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başyazı

Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu
Çankaya Üniversitesi Rektörü

Merhaba,

30 Eylül 2015 Çarşamba günü yapılan 2015-2016 Eğitim 
ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’yle, üniversitemiz 19. akade-
mik yılına başlamış oldu. Öncelikle bu eğitim ve öğretim 
yılında Çankaya ailesine yeni katılan sevgili öğrencilerimi-
ze hoş geldiniz der, başarılı bir eğitim ve öğretim yaşamı 
dilerim.

Kurumsal yapısında arının çalışkan, üretken, görev bilinci 
yüksek, disiplinli ve özverili ruhu bulunan üniversitemiz 
on sekiz yıllık geçmişinde önemli başarılar göstermiş, 
binlerce gencimizi mezun ederek ülkemizin ve insanlığın 
hizmetine sunmuştur. Bugün beş fakülte, iki yüksekokul, 
iki enstitü ve diğer akademik birimleriyle birlikte Türk yük-
seköğrenim hayatının önde gelen bir kurumuna evrilmiştir. 

Çankaya Üniversitesi olarak şu dört ilkeyi hedefledik: Yük-
sek kalitede eğitim vermek, evrensel ölçekte bilimsel araş-
tırma ve üretim yapmak, bilimsel üretimi teknolojik faydaya 
dönüştüren inovasyon kültür ve zihniyetini egemen kılmak 
ve nihayet kurumsal olarak uluslararasılaşmayı sağlamak. 
Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi kuşkusuz birçok faktöre 
bağlıdır; güçlü akademik kadro, rasyonel bir yönetim ve 
akademik örgütlenme, yeterli mali kaynak ve alt yapıya sa-
hip olmak bu bakımdan önceliğe sahiptir. Ancak başarının 
temel faktörü başarıya odaklanmış insandır. Bunun için öğ-
rencilerimizin motivasyonu büyük öneme sahiptir. Onlara 
eğitimini aldıkları alanın sadece bilimsel önemi değil gerçek 
yaşamdaki önemi ve bu alanın bir mensubu olarak yaşama 
verebileceği ve yaşamdan alabileceği faydalarının da iyi an-
latmanın gayreti içindeyiz.

Çankaya Üniversitesi hedeflediği bu dört ilkeye uygun bir 
strateji takip etmektedir; akademisyenlerin seçimi, istih-
dam edileceği alanların belirlenmesinde bilimsel ve eği-
timsel gerekleri gözetmek ve titizlikle takip etmek; bilimsel 
üretimin ve araştırmanın gelişimi için gerekli ortamın psi-
kolojik ve nesnel koşullarını gerçekleştirmek; üniversite-
sanayi işbirliğini üniversitenin temel fonksiyonlarından biri 
olarak değerlendirmek suretiyle teknoloji transfer sürecini 

desteklemek; uluslararası alanda isim yapmış üniversite-
lerle lisans ve lisansüstü ortak programlar yapmak, öğ-
renci ve akademisyen değişimini sağlamak. Son bir yıla 
yakın sürede üniversitemizde gerçekleştirilen düzenleme 
ve yapılanmaların izahı işte bu stratejide içkindir. Bu stra-
teji sayesinde Çankaya Üniversitesinde eğitim ve öğretim 
kalitesi sürekli yükseliş göstermekte, bilimsel üretim ge-
rek makale gerek proje bazında artış göstermektedir. Üni-
versitemiz Matematik alanında 2014 yılı Türkiye birincisi, 
İşletme, Pazarlama, Bankacılık ve Finans ile Uluslararası 
Ticaret alanlarında 2015 yılı Türkiye birincisi olmuştur. Bu 
iki alanda dünya sıralamasında ilk 500’de yer almaktadır.

2015 yılı başında TÜBİTAK’ın on yıl süreyle 10 milyon 
TL’lik hibe desteğini almaya hak kazanan üniversitemiz, 
Teknoloji Transfer Ofisi kapsamında üniversite-sanayi iş-
birliği çalışmalarını birçok ulusal ve uluslararası projelerle 
her geçen gün artan bir yoğunlukla sürdürmektedir.

Çankaya Üniversitesi, uluslararasılaşma objektifleri kap-
samında Amerika’nın önde gelen devlet üniversitelerinden 
Rutgers University ile akademisyen ve öğrenci değişim 
ve Ar-Ge çalışmalarını konu edinen bir anlaşmadan sonra 
Missourie University of Science and Technology ile de bir 
anlaşma imzalamak üzeredir.

Çankaya Üniversitesi topluma bilgili bireyler yetiştirmek, 
ürettiği bilimsel değerleri toplumun faydasına sunmak, 
toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretmek misyo-
nunu öncelemektedir. Tüm akademik, idari ve mali ola-
naklarını bu amaca özgülemiş bulunmaktadır. Çankaya 
Üniversitesi bilimi yaşadığı toplumun hizmetine sunmayı 
amaçlayan bir vakıf yükseköğretim kurumudur. Misyo-
nunu gerçekleştirmek için Mütevelli Heyet Başkanından 
akademisyenine ve idari personeline kadar ortak bir çaba 
içindedir.

Yeni eğitim ve öğretim yılımızın tüm sevgili öğrencilerimiz 
için başarılı geçmesini dilerim.

Sevgi ve saygılarımla… 
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EĞİTİM PROGRAMLARI
• Dış Ticaret Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Profesyonel Pazarlama ve Satış Teknikleri Sertifika Programı
• Pazarlama ve Halkla İlişkiler
• Muhasebe ve Finansman
• Kurum ve Kuruluşlarda Denetim Yönetimi Sertifika Programı
• CMMI Temelli Yazılım Süreçleri Eğitimi Sertifika Programı
• Etkin Liderlik Eğitimi Sertifika Programı
• Uluslararası Fon Uygulamalarında Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi
• İstatiksel Simülasyon (SPSS) Sertifika Programı
• SPK Temel Düzey Lisans Sınavına Hazırlık Programı
• WEB Tasarımı Sertifika Programı
• Bilgisayar - Bilgisayar Kurs Programları
• Borsa ve Sermaye Piyasaları Sertifika Programları
• Borsada Bilgisayar Destekli Temel ve Teknik Analiz Sertifika Programı
• Güzel Konuşma ve Sunuş Teknikleri
• Dekorasyon Sertifika Programı
• Uygulamalı Spor Psikolojisi Sertifika Programı

DİL EĞİTİM PROGRAMLARI
• Proficiency (Hazırlık Atlama Kursu)
• Genel İngilizce
• İş İngilizcesi
• Rusça Kursu
• Çeviri Ağırlıklı Dil Programı
• IELTS Hazırlık Kursu
• TOEFL
• YDS Hazırlık Kursu
• Hukukçular İçin Mesleki İngilizce
• Türkçe Kursu

Kurumsal Eğitim Programlarımız ve daha detaylı bilgi için web 
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Geniş bilgi için Tel: (312) 284 45 00 / 369-271 • Fax: (312) 285 18 49 
Balgat Kampüsü: Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No: 14 06530 ANKARA • e-posta: sedam @ cankaya.edu.tr 

http://sedam.cankaya.edu.tr 



Zor günlerden geçiyoruz.

Birey olarak, toplum olarak, ülke olarak, 
bölge olarak.

Siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel çalkan-
tılar yaşıyoruz. İçinde hep birlikte yol aldı-
ğımız gemi dalgalarla boğuşurken bölünü-
yor, kamplaşıyor, kutuplaşıyoruz. Gündelik 
ilişkilerimizde bile saf tutmaya zorlanırken 
kültürümüzden, kişiliğimizden, hatta insan-
lığımızdan ödünler verme noktasına getiri-
liyoruz. Gemi batarsa hep birlikte bataca-
ğımızı belki de zaman zaman algılıyor ama 
batmaması için pek de çaba harcamıyoruz. 
Başkalarına kulak vermiyor, algılarımızla 
hesaplaşmıyor, bakış açımıza toz kondur-
muyoruz.

Sorgulamıyoruz.

Aslında çözüm tam da burada. Sorgula-
makta.

Çankaya Üniversitesi olarak 2014-2015 
akademik yılında 600’e yakın başarılı gen-
cimizi mezun edip 2015-2016’da 1200 pırıl 
pırıl gencimize hoş geldiniz dedik. Gidenle-
rin de gelenlerin de birbirinden farklı düşün-
celeri, kişisel ve kültürel yapıları, davranış 
biçimleri var. Ama bir de ortak noktaları: 
Araştırma ve sorgulamaya dayalı eğitim.

Çankaya Üniversitesi ülkemizin ve dünya-
mızın geleceği olan gençlere düşüncelerini 
özgürce paylaşabilecekleri bir zemin ve or-
tam sunarken onlardan, sorunlara dogma-
ları değil bilimi temel alan bir yaklaşımla çö-
züm aramalarını ve üretmelerini bekliyor. Bir 
yandan alanlarında en iyi ve nitelikli eğitimi 
almalarını hedeflerken, diğer yandan dünya 
ve ülke sorunlarına araştıran ve sorgulayan 
bir yaklaşımla eğilmelerini, özgürlükçü bir 

bakış açısı ve demokratik bir olgunluk doğ-
rultusunda tavır almalarını amaçlıyor.

İşte bu nedenle, dergimizin elinizde tuttu-
ğunuz bu sayısında Çankaya Üniversite-
sinde son altı ayda gerçekleşen etkinlik ve 
gelişmelere bakarken sözünü ettiğimiz ni-
teliklerin yansımaları eminiz ki gözünüzden 
kaçmayacaktır. Rektörümüzün mesajından 
geçtiğimiz akademik yılın mezuniyet töre-
nine, fakülte ve bölümlerimizin etkinliklerin-
den mezunlarımızın başarı ve uğraşlarına, 
yeni akademik yılın açılış töreninden öğre-
tim üyelerimizin çalışmalarına, aramıza yeni 
katılan öğrencilerimizin görüş ve beklentile-
rinden topluluk etkinlik ve haberlerine, Ame-
rikan üniversiteleriyle yapılan işbirliği anlaş-
malarından Erasmus kapsamında Avrupa’ya 
gidip gelen öğrencilerimizin deneyimlerine 
kadar her alanda bir üniversiteyi üniversite 
yapan nitelikleri göreceksiniz. 

Özü budur işin. Bunu sağladıktan sonra 
yüzde yüze yakın doluluk oranıyla öğrenci 
sayınızdaki ciddi ve düzenli artış, nitelikli 
lisans ve yüksek lisans mezunlarınızın sa-
yısındaki tırmanış, araştırma, yayın ve pro-
jelerdeki artışa koşut olarak çeşitli sıralama 
ve endekslerdeki yükseliş doğal bir sonuç 
oluyor zaten.

Gündem ekibi olarak tüm öğrencilerimiz, 
mezunlarımız, akademik ve idari personeli-
mize başarılı bir yıl diliyor, bir sonraki sayı-
da görüşmek umuduyla derken her zaman-
ki gibi öneri ve katkılarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla.

aozkanc@cankaya.edu.tr

{ Öğr. Gör. Dr. Ali Özkan ÇAKIRLAR }
editörden
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2014-2015 AKADEMİK YILI MEZUNİYET TÖRENİ

BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI

Çankaya Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 3 Temmuz 2015 
Cuma günü saat 19.00’da üniversitemizin Balgat Kampüsünde gerçekleştirildi.
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Çankaya Üniversitesi PSI’11 Mezunu TRT spikeri 
Göktuğ KIRCA ile üniversitemizin Tanıtım ve Kurum-
sal İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta 
olan Elif DAĞTEKİN’ in sunumu ile başlayan tören 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Ardın-
dan Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdi 
MOLLAMAHMUTOĞLU açılış konuşmasını yaptı. Ko-
nuşmasında Çankaya Üniversitesinin kurumsal yapı-
sı, ulusal ve uluslararası başarılarından, öğrencilere 
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sunulan yeni olanak ve hizmetlerinden bahsetti. 

Tören, mezun öğrenciler adına Mühendislik Fakül-

tesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü 

birincisi ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği yan dal 

mezunu Cihan AŞÇI’nın mezunlar adına yaptığı ko-

nuşma ile devam etti. Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı 

ALP, AŞÇI’ya ödülünü verdi. ALP, 15. dönem mezun-

larını tebrik ederek onlara şu mesajları verdi: “Dürüst 

meslek ahlakını topluma sunun,  kendinizi yenileyip 

geliştirin, aydın bir insan olun, ülke ve toplum so-

runlarına duyarlı kalın.”

Yapılan konuşmaların ardından, mezun öğrenci-

lerimize diplomalar verildi ve Tören, kepler havaya 

atıldıktan sonra mezun olan öğrencilerimizin aileleri 

ile birlikte coşkulu kutlamaları eşliğinde sona erdi. 

Düzenlenen mezuniyet törenimiz ile birçok öğren-

ci yeni bir hayata uğurlandı. Mezunlarımıza bundan 

sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarı di-

leriz.
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2015-2016 AKADEMİK YILI
BAŞLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış tö-
reni, mini konserle devam etti. Ardından Çankaya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAH-
MUTOĞLU açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmasında Çankaya Üniversitesinin 19. akade-
mik yılına başladığını vurgulayan Prof. Dr. Hamdi 
MOLLAMAHMUTOĞLU, Çankaya Üniversitesi ola-
rak hedefledikleri dört temel ilkeyi şöyle özetledi: 
“Yüksek kalitede eğitim vermek, evrensel ölçek-
te bilimsel araştırma ve üretim yapmak, bilimsel 
üretimi teknolojik faydaya dönüştüren inovasyon 
kültür ve zihniyetini egemen kılmak ve nihayet 
kurumsal olarak uluslararasılaşmayı sağlamak”. Bu 
hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için güçlü akade-

mik kadro, rasyonel bir yönetim ve akademik ör-
gütlenme, yeterli mali kaynak ve alt yapıya sahip 
olmanın öneminden bahseden Prof. Dr. Hamdi 
MOLLAMAHMUTOĞLU sözlerini, “Üniversiteler top-
lumsal fayda için vardır. Üniversite içinde yaşadığı 
toplumun sorunlarına bigane kalamaz. Ürettiği bi-
limin toplumsal yararları olmalıdır. Aksi halde çok 
değerli bir beşeri güç olan entelektüel enerji heba 
edilmiş olur. Bu bakış açısına uygun olarak Çanka-
ya Üniversitesi topluma bilgili bireyler yetiştirmek, 
ürettiği bilimsel değerleri toplumun faydasına sun-
mak, toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üret-
mek misyonunu öncelemektedir. Bu anlayış ve yak-
laşım sayesindedir ki bir yıl içinde dünya üniversite 

Çankaya Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Açılış Töreni, 30 Eylül 2015 
Çarşamba günü saat 10.00’da üniversitenin Balgat Kampüsü Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.
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sıralamasında 363 basamak birden yükselebilmiş, mali bakımdan kendisinden çok daha güçlü devlet ve 
vakıf üniversitelerini geride bırakabilmiştir. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Üniversitemiz 
ilk 20 içinde yer almıştır. On sekiz yılda meyvelerini veren bu kurumsal başarıda en büyük pay kuşkusuz 
Mütevelli Heyet Başkanımıza ve değerli üyelere aittir.” diyerek sonlandırdı.

Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı ALP ise konuşmasında “Çankaya Üniversitesinde öğ-
rencilere sağlanan çeşitli burslar, indirimler ve sosyal yardımlardan söz ederek akademik başarı indirimini 
özellikle vurguladı. Derslerinde başarılı olup belirli not ortalaması tutturan öğrencilere çeşitli indirimler sağ-
landığının altını çizen Sıtkı ALP, “Maddi imkânları sağlamak bizden, çalışmak sizden” sözleriyle öğrencilere 
başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.
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Açılış konuşmalarının ardından Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Kenan Taş, “Teknolojinin Gelişiminde Matematiğin Önemi” baş-
lıklı açılış dersini verdi. Matematiğin, tarihsel gelişimi içerisinde temel 
ve uygulamalı bilimlere yaptığı katkıları ilginç örneklerle ortaya koyan 
Prof. Dr. Kenan Taş konuşmasını, “Yapmamız gereken şey belli. Türki-
ye düşük orta teknoloji seviyesinden, orta yüksek ve yüksek teknoloji 
seviyesine geçmek durumunda. Bunu başarırsak şirketlerin kârlılığı da 
rekabet etme seviyesi de yükselecek ve daha fazla mal ve ürünü daha 
yüksek katma değerle satacak. Burada da olmazsa olmaz olan teknoloji 
transferi, bilginin ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesidir. Bu çer-
çevede araştırma ve proje kalitemizi mutlaka yükseltmeliyiz.” diyerek 
bitirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tören, Çankaya Üniversitesinde 10. 
yılını dolduran akademik ve idari personele plaket ve ödüllerinin veril-
mesiyle son buldu.
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş tarafından “Teknolojinin Gelişiminde 
Matematiğin Önemi” başlıklı açılış dersi verildi. 

15



Andaç ÜNER (MECE - 4.sınıf )

• Biraz merkeze uzak 
fakat hocalarımız ve 
akademik kadromuz 
oldukça iyi. 

• Üniversitenin proje ala-
nında gelişmiş eğitmen-
lere sahip olması çok 
iyi bir şey. Çünkü bu, 
4. sınıfta bitirme proje-

sinde önem kazanacak 
bir etmen. TÜBİTAK’tan, 
Sanayi Bakanlığının 
proje yarışmalarından 
iyi bir gelir elde edip 
kendi işini kurma imkânı 
doğuyor. 

• Projeyi bitirip de-
rece aldıktan sonra 

KOSGEB’den belli bir 
ödenek alıp kendi şirke-
timi kurmak. “Çalışmak 
için çok zengin, emekli 
olmak için çok genç” 
hayat felsefem.

Atahan İNAN (IE  - 1.sınıf )

• Çankayalı olmak bence 
güzel bir duygu. Diğer 
üniversitelere göre bana 
kattığı çok şey olduğu-
nu düşünüyorum. Her-
hangi bir şey danışmak 
için bile hocalara direkt 
ulaşabiliyorum ve bu da 
çok hoşuma gidiyor. 

• Öğrenci topluluklarına 
veya öğrencilerin yap-
mak istediği etkinliklere 
biraz daha maddi anlam-
da destek vermesi daha 
doğru olabilir. Bu durum 
sayesinde sosyal yönü-
mün gelişimine katkısı 
olacağını düşünüyorum.

• Mezun olduktan sonra 
iyi bir yerde kariyerime 
başlayıp kendi şirketimi 
kurmak ve sektörde 
güçlü hale gelmek.

SÖZ ÖĞRENCİLERDE

Bu sayıda rastgele günlerde, rastgele seçilen öğrencilerimizle yaptığımız röportajlarda 
onlara şu soruları sorduk:

• Çankaya Üniversitesi öğrencisi olmak nasıl bir duygu?

• Üniversitenizden beklentileriniz neler?

• Geleceğe dair hedefleriniz neler?

Röportajlar: Gizem ÖZER (PSY-4), Selma ALPER (PSY-3), Hüseyin Anıl CEYRAN (MECE -3) 
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Bedirhan ALABUĞA (ECON - 
Hazırlık)

• İyi yanları var ama 
eksik olduğu yanları 
da var. Örneğin, kam-
püsümüz biraz küçük. 
Bunların dışında

Çankaya üniversitesi iyi 
bir üniversite.

• Merkez Kampüsteki 
Spor Salonu’nun bir an 
önce açılması şu an tek 
beklentim. 

Kendi şirketimi kurmak, 

ticaret yapmak ve başa-
rılı olmak istiyorum. 

• Işınlanmak isterim.

Begüm DİVRİNLİOĞLU (IE - 
2. sınıf )

• Akademik anlamda 
Çankaya Üniversiteli 
olmak güzel bir 
duygu, üst düzey bir 
üniversite.

• Önce okulumdan iyi 
dereceyle mezun olmak, 
hocalarımın tecrübe-
lerinden yararlanmak 
istiyorum. 

• Kendi alanımda uz-
manlaşabileceğim kadar 
uzmanlaşmak istiyorum. 

Hocalarımın tavsiye-
leriyle çıkabildiğim en 
yüksek noktaya çıkmak, 
okulumuzun çift anadal-
yan dal imkânlarından 
yararlanmak istiyorum. 

Uçan araba icat etmek 
isterim.

Berkay ONURAL (IE - Hazırlık)

• Aslında bu duyguyu 
şu an tarif edemiyorum. 
Çankaya Üniversitesini 
seçerken özellikle toplu-
lukların aktif olmalarını 

istiyordum ve okula 
geldiğim zaman bekle-
diğimden çok daha iyi 
şeylerle karşılaştım. Şu 
anda hazırlık öğrencisi 
olduğum için okul ile 
ilgili bilmediğim çok 
fazla şey var. Bunları de-
neyimlerim sonucunda 
öğreneceğim. Ayrıca, 
bence okulun sosyal 
olanakları da oldukça 
iyi.

• Ben Çankaya Üniversi-
tesinin, öğrencileri staj 
konusunda destekleme-
lerini bekliyorum. Çünkü 
özellikle staj konusunda 
okulumdan büyük bek-
lentilerim var. Bu konuda 
bize yardımcı olabilecek 
toplulukların olduğunu 
gördüm. Bu toplulukların 
da yardımları ile bazı 
şirketlerle iletişime 
geçilerek CEO’lar ile 
görüşmelerin yapılmasını 

ve onların deneyimlerini 
bizlerle paylaşabileceği 
bir ortamın olmasını 
bekliyorum.

• Ben özellikle yurt dışına 
gitmek istiyorum. Oraya, 
okulumuzun bize sundu-
ğu staj imkânlarını değer-
lendirerek veya Çankaya 
Üniversitesinden mezun 
olduktan sonra bir yüksek 
lisans programına katıla-
rak gitmek istiyorum.

Bige Hazal ÖZGÜRDAĞ (PSY - 
3. sınıf )

• Çankaya Üniversiteli 
olmak güzel bir duygu. 

Bir tek okulun şehir 
merkezine olan uzaklığı 
sıkıntılı. Onun dışında 
üniversitenin eğitime 
olan bakış açısından 
memnunum. Akademik 
kadroların, bizim bölüm 
dışında da, iyi olduğunu 
duydum oradaki arka-
daşlarımdan. Bence bu 
bir avantaj.

• Biraz daha öğrenci 
odaklı olmalarını isti-
yorum; öğrenci odaklı 
değil gibi geliyor bana. 
Hem maddi anlamda 
hem de manevi anlam-
da daha öğrenci odaklı 
olabilirler.

• Yüksek lisans yapmayı 
düşünüyorum. Psiko-
lojiyi zaten seviyorum 

bölüme severek girdim. 
• Bunun üzerinde istedi-
ğim dalda uzmanlaşmak 
istiyorum. Kendi işimi 
yapmak istiyorum.

Süper kahraman olsam 
uçmak isterdim.
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Cemile TALAY (PSI - Hazırlık)

• Güzel bir duygu, belli 
bir süre sonra buraya 
alıştık. Burada olduğum 
için memnunum ve çok 
mutluyum. 

• Öncelikle bölümüm 
için iyi bir eğitim 
istiyorum, zaten bu, bö-
lümüm için de önemli. 
Dil eğitimi ise hazırlıkta 
gördüğüm kadarıyla 
oldukça iyi. 

• Uluslararası İlişkiler 
okuduktan sonra dip-
lomat ya da üst düzey 
devlet yöneticisi olmak 
istiyorum. Bu yolda 
Çankaya Üniversitesinin 
bana yardımcı olacağını 
düşünüyorum.

Çağlar İBİŞ (ME - 3. sınıf )

• Okulumuzun imkânları 
güzel. Teoride anlatılan 
şeyleri pratikte öğrene-
biliyoruz. Okulumuz bi-
raz uzak, ama pek sıkıntı 
yok onun dışında.

• Beklentim; mezun 
olduktan sonra piyasada 
ya da sektörde kolay 
iş bulmamı sağlaması, 
iyi bir eğitim almam, 
ayrıcalıklı olmam.

• Hedeflerimi okulla pek 

bağdaştıramam, ama 
herkes kendi bildiğini 
yapar. Ben, sektörde bir 
süre çalıştıktan sonra 
kendi işimi kurmak 
istiyorum.

Damla Ebru PARLAK 
(CENG - Hazırlık)

• Ben üniversite tercihi 
yaparken Ankara dışında 
bulunan bir üniversiteye 
gitmek istemedim. 
Araştırmalarım sonu-
cunda Ankara içinde 
bulunan iyi üniversite-
lerden biri de Çankaya 
Üniversitesi’ydi ve bu 
nedenle kendim seçtim.

• Hazırlık öğrencisi oldu-
ğum için çok fazla ödev-
ler veriyorlar ve bu da 
bizim motivasyonumu-
zu oldukça düşürüyor. 
Bu yüzden hocaların 
bizleri biraz daha teşvik 
etmesini bekliyorum. 
Bunun dışında Çankaya 
Üniversitesinde olmak-

tan çok mutluyum.

• Yurt dışına gitmek 
istiyorum ama tek bir 
şehirde kalmak yerine 
ülke ülke gezmek istiyo-
rum. Bölümümün de bu 
hayalimi gerçekleştire-
bilmem için uygun ol-
duğunu düşünüyorum.

Elif AKCAN (IE - Hazırlık)

• Aslında ilk başta 
Çankaya Üniversitesini 
düşünmüyordum. Ama 
daha sonra puanıma 

ve istediğim bölüme 
göre üniversitemize 
yerleştim. İlk haftalar 
üniversiteli olmak garip 
bir duyguydu ama 
okuluma her geçen gün 
biraz daha alışıyorum. 
Ve Çankaya Üniversiteli 
olmanın avantajlarını 
hissediyorum diyebili-
rim.

• Ben iyi bir dil eğitimi 

almak istiyorum. Bölü-
mümle alakalı başarılı 
firmalarda çalışabilmek 
başlıca hedeflerim ara-
sında. Bunun için de staj 
imkânları konusunda 
okulumuzun destek 
sağlayabileceğini umu-
yorum. Aynı zamanda 
okulumuzdaki sosyal 
aktivitelerin artmasını ve 
öğrenci topluluklarının 
daha aktif olması gerek-

tiğini düşünüyorum.

• Biraz zor olsa da CEO 
olmak… 

Gerçekleştirmeyi 
istediğim en büyük he-
defim bu. Aynı zamanda 
Avrupa ve Dünya turu 
yapmak istiyorum. 
Hedeflerim zor gözükse 
de başarabileceğime 
inanıyorum…
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İrem DÖLEK (MECE - Hazırlık)

• Bir vakıf üniversitesi 
olduğu için Çankaya 
Üniversitesini seçtim 
ve kendimi burada 
özel hissettim. Ayrıca 

bu okulda okuyan 
arkadaşlarım da var. Bazı 
üniversitelerin kampüs-
leri küçük ve karışık ama 
Çankaya Üniversitesi 
çok derli toplu ve bütün 
fakülte binalarına dışarı 
çıkmadan ulaşabiliyo-
ruz. Üniversitenin içinde 
zaman zaman kaybolu-
yoruz ama etrafımızdaki 
insanlara sorduğumuz 
zaman yolumuzu kolay 

bir şekilde bulabiliyoruz. 
Okuldaki insanlar çok 
cana yakın ve sıcakkanlı, 
kimse birbirine uzak 
durmuyor. Bu açıdan 
bakıldığı zaman Çanka-
ya Üniversitesi bir vakıf 
üniversitesi gibi değil.

• Her öğrenci olan arka-
daşım gibi buraya eği-
tim almak için geldim. 
Bu nedenle, bölümüme 
geçtiğim zaman iyi bir 

eğitim sayesinde başarılı 
bir şekilde okuldan me-
zun olmak istiyorum.

• Hazırlıktan bölümüme 
geçtikten ve iyi bir or-
talama yaptıktan sonra, 
çift anadal yapmak 
istiyorum. Benim önce-
liğim okulumu bitirmek, 
dolayısıyla şimdilik 
geleceğe yönelik tek 
hedefim bu.

Elif YILMAZ (ELL - 2. sınıf )

• Güzel, kampüsümüz 
yapılış itibariyle henüz 
çok yeni. Eksiklikleri var 
ama ben bunların dü-
zeltilebileceği kanısın-
dayım. Ferah, eğitimi de 
güzel, ben memnunum 
okulumdan. 

• Yurt dışı imkânları 
daha kapsamlı olabilir. 

• Geleceğe dair çok fazla 
hedefim var. Şu andaki 
planlarım akademik ka-
riyer yapmakla ilgili ama 
yayıncılıkla ilgili belli 
bir kariyere ve çevreye 
sahibim ve o şekilde 

ilerlemek istiyorum. 

Fakat alanım edebiyat 

okumak olduğu için bu 

şekilde ilerlemek bana 

daha doğru olur gibime 

geliyor. Ama akade-

misyen olmak da ilgimi 

çekiyor.

Merve HOŞGÜN
(PSY - Hazırlık)

• Çankaya Üniversitesi 
ile Ankara’ya akrabala-
rımın yanına geldiğim 
zaman tanıştım. Oku-
lumdan oldukça mem-

nunum. Umarım mezun 
olana kadar da bu 
duygum devam eder.

• Hazırlık’ta oldukça 
fazla ödev veriyorlar. Bu 
konuda biraz daha has-
sas olmalarını istiyorum.

• Ben mezun olduktan 
sonra, nöropsikolog 
olarak bu alanda uzman 
olmak istiyorum. Mesle-
ğimi de Amerika’da icra 
etmek istiyorum.

Merve KINACI (PSY - Hazırlık)

• Yeni başladığım için 
avantajlarını çok fazla 
göremedim. Okulumu-
zun yemekhane ve kan-
tin fiyatlarının yüksek ol-
duğunu düşünüyorum. 

• En büyük beklentim 
staj imkânlarından 
faydalanabilmek ve 
mezun olunca nitelikli iş 
bulabilmem konusunda 
Çankaya Üniversitesinin 
pozitif katkı sağlaması.

• Hedefim, alanımda 
yüksek lisans ve doktora 
yapmak. Yurt dışıyla 
bağlantısı olan firmalar-
da çalışmak istiyorum.

19



Merve MAVRAL (PSY - 3. sınıf )

• Üniversiteli olmak gü-
zel bir duygu. Bölümü-
mü, bölüm hocalarımı 
seviyorum. Severek 
girdim bölümüme, 
zaten eğitim konusunda 
hiç sıkıntım yok ama 
birazcık uzak olmasının 
sıkıntılı olduğunu düşü-

nüyorum. 

• Beklentim; üniversite-
nin, öğrencilerin sorun-
larıyla daha ilgili olması. 
Maddi anlamda destek, 
yemekhane, servis yeri-
nin uzak olması gibi…

• Bölümü bitirdikten 
sonra yüksek lisans 

yapmayı düşünüyorum. 
Özellikle klinik psiko-
loji bana yakın geliyor. 
Klinik psikoloji üzerine 
yüksek lisans yaptıktan 
sonra iş hayatına girme-
yi düşünüyorum.

Murat Can ERDEL
(PSI - 4. sınıf )

• İlk önce gelişimi hisse-
debiliyoruz. Her geçen 
sene okulda değişen ve 
bu değişimle beraber 
ilerleyen yönler var. Aka-
demik anlamda daha 
başarılı olmaya çalışan 
bir bölüme sahibim. 
Ama bunların yanında 
belirli yetersizlikleri de 

var. Mesela, kampüs 
hayatının zayıf olması 
gibi…

• 4. sınıf öğrencisi 
olduğum için biraz geç 
ama en başından beri 
beklentim iyi eğitim 
alabilmekti. Bunu da 
bölümümün çok iyi sağ-
ladığını düşünüyorum. 

Okulumun beni hem 
sosyal hayatıma hem iş 
hayatıma hazırlamasını 
umuyorum. 

• Özel sektörde belli 
alanlarda kendimi 
geliştirmek, yeterli 
bilgi ve donanıma sahip 
olduktan sonra siyasete 
atılmak istiyorum. 

Mustafa Umut ULUSOY
(PSY - 4. sınıf )

• Çankaya Üniversiteli 
olmak güzel bir duygu. 
Çünkü üniversitemizin 
bize sunduğu imkânlar 
fena değil. Çankaya 
Üniversitesinin vakıf 
üniversiteleri arasındaki 
başarı sırası vs. gibi 
etkenlerden dolayı 
üniversitemizden mem-
nunum. 

• Beklentilerimiz genelde 
mezun olduktan sonraki 
“beklentilerimiz” haline 
geliyor. Yani; Çankaya 
Üniversitesi diplomasıyla 
insanlara, şirketlere 
gittiğim zaman karşıla-
şacağım tutumla alakalı. 
Çankaya mezunu olarak 
oralara gitmek bana 
gurur verecektir. 

• Çankaya Üniversitesini 
bitirdikten sonra yüksek 
lisans yapmak, klinik 
psikolojisi alanında 
kendimi geliştirmek 
istiyorum. Hobi olarak 
ise kendi oto galerimi 
açmak istiyorum.

Nazlı PALA (ELL - 2. sınıf )

• Güzel diyebilirim ama 
tabii ki bazı dezavantaj-
ları da var benim için. 
Hep aynı insanlarla aynı 
şekilde olmak biraz 
yoruyor yine de güzel 
genel olarak. 

• Beklentilerim biraz 
daha aktif olması; yani 
toplulukların daha aktif 
olması, Akademik olarak 
memnunum.

• Bölümümle alakalı 
olarak tabii ki iyi bir 
tercüman olmak veya iyi 

bir edebiyat çevirmeni 
olmak. Yani bölümümle 
ilgili bir şeyler yapaca-
ğım ve Çankaya Üniver-
sitesinin bana faydalı 
olacağını düşünüyorum.
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Pamir ATICI (PSY - 2. sınıf )

• Çankayalı olmak güzel 
bir his.

• Daha çok sosyal alan, 
daha çok sosyal etkinlik, 
toplulukların daha aktif 
kullanılması, öğrenci-

lerin sosyalleşebileceği 
daha çok alanlar olması 
ve bürokrasinin azaltıl-
ması.

• Master; yurtdışında 
veya akabinde büyük bir 
firmada IK (insan kaynak-

ları) sorumlusu…

Tutku Nur BAYRI 
(PSI - Hazırlık)

• Benim ağabeyim de 
bu okuldan mezun, bu 
yüzden de Çankaya 
Üniversitesini seçtim. 
Ben aynı zamanda 
engelliyim. Çankaya 

Üniversitesinin engelli 
öğrenciler ile ilgilenme 
tarzı hoşuma gidiyor.

• Okuldan yüksek bir 
dereceyle mezun olur-
sam, rahat bir şekilde 
iş bulma imkânım olur. 
Çankaya Üniversitesinin 

her sene verdiği mezun-
lar ile verdiği eğitimin 
kalitesini göstereceğine 
inanıyorum.

• Mesleğimin de gerek-
tirdiği üzere yurt dışına 
gitmeyi istiyorum.

Utku DEMİR (ECE - Hazırlık)

• Çankaya Üniversitesi 
öğrencisi olmak oldukça 
güzel bir duygu. Çünkü 
okula geldiğim zaman, 
beklediğimden daha iyi 
bir üniversite ile karşı-
laştım. Öğretmenlerim 
ve arkadaşlarımdan 
çok memnunum. Okul, 
Ankara’da bulunan bir-

kaç üniversite dışında, 
çok daha büyük.

• Öğretmenlerin dersi 
işleme esnasında öğren-
cilerin motivasyonlarını 
arttıracak etkinliklerde 
bulunmalarını ve bir 
yandan bilgi paylaşımı 
gerçekleşirken diğer 

taraftan da derslerin 
eğlenceli hale gelebil-
mesini bekliyorum.

• Mezun olduktan sonra, 
yurt dışında yüksek 
lisans yapmak istiyorum.
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MEZUNLARIMIZ

İktisat Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
(çift anadal) 2008 yılı mezunumuz Banu KURTARAN, 2008 yı-
lında açtığı şube ile Waffle’ı AVM kültürüne uyarlayan ilk Choco 
Bons Waffle markasını oluşturmuştur. Choco Bons Waffle 2010 
yılında başladığı Franchise sisteminde Türkiye’deki en önemli 
pazarlama şirketleri ve AVM’leri ile iş ortaklıkları yapmıştır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Elektronik Haberleşme 
Mühendisliği Bölümü (çift anadal) 2005 yılı mezunumuz 
Barış BAL, şu anda İstanbul’da ACM Software’de Yönetici 
Ortak, Agile Coach ve Eğitmen olarak çalışmaktadır.

İşletme Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (çift anadal) me-
zunumuz Sinem EMIROĞLU, Merkez Bankası, Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği gibi kurumlarda stajlarını yaparak 2009 yılın-
da işletme bölümünü birincilikle tamamladı. Şu anda TÜBİTAK 
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2006 yılı mezunlarımızdan 
Emel BURCU, 2006 yılında MAN AŞ’de Proje Yöneticisi ola-
rak işe başladı ve şu anda Man AŞ’de Üretim Sistemleri 
Grup Lideri olarak çalışmaktadır.

Banu KURTARAN (ECON ‘08)

Barış BAL (CENG, ECE ‘08)

Sinem EMİROĞLU (MANN INTT ‘09)

Emel Burcu PEKDOĞAN (IE ‘06)
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Türkiye’de başarılı bir eğitim ve kariyer haya-
tından sonra ABD’ye gittiniz. Bize bu süreci 
anlatır mısınız?

Mezuniyetimin yaklaşması ile birlikte hayallerimi 
ve gelecekte yapmak istediklerimi düşünüyordum. 
Yaptığım araştırmalar sonucu benim için en doğru 
yerin yüksek teknoloji merkezi olarak bilinen Silikon 
Vadisi olduğuna karar verdim ve son senemi bu 
amaç doğrultusunda şekillendirdim. 

Hedefim Google oldu. Beni değerlendirebilmeleri 
için CV ile birlikte daha önce yaptığım tasarımları 
sergilediğim bir portfolyomun da olması gereki-
yordu. Diğer tasarımcıların portfolyolarında birbi-
rinden güzel tasarımlar inceledim fakat kısa zaman 
sonra fark ettim ki bu tasarımlar ne kadar güzel gö-
zükse de aslında tasarlanan ürünü daha kullanışlı 
yapmamış, hedefine bir katkı sağlamamıştı. Ben de 
kendi portfolyomu, bugüne kadar üzerinde çalış-
tığım mobil uygulamalar ve web sitelerinde yap-

tığım her değişikliğin nedenini, sürecini, amacını, 
sağladığı faydayı ve sonucunun istatistiksel olarak 
etkisini ele alan bir şekilde oluşturdum.

Başvurumun ardından Google ile mülakat sürecim 
başladı. Facebook da portfolyomu fark ederek be-
nimle iletişime geçti. Bakış açımı genişleterek ben 
de birkaç farklı şirket ile görüşmeye başladım. Onli-
ne mülakatların ardından Google, Facebook, Yahoo, 
Quora, Booking, Asana gibi birçok şirket masrafla-
rımı karşıladı ve yüz yüze mülakat için Amerika’ya 
gittim.

Tüm gün süren, gerçekten iyi de bir kondisyon 
gerektiren bu mülakatlar sırasında şirketleri, on-
ların kültürlerini daha yakından tanıma fırsatım 
oldu. Yaklaşık 6 ay süren bu maceranın ardından 
Google’ın iş teklifine rağmen Facebook’ta çalışmayı 
tercih ettim. 2015 yılı mezuniyetimin ardından şu 
an Facebook’ta Messenger ekibinde Product De-
signer olarak çalışıyorum.

Çankaya Üniversitesi Matematik - Bilgisayar Bölümü Mezunu Rıza 
Selçuk Saydam kariyerini bizlere anlattı.

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Rıza Selçuk SAYDAM (MCS ‘15)

RÖPORTAJ
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Çalıştığınız kurumlardaki tecrübeleriniz size ne-
ler kattı?

Üniversite eğitimimi alırken bir yandan part-time ola-
rak Ankara merkezli bir şirket olan Nokta’da aylık 20 mil-
yon kişinin ziyaret ettiği izlesene.com, sinemalar.com, 
blogcu.com gibi projeler üzerinde çalıştım. 

Bu 3.5 yıllık çalışma tecrübesi sürecinde birçok sorum-
luluk aldım, ekip üyesi olmayı öğrendim ve sektörü ya-
kından tanıma fırsatı buldum. Üniversite eğitimimde 
öğrendiklerimi anında kullanma ve deneyimleme fırsa-
tı elde ettim.

Çankaya Üniversitesi Matematik - Bilgisayar 
Bölümü’nün katkıları size ne yönde oldu? Bize bi-
raz üniversite hayatınızdan bahseder misiniz?

Bölümümün bana en önemli katkısı matematiksel dü-
şünmeyi öğretmesi oldu. Bu düşünme sistemi sayesin-
de karşılaştığım problemleri daha rahat analiz edip, sis-
temli bir şekilde birden fazla çözüm üretme alışkanlığı 
edindim. 

Bölümümün bana 
en önemli katkısı 
matematiksel 
düşünmeyi 
öğretmesi oldu.
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Ayrıca öğrendiğim bilgisayar bilimi ile birlikte tek-
nolojiyi daha yakından tanıdım ve programlamada 
kendimi geliştirdim. Böylece problem çözmedeki 
kabiliyetim artarken bir yandan da tasarım bilgim 
ile matematik ve kod arasında köprü olabilecek bir 
birikimim oluştu.

Biraz da bize oradaki çalışma ortamınızdan 
bahseder misiniz? Beklentilerinizi karşıladı 
mı?

Facebook sağladığı imkânları ile beni her gün şa-
şırtmaya devam ediyor. Bedava olan şeyler yerine 
bu soruyu benim burayı seçmemdeki en önemli 
etmenden bahsederek değerlendirmek istiyorum 
ki o da çalışanların kendisi. 

Burada herkes gerçekten de elinden gelenin en 
iyisini ortaya koyuyor ve Facebook’un sosyal değer 
sağlamak, açık olmak gibi değerlerine, misyonuna 
kalpten bağlılar. Empatiden öte Facebook’u kulla-
nan her bir kişinin hissettiklerini içselleştirmeye ça-

lışıyorlar, şirket içi kültürü belirliyorlar. Özenle seçil-
miş bu insanlarla çalışırken rahatça kendin olabili-
yorsun çünkü yeri geldiğinde senin kişisel gelişimin 
için çalışma arkadaşların, yöneticin elini taşın altına 
koymaktan çekinmiyor. 

Hedefini bir rakam yerine insanların içten bir şe-
kilde “Facebook cares about me” demesi şeklinde 
belirlemiş ekipler var ki bu gerçekten benim için 
ilham verici.

Son olarak, sizi örnek alacak öğrencilerimize 
neler söylemek istersiniz?

Benim temelde yaptığım, çok istediğim bir şeyi bu-
lup o amaç doğrultusunda çalışmak oldu. Ne kadar 
imkânsız gözükse de eminim sizin de hayallerinize 
ulaşabilmeniz için her zaman bir yol olacaktır. Öğ-
renciler için yapabileceğim bir şey olursa lütfen be-
nimle iletişime geçsinler.

“Hayallerinize ulaşabilmeniz 
için her zaman bir yol vardır.”
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üniversitemizden haberler

Çankaya Üniversitesi ile Maysan Mando AŞ arasında 13 Mayıs 2015 tarihinde, “Sanayi-Üniversite 
İşbirliği”nde somut çıktıları hedefleyen bir İşbirliği Çerçeve Protokolü imza töreni gerçekleştirildi. 
Protokolü Üniversitemiz adına Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Zaim ÇİL, Maysan 
Mando AŞ adına Genel Müdür Anıl YÜCETÜRK imzaladı. Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO) Müdürü Prof. Dr. Selçuk GEÇİM ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç.Dr. H. Hakan MARAŞ’ın da katıldığı imza töreninde, protokolün tarafların birlikte yürüteceği 
bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik Ar-Ge çalışmaları, bunlara dayalı ortak yayınlar 
ve birlikte düzenlenecek seminer, konferans, tanıtım etkinlikleri ile öğrencilere staj olanaklarını 
kapsadığı açıklandı.

Çankaya Üniversitesi - Maysan 
Mando AŞ İşbirliği
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Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü Derneği 14. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 17 Haziran 2015 tarihinde, Mütevelli Heyeti 
Başkanı Sayın Sıtkı Alp Başkanlığı’nda gerçekleşti. Spora verdi-
ği önemi anlatan Başkan Sıtkı Alp tüm yönetim kurulu üyeleri-
ne ve 1986 yılında Arı Koleji ismiyle kurulan, o günden bugüne 
sayısız sporcu yetiştiren, Türk sporuna farklı branşlarda hizmet 
eden kulüp çalışanlarına özverileri nedeniyle teşekkür etti. 

Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri’nde gerçekleşen tüm yönetim 
kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Başkan vekili Sayın Sedat 
Alp ve Yönetim Kurulu Üyesi Rektör Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu söz alırken, hem üniversite hem de 
kulüp adına spora verdikleri önemi ve desteği dile getirdiler.

Spor Kulübü Genel Sekreteri Haluk Bilgin, kulübün son 3 sezonda gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi 
verdi. Yaptığı çalışmaları değerlendiren Bilgin, yeni kararları paylaştı. Toplantı temennilerle sona erdi.

Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü Derneği 
14. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

TÜBİTAK, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik 
performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Ye-
nilikçi Üniversite Endeksini açıkladı. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katıldığı TÜBİTAK’ta dü-
zenlenen basın toplantısında 2015 sıralaması duyu-
ruldu. 2014 yılında 22. sırada bulunan Üniversitemiz, 
2015 yılında 20 sıraya yükseldi.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversi-
telerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik 
edilmesinin amaçlandığını belirten Bakan Işık, “Bu 
çalışma, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralan-

dığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan 
bir sıralama değildir” diye konuştu.

Basın Toplantısına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’ın yanı sıra, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut 
Kavranoğlu, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir 
Bozkurt, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Başkan 
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. Erol Ar-
caklıoğlu, Genel Sekreter Arif Koyuncu katıldı.

Çankaya Üniversitesi 2015 yılı verilerine göre ilk 50’ye 
giren 16 vakıf üniversitesi içinde ise 6. sırada yer aldı.

Çankaya Üniversitesi, 2014 yılında 22. sıradaki yerini 
2 sıra geliştirerek 2015 yılında 20. sıraya yükseldi
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Akademik İngilizce Birimi’nin vizyonu öğrencilerimizin hem bi-
limsel çalışma süreçlerinde hem de iş hayatlarında ihtiyaç duya-
cakları dil becerilerini geliştirmek; yabancı dil öğrenim sürecinde 
kendine güvenen, motivasyonu yüksek, sorumlu ve bilimsel etik 
değerlere sahip bireyler olmalarını sağlamaktır.

Akademik İngilizce Birimi’nin vizyonu doğrultusunda misyonu, 
çağdaş dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerini gözeterek, öğren-
ci merkezli, yenilikçi ve dinamik bir anlayışla, öğrencilerimizin 
Hazırlık Sınıfı’nda edindikleri temel dil becerilerini daha da ileri 
seviyeye taşımalarına olanak sağlamanın yanı sıra, hedef dilde 
akademik ve profesyonel iletişim becerilerini edinmelerini sağla-
yacak kaliteli bir dil eğitim hizmeti vermektir.

Akademik Çalışma Merkezi

Akademik Çalışma Merkezi temel olarak şu hizmetleri vermek 
üzere oluşturuldu:

Öğrencilerin Gramer alanındaki eksiklikleri tanılayıcı testlerle (di-
agnostic tests) saptanarak, bu eksiklikleri tamamlamak amacıyla 

Çankaya Üniversitesi Akademik İngilizce Birimi bünyesinde kurulan İngilizce Destek Mer-
kezleri, Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Sıtkı ALP, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdi MOLLA-
MAHMUTOĞLU, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kenan TAŞ, Genel Sekreter Vekili Yrd. Doç. Dr. 
Elvan KEÇELİOĞLU, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur KAYMAKÇALAN, Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Zaim ÇİL ve birçok öğretim elemanının katılımıyla, 
19 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 15.00’te tüm Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin hiz-
metine açıldı.

Akademik İngilizce Birimi, İngilizce Destek Merkezleri

Çankaya Üniversitesi 
Akademik İngilizce 
Birimi bünyesinde, 
öğrencilerin İngilizce 
öğrenimlerini 
kolaylaştıracak 3 dil 
merkezimiz hizmet 
vermektedir. 
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öğrencilere konu anlatımı yapılmasının yanı sıra, ça-
lışma kağıtları ile destek verilecektir.

Öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları dil becerilerin-
den birisi olan okuma becerisini geliştirmek amacıy-
la, çeşitli okuma teknikleri (skimming, scanning, exp-
larotary reading, critical reading, etc.) öğrencilerin 
ihtiyaçları doğrultusunda detaylı olarak çalışılacaktır.

Öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek ama-
cıyla video, film vb. gösterimleri yapılacak ve gerçek 
yaşamdan alınan materyaller kullanılacaktır.

Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve tercihleri saptanarak, her 
öğrenci için farklı ve etkili kelime öğrenme strateji-
leri geliştirilecektir. Bunlar arasında, öğrencilerin ilgili 
web sitelerine yönlendirilmesi, kitap önerileri ve stra-
teji öğretimi gibi yöntemler yer almaktadır.

Ingilizce Konuşma Merkezi

İngilizce Konuşma Merkezi temel olarak şu hizmetleri 
vermek üzere oluşturulmuştur:

Öğrencilerin konuşma becerisindeki eksiklikleri des-
teklemek amacıyla çalışma kağıtları ve görsel araçlar 
ile destek verilecektir.

Öğrencilerin bölüm dersleri için yapacakları sunum-
ları geliştirmek amaçlı etkili sunum teknikleri öğreti-
mi, bir başka deyişle, sunum taslağı hazırlama, giriş, 
gelişme ve sonuç kısımlarının organizasyonunu be-
lirleme, sunum dili, görsel kullanımı anlatılacaktır.

Öğrenciler sunumlarını yaparken kendilerini doğru 
ifade etmeleri için vücut dilini nasıl doğru kullana-
cakları öğretilecektir.

Öğrencilerin sunum sırasında dinleyicilerden gele-
bilecek sorular karşısında belli teknikleri kullanarak 
sağlıklı iletişim kurması sağlanacaktır.

Öğrencilere hazırladıkları sunumları konuşma merke-
zinde sunduktan sonra geri bildirim verilecektir.

Akademik Yazı Merkezi

Akademik Yazı Merkezi temel olarak şu hizmetleri 
vermek üzere oluşturulmuştur:

Bu birim öğrencilerin İngilizce yazılı iletişim yetenek-
lerini geliştirmeyi ve akademik yazı yazma sürecinde 
onlara destek olmayı hedeflemektedir. Yazma süreci-
nin her aşamasında yazı yazma yeteneklerini geliştir-
melerine yardımcı olmak için öğrencilere şu konular-
da destek verilmektedir:

Kompozisyon (essay) yazmak için fikirler yaratmak.

Fikirleri geliştirmek.

Fikirleri etkili bir kompozisyon yazımı için organize 
etmek.

Güçlü bir tez cümlesi içeren etkili bir giriş yazmak.

Bu girişin devamında fikirleri açık ve net olarak yansı-
tan paragraflar yazmak.

Etkin bir sonuç paragrafı yazmak.

Hataları bulmak ve düzeltmek konusunda farkındalık 
yaratmak.

İngilizce Destek Merkezlerimizden yararlanmak is-
teyen öğrencilerimiz, üniversitemiz İngilizce Birimi 
web sayfasından randevu alabilirler. 
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11 Şubat 2000 tarihinde Romanya’nın Magurele-
Bucharest Üniversitesi, Uzay Bilimleri Enstitüsü’nden 
gelerek Çankaya Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar 
Bölümü’ne katıldım. 

O tarihten beri SCI’da taranan 500’den fazla makale 
yayımladım. Springer tarafından basılan beş kitabın 
editörlerinden biriyim, AIP Conference Proceedings 
tarafından basılan kitabın editörüyüm ve 2010 ve 
2015 yıllarında World Scientific Publishing tarafından 
basılan monografi kitaplarının yazarlarından biriyim. 
H-indeks değerim otuz dörttür.

2015 yılında dünyanın en etkili bilimsel fikirlerinden 
bazılarını sunan Yüksek Atıf Alan Araştırmacılar 
(Highly Cited Researchers) listesine girdim. Yakla-
şık üç bin araştırmacı bu üstünlüğü, Yüksek Atıflı Ma-
kaleler gibi Başlıca Bilimsel Göstergeler (kendi alanla-
rında ve basım yılında en çok atıf alan makalelerin en 
üst yüzde biri arasındakileri sıralar) tarafından atanan 
pek çok resmi raporla kazandı. Sadece 2015 yılı içeri-
sinde, bu tarihe kadar, yaklaşık 800 atıf almış bulun-

maktayım. Tüm akademik yaşantımda ise eserlerime 
yaklaşık 6000 kadar atıf yapılmış bulunmaktadır.

SCI’da taranan Fractional Calculus and Applied Analy-
sis, Open Physics, Advances in Difference Equations, 
Journal of Computational Analysis and Application, Jo-
urnal of Vibration and Control, Journal of Nonlinear Sci-
ence and Applications and Thermal Sciences dergileri-
nin editöryel heyetindeyim. Higher Education Press 
ve Springer tarafından birlikte basılan Mathematical 
Methods and Modeling for Complex Phenomena kitap 
kolleksiyonunun danışma konseyi üyesiyim. Ayrıca 
2011/2012 ve 2014/2015 yıllarında the Chemistry and 
Physics of InTech Scientific Board için bilimsel kurul 
üyesi olarak bulundum.

Yedi lisansüstü öğrencinin danışmanlığını yaptım. 

Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı’na ve 
Yönetimine, Üniversitemize katıldığımdan bu yana 
geçen on altı yıl boyunca akademik aktivitelerimi ve 
araştırmalarımı destekledikleri için teşekkür ederim. 

Matematik Bilgisayar Bölümü Öğretim Üyesi  
Yrd. Doç. Dr Dumitru Baleanu, 
Yüksek Atıf Alan Araştırmacılar listesine girdi. 

Baleanu, kariyer hikayesini Gündem’e anlattı.
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Türkçe akademik kaynakları artırmak ve dijital yayın envanterini geliştirmek amacıyla uygulanan 5000 kodlu 
TÜBİTAK e-kitap ve e-ders destekleme programında desteklenen projeler açıklandı. 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül TOKDEMİR’in yürütücüsü ol-
duğu “Bilgisayar Programlama-1” kitap projesi, Türkiye çapında desteklenmeye değer bulunan sekiz proje 
arasında yer alıyor. Kitap, üniversitelerin mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinde, meslek yüksekokulları 
ve liselerde, bilgisayar programlama dersleri alan ve programlama öğrenmek isteyen kişilere yönelik olarak 
hazırlanacak.

Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Haberleşme Mühendisliği 4. sınıf 
öğrencileri Burak Biçer, Mehmet Arslan ve Serkan Türkoğlu’nun, “İşitme 
Engellilerin Telefon Aramada Etkili İletişim Kurabilmesinin Sağlanması” 
ve “Engelsiz İletişim İstasyonu” başlıklı projeleri, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı 2015 TGSD (Teknogirişim Sermayesi Desteği) Programı 
kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Başarılı ve girişimci öğ-
rencilerimiz, üniversitemizin Balgat Kampüs Kuluçka Merkezi’nde ken-
dilerine tahsis edilen ofislerinde, ürünlerini ticarileştirmeye başladılar. 

Çalışmalarıyla daha önce TÜBİTAK 2238 Üniversiteli Giri-
şimcilik ve Yenilikçilik yarışmasında ödül almaya hak ka-
zanan öğrencilerimiz, işitme engellilerin iletişim prob-
lemlerini çözmeyi amaçlayan projelerini Balgat Kampüs 
A Blok 4. Kat 402/B No’lu yeni ofislerinde hayata geçi-
riyor. Proje kapsamında oluşturulacak bir uygulama 
platformu ile bundan böyle işitme engelli bireyler, hem 
telefon görüşmelerinde hem de toplu görüşmelerde 
basit ve verimli bir şekilde iletişim kurabilecek.

TGSD’den toplam 175.000 TL destek alan öğrencileri-
mizin ilk hedefleri, projelerini ticari bir ürün haline ge-
tirmek. Bu doğrultuda, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 
verilerine göre, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 3 milyon 
işitme engelli bireyin kullanabileceği seviyedeki uygu-
lamanın, mobil uygulama mağazalarında yayınlanması 
ve ardından beta aşamasının binlerce üye ile test edil-
mesi amaçlanıyor. 

İşitme engellilerin eğitim hayatından başlayarak özellik-
le iş hayatlarını temelden değiştirip dönüştürecek yeni-
likçi bir fikir olarak nitelendirilen her iki proje, ODTÜ Y2fi 
Yeni Fikirler Yeni İşler, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Çekirdek Big Bang yarışmalarında finale kaldı. Proje sa-
hibi öğrencilerimiz Burak Biçer, Mehmet Arslan ve Ser-
kan Türkoğlu, projelerinin hayata geçirilmesi sürecinde 
görev almak isteyen; tercihen Üniversitemizin Bilgisa-
yar, Elektronik-Haberleşme ve/veya Elektirik Elektronik 
Mühendisliği bölümlerinin girişimci ruhlu öğrencilerini, 
birlikte çalışmaya davet ediyor.

Yrd. Doç. Dr. Gül Tokdemir’in Projesi

Tübitak 5000 Kapsamında 
Desteklenmeye Değer 
Bulundu

Öğrencilerimizin Engelliler İçin İletişim Projesi 

Hayata Geçiyor 
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“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 
Dersi Açıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanlığı tarafından yaklaşık 
70 üniversitenin Kadın Sorunları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
başkanlarının, konu ile ilgili aka-
demisyenlerin, kadın çalışmaları 
yapan STK’ların ve ilgili sendika 
temsilcilerinin katılımı ile 7 Mayıs 
2015 tarihinde Toplumsal Cinsi-
yet Eşitliğine Duyarlı Üniversite 
Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalış-
tayda alınan kararlar arasında en 
önemlilerinden birisi “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” dersinin üniver-
sitelerin müfredatına dâhil edil-
mesi idi. Bu çağrıya en hızlı yanıt 

veren üniversitelerden birisi olan 
Çankaya Üniversitesi bünyesinde 
Kadın Çalışmaları Araştırma Da-
nışma ve Uygulama Merkezi (KA-
DUM) olarak Rektörlük’ün desteği 
ve onayıyla bir “Toplumsal Cinsi-
yet Eşitliği” dersi açtık. 2015-2016 
Eğitim Öğretim yılı Güz dönemin-
de açılan ders, tüm üniversite öğ-
rencilerimize açık olarak tasarlan-
dı. Kadına şiddetin ve cinsiyetler 
arası ayrımın ne yazık ki özellikle 
üyesi olduğumuz ve başkanlarını 
Antalya’da ağırlamaya hazırlandı-
ğımız G20 ülkeleri ile kıyaslandı-
ğında son derece yüksek oranlar-

da olduğu ülkemizde, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin bütün öğren-
cilere ve ulaşabildiğimiz herkese 
anlatılmasının ve bu konudaki bi-
lincin artmasının ne kadar önemli 
olduğunun farkındayız. Bu ne-
denle, Çankaya Üniversitesi KA-
DUM olarak böylesine önemli bir 
dersin okulumuzda açılmış olma-
sından büyük mutluluk duymak-
tayız. Öğrencilerimizin üniversite 
genelinde büyük ilgi gösterdikleri 
ders, “SOC101 Gender Equality” 
adıyla Perşembe günleri 9.20-
12.10 saatleri arasında verilmek-
tedir. Dersin diğer üniversitelere 
de örnek olmasını ve ülke gene-
linde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 
derslerinin sayısının artmasını te-
menni etmekteyiz. 

Ayrıca bu vesile ile Birleşmiş 
Milletler’in Eylül 2015’te ilan etti-
ği 17 Küresel Hedef ’ten 5.’si olan 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ilkesini 
biz de Çankaya Üniversitesi KA-
DUM ve Toplumsal Cinsiyet Eşitli-
ği dersi öğrencileri olarak destek-
liyoruz. 
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Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık 
Bölümleri’ne yeni katılan öğrencilerimiz için düzenlediğimiz “Oryantasyon 
Programı” çerçevesinde, bölümlerin akademik ve idari personeli, bölüm 
ders programları, önemli yönetmelik maddeleri, iş olanakları vb. başlıklar-
da öğrenciler bilgilendirilerek, Erasmus Öğrenci Hareketliliği, kütüphane, 
öğrenci toplulukları gibi merak edilen konularda sorular yanıtlandı. Aynı 
kapsamda, hem Ankara’da yaşayan hem de şehir dışından gelen bölüm 
öğrencilerimizle 10 Ekim Cumartesi günü yürüyerek ve günübirlik “An-
tik Ankara Turu” gerçekleştirildi. Herhangi bir ücret alınmadan ve Tempo 
Tur’un katkılarıyla sağlanan rehberimiz eşliğinde gerçekleştirilen tur kapsa-
mında, Roma Hamamı, İlk Meclis Binası, Julian Sütunu, Augustus Mabedi, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kale, Kaleiçi, ve Bakırcılar Çarşısı gibi tarihi 
mekanlar ziyaret edilerek öğrencilerimizin, Ankara’nın Anadolu uygarlıkları 
bağlamındaki yerini, tarihsel ve kültürel geçmişini ve gelişimini daha ya-
kından tanıması hedeflendi. Keyifli sohbetler eşliğinde yemek ve çay mo-
lalarıyla süren tur sonunda bölüm hocaları ve öğrencileri, yeni gezilerde 
buluşmak üzere sözleşip vedalaştı.

 Öğrencilerimizle
Antik Ankara Turu 
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Rusya Federasyonu 
Dışişleri Bakanlığı Rossotrudnichestvo Başkanı 

Üniversitemizi Ziyaret Etti 

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Rossotrudnic-
hestvo Başkanı Sayın E. M. Sheyhov ve Birinci Kâtip 
Yevgeniy Efremov üniversitemizi karşılıklı işbirliği 
imkânlarını konuşmak amacıyla ziyaret etti. Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş ile yapılan görüşmeler 
sonucunda:

Rusya Federasyonu Finans Üniversitesi, (http://fa.ru) 
ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim protokolü yapıl-
ması, bu çerçevede bir yarıyıl için Finans Üniversitesi-
ne gidecek Çankaya Üniversitesi öğrencilerinden öğ-
retim ücreti alınmaması, Rusya Federasyonu tarafın-
dan her yıl yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim 
görmek isteyen öğrencilerin dikkatine sunulan ve 

hükümet tarafından akredite edilen uluslararası üniversiteler listesine 2015-2016 yılından itibaren Çankaya 
Üniversitesi’nin eklenmesi, Rusya Federasyonu Üniversitelerindeki öğretim üyelerinin özellikle Matematik 
ve Fen alanlarında Çankaya Üniversitesi öğretim üyeleri ile ortak bilimsel çalışmalar yapabilmeleri konula-
rında işbirliği yapılması ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.
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Amerika’nın önde gelen devlet üniversitelerinden Rutgers Üniversitesi 
ile Çankaya Üniversitesi arasında lisans ve lisansüstü alanlarında öğrenci 
ve akademisyen değişimini içeren ve ortak AR-GE faaliyetleri yapılması-
na imkân sağlayan bir anlaşma imzalanmıştır.

Bu anlaşma çerçevesinde:

Lisans öğrencilerimiz, bir akademik dönem / akademik yıl veya yaz oku-
lu döneminde Rutgers Üniversitesi’nde okuyabilecek.

Lisansüstü eğitim alan öğrencilerimiz, Çankaya Üniversitesi ve Rutgers 
Üniversitesi ortak MBA programına katılıp, programın ilk yılını 8 ders 
alarak Çankaya Üniversitesi’nde, ikinci yılını ise 12 ders alarak Rutgers 
Üniversitesi’nde tamamlayabilecek.

İki üniversite arasında ortak Ar-Ge faaliyetleri, akademik araştırma çalış-
maları ve karşılıklı akademik kadro değişim imkânı da sunulmaktadır.

Öncelikle İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi ile başlayacak olan bu işbirliği, 
diğer fakültelerimizi de kapsayacak şekilde genişletilecektir.

Çankaya Üniversitesi ile Rutgers University (New Jersey, ABD)

Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

2015 yılında Çankaya Üni-
versitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi koordinasyonunda Avrupa Birliği 
(AB) “Horizon 2020” programına 4 (dört) ayrı proje 
başvurusu yapılmış olup üniversitemiz bir projede 
lider kuruluş, üç projede ise proje ortağı rolünü üst-
lenmektedir.

Üniversitemizin lider kuruluş olarak yer aldığı “Fo-
rEWer: Extreme Weather Forecast and Warning 
Systems” başlıklı projede 6 altı ülke yer almakta 
olup ülkemizden Ortadoğu Teknik Üniversitesi de 
ortak olarak katılım göstermektedir. Projenin üni-
versitemiz koordinatörü olarak Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Kenan Taş görev almaktadır. Projede yer 
alan diğer kuruluşlar şunlardır:

ARF-BT (Türkiye); MDSoft (Türkiye); University of 
Porto (Portekiz); Polytechnic of Porto (Portekiz); 
Institute of Space Science (Romanya); CESIE (İtalya); 
ISOIN (İspanya); Aldous (Hollanda)

Çankaya Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı üç 

proje başvurusu ile on üç farklı ülke ile işbirlikle-
ri geliştirilmiştir. Bu ülkeler; Avusturya, İngiltere, 
Fransa, Polonya, Belçika, İspanya, İtalya, Hollanda, 
Portekiz, Bulgaristan, Yunanistan, İsveç ve Bosna-
Hersek’tir. 

Ortak olarak yer aldığımız üç proje başlığı aşağıdadır:

- CAREGIVERSPRO: Self-management interventions 
and mutual assistance community services, hel-
ping caregivers and patients connect with others 
for evaluation, support and inspiration to improve 
the care experience.

- MINDGYM: Early Risk Detection and Intervention 
in Cognitive Impairment.

- PAPAD: Predicting and Preventing Adolescent 
Depression: decision support system utilising pre-
dictive models and digital interventions for young 
people to more effectively self manage their men-
tal health.

“CAREGIVERSPRO” projesi, AB projesi ön değerlen-
dirmesi sonucunda eşik değerini geçmiş olduğun-
dan TÜBİTAK “Eşik Üstü Ödülü”ne layık görülmüştür.

Çankaya Üniversitesi’nden Avrupa Birliği “Horizon 2020” 
Hibe Destek Programına Dört Yeni Proje Başvurusu!
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Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim 
elemanlarından Uzman Ulaş Güleç, yük-
sek lisans tezi kapsamında futbol hakem-
lerinin karar verme yeteneklerini geliştiren 
oyun yazılımı tasarladı. Güleç’in Yaşar 
Üniversitesi 9. Ulusal Yazılım Mühendisli-
ği Sempozyumu’nda sunduğu yazılım, 
Türkiye’nin üç büyük ulusal gazetesinde 
de yayınlanarak büyük ses getirdi. 

Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Elemanı Ulaş Güleç’ten

Hakemler İçin Online Oyun Yazılımı

URAP - 2015 Alan Sıralamaları Açıklandı…
Çankaya Üniversitesi
2 Alanda Dünya Sıralamasında

İlk 500 İçerisinde 

Futbol hakemlerinin ofsayt, penaltı gibi kritik po-
zisyonlarda karar verme yeteneklerini geliştirmek 
amacıyla tasarlanan web tabanlı online oyun yazı-

lımı sayesinde, özellikle mesleğe yeni başlayan futbol hakemleri sahaya çıkmadan deneyim kazanabilecek. 
Türkiye’de yazılım sektörü ve yazılım alanında çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getiren 9. Ulusal 
Yazılım Mühendisliği Sempozyumu’nda sunum yapan öğretim elemanımız Ulaş Güleç; Hürriyet, Milliyet ve 
Radikal gazeteleri başta olmak üzere yazılı ve dijital basında geniş yer verilen yazılım hakkında şunları söyle-
di: “Üç senesi profesyonel olmak üzere yedi sene boyunca futbol hakemliği yaptım. Karar verme sürecinde 
yaşanan eksiklikleri gördükten sonra yüksek lisans tezimi bu konu üzerine yazmak istedim. Ayrıca Uluslara-
rası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 2010 dünya kupasında görev yapacak olan altmış futbol hakemi-
nin eğitimine yıllık 40 milyon dolar harcama yaptığını unutmamak gerek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
futbol hakemlerini Futbol Oyun Kuralları hakkında eğitmek istemesi ve buna ek olarak Uluslararası Futbol 
Federasyonları Birliği’nin Futbol Oyun Kuralları kitabından başka bir alternatifinin bulunmaması da bu alan-
da bir ihtiyacın olduğunu ortaya çıkarmıştır.” 

Çankaya Üniversitesi, URAP-2015 alan sıralamalarında

TİCARET, YÖNETİM, TURİZM VE HİZMETLER (Com-
merce, Management, Tourism and Services) başlığı 
altında yer alan (Accounting, Auditing and Accoun-
tability, Banking, Finance and Investment, Business 
and Management, Marketing, Transportation and 
Freight Services, Other Commerce, Management, 
Tourism and Services) alt başlıklarına göre ülkemiz-
deki tüm DEVLET ve VAKIF Üniversiteleri arasında 
TÜRKİYE BİRİNCİSİ, DÜNYA 370’si oldu.

Rutgers University ile yapılan işbirliği anlaşmamız 
da başlangıçta yine bu alanları kapsamaktadır.

Çankaya Üniversitesi Vakıf Üniversiteleri arasında 
2014 yılı TÜRKİYE BİRİNCİSİ olduğu MATEMATİK ala-
nının yanı sıra, bu yıl İŞLETME, PAZARLAMA, BANKA-
CILIK ve FİNANS ile ULUSLARARASI TİCARET alanla-
rını kapsayan alan sıralamasında 2015 yılı TÜRKİYE 
BİRİNCİSİ oldu. Üniversitemiz, bu iki alanda DÜNYA 
SIRALAMASINDA ilk 500de yer almaktadır.
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Bu yıl 30 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Tanıtım 
ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü’nün öncülüğünde ger-
çekleşen Çankaya Üniversitesi Tanıtım Günleri’nde 
üniversiteye gelen aday öğrencilere bölüm seçimlerin-
de yardımcı olundu. Her iki Kampüsümüzde gerçek-

leşen Tanıtım Günleri’nde Üniversitemizi ziyaret eden 
öğrenci ve ailelerinin meslek seçimi, bölümler, burs ve 
indirimler, yurtlar, yurt dışı anlaşmaları vb. konulardaki 
sorularını ilgili bölümün öğretim elemanları, uzmanlar 
ve Çankaya Üniversitesi öğrencileri yanıtladı.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
TANITIM GÜNLERİ

TANITIM GÜNLERİ
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Şehir içinden ve dışından yaklaşık 3000 öğrenci ve aile-
nin ziyaret ettiği Tanıtım Günleri süresince ziyaretçiler 
her fakültenin tanıtım sunumlarını da izleme fırsatı-
nı buldu. Tercih dönemi sonunda bu yıl 1136 öğrenci 
“Çankaya Ailesi”ne katılırken Üniversitemiz %99.74 ‘lük 
bir doluluk oranına ulaştı.
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Mimarlık Fakültesi, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına ha-
zırlık sürecinde önemli bir yere sahip olan ulusal ve uluslararası 
yarışmalara katılımını sağlıyor. Bu doğrultuda eğitim-öğretim yılı 
boyunca öğrenciler stüdyoları kullanarak yarışmalara hazırlanıyor. 
Proje konuları ileriye dönük yarışmalar hedeflenerek soruluyor ve 
öğrenciler yarışmalara teşvik ediliyor. Çankaya Üniversitesi Mimar-
lık Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanları son dört yılda beşi 
uluslararası olmak üzere on dört ödül aldı. 

Mimarlık Fakültesi 
Öğrencilerinden Ulusal ve 
Uluslararası Yarışmalarda 
Büyük Başarı

Profesyonellerle Bir Araya Geliyoruz: 
“Koleksiyon/ TSMD Mimarları Ağırlıyor-8: Bilge 
Sezer Mimarlık&Uz Mimarlık” Sergi Açılışı ve Söyleşi

Ar-Ge Çalışmaları: Konut Kullanıcılarının Davranış Profilleri İnceleniyor

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Bilge Sezer Mimarlık&Uz Mimarlık” 
mimari proje sergisinin sekizincisi 22 Ekim 2015 Perşembe günü açıldı. Türk 
Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) ve Koleksiyon Mobilya işbirliğiyle gerçek-
leştirilen sergide aynı zamanda mimar Mete Öz de katılımcılarla bir söyleşi 
gerçekleştirdi. Öğrenciler, “Koleksiyon Mimarları Ağırlıyor” dizisi kapsamında 
her ay düzenlenen etkinliklerde mimarlar ile bir araya gelerek, meslekleri ile 
ilgili ön hazırlık yapıyorlar. 

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Gülsu ULUKAVAK ve Timuçin 
HARPUTLUGİL, konut kullanıcılarının davranış profillerinin, enerji tü-
ketimleri üzerindeki etkisinin tanımlanması için bir proje hazırlıyor. 
Ulukavak ve Harputlugil, belirlenecek tanımın yeni konutların elde 
edilme süreci ile mevcut konutların iyileştirilmesinde kullanılabil-
mesi için bir yöntem ve araç geliştirilmesi üzerine TÜBİTAK projesi 
üzerinde çalışıyor. 

MERVE TAŞTAN

AYKUT İĞDELİ İZEL POYRAZ

SERHAN GÜNEŞ & ALPER SİPER
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topluluk haberleri

Öğrencilerimizin sosyal yaşama aktif bir şekilde 
katılmalarını sağlayarak kaliteli bir üniversite hayatı 
sürmelerinde onlara destek olmak için kurulan öğ-
renci topluluklarımız şunlardır:

1. Amatör Film ve Fotoğrafçılık Topluluğu

2. Atatürk İlkeleri, Tarih, Araştırma ve Kültür Topluluğu

3. Atatürkçü Düşünce Topluluğu

4. Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu

5. Bilim, Sanat ve Teknoloji Topluluğu

6. Bilişim Teknolojileri ve Endüstriyel Uygulamaları 
Topluluğu

7. Bisiklet Topluluğu

8. Capoeira Topluluğu

9. Çankaya Bilinçli Gençler Topluluğu

10. Çankaya Elektronik Tasarım Topluluğu

11. Çankaya Optic Society

12. Çankayalı Aslanlar Topluluğu

13. Çankayalı Fenerbahçeliler Topluluğu

14. Çankayalı Kartallar Topluluğu

15. Dans Topluluğu

16. Dil ve Edebiyat Topluluğu

17. EERI Öğrenci Topluluğu 

18. Ekonomi Topluluğu

19. Elektronik Sporlar Topluluğu

20. Endüstri Mühendisliği Topluluğu

21. Etik ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu

22. Future Tech Topluluğu

23. Genç Yeşilay Topluluğu

24. Gençlik Projeleri Topluluğu

25. Halk Dansları Topluluğu

26. Havacılık Topluluğu

27. Hayvan Severler Topluluğu

28. Hukuk ve İletişim Topluluğu

29. Hukukta Gelişim ve Kariyer Topluluğu

30. IEEE Topluluğu 

31. İç Mimarlık Topluluğu

32. İnşaat Topluluğu

33. Kent Çalışmaları Topluluğu

34. Kişisel Gelişim ve Kariyer Topluluğu

35. Kültür ve Düşünce Topluluğu

36. Makine Topluluğu

37. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Topluluğu

38. Medya Akademisi Topluluğu

39. Meetings with CEO’s Topluluğu

40. Mekatronik Topluluğu

41. Mimarlık Topluluğu

42. Motor Sporları Topluluğu

43. Münazara Topluluğu

44. Müzik Topluluğu

45. Popüler Bilim ve Fizik Topluluğu

46. Psikoloji Topluluğu

47. Rock N’ Bees Topluluğu

48. Sualtı Topluluğu

49. Tiyatro Topluluğu

50. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Topluluğu

51. Toplumsal Dayanışma Topluluğu

52. Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu

53. Türk Müziği Topluluğu

54. Türk Tarih Platformu Topluluğu

55. Uluslararası Öğrenci Ağı Topluluğu

56. Uluslararası Ticaret Topluluğu

57. Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi Top-
luluğu

58. Uzak Doğu-Asya Topluluğu

59. Yapay Zekâ ve Robotik Topluluğu

60. Yazılım Topluluğu

Siz de Çankaya Üniversitesi 
Öğrenci Topluluklarında Yer Almak İster misiniz?
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I. Psikoloji Günleri

“KURAMDAN UYGULAMAYA  
PSİKOLOJİ”

Psikoloji Topluluğu tarafından ilki 
gerçekleştirilen Çankaya Üniver-
sitesi “I. Psikoloji Günleri” etkinliği, 
“Kuramdan Uygulamaya Psikolo-
ji” teması ile 9-10 Mayıs 2015 ta-
rihlerinde üniversitemiz Balgat 
Kampüsü’nde yapıldı. Geleneksel-
leşmesi planlanan Psikoloji Günleri 
etkinliği, temaya da uygun olarak 
alanlarında yetkin ve oldukça ba-
şarılı sekiz konuşmacı ile gerçek-
leştirildi. Etkinlik, 9 Mayıs Cumar-
tesi günü saat 10.00’da Topluluk 
Akademik Danışmanı ve Bölüm 
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.Aslı 
GÖNCÜ, Bölüm Başkanı; Prof. Dr. 
Ali DÖNMEZ ve üniversitemiz 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Billur KAYMAKÇALAN’ın 
açılış konuşmalarıyla başladı. İlk 
oturum 10.30’da, Gestalt Terapi 
Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. 

Ceylan DAŞ’ın “Gestalt Yaklaşımıy-
la Büyümek ve Bütünleşmek” konu 
başlığıyla başladı. Prof. Dr. Cey-
lan DAŞ, Gestalt Terapi alanında 
dünyada sayılı Türkiye’de ise tek 
kişi konumundadır. Katılımcıların 
sorularıyla birlikte interaktif bir bi-
çimde ilerleyen oturum, Prof. Dr. 
Ceylan DAŞ’a plaketinin takdim 
edilmesiyle son buldu. Kısa bir 
aranın ardından, Gülsen Yıldırım 
KUTLUOĞLU’nun “İnsanda Yüz Ta-
nıma” başlığıyla bir saat süren ikin-
ci oturum konuşması, konuşmacı-
mıza plaketinin takdim edilmesi 
ile son buldu. Bir saatlik öğle ara-
sından sonra paralel oturumların 
olduğu etkinlikte, Psk. Nur YAŞAR’ 
ın liderliğinde “Öfke: Bana Ne Di-
yorsun?” başlıklı 20 kişilik bir çalış-
ma grubu gerçekleştirildi ve otu-
rum, çalışma grubuna katılanlara 
katılımcı belgelerinin verilmesiyle 
sona erdi. Söz konusu oturumla eş 
zamanlı olarak süren ve Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen Atılım 
Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Uzm. Psk. İrem Metin ORTA’nın 
“Çocukların Sosyal ve Duygusal Ge-
lişiminde Anne Duyarlılığının Rolü 
Nedir: Anne Duyarlılığını Arttırma-
ya Yönelik Müdahale Programı’nın 
Uygulaması” başlıklı konuşması ile 
oturumlarımız son buldu. Konuş-
macılara plaketlerinin verilmesi 
ile günün beşinci oturumu olan 
ve TED Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Yrd. Doç. Dr. Tuğba Uzer 
YILDIZ’ın sunduğu “Otobiyografik 

Olayları Hatırlama Süreçleri: İpucu 
İçeriğinin ve İpucu Sıklığının Etkile-
ri” adlı oturum, konuşmacımıza 
plaketinin verilmesiyle son bul-
du. 9 Mayıs Cumartesi gününün 
son oturumu ise BAUM/fNIRS 
Laboratuvarları’ndan Uzm. Psk. 
Elmas Gülcan ATALAR’ın “Otizm 
Spektrum Bozukluklarına İlişkin Be-
yin Görüntüleme Bulguları” adlı ko-
nuşmaydı. Oturum, konuşmacıya 
plaketinin takdimiyle son buldu.

10 Mayıs 2015 Pazar günü saat 
10.00’da Hacettepe Üniversitesi 
Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Savaş CEYLAN’ın “İşyerinde Mak-
yavelizm” başlıklı konuşmasıyla bir 
saat süren oturum, konuşmacımıza 
plaketinin verilmesiyle son buldu. 
Günün ve I. Psikoloji Günleri’nin 
son oturumu 11.15’te Başkent 
Üniversitesi Öğretim üyerinden 
Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR’in 
“İnsan,Yarasa,Zombi Üçgeninde Bi-
linç” adlı sunumu oldu. 

Konuşmacımıza plaketlerinin tak-
dim edilmesinden sonra kapanış 
konuşmalarına geçildi ve günün 
bitiminde, “TPÖÇG (Türk Psikolo-
ji Öğrencileri Çalışma Grubu) Yerel 
Yapılanmaları” tarafından her sene 
10 Mayıs gününde Türkiye’nin çe-
şitli şehirlerinin meydanlarında 
kutlanan ve bu sene de Ankara’da 
üçüncüsü Anıtpark’ta düzenlenen 
“Psikologlar Günü” kutlamalarına 
gidildi. 17.00’a kadar süren ”PSİ-
FEST”, akşam kareoke ve dans et-
kinliği ile sona erdi.
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Çankaya Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Mate-
matik-Bilgisayar Bölümü ile Uygulamalı Matematik 
ve Bilgisayar Bilimi Topluluğu’nun ortaklaşa düzenle-
diği 5. Liselerarası Matematik Bilgi Yarışması, üniver-
sitemiz Merkez Kampüsü’nde 08.05.2015 tarihinde 
düzenlenmiştir. Her sene büyük katılımla gerçekle-
şen bu yarışmanın amaçlarından bazıları şöyle sıra-
lanmaktadır:

• Üniversitemizin adına yaraşır biçimde Matematik 
biliminin gelişimine hizmet etmek.

• Liselerarası sosyal ve bilimsel platformu Çankaya 
Üniversitesi olarak oluşturmak.

• Matematik alanına yeni, özgün ve estetik bir bakış 
açısı getirmek.

• Geleceğin üniversite öğrencilerine üniversitemi-
zin bilimsel ve donanımsal olanaklarını göstermek, 
akademik çalışmalarından haberdar etmek ve onları 
şimdiden üniversite ortamında gerçekleşen bir et-
kinlik içinde bulundurmak.

• Gelecek kuşak öğrencileri matematik bilimine sevk 
etmek, ilgilerini artırmak.

Yarışma sonunda birinciliği Ankara Fen Lisesi almıştır. 
Yarışmaya katılan 54 lise takımından elemeyi kaza-
nan beş lise finalde kıyasıya mücadele vermiş; ma-
tematik sorularıyla terleyen öğrenciler, her soruyu iki 
dakikada çözerek zamana karşı da yarışmışlardır.

Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı 
ALP’in de katıldığı finalde, yarışmanın jüri başkanlı-
ğını Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Kenan TAŞ yaparken, jüri üyeliğini de Çankaya Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur 
KAYMAKÇALAN, Matematik-Bilgisayar Bölümü’nden 
Öğr. Gör. Dr. Nurgül Gökgöz KÜÇÜKSAKALLI, Mate-
matik-Bilgisayar Bölümü’nden Öğr. Gör. Dr. Necip 
ÖZFİDAN, Matematik-Bilgisayar Bölümü’nden Öğr. 
Gör. Dr. Erkan Murat TÜRKAN üstlenmiştir.

Aralarında YGS - 2015 on birincisi ile birlikte ilk 50 
ve ilk 500’de yer alan öğrencilerin bulunduğu aldığı 
yarışmanın birincisi Ahmet Tecik ve Gizem Yüce’nin 
oluşturduğu Ankara Fen Lisesi takımı olmuştur. Ata-
kan Büyükoğlu ve Ünal Ege Gaznepoğlu’nun oluştur-
duğu Özel Arı Fen Lisesi ikinci, Burak Can Biner ve 
Burak Gürlük’ten oluşan Özel Atlantik Ahmet Ulusoy 
Fen Lisesi takımı ise üçüncülüğü almıştır. Dördüncü-
lüğü Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi alırken, 
Özel Samanyolu Fen Lisesi ise beşinci olmuştur.

5. Liselerarası Matematik Bilgi Yarışmasında

Öğrenciler Zamana Karşı Yarıştı
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Birinci Ankara Fen Lisesi

İkinci Özel Arı Fen Lisesi

Üçüncü Özel Atlantik Ahmet Ulusoy Fen Lisesi

Dördüncü Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi

Beşinci Özel Samanyolu Fen Lisesi

Ayrıca,

18 Nisan 2015’te Balgat Kampüsü’nde yapılan ilk “1. 
Aşama Eleme” sınavına 54 okul başvurmuş ve bunlar-
dan 50’si sınava katılmıştır. 2 saatlik yazılı sınav halinde 
yapılan bu eleme sonucu Finale 5 okul kalmıştır.

Eleme grubunda kişisel olarak çok başarılı oldukları 
hâlde takımları elenen bazı öğrencilerin isimleri ise 
şöyledir:

• TED Ankara Koleji: Ege ERDİL

• Özel Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi: Tarık Buğra 

KARALİ

• Özel Jale Tezer Fen Lisesi: Beril Simay ÜNER

• Özel Çağlayan Anadolu Lisesi: İbrahim Buğra ELMAS

Tüm katılımcılara ve bu organizasyonun gerçekleş-

mesinde bizlere desteklerini esirgemeyen Mütevelli 

Heyeti Başkanı Sayın Sıtkı ALP ve Mütevelli Heyeti 

Üyelerine, Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Ham-

di MOLLAMAHMUTOĞLU’na teşekkür ediyor, seneye 

altıncısını düzenleyeceğimiz etkinliğe katılımınızı 

bekliyoruz.
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ROBOÇANKAYA 2015’E KATILAN ROBOTLAR

ZORLU PİSTLERİ AŞTI
RoboÇankaya Robot Etkinlikleri’nin 
sekizincisi, 9 Mayıs 2015 tarihinde Bal-
gat Kampüsü Spor Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Sekiz yıldır devam eden 
ve markalaşan RoboÇankaya Robot 
Etkinlikleri, bu yıl da yoğun ilgi top-
ladı. Hepsi birbirinden değerli olan 
konuklar arasında Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Kenan TAŞ ve Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Zaim 
ÇİL bulunuyordu. Etkinliğimiz, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
Çankaya Elektronik Tasarım Toplu-
luğu (ÇETT) Akademik Danışmanı 
Prof. Dr. Celal Zaim ÇİL’in konuşması 
ile başladı. Etkinliğimiz, pnömatik ve 
endüstriyel otomasyon konusunda 
dünya liderleri arasında çok güçlü 
bir yere sahip olan Festo şirketinden 
Doğan Ercan’ın dikkat çeken sunu-
muyla devam etti. ÇETT Başkanı 
Jülide Gülen Alaydın ve Yapay Zeka 
ve Robotik Topluluğu Başkanı Onur 
Gürsoy’un konuşmalarının ardından 
yarışlar başladı.

Prof. Dr. Celal Zaim ÇIL

Yarışlar, “Çizgi İzleyen”, “Mini 
Sumo”, “Triatlon” ve “Serbest” ol-
mak üzere 4 kategoride düzen-
lendi. Çizgi İzleyen kategorisi, 45 
robotun katılımıyla başladı. Mini 
Sumo kategorisi, 76 robotun katı-
lımıyla en çok ilgi gören kategori 
oldu. Serbest kategori ve Triatlon 
kategorisine 4 robot katıldı. Çizgi 
İzleyen kategorisi için Jülide Gülen 
Alaydın ve Batuhan Atalay rampa, 
90 derece dönüşler, 45 derecelik 
zikzaklı yollar ve kesikli çizgilerin 
bulunduğu zorlu bir pist hazırladı. 
İlk turda birçok robot, hazırlanan 

zorlu pistte diskalifiye oldu ve ilk 
turda başarılı olan 13 robot finale 
kaldı. İlk 3 sırayı ise 3 senedir aynı 
başarıya imza atan Kazan Efes 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
öğrencilerinin robotları aldı. 

Çizgi Izleyen Kategorisi Yarışları

Mini Sumo kategorisinde 76 ro-
botun katılımıyla kıyasıya bir mü-
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cadele yaşandı. İlk iki sıraya Özel Envar Koleji’nin 
“Şehzade Elbrus” adlı robotu ile “Şehzade Akıncı 3” 
robotu yerleşti. ASO Teknik Koleji’nin “Asobot” adlı 
robotu ise 3. oldu.

Mini Sumo Yarışları

Serbest kategoride ise Çankaya Üniversitesi ve Kazan 
Efes Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin katılımlarıyla 
gerçekleşti. Serbest kategori yarışmacıları görsel su-
numlarla izleyicilere robotlarını anlattılar. Üniversite-
mizin öğretim elemanlarından Doç.Dr.Hakan MARAŞ, 
Yrd. Doç. Dr. Murat SARAN, Yrd. Doç. Dr. Abdül Ka-
dir GÖRÜR, Yrd. Doç. Dr. Ulaş BELDEK’ten oluşan jüri, 
robotları tasarım, inovasyon ve uygulanabilirlik gibi 
birçok açıdan değerlendirdi. Robotlarını sergileyen 
bu iki okuldan, jürinin yaptığı değerlendirme sonu-
cunda, Çankaya Üniversitesi Elektronik Haberleşme 
Mühendisliği öğrencisi Tunahan Yılmaz tarafından 
tasarlanan “Impecunious” isimli robot I. ve yine Elekt-
ronik Haberleşme Mühendisliği öğrencileri tarafından 
tasarlanan “Otomatik Otopark” isimli proje, II. olarak 
gurur duyulacak bir başarıya imza attı. Kazan Efes 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin öğrencilerinin ta-
sarladığı “Diriliş” isimli robot ise III. sırayı aldı.

Serbest Kategori Jüri Değerlendirmeleri

Triatlon kategorisinde ilk üçe Karabük Üniversitesi’nin 
“demircan1”, “demircan3” ve “demircan2” isimli ro-
botları yerleşti.

Labirent Kategorisi Yarışları

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Zaim ÇİL 
ve Yrd. Doç. Dr. Abdül Kadir GÖRÜR, bütün katego-
rilerde dereceye giren robotlardan 1.’ye Samsung 
Galaxy Note 4, II. ye IPAD Air 16 Gb ve HTC Desire 
500 cep telefonu ödüllerini plaketlerle birlikte tak-
dim etti. RoboÇankaya 2015’in websitesi, afiş, daveti-
ye tasarımları ve reklamının yapılmasına destek olan 
sponsor şirket SendinTech’e plaketini Prof. Dr. Celal 
Zaim ÇİL verdi.

ÇETT Topluluk Başkanı olarak, bu etkinliğin gerçek-
leştirilmesi için önemli emekleri ve yardımları olan 
arkadaşlarımdan; Onur Gürsoy, Batuhan Atalay, Büş-
ra Demirci, Gökçe Nur Canlı, Gizem Karabiber, Özge 
Bostan, Sidar Karakoç, Eda Bingöl, Seda Bingöl, Cihan 
Akkurt ve Topluluk Akademik Danışmanımız Prof. Dr. 
Celal Zaim ÇİL’e, Sayın Rektörümüze ve Mütevelli He-
yetimize, ayrıca organizasyonun planlanması ve ger-
çekleştirilmesindeki katkıları için Kariyer Planlama ve 
Kültür İşleri Müdürlüğü’ne, yarış pistlerinin kurulma-
sına, ortamın hazırlanmasına destek veren, faaliyetin 
gerçekleşmesinde görev alan tüm Çankaya Üniversi-
tesi teknisyen ve idari personeline de şükranlarımızı 
sunarım.
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ATAK Çanakkale’ye Çıkartma Yaptı
Topluluk, gelenekselleştirdiği Çanakkale Gezisi’ni bu yıl Çanakkale Şehitleri’nin 100. yılını anma etkinlikleri 
kapsamında 20-22 Mart 2015 tarihlerinde düzenleyerek gezinin anlamını ve önemini daha da pekiştirmiş 
oldu.

Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu, 10 Aralık 2014 
tarihinde “Mezuniyet Sonrası Kariyer’e Hazırlık” adlı 
konferansı gerçekleştirdi. Konferansa konuşmacı 
olarak CyberTech Genel Müdürü Emrah Yılmaz ve 
Sentim AŞ Proje Müdürü Güçlü Öztürk katıldı. Kon-

ferans, öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgiyle kar-
şılandı.

Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu, 10 Nisan 2015 ta-
rihinde “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu T2 
Yazılım Şirketi’nden Barış Bal ile Söyleşi düzenledi.

Mezuniyet Sonrası Kariyer’e Hazırlık

Çankayalı Aslanlar Kan Bağışına Dikkat Çekti

Girişimciler Şirketlerini Nasıl Kurduklarını Anlattı

Çankayalı Aslanlar Topluluğu, 23-26 Ocak 2015 tarihlerinde Kızılay işbirliği ile açtığı stantta sosyal sorumlulu-
ğunu yerine getirerek öğrencilerimizi kan bağışı konusunda bilinçlendirerek Kızılay’a kan bağışı yapmalarını 
sağladı.

Bilim, Sanat ve Teknoloji Topluluğu, döneme hızlı bir şekilde başladı. 10 Aralık 2014 tarihinde “Girişimci-
lerden Büyük Şirketleri Nasıl Kurduklarını Anlatan Birebir Röportajlar” adlı etkinliği gerçekleştirdi. Öğren-
cilerimiz tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlik beğeniyle karşılandı.
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Dans Topluluğu, 29 Nisan 2015 tarihinde Dünya 
Dans Günü’ne ithafen Ortak Alan’da “Flashmob” 
Dans Gösterisi düzenledi. 

8 Mayıs 2015 tarihinde diğer Üniversitelerin dans 
topluluklarının katılımıyla “Çankaya Üniversitesi 

6.Dans Şenliği” düzenlendi. Şenlikte Çankaya 
Üniversitesi, “Salsa”, “Bachata”, “Klasik Bale”, “Hip-
hop”; Gazi Üniversitesi, “Pasadoble”, “Cha Cha 
Cha”; Hacettepe Üniversitesi, “Hip-Hop”, “Salsa”; 
TED Üniversitesi, “Hiphop-Modern”, “Zeybek” ve 
Atılım Üniversitesi, “ Tango” gösterileri ile izle-
yicilere unutulmaz bir dans şöleni segilediler.

16 Mayıs 2015 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversi-
tesi tarafından düzenlenen “5. İEÜ Latin Dansları 
Festivali”ne, 18 Mayıs 2015 tarihinde de Atılım 
Üniversitesi “3. Tango Var” Etkinliği’ne katıldı.

Ortak Alan’da 
“Flashmob” Show

Etkili İletişimin Önemi Anlatıldı

Küçük Anılarda
Büyük Sırlar

Dil ve Edebiyat Topluluğu, 22 Aralık 2014 tarihinde “Etkili İletişim Teknikleri” adlı konferansı düzenledi. Konfe-
ransta konuşmacı olarak Sayın Özgür Aksuna ağırlandı.

Dil ve Edebiyat Topluluğu & İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 16 Mart 2015 tarihinde “Küçük Anılarda Bü-
yük Sırlar: Atatürk’ün Hayatı ve Kurtuluş Savaşı” adlı söyleşiyi gerçekleştirdi. Etkinliğe konuşmacı olarak 
Yazar Nurten Arslan katıldı.
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Ekonomi Topluluğu’ndan Merkez Bankası’na Gezi
Ekonomi Topluluğu, 8 Kasım 2014 tarihinde Ankara Forumu Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Eko-
nomisi: Kaygılar ve Beklentiler adlı konferansa katıldı. Etkinlik, öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılandı. 

Topluluk, 23-24-25-26 Aralık 2014 tarihinde ise TBMM Yasama Programı başlık ile düzenlenen etkinliğe 
katıldı. Topluluk üyeleri, etkinlikten memnun bir şekilde ayrıldı.

Ekonomi Topluluğu, 27 Nisan 2015 tarihinde T.C. Merkez Bankası’na Kurum Tanıtım Gezisi düzenledi. Söz 
konusu geziden mesleki anlamda bilgi edinen topluluk üyeleri, kurumdan memnun olarak ayrıldı. 

Endüstri Mühendisliği Öğrencilerinden Fabrikalara Gezi
Endüstri Mühendisliği Topluluğu, 3 Kasım 2014 tarihinde Anadolu Efes Grubu Üretim Fabrikası’na gezi dü-
zenledi. 

Topluluk, 3 Aralık 2014 tarihinde ise Türkiye’de İş Güvenliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı adlı konferansı ger-
çekleştirdi. Etkinliğe konuşmacı olarak Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti. Genel Müdürü Abidin 
Korkmaz ve Kalibre Mühendislik Ltd. Şti. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Turgut Holoğlu katıldı. 

Endüstri Mühendisliği Topluluğu, 17 Aralık 2014 tarihinde Zonguldak Ereğli Demir Çelik Anonim Şirketi’ne, 24 
Aralık 2014 tarihinde ise Hidromek Fabrikası’na teknik gezi düzenledi.

Endüstri Mühendisliği Topluluğu, 27 Mart 2015 tarihinde Anadolu Efes Grubu Üretim Fabrikası’na, 11 Nisan 
2015 tarihinde Pelit Çikolata Üretim Fabrikası’na ve 15 Mayıs 2015 tarihinde de Aksaray’da bulunan Mercedes-
Benz Türk Kamyon Fabrikası’na Teknik Gezi düzenledi. Topluluk üyeleri, mesleki olarak gelişimlerine katkıda 
bulunan teknik gezi düzenledikleri fabrikalardan memnun bir şekilde ayrıldı.

Etik ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu, 29 Aralık 2014-16 
Ocak 2015 tarihlerinde Türkiye’de bulunan Türkmen Aile-
lere yardım kampanyası düzenledi. Yardım kampanyasına 
çok sayıda öğrencimiz katkıda bulundu.

Türkmen Ailelere
Yardım Eli

Etik ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu & Atatürk İl-
keleri, Tarih, Araştırma ve Kültür Topluluğu (ATAK) 
20 Mayıs 2015 tarihinde Üniversitemiz Merkez 

Kampüs yerleşkesinde temin ettiği 500 adet fida-
nın dikilmesine katkıda bulunduğu “Ağaç Dikme” 
etkinliğini gerçekleştirdi.

Merkez Kampüs’te 500 Fidan Toprakla Buluştu

Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından kurulan Fu-
ture Tech Topluluğu Gimart AVM’de geleceği masaya yatırarak tasarımlarını paylaştı. TÜBİTAK tarafından 
düzenlenen yarışmada daha önceki yıllar 12. olan topluluk, her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarına hızlı 
bir şekilde başladı. Bu yıl %100 elektrik enerjili araç için kolları sıvayan topluluk, 2015’te düzenlenecek olan 
elektromobil yarışmasına katılabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Hedef %100 Elektrik Enerjili Araç
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Havacılık Topluluğu ve Psikoloji Topluluğu, 11 Aralık 2014 tarihinde “Havacılık Psikolojisi” adlı etkinliği gerçek-
leştirdi. Etkinlikte Psikolog Nihan Kurnaz’ı ağırlayan topluluk, yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Havacılık Topluluğu, 11 Aralık 2014 tarihinde “Solo Türk 
Pilotları ile Söyleşi” adlı etkinliği gerçekleştirdi. Topluluk 
etkinlikte, 1. Gösteri Pilotu Yüzbaşı Yusuf Kurt, 2. Göste-
ri Pilotu Yüzbaşı Erhan Günar’ı ağırladı. Etkinlikte Solo 
Türk’ü tanıtan pilotların sunumunun ardından öğrenciler 
konuklara havacılık ve havacılık mesleği ile ilgili merak 
ettikleri soruları yöneltti. Her soruya titizlikle cevap veren 
konuşmacılar, öğrencilerimizin keyifli vakit geçirmesine 
ve havacılık mesleğini tanımasına katkıda bulundu. Ko-
nuşmanın ardından Topluluk Akademik Danışmanı Yrd. 
Doç. Dr. Gül Tokdemir, konuşmacılara plaketlerini takdim 
etti. Keyifli bir söyleşinin ardından gösteri pilotları öğren-
cilerimizin afişlerini imzalayıp öğrencilerimizle fotoğraf 
çektirdi. Öğrencilerimiz ve Üniversite dışından katılımcı-
lar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Solo Türk Pilotları, 
uzun süren bir imza töreninden sonra Üniversitemizden 
memnun bir şekilde ayrıldılar.

Havacılık Topluluğu, 13 Mart 2015 tarihinde “Nasıl Pi-
lot Olurum?” adlı konferansı gerçekleştirdi. Konferansa 
konuşmacı olarak Pilot Aydın Cabbar, Psikolog Nihan 
Kurnaz, Beste Susam katıldı. Konferans, öğrencilerimiz 
tarafından ilgiyle karşılandı.

Topluluk, 29 Nisan 2015 tarihinde Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlığı 4. Ana Jet Üs Komutanlığınca düzenlenen 
“Solo Türk Gösteri Provası”nı izlemek üzere gezi düzen-
ledi. Topluluk, etkinlikten memnun bir şekilde ayrıldı.

Gökyüzünün
Yıldızları 
Üniversitemizdeydi

Havacılık Psikolojisi Konuşuldu

SERÇEV Tanıtımı
Genç Yeşilay Topluluğu, 11-12 Aralık 2014 tarihlerinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ankara ilinin 
Çubuk ilçesinde bulunan Kışlacık İlkokulu için yardım malzemesi toplandı.

Genç Yeşilay Topluluğu, 23-26 Aralık 2014 tarihlerinde Ortak Alan’da açtığı stantta Serebral Palsili Çocuklar 
Derneği’nin (SERÇEV) tanıtımını gerçekleştirdi.
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Vine Fenomenleri ile Söyleşi
Gençlik Projeleri Topluluğu, 19 Aralık 2014 tarihinde “Vine Fenomenleri ile Söyleşi” adlı etkinliği gerçekleştirdi. 
Öğrenciler tarafından beğeni ile karşılanan etkinliğe ilgi yoğundu.

Hukukta Kariyer Günü
Hukukta Gelişim ve Kariyer Topluluğu, 12 Aralık 2014 tarihinde “Türkiye Adalet Akademisi”ne gezi düzen-
ledi. 60 kişilik bir ekiple akademiyi gezen topluluk üyeleri edindikleri tecrübelerle Üniversitemize geri 
döndü.

Hukukta Gelişim ve Kariyer Topluluğu, 19 Nisan 2015 tarihinde “ Hukukta Kariyer Günü” adlı konferansı 
gerçekleştirdi. Konferansa konuşmacı olarak Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca, YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ankara Barosu Genel Sek-
reteri Av. Erinç Sağkan, Av. Eray Karınca, Av. Volkan Sırabaş, Av. Taylan Arıhan, Ankara 22. Noteri Sedat Kısa, 
Eğitim Al Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri’nden Sernur Sancay katıldı. Hukuk alanında edinilmiş 
tecrübelerin ve kariyer olanaklarının anlatıldığı etkinlik öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Türkiye’de Yüksek Yargı’nın Yapısı ve İşleyişi

Hukuk ve İletişim Topluluğu, 4 Mayıs 2015 tarihinde “Türkiye’de Yüksek Yargı’nın Yapısı ve İşleyişi” adlı paneli 
gerçekleştirdi. Panele konuşmacı olarak Anayasa Mahkemesi Üyesi Hasan Tahsin Gökcan, HSYK Başkan Vekili 
Metin Yandırmaz, Yargıtay Üyesi Mustafa Kemal Semercioğlu, Danıştay Üyesi Hasan Odabaşı katıldılar. Panel, 
öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
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Avrasya Tünel Projesine Teknik Gezi
İnşaat Topluluğu, Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliği 
yaptığı İMTB’nin (İnşaat Mühendisliği Öğrenci Top-
lulukları Birliği) düzenlediği Yaz Atölyesi 2014 Etkin-
liğine 17 Ekim 2014 - 19 Ekim 2014 tarihleri arasında 
Temsilci Hazen Andiç ve Gözlemci Gözde Solmaz 
olarak katılım gerçekleştirdi. Üç gün boyunca Türki-
ye’deki çeşitli Üniversitelerden gelen İnşaat Mühen-
disliği Toplulukları ile birlikte gerçekleştirilebilecek 
çeşitli projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu. Ay-
rıca Çankaya İnşaat Topluluğu (ÇİT) hakkında sunum 
gerçekleştirilerek ÇİT olarak gerçekleştirilen etkinlik-
ler, teknik geziler, seminerler anlatıldı. Topluluk, diğer 
Üniversitelerden gelen İnşaat Mühendisliği Topluluk-
larının gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında bilgi sa-
hibi oldu ve üç gün boyunca bilgi paylaşımının esas 
alındığı eğlenceli günler geçirdi. Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle 
bir araya gelen topluluk, 21 Kasım 2014 tarihinde ise 

Doç. Dr. Serhat Küçükali’nin katılımıyla “Barajlar” adlı 
semineri düzenledi. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğ-
rencilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlik öğren-
cilerimize mesleki anlamda önemli bir fayda sağladı.

Topluluk, 5 Aralık 2014 tarihinde ise Kırıkkale’de bulu-
nan Sulakyurt Barajı’na teknik gezi düzenledi. Etkin-
liğe İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri katıldı.

13-15 Şubat 2015 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi 
İnşaat topluluğu tarafından düzenlenen “İnşaat Mü-
hendisliği Öğrenci Toplulukları Birliği Stratejik Planla-
ma Toplantısı”na katıldı.

5-9 Mart 2015 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi 
tarafından düzenlenen “Türkiye İnşaat Mühendisliği 
Öğrenci Buluşması”na katıldı.

Topluluk, 15-16 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul Av-
rasya Tünel Projesi’ne Teknik Gezi gerçekleştirdi.

Kadına Şiddete Dur De

Kültür ve Düşünce Topluluğu, 18 Şubat 2015 tarihinde “Kar Kır-
mızı Sarıkamış 1914” adlı belgesel gösterimini yaptı ve yönet-
meni ile söyleşi gerçekleştirdi.

Topluluk, 9 Mart 2015 tarihinde ise Yrd. Doç. Dr. Ozanser 
Uğurlu’nun katılımıyla “Kadına Yönelik Şiddet” adlı söyleşiyi 
gerçekleştirdi.

Kültür ve Düşünce Topluluğu, 24-27 Mart 2015 tarihlerinde Or-
tak Alan’da “Kadına Şiddete Dur De” Adlı Fotoğraf Sergisi’nde 
birbirinden çarpıcı fotoğraflarla kadına uygulanan şiddete karşı 
üniversitemizde konu ile ilgili farkındalığı arttırdı.
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Makine Topluluğu, 12 Aralık 2014 tarihinde Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hareketli Mon-
taj Üretim Fabrikası’na teknik gezi düzenledi. Etkinliğe Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri yoğun ilgi 
gösterdi.

Hyundai’a Çıkarma

Hukuk Devleti ve Türkiye

Sektörde Malzeme Mühendisiği

Medya Akademisi Topluluğu, 26 Kasım 2014 tarihinde Prof. Dr. Sami Selçuk’un katılımıyla “Hukuk Devleti 
ve Türkiye” adlı söyleşiyi gerçekleştirdi. Etkinliğe çok sayıda Hukuk Fakültesi öğrencisinin yanı sıra Müte-
velli Heyeti Heyeti’nin Değerli üyelerinden Erol Uğurlu ve Rektör Yardımcımız Kenan Taş katıldı. Etkinlik, 
konuşmacıya yöneltilen sorularla sona ererken katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Topluluk, 28 Kasım 2014 tarihinde ise T. Sayıştay Başkanlığı’na ziyaret gezisi düzenledi. Öğrencilerimiz 
ziyaret gezisinin ardından mesleki anlamda kazandıkları tecrübelerle üniversitemize geri döndü.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Topluluğu, 26 
Aralık 2014 tarihinde “Sektörde Malzeme Mühen-
disliği” adlı etkinliği gerçekleştirdi. Türk Havacılık 

ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi’nden Sayın Nevzat 
Akgün’ün katıldığı etkinlik öğrencilerimiz tarafın-
dan ilgiyle karşılandı.

İş Hayatında Sağlam Adımlar

Mimar Mustafa Aslaner Anıldı

Toplum Gönüllüleri Vakfı Tanıtıldı

Meetings with CEO’s Topluluğu, 27 Nisan 2015 tarihinde “İş Hayatına Sağlam Adımlar” adlı semineri ger-
çekleştirdi. Seminere konuşmacı olarak Coca-Cola Türkiye firmasında üst düzey yönetici olarak çalışmış 
olan Faik Byrns katıldı.

Mimarlık Topluluğu, 24 Kasım 2014 tarihinde “Mimar 
Mustafa Aslaner Hakkında Söyleşi” etkinliğini ger-
çekleştirdi. Etkinliğe Mimarlık Bölümü öğrencileri 
katıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler söyleşiden mem-

nun bir şekilde ayrıldı. Anılan tarihte Mimar Mustafa 
Aslaner’in eserlerinin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergi, 
üniversitemiz öğrencileri ve katılımcılar tarafından il-
giyle karşılandı.

Toplumsal Dayanışma Topluluğu, 2-5 Şubat 2015 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Toplu-
luğu tarafından düzenlenen 25. Gençlik Konseyine katıldı.

Topluluk 11-13 Mart 2015 tarihlerinde Ortak Alanda açtığı stantta Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı öğrencilerimize 
tanıttı.
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Hodri Meydan
Münazara Topluluğu, ODTÜ Çaylaklar Turnuvasına 5 
takım 6 jüri olarak katılarak başarılarına yeni başarılar 
ekledi. Türkiye münazara camiasında yerini her ge-
çen gün güçlendiren topluluk, üniversitemizi en iyi 
şekilde temsil etmekte ve Çankaya Üniversitesi adını 
gururla taşımaktadır. Her hafta düzenli olarak çalışma 
yapan, disiplinli duruşundan ödün vermeyen ve her 
yıl kalabalıklaşan Münazara Topluluğu, almış olduğu 
dereceler ile saygınlığını her geçen gün arttırmak-
tadır. Geçtiğimiz günlerde ODTÜ tarafından düzen-
lenen Çaylaklar Turnuvasında Gökçe Akyüz-Lehat 
Ürütürk 104 takım arasından ilk 16 takım arasında 
kalarak çeyrek finalde, Berçem Öztürk-Berfe Yağar ilk 
8 takım arasında kalarak yarı finalde üniversitemizi 
en iyi şekilde temsil ederek topluluğun istikrarlı iler-
leyişini devam ettirdi. Jüri kategorisinde Necmiye Ay-
dın ve Elif Kumru Paksoy çeyrek final jüriliği yaparak 
topluluğun sevincini bir kat daha arttırdılar. Ayrıca 
Ece Gürkan-Mert Sarıca, Ezgi Burçak Uslu-Ezgi Hazal 
Ayden, Mete Can Demir-Damla Tekbaş takım olarak 
ve Ayberk Dülgeroğlu, Rana Tellioğlu, Yasin Ersöz, 
Özdenur Türkoğlu da jüri olarak Çankaya Üniversite-
si Münazara Topluluğunu üstün gayretleri ile temsil 

ederek münazara dünyasına başarı ile giriş yaptı. 

Topluluk, 13-14-15 Şubat 2015 tarihlerinde Çankaya 
3. Open Münazara Turnuvası’nı gerçekleştirdi. Mü-
nazara Turnuvasını başarıyla bitiren topluluk, kendi 
sahalarında yarıştığı turnuvada da önemli başarılar 
elde etti.

Münazara Topluluğu, 13-14-15 Aralık 2014 tarihinde 
Boğaziçi Üniversitesi 7. Boğaziçi Çaylaklar, 21-22 Şu-
bat 2015 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Open Mü-
nazara, 28-29 Mart 2015 tarihinde Ankara Üniversite-
si 2.Ankara Münazara, 24-25-26 Nisan 2015 tarihinde 
de Selçuk Üniversitesi “Anadolu Cup 10” Münazara 
Turnuvası’na katıldı.

2 Mayıs 2015 tarihinde Abant İzzet Baysal üniversitesi 
ile Ortak Münazara Çalışması düzenledi.

Münazara Topluluğu üstün gayretleri ile üniversite-
mizi turnavalarda en iyi şekilde temsil ederek müna-
zara dünyasına başarı ile giriş yapmıştır.

Kara Delikler ve Stephan Hawking Semineri

Popüler Bilim ve Fizik Topluluğu, 29 Ka-
sım 2014 tarihinde Bilkent Üniversitesi İle-
ri Araştırmalar Laboratuarı’na teknik gezi 
düzenledi. Etkinliğe çok sayıda öğrenci 
katılırken öğrencilerimiz mesleki anlam-
da edindikleri teknik bilgileri pratik olarak 
tecrübe edinme fırsatını buldu.

Popüler Bilim ve Fizik Topluluğu, 5 
Mayıs 2015 tarihinde “Kara Delikler ve 
Stephan Hawking” adlı semineri dü-
zenledi. Seminere konuşmacı olarak 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğre-
tim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Sermutlu 
katıldı.
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Psikoloji Topluluğu, 4 Kasım 2014 tarihinde “Lösemili Çocuklar Haftası” nedeniyle Lösev Halkla İlişkiler 
Departmanı’ndan Can Öney’in katılımıyla Lösev Sunumu gerçekleştirdi. Topluluk, 18-19-20 Kasım 2014 ta-
rihlerinde ise Lösev Tanıtım Standı açarak, LÖSEV’e katkıda bulundu. 1-3 Aralık 2014 tarihlerinde ise Van 
ilinin Erciş ilçesindeki Çelebibağ Çok Programlı Anadolu Lisesi için yardım toplayan topluluk, çok sayıda 
öğrencimize ulaşarak öğrencilerimizi yardım kampanyasına davet etti. Sosyal sorumluluk projelerini başa-
rıyla tamamlayan topluluk farklı etkinlikler için kolları sıvadı.

Topluluk, 18 Şubat 2015 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddet” adlı söyleşiyi gerçekleştirdi. Etkinliğe konuşmacı 
olarak Doç. Dr. Cemile Akça ATAÇ katıldı. Öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılanan etkinlik büyük beğeni 
topladı.

Topluluk, 10 Mart 2015 tarihinde ise “Yüksek Lisans Süreci ve Akademik Kariyere Giriş” adlı konferansı ger-
çekleştirdi. Etkinliğe konuşmacı olarak Arş. Gör. Merve Denizci Nazlıgül katıldı.

Psikoloji Topluluğu, 9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde “Çankaya Üniversitesi I. Psikoloji Günleri”ni gerçekleştirdi.

Topluluk, 13 Mayıs 2015 tarihinde Çankaya Üniversitesi Kariyer Günleri çerçevesinde “İletişim Psikolojisi” adlı 
konferansı gerçekleştirdi. Konferansa konuşmacı olarak radyo programcısı, diksiyon ve konuşma estetiği 
uzmanı, kişisel gelişim ve iletişim uzmanı Özgür Aksuna katıldı.

Topluluk 1-3 Şubat 2015 tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nde ve 1-3 Mayıs 2015 tarihlerinde de İstanbul 
Kemerburgaz Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) Güz ve Bahar 
Dönemi Genel Kurul Toplantılarına katıldı.

İletişim Psikolojisi

Liderlikte Kişisel Gelişimin Önemi
Uluslararası Ticaret Topluluğu, 26 Kasım 2014 tarihinde Uluslararası Ticarette Lojistiğin Rolü adlı konfe-

ransı düzenledi. Etkinliğe konuşmacı olarak Kınay Taşımacılık ve Lojistik AŞ Şube Müdürü Hakan Özgür 

Konakçı katıldı. Etkinlik, öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılandı.

Uluslararası Ticaret Topluluğu, 16 Nisan 2015 tarihinde “Liderlikte Kişisel Gelişimin Önemi-Spring Career’15” 

adlı semineri gerçekleştirdi. Seminere konuşmacı olarak Liderlik Derneği Onursal Başkanı Yaşar Ateşsoy 

ve Kişisel Gelişim Uzmanı Levent Galip Yeşil katıldı. Etkinlik, öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgiyle kar-

şılandı.

Topluluk, 8-9 Mayıs 2015 tarihlerinde Kayseri Serbest Bölgesi’ne teknik gezi gerçekleştirdi.

II. Kadın Matematikçiler Çalıştayı
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi Topluluğu, 18 Nisan 2015 tarihinde “V. Liseler Arası Matematik 
Bilgi Yarışması” Eleme Sınavı’nı, 8 Mayıs 2015 tarinde de “V. Liseler Arası Matematik Bilgi Yarışması”nın 
Finalini gerçekleştirdi. Yarışma, izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Topluluk 1-3 Mayıs 2015 tarihle-
rinde de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen II. Kadın Matematikçiler Çalıştayı’na katıldı.
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Türkülere Hasret, Türkülerde Hasret

Türk Müziği Topluluğu (Türk Halk Müziği-Türk Sanat 
Müziği Korosu), öğrencilerimize bir anket uygulaması 
yaparak konserlerde dinlemek istediği şarkıların liste-
sini çıkardı. Bu şarkılardan bir derleme yaparak geçen 
yıl büyük ses getiren Arabesk Günler II adlı konser 
repertuarını hazırlayan topluluk, “Arabesk Günler II” 
adlı konserini gerçekleştirdi. Seyircilerin keyifli vakit 
geçirmesini sağlayan topluluk 26 Şubat 2015 tarihin-
de düzenlediği konseri ile herkesi büyüledi. Topluluk, 
Şef Gamze Kahyaoğlu Doğan yönetiminde “Türküle-
re Hasret, Türkülerde Hasret” adlı konser ile seyirciyle 
buluştu. Tüm genç ölümlerin anıldığı konser “Kadına 
Şiddete Hayır” temalı gösterimle başladı. Geçtiğimiz 
günlerde hayatını yitiren Özgecan Aslan’ın ölümü 
üzerine vurgu yapılan konserde, ülkemizin toplum-

sal yaralarına parmak basıldı. Birinci bölümde Has-
ret Gültekin’in seslendirdiği türkülerin yer aldığı ve 
Anadolu’nun dört bir yanından derlenen türkülerle 
renklenen konserde, semah ve zeybek gösterileri-
ne yer verildi. Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Sıtkı Alp ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan 
Taş’ın dansçılara plaket takdim etmesi ile devam 
eden konser, salondaki misafirlerin halaylara eşlik 
etmesiyle son buldu. Konsere katılan misafirler tara-
fından büyük beğeni ile karşılanan Türk Müziği Top-
luluğu Türk Halk Müziği Korosu öğrencileri, konser 
sonrası büyük bir onur ve gururla, büyük bir sosyal 
sorumluluğu yerine getirmenin verdiği mutlulukla 
salondan ayrıldı.
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Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu, 12 Mart 2015 tarihinde “Kıbrıs Sorunu: Geçmişten Günümüze Bakış” adlı 
konferansı gerçekleştirdi. Konferansa konuşmacı olarak KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut ve KKTC 
Ankara Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Ateşesi Mustafa Üzümcüoğlu katıldı. Konferans, öğrencilerimiz ta-
rafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Kıbrıs Sorunu: Geçmişten Günümüze Bakış

I. Ankara Komedi Festivali
Tiyatro Topluluğu, 6 Nisan 2015 tarihinde “I. Ankara Komedi 
Festivali” kapsamında Haldun Taner’in kaleme aldığı “Göz-
lerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı oyunu üniversitemiz-
de izleyicilerle buluşturdu. Topluluk aynı oyunu 17, 27 Nisan 
ve 7 Mayıs tarihlerinde de Üniversitemizde sergiledi. Ayrıca 
Topluluk, 10, 17, 24 Nisan 2015 tarihlerinde Zeynep Kaçar’ın 
kaleme aldığı “Aşk, İhanet, Yalnızlık Vesaire” isimli tiyatro oyu-
nunu seyircileriyle buluşturdu. Sergiledikleri oyunlarla izle-

yicilerinden büyük alkış toplayan Topluluk öğrencileri, 12-19 Nisan 2015 tarihlerinde Antalya Akdeniz 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen festivalde de Üniversitemizi başarıyla temsil etti.
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Çankaya Üniversitesi FutureTECH Topluluğu

“İŞİN ÖZÜ ÇALIŞMAKTIR”

Bu yazı emekleyerek başlayan bir projenin, başarıya 
koşar adımlarla nasıl ulaştığını anlatmaktadır. Adım 
Yusuf Furkan Işıldak. Üniversitemizin Mekatronik 
Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Üniversiteye baş-
lar başlamaz, mesleki anlamda ileride bize yardımcı 
olacak deneyimleri kazanmaya ve kazandırmaya 
çalıştım. Bunun ilk örneği Mekatronik Topluluğu’nu 
daha İngilizce Hazırlık Sınıfı’ndayken yanımdaki arka-
daşlarımla kurup çeşitli seminerler düzenlememizdi. 
Daha sonra üniversitemizdeki Güneş Enerjili Araç 
Projesinde bulduk kendimizi. Üniversitemizin tanı-
dığı tüm imkânlara rağmen ortada tamamlanmamış 
bir araç vardı; gerek topluluk üyelerinin sorumsuzlu-
ğu gerek tecrübesizlikten dolayı bu araç bitirileme-
mişti. Bu projeye katılmamızla birlikte FutureTECH’in 
temelleri atılmış oldu. Başarılı bir çalışma ile tamam-
lanamamış Güneş Enerjili Aracımızı yürüttük ve TÜ-
BİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araç 
Yarışlarında 12. olduk. Fakat katıldığımız bu yarışma 
güneş enerjili araçlar için son yarıştı ve bir daha dü-
zenlenmeyecekti. Biz de topluluk olarak tamamen 
elektrikli araçların yarıştığı Elektromobil klasmanında 
bir araç yapıp üniversitemizi temsil etmeye karar ver-
dik. Bizden öncekilerin düştüğü hataya düşmemek 
için öncelikle proje hakkında detaylı bir araştırma 
yapmaya başladık. Bu araştırmalarımız sonucu oluş-
turduğumuz proje sunumunu Dekanımız sayın Prof.
Dr. Celal Zaim ÇİL, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Müfit 
GÜLGEÇ ve Topluluk Danışmanımız Yrd. Doç. Dr. Ulaş 
BELDEK’e sunduk. Hocalarımız sunduğumuz fikirleri, 
bize ve üniversitemize katacağı bilgi birikimini göz 
önüne alarak her zamanki gibi bize destek oldular ve 
bu destek sonucunda Bee-R’ın üretim serüveni baş-
lamış oldu.

Projemizde ki ana fikir tamamen özgün ve göze hitap 
eden bir tasarım yapmaktı. Ayrıca bu araç sadece ya-
rış için yapılmak yerine günlük hayatta kullanılabile-
cek şekilde tasarlanacaktı. Çünkü üç senelik TÜBİTAK 
yarışları deneyimime baktığımda tasarım anlamında 
ileriye dönük düşünen üniversitelerin sayısı çok azdı. 
Genellikle yarışı kazanmaya yönelik yapılmış araçlar-
dı. FutureTECH olarak projemizi daha geniş kapsamlı 
düşündüğümüz için yarış kurallarına aykırı olmayan 
fakat günlük hayatta da kullanılabilecek bir araç ta-
sarladık. Araç tasarımından sonra gerekli satın alma-
lar yapılıp üretime geçildi. Aracımızın kalıbı çıkartılıp 
dökümü yapıldı. Bu süreçten sonra şase üretimine 
geçildi ve diğer ekipmanların da yerlerine konulması 
ile Bee-R ortaya çıktı. Bu süreçte projemizde çalışan 
topluluk üyelerimiz Alper ÇETİNKAYA (Mekatronik 
Müh.), Mahmut Bedirhan DOĞAN (Mekatronik Müh.), 
Göksu YILMAZ (Mekatronik Müh.), Süleyman TURAN 
(Elektronik ve Haberleşme Müh.), Taylan KELEK (Me-
katronik Müh.), Merve KAYSERİLİOĞLU (Elektronik 
ve Haberleşme Müh.)’dur.Topluluk üyelerimizin üs-
tün gayret ve özverili çalışmaları sayesinde bu proje 
başarıya ulaşmış ve 9 Ağustos 2015 tarihinde İzmit 
Körfez Yarış Pisti’nde aracımız üniversitemizi temsil 
etmiştir.
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Biraz da yarışın konseptinden ve 
yarış haftasında İzmit’te neler yap-
tık onlardan bahsetmek istiyorum. 
Elektromobil Yarışları TÜBİTAK ta-
rafından 2014 yılında düzenlen-
meye başlandı. Yerli araç üretimi 
için üniversitelere know - how 
kazandırmak ve teşvik amaçlı bir 
yarıştır. Yarışta hızlı olmak kadar 
verimli bir araca sahip olmak da 
önemli bir husus. Geleneksel “ilk 
bitiren kazanır” tarzında bir yarış 
değil anlayacağınız. Ayrıca yarışa 
katılan takımlardan en az iki elekt-
ronik parçanın üniversite imkânları 
ile üretilmesi istenmektedir. Yarış 
hakkında özetle söyleyebilecek-
lerim bu kadar. 3 Ağustos günü 
aracımızı ve orada ihtiyaç duya-
bileceğimiz ekipmanları nakliye 
aracına yükledik ve yola çıktık. 
İzmit’e varır varmaz yarış kaydı-
mızı yaptırdık ve İzmit’in Körfez 

ilçesindeki otelimize geçtik. İlk 3 
gün aracımızın yarışa hazır olması 
için son kontrolleri yaptık ve eksik-
leri giderdik. TÜBİTAK kurallarına 
göre araçlar yarışa uygunlukları 
kontrol edilmeden yarışamadıkları 
için teknik kontrollerden geçmek 
zorundalar. Aracımız 6 Ağustos’ta 
yapılan teknik kontrollerden hiçbir 
eksiği olmadan geçmiş ve yarış-
maya hak kazanmıştır. Daha sonra 
aracımız 10 turluk sıralama turuna 
çıkmış fakat pilotaj hatası sebebiy-
le bir talihsizlik yaşamış ve yarışa 
son sıralardan başlamıştır. Aracı-
mız yarışı 13 tur atarak başvuran 
46 üniversite takımı içerisinde 28. 
Ankara üniversiteleri arasında 2. 
olarak tamamlamıştır. Aldığımız 
sonuç her ne kadar bu yarışlar-
da ilk senemiz olmasına rağmen 
iyi gözükse de daha üst sıralarda 
olabilecekken pilot sıkıntısı yüzün-
den bu sıralamayla yetinmek du-
rumunda kaldık. Bu sene kazandı-
ğımız deneyim ve hatalarımızdan 

ders alarak 2016 yılında da üniver-
sitemizi TÜBİTAK yarışlarında tem-
sil etmeyi düşünüyoruz.

Üniversitemize yeni girmiş arka-
daşlarımıza bazı tavsiyeler vere-
rek yazımı bitirmek istiyorum. Beş 
senelik üniversite yaşamını bir 
kez yaşayacaksınız. Bu süreç size 
birçok doğru ve yanlışı göstere-
cek. Öncelikle insanları tanımayı, 
insanlarla çalışmayı öğrenmenizi 
tavsiye ediyorum. Bunu sağlaya-
cak olan ise üniversitede bizim 
yapmış olduğumuz gibi, insanları 
fiziki ve manevi olarak zorlayan 
projelerde çalışmaktır. İnsanların 
gerçek kişilikleri ve kabiliyetleri asıl 
o zaman gözükecektir. Günü kur-
tarmaya çalışmayın; ileriye dönük 
planlamalar yapın. Pozitif düşün-
mek her zaman yarar sağlamaz; 
olumsuzlukları da hesaba katın. 
Arkadaşlık ile iş arasındaki farkı 
öğrenin. Yönetici konumunda 
olacaksanız duygusal davranma-
yın. Adil olun, sabırlı olun. Odak-
lanacağınız tek şey başarı olsun. 
Kimsenin dediğine kulak asmayın 
ve fikirlerinizi her kim olursa olsun 
savunun. Bir de şunu unutmayın: 
“İşin özü çalışmaktır.”.

Y. Furkan IŞILDAK
FutureTECH Topluluğu Başkanı
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Bilimsel çalışmaları baz alan mühendisliğin ve tek-
nolojik gelişmelerin toplumsal kalkınmanın itici 
gücü olduğunun bilinci ile Çankaya Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi bünyesinde her yıl Mühen-
dislik ve Teknoloji Sempozyumu düzenlenmektedir. 

Bilimsel çalışmaları baz alan mühendisliğin ve teknolojik gelişmelerin toplumsal 
kalkınmanın itici gücü olduğunun bilinci ile Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
bünyesinde her yıl mühendislik ve teknoloji sempozyumu düzenlenmektedir. Bu yıl ana 
teması “Teknoloji ve Sanayide Yeni Ufuklar” olarak belirlenen 8. Mühendislik ve Teknoloji 
Sempozyumu 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleşti.

8. MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ 
SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Sıtkı Kemal İder
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Her yıl farklı bir ana tema işlenmekte olup, bu yılki 
sempozyumun ana teması “Sanayi ve Teknolojide 
Yeni Ufuklar” olarak belirlenmiştir. Bu temanın se-
çilmesindeki esas gerekçe, mevcut sanayi yapısı 
ile belirli bir seviyenin üzerine çıkarılamayan kişi 
başı geliri gelişmiş ülkelerdeki seviyeye çıkara-
bilmek için gösterilen çabalara katkı sağlamaktır. 
Türkiye’de, sanayinin milli gelir içindeki payının ar-
tırılması ve ortaya konulan ihracat hedeflerine ula-
şılması için emek yoğun düşük katma değerli ürün 
üretiminden, katma değeri yüksek, teknoloji yoğun 
ürün üretimine geçiş yapılması gerekmektedir. Bu 
hedefe ulaşabilmek için teknoloji ve sanayide yeni 
ufuklara, yeni vizyonlara, yeni stratejilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Çankaya Üniversitesi olarak hem bilimsel çalışmalar 
yapmakta hem de üniversite-sanayi işbirliği çerçe-
vesinde, sanayileşmenin itici gücü olacak tekno-
lojilerin üretilmesi ve bilimsel çalışmalar sonucu 
üretilen bilginin sanayide özgün ve inovatif ürünler 
geliştirmek üzere kullanılmalarına yönelik olarak 
elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. 

Bilim ve teknolojinin gelişmesindeki ve üniversi-
te-sanayi işbirliğinin sağlanmasındaki en önem-
li unsurlardan biri bilgi ve deneyim paylaşımıdır. 
Bu bağlamda 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde dü-
zenlediğimiz sekizinci Mühendislik ve Teknoloji 
Sempozyumu’nun önemli bir görevi yerine getir-
diğine inanıyoruz. Sempozyumumuza olan ilgi bu 
yıl daha da artarak devam etmiştir. 98 bildiri başvu-
rusu yapılmış, bunlardan 76’sı uygun bulunarak 15 
oturum halinde sunulmuştur.

Sempozyumun açılış konuşmaları, Düzenleme Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Sıtkı Kemal İder, Mühendis-
lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Zaim Çil, Rektör 
Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu ve Mütevel-
li Heyeti Başkanı Sıtkı Alp tarafından yapılmıştır. 
Sempozyum’un davetli konuşmacılarından NATO 
Bilim ve Teknoloji Kurulu Başkanı Tümgeneral Al-

bert Husniaux, “NATO Science and Technology: 
A Gateway into the Future” başlıklı konuşmasını 
yapmıştır. Daha sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 
ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesi için ya-
pılmakta olan faaliyetler hakkında bilgi vermiştir. 14 
Mayıs 2015 öğleden sonra yer alan panelde, “Tek-
noloji ve Sanayide Yeni Ufuklar” ulusal ve uluslarara-
sı boyutu ile tartışılmıştır. Prof. Dr. Celal Zaim Çil ta-
rafından yönetilen panele, Bilkent Üniversitesi Ma-
kine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ömer Anlağan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Hüseyin Yavuz ve Hidromek AŞ Üretim Müdürü 
Dr. İlhan Varol panelist olarak katılmıştır. Sempoz-
yumun diğer davetli konuşmacısı ODTÜ Makine 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eres 
Söylemez “Makine Mühendisliğinin Dünü ve Bugü-
nü” isimli sunumu ile Sempozyum’a katılmıştır.

Sempozyum Düzenleme Kurulu olarak sempozyu-
mun düzenlenmesinde her türlü desteği sağlayan 
başta Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Sıtkı Alp ol-
mak üzere tüm Mütevelli Heyeti üyeleri ile Rektörü-
müz Sayın Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu’na ve 
Mühendislik Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ce-
lal Zaim Çil’e şükranlarımızı sunarız. Yurt içi Bilimsel 
Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında sempoz-
yumumuza maddi destek sağlayan TÜBİTAK’a te-
şekkür ederiz. Düzenleme Kurulunda yer alan arka-
daşlarımız da yoğun akademik uğraşlarının yanı sıra 
sempozyumun başarılı olması ve bildiri kitabının 
kusursuz bir şekilde basıma hazırlanması için çok 
ciddi katkılar yaptılar. Bildirilerin değerlendirilme-
sinde hakem olarak görev yapan değerli öğretim 
üyeleri de çok sayıda bildiriyi en kısa zamanda de-
ğerlendirdiler, kendilerine minnettarız. Ayrıca sem-
pozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm 
akademik ve idari personelimize teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Sıtkı Kemal İDER

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
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Üniversite hayatlarının ilk yıllarından itibaren öğ-
rencilerimizde kariyer planlaması bilinci oluşturarak 
öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına yardımcı 
olacak nitelikte, kariyerlerini geliştirmeye yönelik iş 
dünyasından seçkin konukların katılımı ile gerçek-
leşen etkinliklerde, sektörün önde gelen kurum ve 
kuruluşlarından yetkili kişiler misafir edildi.

10 Nisan 2015 tarihinde Bilgisayar Mühendisliği Bö-
lümü Mezunu T2 Yazılım Şirketi’nden Barış Bal ile ya-
pılan söyleşi, Bilgisayar Mühendisliği Topluluğumuz 
tarafından gerçekleştirildi. 

16 Nisan 2015 tarihinde “Liderlikte Kişisel Gelişimin 
Önemi -Spring Career’15” adlı seminer, Liderlik Der-
neği Onursal Başkanı Yaşar Ateşsoy ve Kişisel Gelişim 
Uzmanı Levent Galip Yeşil’in katılımıyla Uluslararası 
Ticaret Topluluğumuz tarafından gerçekleştirildi.

19 Nisan 2015 tarihinde “Hukukta Kariyer Günü”, 
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca, YARSAV Kurucu 
Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ankara Barosu 
Genel Sekreteri Av. Erinç Sağkan, Av. Eray Karınca, 
Av. Volkan Sırabaş, Av. Taylan Arıhan, Ankara 22. No-
teri Sedat Kısa, Eğitim Al Yurtdışı Eğitim Danışmanlık 
Hizmetleri’nden Sernur Sancay’ın katılımıyla Hukuk-
ta Gelişim ve Kariyer Topluluğumuz tarafından ger-
çekleştirildi.

Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 2014-2015 Akademik 
Yılı’nda “Kariyer Günleri”, öğrenci topluluklarının katkısıyla Nisan-Mayıs aylarına 
yayılarak kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi.

KARİYER GÜNLERİ 2015
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27 Nisan 2015 tarihinde “Iş Hayatına Sağlam Adımlar” adlı seminer, “Coca-Cola Türkiye” firmasında üst 
düzey yönetici olarak çalışmış olan Faik Byrns’ın katılımıyla Meetings with CEO’s Topluluğumuz tarafından 
gerçekleştirildi.

5 Mayıs 2015 tarihinde Merkez Kampüs’te “Kariyer Günleri” Çerçevesinde “Yurt Dışı Yüksek Lisans 
Olanakları”nın anlatıldığı seminer, “Academix Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı”ndan Gökhan Koloğlu’nun katı-
lımıyla, 7 Mayıs 2015 tarihinde de “Eğitimal Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri”nden Sernur Sancay’ın 
katılımıyla Balgat Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2015 tarihinde, 
“Çankaya Üniversitesi Kari-
yer Günleri: İletişim Psiko-
lojisi” adlı konferans, radyo 
programcısı, diksiyon ve 
konuşma estetiği uzmanı, 
kişisel gelişim ve iletişim 
uzmanı Özgür Aksuna’nın 
katılımıyla Psikoloji Toplu-
luğumuz tarafından ger-
çekleştirildi.
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Bu yıl 28 Nisan’da Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye 
Destanı’nı sahnelendi. Şiir okuma ve dramatik per-
formans arasında duran bu oyunda Mütercim Ter-
cümanlık Bölümünden Elçin Türkan, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Yusuf Onat Serttek ve Mert 
Şahin rol aldılar. Görsel çağda yaşadığımız için şiiri 
izleyicinin hayal gücüne bırakmayıp, savaşı ve veri-
len mücadelenin gerçekliğini hissettirebilmek ama-
cıyla filmler ve belgesellerden küçük bölümler ala-
rak, yer yer de müzik kullanarak performansın daha 
canlı hale getirilmesi amaçlandı. Bazı baplar Türkçe, 
bazıları da İngilizce okundu. Böyle olmasının nede-
ni Nazım Hikmet’in güzel ve son derece etkileyici 
Türkçesini de dinlemek ve İngilizce bilmeyen izleyi-
ciye de hitap edebilmekti. 

Bu oyunun seçimi keyfi olmadı. Amacımız Çanakka-
le Zaferinin 100.yıldönümünde gençlerin tarih bi-
lincini edebiyat aracılığıyla geliştirmelerine yardım 
etmek, Atatürk’e ve şehitlerimize böyle küçücük bir 
etkinlikle de olsa minnetle teşekkür etmekti.

Fen-Edebiyat Fakültesi oyun sahnelemeyi gele-
nek haline getirmeyi amaçlıyor. Edebiyat, psikoloji, 

matematik ve dille uğraşan öğrenciler kadar, diğer 
bölümlerin öğrencilerinin de sanatsal etkinlere ka-
tılmaları, hatta aktif görev almaları öğrencilerin kül-
türel gelişimlerine ciddi bir katkıda bulunabilir ve 
aidiyet duygularını geliştirebilir. Ayrıca Üniversiteye 
sosyal canlılık da getirebilir. 

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI VE MÜTERCİM TERCÜMANLIK 
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ NAZIM HİKMET’İN 

KUVÂYİ MİLLİYE DESTANI’NI SAHNELEDİ

2014 - 2015 YILI ETKİNLİKLERİ

63



Yedi yaşındayken devlet tarafından açılan “Harika Ço-
cuklar Sınavı”nı kazanarak yurtdışında yüksek müzik 
eğitimi yapmaya hak kazanan ve dünyanın her ye-
rinde konserler veren besteci Tuluyhan Uğurlu, “Ça-
nakkale Zaferi’nin 100. Yılı Etkinlikleri” kapsamında 
26 Mart 2015 tarihinde Çankaya Üniversitesi Balgat 
Kampüsü Konferans Salonu’nda, “Bir Anadolu Kah-
ramanı Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Mektupları” 
başlıklı bir konser verdi. 

Çankaya Üniversitesi Kariyer Planlama ve Kültür İş-
leri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve geniş 
bir dinleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleşen konser, 
sanatçının muhteşem besteleri ile uyumlu bir şekilde 
perdeye yansıtılan fotoğraflarla “Çanakkale Ruhu”nu 
yansıtarak, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

“ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YILI ETKİNLİKLERİ” KAPSAMINDA 

ÜNLÜ MÜZİSYEN TULUYHAN UĞURLU
KONSER VERDİ
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Çankaya Üniversitesi, Türk tarihi, kültürü, örf ve 
âdetleri ile ilgili geçmişten günümüze köprü kur-
mak ve öğrencilerin bu konuda bilgilenmesi ama-
cıyla her yıl Türk Dünyası Şenliği düzenlemektedir. 

Bu kapsamda; Üniversitemizin Kariyer Planlama ve 
Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu 
etkinliğe Nevruz kutlamaları da dâhil edildiğinden 
etkinlik bu yıl, “IV. Türk Dünyası ve Nevruz Şenliği” 
adıyla 19 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Böl-
gemizde işbirliği ve güven artırıcı bir ortam yarata-
bilmenin ortak kültürel zenginlikleri tanımak, pay-
laşabilmek ve aktarabilmekle mümkün olduğu dü-
şüncesiyle dost ve kardeş ülkelerin kültürünü öğ-
rencilerimizin daha yakından tanımaları için uzun 
süreli ve yoğun bir çalışma temposunun düzenle-
nen Türk Dünyası Nevruz Şenliği bu sene, Merkez 
Kampüs ve Balgat Kampüsü’nde ayrı ayrı kutlandı. 

Şenliğe, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbe-
kistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
IV. TÜRK DÜNYASI-NEVRUZ ŞENLİĞİ

2014 - 2015 YILI ETKİNLİKLERİ

Çankaya Üniversitesi Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
etkinlik bu yıl Nevruz kutlamaları da dâhil edilerek “IV. Türk Dünyası ve Nevruz Şenliği” 
adıyla 19 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Şenliğimiz Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyükelçilikleri, diğer 
Türk devletleri ve akraba toplulukları, Türk dünyasına hizmet eden derneklerin katkılarıyla 
büyük bir coşku ile kutlandı.
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büyükelçilikleri, diğer Türk devletleri ve akraba toplu-
lukları, Türk dünyasına hizmet eden dernekler katıldı. 

Merkez Kampüs’teki etkinlik, sabah saat 10.00’da 
açılış konuşmalarıyla başladı. Çankaya Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Sıtkı Alp, 
“Çankaya Üniversitesi, Türk tarihinde yer 
almış bayramlara ve Türk dünyasına önem 
vermektedir. Amacımız, Türklerin ortak bay-
ramlarını, tarihten günümüze kadar gelen 
kültürünü, töresini, örf-âdetlerini birbirlerine 
tanıtmak, kardeşçe yaşamalarını sağlamak ve 
ortak değerleri yaşatmaktır. Türk büyüğü Is-
mail Gaspıralı’nın dediği gibi, amacımız ‘Dil-
de, fikirde ve işte’ birliği sağlamaktır” sözle-
riyle Üniversitemizin bu etkinliğe ne denli 
önem verdiğini vurguladı.

Daha sonra söz alan Kazakistan Büyükelçi Yardım-
cısı Ahmat Altay, Nevruz Bayramı’nın bütün kadim 
toplumlar tarafından kutlandığını, 2009 yılında Abu 

Dabi’de toplanan Birleşmiş Milletler Manevî Kültür 
Mirası Koruma Kurulu tarafından Dünya Manevî 
Kültür Mirası Listesi’ne dâhil edildiğini hatırlatarak 
2010 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ta-
rafından “Dünya Nevruz Bayramı” olarak ilan edil-
diğinden bahsetti. Nevruz’un sevgi, dayanışma, 
umut, hoşgörü ve bedenen yenilenme anlamlarını 
içerdiğini ve bu eski bayramın bir ayrıştırma unsu-
ru değil; bizi birbirimize bağlayan manevi değerler 
bütünü olduğunu vurguladı.

TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gaffarlı 
ise bu güzel bayrama, bu görkemli şölene ev sa-
hipliği yaptığı ve misafirperverlik gösterdiği için 
Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın 
Sıtkı Alp’in nezdinde Üniversitemize olan şükranla-
rını sunduktan sonra başladığı konuşmasında, her 
şeyden önce birlik ve beraberlik anlamına gelen 
Nevruz’un Türk dünyasının ortak kültürel değeri ol-
duğunu vurgulayarak, tüm bayramlar gibi, küsleri 
barıştırdığından, dostları bir araya getirdiğinden, 
güzel yarınlar için umutları çoğalttığından bahsetti.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Türk tarihinin 
bilinmeyenlerinden bahsettiği konuşmasında, bi-
limsel kurallar ölçüsünde, taraf tutmayarak tarih 
yazmak gerektiğini vurgulayarak, geçmişini bilme-
yen toplumun geleceğe emin bakma, kültürünü bir 
arada tutma, değerlerini üzerinde yaşatma şansının 
olmadığını belirtti ve geçmişten günümüze Türk 
devletlerinde Nevruz’un nasıl kutlandığını anlattı.

Son olarak söz alan KKTC Eğitim ve Kültür Ataşe-
si Mustafa Üzümcüoğlu da Kıbrıs’ta “Mart Dokuzu” 
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adıyla kutlanan Nevruz’un ülkelerimiz ve halkları-
mız arasındaki dostluğu, kardeşliği ve dayanışmayı 
pekiştiren bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcıların ve 
konuşmacıların plaketleri, Mütevelli Heyeti Başka-
nı Sayın Sıtkı Alp, Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Erol 
Uğurlu, eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yahya Kemal 
Baykal ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Billur Kaymakçalan tarafından verildi.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Amatör Gençlik Halk-
dansları Topluluğu’nun keyifli gösterisinden sonra 
TÜRKSOY’un seçkin fotoğraf ve resimlerden oluşan 
sergisi açıldı ve konuklarımıza Nevruz şerbeti ikram 
edildi.

Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Türkme-
nistan Büyükelçiliklerinin, Türk dünyası ile ilgili der-
neklerin ve çeşitli sanatçıların açmış olduğu stant-
lar, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinliğin akşam programı, Çankaya Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş’ın konuşması-
nın ardından ESAV Dadaş Bar Ekibi’nin gösterisi ile 
başladı. TÜRKSOY’un Kocaman Tebriz Dans Toplu-
luğu ve Şabi Kuzey Osetya Dans Topluluğu ve so-
listinin muhteşem şovunun ardından şenlik, Ahıska 
Türkleri Birliği Halk Dansları Topluluğu’nun gösteri-
siyle devam etti. Son olarak sahne alan Gagauz Yeri 
(Gök Oğuzlar) Halk Dansları Topluluğu, izleyenlere 
keyifli bir gösteri sundu.

Topluluklara plaketleri, Çankaya Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkanı Sayın Sıtkı Alp, Çankaya Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Erol Uğurlu ve 

Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ke-
nan Taş tarafından takdim edildi. 

Zengin içeriğiyle her iki kampüste de çeşitli etkin-
liklerle süren şenlik, katılımcılara unutulmaz bir gün 
yaşattı ve her sene sürmesi dilekleri ile sona erdi.
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Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile 
Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin öncülüğünde, 
Psikoloji Bölümü, Bölüm Dışı Dersler Koordinatör-
lüğü ve Hazırlık Sınıfı Müdürlüğünün de desteğiy-
le bu yıl 6.’sı düzenlenen “Yaratıcı Yazın ve Çeviri 
Yarışması”nın teması “Mutluluğun Peşinde” idi. Çe-
viri alanında John Ciardi’nin “Is Everybody Happy?” 
adlı makalesinden uyarlanan bir metin seçildi. Bu 
metinde, Ciardi mutluluğun maddiyatla ölçüleme-
yeceğini, aslında mutluluğun bir süreç içerdiğini şu 

sözlerle anlattı: “Whatever else happiness may be, it 
is neither in having nor in being, but in becoming. 
Happiness is in the pursuit itself, in the meaningful 
pursuit of what is life-engaging and life-revealing, 
which is to say, in the idea of becoming.” Deneme 
dalında yarışmaya katılacak olan öğrencilerin de bu 
alıntıdan yola çıkarak mutluluk hakkında İngilizce 
yazı kaleme almaları istendi. 

Liselerarası yarışmaya bu yıl 42 il ve 153 okuldan, 
220’si deneme, 278’si çeviri alanında olmak üzere 

“MUTLULUĞUN PEŞİNDE”:
6. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI

2014 - 2015 YILI ETKİNLİKLERİ
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toplam 498 adet başvuru oldu. İlgili bölümlerin 
öğretim elemanlarından oluşan deneme ve çeviri 
jürileri öğrencilerin özgün yazılarını ve çevirilerini 
hummalı bir çalışma yaparak değerlendirdi. Tahmin 
edilebileceği gibi bu kadar yüksek sayıda başvuru-
yu canlı performans için her 2 dalda 10’ar taneye 
indirmek jüri üyelerini çok zorladı.

11 Mayıs Pazartesi sabahı ilk 10’a giren öğrenciler, 
Merkez Kampüs’teki Kırmızı ve Mavi konferans sa-
lonlarında sunumlarını jüri üyeleri, diğer katılım-
cılar, öğretmenleri ve aileleri önünde gerçekleştir-
diler. Öğrencilerin cesaretle kürsüye çıkıp hem su-
num hem de dil becerileri açısından gösterdikleri 
performans, tüm izleyenlerde hayranlık uyandırdı. 
Canlı performansların ardından jüriler toplanarak 
ilk 5’e giren öğrencileri belirlediler ve öğle yemeği-
nin ardından ödül törenine geçildi.

Tören, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 
Damla Caba ile Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğ-
rencisi İrem Uysal’ın hazırlayıp, İngiliz Dili ve Edebi-
yatı Bölümü öğrencisi Neslihan Horadik ile Müter-
cim-Tercümanlık Bölümü öğrencisi Elçin Türkan’ın 
sunduğu “Mutluluğun Peşinde” adlı slayt gösterisi 
ile başladı. Bu sunumda öğrenciler Dünya Mutlu-
luk Endeksi ile ilgili bir bilgiyi de paylaştılar. Verilere 
göre, Türkiye mutluluk sıralamasında dünya ülkeleri 
arasında 73. sırada. Eğlenceli olduğu kadar düşün-

dürücü bilgiler de içeren slaytlar izleyenlerin mut-
luluk kavramını sorgulamalarını sağladı.

Slayt gösterisinin ardından, açılış konuşmalarına 
geçildi. Organizasyon komitesi adına Mütercim-
Tercümanlık Bölümü öğretim görevlisi Dr. Özkan 
Çakırlar ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Billur Kaymakçalan’ın keyifle dinlenen konuşmala-
rından sonra, deneme dalında son 5’e giren öğren-
cilere ödüllerini Öğr. Gör. Dr. Bülent Akat, Okutman 
Meral Kızrak ve Öğr. Gör. Yağmur Demir, Çeviri da-
lında son 5’e giren öğrencilerin ödüllerini ise Yrd. 
Doç. Dr. Aslı Göncü, Öğr. Gör. Dr. Barış Alkım ve Öğr. 
Gör. Dr. Bülent İnal verdiler. 

İç Mimarlık Bölümü öğrencisi ve Tiyatro Topluluğu 
Başkanı Serkan Şimşek’in söyleşileri gerçekleştirip 
Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü’nden Do-
ğan Dereağzı’nın kamera çekimlerini, Bilgi İşlem 
Dairesi Müdürlüğü’nden Deha Çaman’ın da monta-
jını yaptığı mutluluk üzerine sorulara ilişkin öğren-
cilerin yanıtlarından oluşan kısa film gösterimi izle-
yenleri oldukça eğlendirdi. Mutluluğu tek sözcükle 
tanımlamalarını isteyen Serkan’a kimisi çikolata, ki-
misi aile, kimisi de tatil diyerek bu kavramın kişiden 
kişiye nasıl değişebileceğini gösterdiler. 

Her iki dalda dereceye giren 5.’lerin ödüllerini Yrd. 
Doç. Dr. Tevfik Ekiz ile Yrd. Doç. Dr. Hande Kaynak, 
4.’lerin ödüllerini ise Doç. Dr. Özlem Uzundemir ile 
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Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kırca verdi. Ardından Dans 
Topluluğunun renkli ve neşeli gösterisi gerçekleş-
tirildi. Dakikalar ilerledikçe salondaki heyecan da 
artıyordu. Sırada 3.lük ödülleri vardı. Deneme dalın-
da 3. olan İzmir Özel Fatih Koleji öğrencisi Ege Wi-
end ile Çeviri dalında 3. olan Çorlu Anadolu Lisesi 
öğrencisi Elif Naz Cihan’a ödüllerini Genel Sekreter 
Vekili Lütfi Önsoy ve Mütercim-Tercümanlık Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Koç verdi.

Çankaya Üniversitesi Öğrenci Topluluklarına ve or-
ganizasyonda görev alan öğrencilere, özverili katkı-
larından dolayı Öğr. Gör. Dr. Özkan Çakırlar ile Araş. 
Gör. Merve Denizci Nazlıgül teşekkür belgelerini, 
Naz Catering Firma Sorumlusu Sibel Karaboğar ise 
2 kişilik sinema biletlerini takdim etti. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Havva 
Rana Karagöz, Edgar Allan Poe’nun şiiri “Annabel 
Lee”nin İngilizcesini, Psikoloji Bölümü öğrencisi 
Murat Can Çetinkaya ise aynı şiirin, en az kendisi 
kadar ünlü ve unutulmaz Melih Cevdet Anday çe-
virisini seslendirdi. Ödül töreninin sunuculuğunu 
da üstlenen Murat Can Çetinkaya, mutluluk üzerine 
Türk şiirinden de örnekler okudu.  

Deneme Dalında 2. olan 75. Yıl Anadolu Lisesi öğ-
rencisi Cansu Elifnaz Fidan ile Çeviri Dalında 2. olan 
Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencisi Eyüp Serdar 
Küçük’e ödüllerini İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Aysu Erden ile İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Doğanay ver-
di. Müzik Topluluğunun dinletisinin ardından sıra 

sabırsızlıkla beklenen 1.lik ödüllerine geldi. Dene-
me Dalında 1. olan TED Kayseri Koleji Vakfı Lisesi 
öğrencisi Ece Nur Yıldız ile Çeviri Dalında 1. olan 
Özel Çınar Koleji öğrencisi İrem Yüm’e ödüllerini 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş ile Dekan Prof. 
Dr. Billur Kaymakçalan verdi. 

Son heyecanlı anlar ise törene katılan tüm öğ-
renciler arasında yapılan bisiklet çekilişi idi. Delta 
Bisiklet’in katkılarıyla Arı Fen Lisesi öğrencisi Onat 
Erdem’e verilen bisiklet ödülünün ardından tören, 
Prof. Dr. Kenan TAŞ’ın kapanış konuşması ile son 
buldu. 

Bu yarışma, lise öğrencilerinin “mutluluk” gibi soyut 
ve göreceli bir kavram üzerine İngilizce düşünce-
lerini anlatmaları ve bu konuda yazılmış felsefi bir 
metni Türkçe’ye aktarma çabalarının yanı sıra, lise 
öğrencilerinin üniversite ortamını gözlemleme ve 
üniversite öğrencileri ve hocalarıyla tanışma olana-
ğı da sağlaması açısından çok verimli olmuştur. 

Yarışmada jüri üyeliği görevini kabul eden tüm 
öğretim elemanlarına teşekkür ederiz. Ayrıca, et-
kinliğin düzenlenmesinde görev alan ve bütün bir 
yıl boyunca toplantılar yaparak hazırlıkları eksiksiz 
tamamlayan, Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden 
Dr. Özkan Çakırlar ile İngiliz Dili ve Edebiya-
tı Bölümü’nden Öğr. Gör. Yağmur Demir’e, Fen-
Edebiyat Fakültesi dekanlık sekreteri Serpil Kılıç, İn-
giliz Dili ve Edebiyatı Bölümü sekreteri Sinem Yavuz 
ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü sekreteri Aydan 
Yolcu’ya çok teşekkür ederiz. 
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Dünyanın ve küreselleşmenin geldiği noktada uluslararasılaşma Üniversitelerimiz açısından 
oldukça önemli. Üniversiteler olarak uluslararası ilişkiler geliştirmek, kendi başına bir hedef 
olmanın ötesinde, Üniversitelerimizin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesinin gelişmesine, 
dolayısıyla da ülkemize yaptıkları katkıyı arttırmalarına olanak sağlayan önemli bir unsurdur.

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA
ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

Bu kapsamda Çankaya Üniversitesi olarak uluslara-
rası iş gücü piyasasında rekabet edebilen, dünyada-
ki gelişmeleri sürekli takip eden, güçlü ve sektörle-
rinde lider gençler yetiştirme hedefiyle uluslararası 
işbirliklerine özel önem vermekteyiz. 

Biz uluslararasılaşmanın iki ayağının olduğuna inanı-
yoruz: ”Internalization Abroad” yani yurtdışına Eras-
mus vs gibi değişim programlarıyla öğrenci, aka-
demisyen ve personel değişimiyle bu kazanımları 
sağlamak, diğeri de “Internalization at Home” yani 
öğrencilerin, akademisyenlerin uluslararası vizyon-
larını ve kültürlerarası becerilerini kendi Üniversite-
nizde yarattığımız uluslararası ortamın katkılarıyla 
geliştirmek. Bunun için özellikle son bir yıl içerisin-
de, ABD üniversiteleriyle ilişkilerin geliştirilmesi yönünde Rektörlüğümüzün güçlü ve kararlı adımları mev-
cut. Bu değişim programları sayesinde, Üniversitemize gelecek misafir öğrencilerle aynı sınıflarda okuyan 
öğrencilerimizin, farklı bakış açılarını görme, anlama ve ileride üniversite yıllarında kurdukları dostluklarla 
yeni iş fırsatları ve işbirliklerine dönüştürme fırsatları bulacaklarını düşünüyoruz. Özellikle İngilizce eğitim 
yapan bir Üniversite olmamızın bu konuda bize sağladığı önemli avantajlar var. Bu kapsamda daha fazla 
sayıda nitelikli uluslararası öğrenciyi Üniversitemize çekmek istiyoruz. İlerleyen dönemde bu hedefimiz 
doğrultusunda işbirliklerini daha da geliştirmek, ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Özellikle sanayi üniversite işbirliğine önem veren ve staj konusunda öğrencilerimize yeni fırsatlar yaratan 
bir üniversite olarak yurdışı staj imkânları konusunda Uluslararası İlişkiler Ofisimizce yürütülen projeler var. 
Daha çok öğrencimize yurtdışında staj yapma olanağı sağlamak, ana hedefimiz. Bu kapsamda elçilikler 
aracılığıyla Avrupa’daki ticaret odaları kapsamında girişimlerimiz devam ediyor.

Önümüzdeki yılların Üniversitemiz açısından uluslararasılaşma açısından çok önemli adımların atılmaya 
devam edileceği yıllar olacağını düşünüyoruz. 
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Avrupa’nın en masal şehirlerinden birine 
“Polonya”ya yolculuk.... İçinde küçük tıpkı masal ki-
taplarındaki gibi evleri olan, yeşili ve mavisiyle insa-
na kucak açan sevimli bir ülke. Bir sabah uyanıyor-
sunuz ve yolculuğunuz sizi bekliyor. Sevdikleriniz-
den bir süre ayrılıyorsunuz. Aradan saatler geçiyor 
ve kendinizi başka bir dünyada buluyorsunuz. Her 
şey ilk andan itibaren alıştığınızdan çok daha farklı 
geliyor. Geçireceğiniz ilk gün masallar diyarından 
bir ülke de olsa, ufak tefek şaşkınlıkları ya da zorluk-
ları beraberinde getirmeyi unutmuyor. Bunlar tatlı 
zorluklar aslında. Farklı bir dil, hiç bilmediğiniz bir 
ülke. Yabancı bir kültür, farklı sorumluluklar, ülkenizi 
temsil edecek olmanız gibi ufak tefek ama etkisi bü-
yük olabilecek zorluklar diyebiliriz. Bence en önem-
lisi farklılığa açılan koca bir kapı olmasıydı. Ben ve 
arkadaşım bu kapıdan geçişi uçağımızdan indikten 
sonra, Varşova’dan Toruń’a giden trene bindiğimiz-
de başlattık. Birkaç saat içinde birçok komik durum-
la karşılaştık. En fenası insanların çoğu İngilizce bil-
miyordu. Derdimizi anlatmamız oldukça güç ve gü-
lünçtü. Trene binmemiz gereken alanda bir türlü ne 

yapmamız gerektiğini anlayamadık. Soruyoruz, ne 
onlar bizi anladı ne de biz onları. Biz diyoruz Konya 
onlar anlıyor Kenya. Neyse ki bir şekilde yapmamız 
gerekenleri yaptık. Biz yeni bir tren bekliyoruz, bir 
de baktık baya nostaljik bir tren bize doğru geliyor. 
Tıpkı eski siyah beyaz filmlerdeki trenlere benziyor-
du. Nihayet trene bindik. Ama bilette vagon numa-
rası yazdığını bilmiyorduk. Bizim vagon numaramız 
23’tü. Biz ise binmişiz 2 numaralı vagona. Ellerimiz-
de bavullar, hatta ben bir ara kapıya sıkıştım bavu-
lumla neyse ki Polonyalılar gerçekten yardımsever 
insanlar. Hemen yardım ettiler. Arkadaşım ve ben 
aynı vagonda farklı kompartmanlara yerleştik. Ya-
nımda bir rahibeyle yolculuk ettim. Birkaç saat bo-
yunca kendimi yalnız hissettim. Ama sanki dillerini 
çok iyi biliyormuşum gibi okuduğu Lehçe kitabı 
okumaya çalıştım. İşte böyle bir başlangıç yaptık. 
Akşam Toruń’a ulaştığımızda arkadaşımın mentoru 
bizi karşıladı. Çünkü benim mentorumun benden 
haberi yoktu. Kalacağımız yere gittik ve odalarımıza 
yerleştik. İlk başlarda her şey güzeldi desem sanırım 
yalan söylemiş olurum. Biraz zorlandım. Çünkü ilk 

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi 
Elçin TÜRKAN Erasmus deneyimini anlattı.
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kez tek başıma kaldım ve tanımadığım bir sürü in-
sanla aynı yeri paylaştım. Tabii zaman geçtikçe her 
şey olması gereken şekilde yerine oturdu. Herkes 
kaynaştı, eğlenceli bol gırgırlı şamatalı günler de 
başladı. Ben en çok Erasmus programının eğlenceli 
olmasını sevdim. Çünkü herkes farklı kültürden ge-
liyordu, herkesin dili, farklı bir rengi vardı. Her biri 
hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Benim 
Erasmus sürecini geçirdiğim yer Polonya’nın küçük 
bir şehriydi ama ben bayıldım. Çünkü kaldığım yer, 
hem sessizliği hem de eğlenceyi bir arada tutuyor-
du. İstediğimde doğasıyla iç içe oldum ya da bit-
meyen festivalleriyle, eğlenceleriyle güzel zaman 
geçirdim. Bu tatlı anların yanı sıra bir de çok tatlı 
bir okulum oldu ‘NICOLAOUS COPERNICUS UNI-
VERSITY’. Farklı bir eğitim sistemini deneyimlemiş 
oldum. Oldukça disiplinli bir okuldu. Erasmus öğ-
rencisi olduğunuz için gerçekten her şeye yabancı 
kalıyorsunuz. Bazen unutup bir anda kendi dillerin-
de dersi devam ettiriyorlar. Hatta birkaç kez ısrarla 
aynı hoca farklı zamanlarda benimle lehçe konuş-
maya çalıştı ve ısrarla benden cevap bekledi. Ama 
bir ay içerisinde okula da alıştım. Erasmus programı 
sadece okul ile eğlence arasında mekik dokunan 
bir süreç değildi. ESN’nin düzenlemiş olduğu sosyal 
sorumluluk projelerine de katıldık. Hastanelerdeki 
çocuk bölümünün duvarlarını boyamak, barınaktan 
köpek alarak beraber zaman geçirmek ya da çocuk 
esirgemedeki çocuklarla oyun oynamak gibi. Aslın-
da Erasmus birkaç sayfaya sığacak tecrübeden çok 
daha fazlasını ifade ediyor. Ben Erasmus süresinde, 
yaklaşık altı ay boyunca, sadece kendimle başlamış 
olduğum yolculuğa birçok kişiyi de dâhil ederek ül-
keme döndüm. Demek istediğim, farklı ülkelerden 
arkadaşlar edindim. Hint, Fransız, İtalyan, Kazak, İs-
panyol, Alman, Rumen ve daha birçok ülke insanı... 
İlk başlarda hepimiz yapbozun birer parçası gibiy-
dik, birbirimizden ayrı duruyorduk ama sonra kül-
türlerimiz birleşti ve ortaya kocaman bir resim çıktı. 
Çok eğlendik, çok güldük ve en önemlisi kısa süre 
içinde çok fazla şey paylaştık. Tabii bu resim oluştu-
ğunda artık Erasmus yolcuğunun sonu da gözük-
meye başladı. Her gün biri ayrıldı aramızdan ve her 
ülkesine dönenin arkasından üzüldük. Ben de ayrı-
lırken ilk kez o an kendimi çok garip hissettim. San-

ki hep yaşadığım şehirden, hep hayatımda olan ar-
kadaşlarımdan ayrılıyormuşum gibi hissettim. Ama 
ne mutlu ki ayrılmadığımı biliyorum. Çünkü hala 
her gün görüştüğüm farklı ülkelerden arkadaşlarım 
var. Ben onları bu sene tekrar ziyaret ettim. Onlar da 
ülkemize geldi. Birbirimizden uzakta da olsak bura-
da kuracağım arkadaşlık bağından çok daha güçlü 
bir bağ oluştu. Bu bir ‘Değişim’ programıydı, öyle de 
oldu. Hem değiştim hem de değiştirdiğimi düşünü-
yorum. ‘Değiştim’ diyebiliyorum çünkü herkes bana 
farklı bir şey kattı, ‘değiştirdim’ diyebiliyorum çünkü 
ben de onlara kişisel olarak farklı bir bakış açısı kat-
tığımı düşünüyorum. Uzun lafın kısası, hem kendi-
mizi hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için 
Erasmus programına katılmalı. Çünkü dünyaya fark-
lı pencerelerden bakmayı onların da sizin pencere-
nizden bakmasını sağlıyorsunuz. Umarım dileyen 
herkes bu süreci yaşar, tecrübe eder... Ben okulu-
ma da böyle bir imkânı bize sağladığı için teşekkür 
ederek sözlerimi sonlandırıyorum. Değişimle kalın.

Elçin TÜRKAN (TINS)

Fen-Edebiyat Fakültesi 
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Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 
2014-2015 sezonu Türkiye Küçük Kız-
lar Basketbol Şampiyonası 26-31 Mayıs 
tarihleri arasında Uşak ilinde düzenlen-
miştir.

Takımımız 31 Mayıs günü final müca-
delesinde İstanbul Üniversitesi’ni 60-
56 mağlup ederek namağlup Şampi-
yon olmuştur.

Takımımız sporcularından Simay Naz 
Öget turnuvanın bireysel ödüllerinde 
En İyi Guard seçilmiştir.

KÜÇÜK KIZ BASKETBOL TAKIMIMIZDAN

BÜYÜK BAŞARI
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2014-2015 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu’nun düzenlediği Üniversitelerarası Spor Müsabakaları’nda 
Çankaya Üniversitesi olarak 13 branşta mücadele ettik. 

2014-2015 ÜNIVERSITELERARASI TURNUVALAR

2014-2015 Üniversitelerarası Bayan Voleybol 2. 
Lig Müsabakaları / Ankara

15 - 20 Aralık 2014 tarihleri arasında üniversiteler 
arası 2. Lig Bayan Voleybol Müsabakaları üniversite-
mizde düzenlenmiştir. Üniversite takımımız 4. olarak 
turnuvayı tamamlamıştır.

2014-2015 Üniversitelerarası Erkek Basketbol 
2. Lig Müsabakaları / Ankara

Türkiye Üniversite sporları federasyonunun düzen-
lediği Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol Turnuvası 
22-26 Aralık 2014 tarihleri arasında üniversitemiz 2 

nolu spor salonunda gerçekleşmiştir. Üniversite ta-
kımımız turnuva BİRİNCİSİ olmuştur.

MMA Şampiyonası 2014 / Ukrayna 

16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Ukrayna’nın Lviv 
şehrinde yapılan W.M.M.A.F (World Mixed Martial 
Arts) Federasyonu’nun düzenlediği Amatör Dünya 
MMA şampiyonasına toplam 23 Ülkeden 300 sporcu 
katıldı. Öğrencilerimizden İbrahim Kaan Mandıroğlu 
MMA Light 78 kg da dünya birincisi olmuştur. Ken-
disini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

2014-2015 Tenis Ünilig Müsabakaları / Antalya

Üniversitelerarası tenis müsabakaları 16-20 Şubat 
2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. 32 
üniversitenin katıldığı turnuvada grup birinciliğini 

ÜNİVERSİTELİLER

SPORLA BULUŞTU
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averaj farkıyla kaybeden bayan takımımız grup ikin-
cisi olmuştur.

2014-2015 Üniversitelerarası Süperlig ve 1. Lig 
müsabakaları / Antalya

Üniversitelerarası Süperlig ve 1. Lig Müsabakaları 
13-17 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. 
40 üniversitenin katıldığı turnuvada süperligde olan 
kız takımımız grup üçüncüsü olarak Süperligde kal-
mayı başarmıştır. 1. Ligde olan erkek takımımız ise 
grubunda 4. olarak 2. lige düşmüştür.

2014-2015 Üniversitelerarası Masa Tenisi Türki-
ye Şampiyonası / Antalya 

19-23 Mart tarihleri arasında üniversitelerarası masa 
tenisi Türkiye şampiyonası Antalya’da gerçekleşmiş-
tir. 76 takımın yarıştığı turnuvada takımımız 50 üni-
versite arasında yer aldı.

2014-2015 Üniversitelerarası Bilek Güreşi Şam-
piyonası / Antalya

2014-2015 Üniversitelerarası Bilek Güreşi Şampiyo-
nası 22-25 Mart 2015 tarihleri arasında 30 üniversi-
tenin katılımıyla Antalya’da gerçekleştirmiştir. Üni-
versitemiz şampiyonada 90 kg sağ ve sol kolda Mu-
zaffer Hayta ve 90 kg üstü sağ ve sol kolda Buğrahan 
Pala ile mücadele etmiştir. 

2014-2015 Üniversitelerarası Bowling Şampi-
yonası / Ankara 

2014-2015 Üniversitelerarası bowling turnuvası 31 
Mart - 02 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzen-
lendi. Toplamda 13 üniversitenin katıldığı turnuvada 
bayan takımımız Türkiye dördüncüsü olmuştur. Er-
kek takımında mücadele eden İbrahim Köken Birey-
sellerde 43 sporcu arasında 8., Kaan Berke Başer ise 
13. olarak turnuvayı tamamlamıştır.

2014-2015 Üniversitelerarası Eskrim Türkiye 
Şampiyonası / Zonguldak
16 - 18 Nisan 2015 tarihleri 
arasında Zonguldak ilimizde 
Üniversiteler Türkiye Şam-
piyonası düzenlenmiştir. 29 
üniversitenin katıldığı tur-
nuvada öğrencilerimizden 
Bahadır Sinan 27 sporcu-
yu geride bırakarak Türkiye 
İKİNCİSİ olmuştur. Öğrenci-
mizi tebrik ediyor başarıları-
nın devamını diliyoruz. 

2014-2015 Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks 
Şampiyonası / Bolu
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16-19 Nisan 2015 tarihleri arasında Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesinde gerçekleşen Türkiye Üniversite-
ler Kick Boks Şampiyonasında öğrencilerimizden Sü-
meyra Seyfeli bayanlar Point Fighting Türkiye BİRİN-
CİSİ olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

2014-2015 Üniversitelerarası Oryantiring Şam-
piyonası / Bolu 

09-11 Nisan 2015 tarihleri arasında Üniversitelerara-
sı Oryantiring Şampiyonası Abant İzzet Baysal üni-
versitesinde gerçekleşmiştir. Üniversitemiz turnuva-
ya bayan ve erkek takımlarımızla katılmıştır.

2014-2015 Üniversitelerarası Türkiye Satranç 
Şampiyonası / Antalya

25-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Üniversitelerara-
sı Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya’da düzenlen-
miştir. 78 üniversitenin katıldığı turnuvada üniversi-
temiz 43. Sırada yer almıştır.

2014-2015 Üniversitelerarası Erkek Voleybol 1. 
Lig Müsabakaları /Aksaray

Üniversitelerarası Voleybol 1. Lig Müsabakaları 26-
27 Nisan 2015 tarihleri arasında Akrasay’da gerçek-
leşti. Toplamda 6 üniversitenin katıldığı turnuvada 
erkek voleybol takımımız mücadele etti.

2014-2015 Üniversitelerarası Bayan Basketbol 
Süperlig Müsabakaları / Isparta

12-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Isparta ilinde düzen-
lenen 2014-2015 sezonu Koçfest Türkiye Üniversite-
ler arası Süper lig Müsabakalarında Bayan Basketbol 
takımımız 5. olmuştur.

2014-2015 Üniversitelerarası Yüzme Şampiyo-
nası / Isparta 

Türkiye Üniversiteler arası Yüzme Şampiyonası 14-
17 Mayıs 2015 tarihleri arasında 69 üniversitenin 
katılımıyla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 
29 Ekim olimpik yüzme havuzunda gerçekleşmiştir. 
Turnuvaya katılan Yüzme takımımız büyük mücade-
le gösterdi. 50 metre sırt yarışında Türkiye 6. sı spor-
cumuz Ödül Akyol olmuştur.
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Birgün - 06.04.2015

Eko Haber - 18.05.2015

Posta - 06.04.2015

Habertürk Ankara - 06.04.2015

Habertürk Ankara - 03.05.2015 (Çankaya Üniversitesi İşletme 2007 Mezunu)

Hürriyet Ankara - 06.06.2015
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Ekonomi - 18.05.2015

Milliyet Ankara - 05.07.2015

Hürriyet Ankara - 02.06.2015 Habertürk Ankara - 20.06.2015 Posta Ankara - 19.08.2015

Çorum Hakimiyet - 06.10.2015
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Milliyet Ek - 06.07.2015Milliyet Ankara - 09.08.2015

Anadolu Manşet - 24.09.2015 9 Eylül İzmir - 24.09.2015
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IB DÜNYA OKULU
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı adaylık sürecini başarıyla tamamlayan

Özel Arı Anadolu Lisesi IB Dünya Okulu olarak yetkilendirilmiştir.

ARI ÖNOKUL - ARI İLKOKULU - ARI ORTAOKULU - ARI ANADOLU LİSESİ - ARI FEN LİSESİ

www.ariokullari.k12.tr/ariokullari /AriOkullari /ariokullari




