerimizde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını ödev, araştırma, çıktı ve
günlük ihtiyaçları için kullanabilirler.
Bilgisayarlarda, diğer sistemlerde olduğu gibi, kullanıcı adı ve şifrenizle oturum
açabilirsiniz.

E-Kütüphane
Çankaya Üniversitesi öğrencileri kütüphanemizin üye olduğu veri tabanlarında
tarama yapabilmekte ve bu kaynaklara
erişebilmektedir. Üniversite dışından da
kullanabileceğiniz Çankaya Elibrary hizmetine http://www.cankaya-elibrary.
com/Cankaya adresinden ulaşabilirsiniz.

Mezun Bilgi Sistemi
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden, mezun
anket formunu doldurarak Mezun Kimlik Kartı taleplerinizi oluşturabilir, bilgilerinizi güncelleyebilir, mezun olduktan
sonra da Üniversitemizle bağlantınızı
sürdürüp ‘Çankaya’ ruhunun gelişmesine katkı sunabilirsiniz.
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Çankaya Üniversitesinin Microsoft ile
yaptığı iş birliği sayesinde tüm öğrencilerimiz Office 365 yazılımını ücretsiz
olarak kullanabilmektedir. Bu plan öğrencilerin Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher ve Access’i en
fazla 5 PC ya da Mac’e ve Android, iPad®
veya Windows tabletler dâhil olmak
üzere diğer mobil cihazlara yükleyebilmelerini sağlar.
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Office 365

KAMPÜSTE
YAŞAM
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Yemekhaneler, Kafeteryalar

Merkez Kampüs’te bulunan kız ve erkek öğrenci yurtları 83’er kişilik kız ve erkek öğrenci,
1’er kişilik kız ve erkek engelli öğrenci kapasite
ile toplamda 168 öğrencimize hizmet vermektedir. Çeşitli büyüklük ve kapasitedeki odalardan, çalışma mekanları ve yaşam alanlarından oluşan yurtlarımızda günlük oda temizliği,
güvenlik, sınırsız ve ücretsiz internet, sağlık
hizmeti, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği,
çamaşır yıkama, kurutma ve ütü imkânlarının
de aralarında olduğu çok sayıda hizmet öğrencilerimize sunulmaktadır. Balgat Kampüs’te
yer alan Özel Petek Kız Öğrenci Evi’nde de öğrencilerimizin kullanımına sunulan her türlü
konfora sahip tek ve çift kişilik odalar, özel süit
seçenekleri ve apart daireler yer almaktadır.
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Üniversitemizin Merkez ve Balgat Kampüsleri’nde, hizmet kalitesi ve hijyen standartları üst
seviyede olan kafeterya ve yemekhaneler yer
almaktadır. Öğrencilerimiz, akademik ve idari
personelimizin de kullandığı yemekhanelerde
çıkan çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata bar, su, meyve ve/veya tatlı içerikli menüden
ücret karşılığında faydalanabilecekleri gibi ihtiyaçlarını diğer kafeteryalardan da giderebilir.

Sağlık Merkezleri
Üniversitemizin her iki kampüsünde birer Sağlık Merkezi bulunmaktadır. Sağlık
merkezimizde sağlık güvencesi olan öğrenciler için düzenlenen reçeteler, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından eczanelerde karşılanır. Merkez Kampüs H Blok
zemin katında yer alan sağlık merkezimizde 12 oda ve bir bekleme salonu bulunmakta; bir doktorumuz, iki hemşiremiz ve haftanın 4 günü de bir psikoloğumuz,
öğrencilerimize ve üniversitemiz çalışanlarına hizmet vermektedir. Balgat Kampüs
B Blok zemin katında yer alan sağlık merkezimizde ise hemşiremiz tam gün, doktorumuz 13.00 - 14.30 saatleri arasında, psikoloğumuz ise haftanın bir günü görev
yapmaktadır.
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM)
PDRM, öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, kişilik özelliklerinin farkına varmalarına ve elde ettikleri bu bilgileri mesleki, sosyal ve özel yaşamlarında etkili bir
biçimde kullanabilmelerine yardım etmeyi amaçlar. Uzmanlarımız öğrencilerimizin üniversite ve yurt yaşamına uyumlarını kolaylaştırabilme ve onlara bu alanlarda
yaşayabilecekleri sorunlarla baş edebilmeleri konusunda yardımcı olmaya çalışır.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs ve
Balgat Kampüs’te klinik psikologlarımızca yürütülür. Bireysel görüşme talep etmek
için http://pdrm.cankaya.edu.tr/iletisim/ sayfasındaki e-posta adresleri aracılığıyla
uzmanlarımızdan randevu alabilirsiniz.

Kütüphane
Üniversitemiz, bilgi kaynaklarına kolaylıkla ulaşabileceğiniz, uzun saatler araştırma
yapıp ders çalışabileceğiniz rahat, konforlu, zengin bilgi kaynakları ve bilgi teknolojileriyle donatılmış kütüphaneye sahiptir. Kütüphane koleksiyonumuzda her geçen
gün türü ve sayısı artan e-dergi, e-kitap, e-tez, e-referans ve e-kaynaklara günün
her saati kampüs içinden ve dışından erişilebilmektedir. Kütüphanemizde çalışma
salonları yanı sıra grup çalışma odaları, seminer odası ve 7/24 çalışma salonları
öğrencilerimizin hizmetindedir.
Kütüphanenin çalışma saatleri akademik takvime göre düzenlenmekte ve hafta
sonları dahil olmak üzere uzun saatler hizmet vermektedir.
Kütüphane hesabınız, üyelik formu, kampüs dışı erişim ve kitap ödünç alma ve teslim süreçleri ile ilgili detaylı bilgilere kutuphane.cankaya.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

Öğrenci Toplulukları
Çankaya Üniversitemizde öğrencilerimizin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerde bulunabilmeleri; bu alandaki bilgi ve becerilerini arttırabilmeleri için kurulmuş 75 öğrenci topluluğu vardır. Topluluklar, panel, seminer, etkinlik,
gösteri ya da projeler aracılığıyla öğrencilerimizin aidiyet, sahiplik ve sorumluluk
duygularını güçlendirdiği gibi; dışarıda da Üniversitemizi başarıyla temsil eder. Öğrenci topluluklarımızla ilgili daha detaylı bilgi almak için http://kultur.cankaya.edu.
tr/ogrenci-topluluklari/ adresini ve https://kultur.cankaya.edu.tr/dokumanlar/
adresinde yer alan ‘Çankaya Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.
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Çankaya Üniversitesi öğrencileri, kütüphanemizin üye olduğu elektronik kaynaklara erişim hakkına sahiptir. Bu kaynaklara Üniversite içinden olduğu kadar Üniversite dışından da elibrary.cankaya.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
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Spor Olanakları
Üniversitemizin Merkez ve Balgat Kampüsleri’nde modern spor tesisleri yer
almaktadır. Merkez Kampüs Spor Salonu, çok amaçlı salon, fitness salonu,
squash salonu, masa tenisi salonu,
basketbol sahası, satranç salonu, plates-step-aerobik stüdyosu, çok amaçlı
stüdyo, sauna, açık yürüyüş parkuru,
açık basketbol-voleybol sahası ve halı
saha gibi çeşitli branşlara yönelik imkanlarıyla ücretsiz hizmet vermektedir.
Balgat Kampüs’te yer alan, iki olimpik
salon, iki küçük salon, bir halı saha, bir
yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, kondisyon merkezleri ile basketbol, futsal,
tenis, voleybol, yüzme, masa tenisi, bilardo ve satranç sporları, alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde yapılabilmektedir.

Kongre ve Kültür Merkezi ile
Konferans Salonları
Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs’teki 330 kişilik (kapasitesi arttırılabilir) Kongre ve Kültür Merkezi, toplam
63 kişi kapasiteli 2 seminer salonu, simultane çeviri odaları, kulisleri, VIP konuk odası, fuaye alanı, mutfak ve depolarıyla, geniş katılımlı organizasyonların
gerçekleştirilmesine olanak tanır. Merkez Kampüs’te ayrıca 210 kişilik Kırmızı
Salon ve 140 kişi kapasiteli Mavi Salon
yer almaktadır. Balgat Kampüsümüzde
bulunan ve konferans, konser, tiyatro
gibi kalabalık etkinliklerin gerçekleştirildiği Kırmızı Salon 700, Mavi Salon ise
162 kişi kapasitelidir. Balgat Kampüs’te
yer alan amfiler de geniş katılımlı organizasyonlarda paralel oturumlara ev
sahipliği yapmaktadır.

Kariyer Planlama Birimi (KPB)
Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü bünyesindeki Kariyer Planlama Birimi
(KPB), Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarının, kariyerlerini sürekli geliştirebilen,
Türkiye ve dünyada iş yaşamında tercih edilen, seçkin meslek elemanları olmalarına
yönelik çalışmalar yapar. KPB, kariyer planlama ve geliştirme konularında çalışma
programları hazırlar, potansiyel işverenlerle bağlantı kurar, Kariyer Günleri ve benzeri etkinlikler düzenler, yeni iş alan ve olanaklarına ilişkin araştırma yapar, öğrenci
ve mezunların iş arama, özgeçmiş yazma, mülakatta başarı becerilerini arttırmaya
yönelik faaliyetlerde bulunur. (Detaylı bilgi almak için http://kultur.cankaya.edu.tr/
kariyer-planlama-birimi/ adresini ve http://kultur.cankaya.edu.tr/dokumanlar/ adresinde yer alan ‘Kariyer Planlama Birimi Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.)

Çankaya Store, aktif eğitim süreci döneminde hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri
arasında açıktır.

Sosyal Medya Hesaplarımız
Üniversitemizin resmi sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube)
sayfalarını takip ederek etkinliklerimizden haberdar olabilir, kendinizi ifade edebilir
ve bizlerle paylaşımlarda bulunabilirsiniz.
/universitycankaya

/cankayau

/cankaya_universitesi

/ÇankayaÜniversitesi
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Merkez Kampüsümüzde Ortak Alan’da bulunan Çankaya Store’dan üniversitemizin
logolu ürünlerini temin edebilirsiniz.
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Çankaya Store

Kampüslerimize Ulaşım
Öğrencilerimiz, Eskişehir Yolu 29. Km’de bulunan Merkez Kampüsümüze Üniversitemizin ücretsiz servisleriyle ulaşabilmektedir. Sabah ve akşam saatlerindeki ücretsiz semt servislerinin yanı sıra, Merkez Kampüs’ten Sıhhiye’ye, Sıhhiye’den de
Merkez Kampüs’e saatte bir hareket eden ücretsiz ring servisleri bulunmaktadır.
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MERKEZ KAMPÜS SEMT SERVİS GÜZERGÂHLARI

ABİDİNPAŞA-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
AYDINLIKEVLER-K.ÖREN-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
AYRANCI-ÇANKAYA-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
TURAN GÜNEŞ BUL.-ORAN-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
İNCEK BULVARI-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
BATIKENT-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
BATIKENT-ÇAKIRLAR-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
BİLKENT-TÜRKKONUT-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
KEKLİK-C.DERE-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
ÇETİN EMEÇ-BALGAT-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
DEMETEVLER-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
DİKMEN-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
SOKULLU-ÖVEÇLER 4. CD-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
ÖVEÇLER 2. CD-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
ERYAMAN-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
ERYAMAN 1.-2. ETAP-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
ERYAMANEVLERİ-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
ELVANKENT-AHİ MESUT MH-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
ETİMESGUT MERKEZ-BAĞLICA-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
ETİMESGUT-ELVANKENT-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
ETİMESGUT-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
GOP-ESAT-AHMETLER 96 SİTESİ- ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
GÖLBAŞI-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
DİKİMEVİ-GAZİ MAHALLESİ-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
K.ÖREN-ASFALT-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
K.ÖREN-ŞOSE-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
İNCİRLİ-ETLİK-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
AŞAĞI EĞLENCE-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
YOZGAT BULVARI-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
MAMAK-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
SİNCAN-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
BEYSUKENT-ÇAYYOLU-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
ÜMİTKÖY-KONUTKENT-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
YENİMAHALLE-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
YAŞAMKENT-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
TUNUS CD-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ KAMPÜS)
BALGAT KAMPÜS-MERKEZ KAMPÜS ve MERKEZ KAMPÜS-BALGAT KAMPÜS

MERKEZ KAMPÜS RİNG SERVİSLERİ

SIHHIYE-MERKEZ KAMPÜS ve MERKEZ KAMPÜS-SIHHIYE

Detaylı bilgi için; http://www.cankaya.edu.tr/duyuru/servis.php

Notlar:

25. Yıl “Çeyrek Asır”
Merkez Kampüs
Yukarıyurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. (Eskişehir Yolu 29. km) No:4
06790 Etimesgut / ANKARA I Tel: 0312 233 10 00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Merkez Kampüs
Tel: 0 (312) 233 11 60 I Faks: 0 (312) 233 10 24
e-posta: oim@cankaya.edu.tr I http://oim.cankaya.edu.tr
Balgat Kampüs
Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No:14
06530 Çankaya / ANKARA I Tel: 0312 284 45 00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Balgat Kampüs
Tel: 0 (312) 284 45 00 / 269
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