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   ..…./..../202… 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  

…………………..…. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI’NA 
 

Mezuniyet durumunda olduğum için, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği’nin 32/1’inci maddesindeki kurallara bağlı kalarak, aşağıdaki tabloda sunulan 
ders/derslerden sınav hakkı kullanmak istiyorum.  

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
 

Adı-Soyadı   : 

Numarası      :  

Tel No          :  

İmza          :  

 

 

 
 
Ekler: Not Dökümü (sql.cankaya.edu.tr adresinden alınan sayfa) 
            Dekont   

Sınav Hakkı Talep Edilen Dersin  
Kodu-Adı 

Dersi Aldığı 
Yıl-Dönem 

Son 
Harf  Notu 

 

 

202…-202… 
Güz/Bahar 

Dönemi/Yaz Öğretimi 

 

 

 

202…-202… 
Güz/Bahar Dönemi/ 

Yaz Öğretimi 

 

 
 
DANIŞMAN GÖRÜŞÜ 
 
Adı-Soyadı:  
 
 
 
Tarih: 
 
İmza: 

Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği’nin 32/1’inci maddesi gereği 
UYGUNDUR. 
Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği’nin 32/1’inci maddesi gereği 
UYGUN DEGİLDİR. 

AÇIKLAMA: 
 
 

 
MADDE 32 –  (1) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, 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 öğrenciye, bulunduğu yarıyıl sonu notlarının ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren 
onbeş gün içerisinde bağlı bulunduğu fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir ek sınav 
hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. 
Öğrencinin başarı durumu, bu sınavlardan alınan not ile belirlenir. Öğrenci, ek sınav hakkını zamanında kullanmaz veya 
ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak 
zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersin/derslerin izleyen yarıyılda veya yaz öğretiminde açılmaması 
durumunda, ilgili yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, tekrar ek 
sınav hakkı kullanabilir. 

Bölüm Evrak No: 

 

 

FORM 2 
SINAV HAKKI-BAŞARISIZ DERS 

ÖNEMLİ NOT:  
 

1. Sınava çağırma belgesinin ilgili öğretim 
elemanına ulaştırılması işlemleri yaklaşık 7 iş günü 
almaktadır.  
 

2. Mühendislik Fakültesi dışındaki Fakültelerce 
verilen derslerin sınav tarihleri ilgili Fakülte 
tarafından belirlenmektedir.  


