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Merhaba;

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Üniversitemizin 20. akademik yılıdır. Türkiye gibi 
kurumsallaşmanın güç ve sıkıntılı olduğu bir ülkede bir vakıf Üniversitesi olarak her yıl 
yükselen başarı grafiğiyle 20. yaşımıza varmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.  

Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu
Çankaya Üniversitesi Rektörü

Üniversitemiz on dokuz yıllık geçmişinde 
önemli başarılar göstermiş, on bini aşkın 
gencimizi mezun ederek ülkemizin ve 
insanlığın hizmetine sunmuştur. Bugün 
beş fakülte, iki yüksekokulda yirmi dört 
bölümü, iki enstitü ve diğer akademik 
birimleriyle birlikte Türk yükseköğrenim 
hayatının önde gelen bir kurumu olmuştur.   

Üniversitemiz giderek yükselen, istikrarlı 
bir akademik performans sergilemektedir. 
Nitekim URAP 2014-2015 yılı sıralama-
sında akademik performansına göre Vakıf 
Üniversiteleri arasında 11. basamakta 
iken URAP 2016 yılı sıralamasında 76 
vakıf üniversitesinden listeye girebilen 35 
vakıf üniversitesi arasında üç basamak 
yükselerek 8. basamağa; bünyesinde tıp 
fakültesi bulunmayan 123 devlet ve vakıf 
üniversitesinden listeye girebilen 58 üni-
versite arasından iki basamak yükselerek 
13. basamaktan 11. basamağa yerleşmiş 
bulunmaktadır. Ayrıca üniversitelerin 
girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına 
göre sıralandığı TÜBİTAK Girişimci ve 
Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 verileri 
de Üniversitemizin sürekli yükselen başarı 
grafiğini doğrulamaktadır. Çankaya Üni-
versitesi, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksinde 2014 yılında 22, 2015 yılında 
20 olan yerini 2016 yılında 2 sıra daha 
yükselterek 18. sıraya yerleşmiştir. Vakıf 
üniversiteleri içinde ise Çankaya Üniver-
sitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi 
2016 yılı verilerine göre 7. sırada yer 
almaktadır. Bu kurumsal başarının teme-
linde Üniversitenin arıyla sembolize edilen 
çalışkan, üretken, görev bilinci yüksek, 
disiplinli ve özverili ruhu bulunmaktadır.

Üniversite olarak hedefimiz 3. nesil bir 
üniversite olmaktır. 2016-2022 Stratejik 
Planımız Üniversitemizin vizyonu arasında 
Üniversite-Sanayi İşbirliği ve teknoloji 
transferi yoluyla bilgisini sanayi ve toplum-
la paylaşmayı misyonu olarak görmekte 
ve ortak ve temel değerleri arasında 

topluma hizmeti ilke olarak belirtmiş 
bulunmaktadır. Bilindiği gibi 3. nesil 
üniversite ürettiği bilgiyi ekonomik değere 
dönüştürebilen ve bu sayede toplumsal 
fayda sağlayan, bulunduğu bölgeden baş-
lamak üzere ülkesel ve global sorunlara 
çözümler arayan, bunun için de kampus 
sınırlarını aşarak toplumla iç içe olan üni-
versitedir. Bu bakımdan Teknoloji Transfer 
Ofisimizin TÜBİTAK destek programı 
kapsamında faaliyetlerine büyük önem 
veriyoruz. Teknoloji Transfer Ofisimizin 
2015 Ocağında sadece beş Üniversiteye 
tanınan TÜBİTAK destek programı kap-
samında yürüttüğü 2015 yılı faaliyetleri 
TÜBİTAK’ça onaylanmış ve programın 
devamına karar verilmiştir. Ayrıca üniver-
sitemiz Ankara Organize Sanayi Bölgesi 
OSTİM’de kurulmakta olan OSTİM Tekno-
park’ın da ortağıdır. Aynı bağlamda, 2016-
2017 akademik yılından itibaren savunma 
sanayii alanında ihtiyaç duyulan nitelikli 
elemanlara üniversitemizde lisansüstü 
eğitim verilmesi amacıyla Teknoloji Trans-
fer Ofisimiz üzerinden Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı ile Rektörlüğümüz arasında 
protokol imzalanmıştır. Bu husus, üniver-
sitemizin sanayi ile işbirliği bakımından 
bilimsel gücünü göstermektedir. 

Uzaktan eğitim ve 3. nesil üniversite 
kavramının önemli bir ayağı olan küresel-
leşme ve bu bağlamda uluslararasılaşma 
üzerinde de çok duruyoruz. 2015-2016 
akademik yılında Amerika Birleşik Dev-
letlerinden New Jersey Rutgers Devlet 
Üniversitesi ile işletme bilimi alanında, 
Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile 
de mühendislik, fen ve edebiyat alanların-
da ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. 
Bu kapsamda Rutgers Üniversitesine dil 
eğitimi için bu yaz yirmi kişilik bir öğrenci 
grubu gönderilmiştir. Yine bu akademik 
yılda Lizbon Üniversitesi ve Fransa Lyon 
Uygulamalı Bilimler Ulusal Enstitüsü ile 
de Erasmus protokolleri imzalanmıştır. 

Küreselleşme ve uluslararasılaşma kap-
samında faaliyetlerimizi daha yoğun bir 
şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz.

Yabancı dil eğitiminde de yeniliklerin 
öncüsüyüz. 2015-2016 akademik yılında 
öğrencilerimizi dil öğreniminin her alanın-
da desteklemek üzere Akademik İngilizce, 
Akademik Yazı ve Konuşma Merkezlerini 
oluşturduk. Birçok üniversitede teorik 
eğitimle yetinilirken öğrencilerimize 47 
adet modern laboratuarda eğitim olanağı 
sunuyoruz. Her biri alanında isim sahibi 
akademisyenlerden oluşan güçlü akade-
mik kadromuzla nitelikli eğitime büyük 
önem veriyoruz.

Öğrencilerimizin eğitim kadar sosyal 
gereksinimlerine de yanıt vermek zorunda 
olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bakımdan 
sosyal amaçlı yatırımlarımıza ağırlık 
veriyoruz. Merkez Kampüsümüzde 2016 
başında hizmete alınan, son derece mo-
dern, sağlıklı, güvenli ve huzurlu olan yurt-
larımızda öğrencilerimizi konuk ediyoruz. 
Modern spor kompleksimiz tamamlanmış 
ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş-
tur. Modern kongre merkezimizde ise 
hızla sona gelinmekte olup bu merkezimizi 
2017 başı itibariyle hizmete sunmayı 
öngörüyoruz.  

Ülkemizin önde gelen bir vakıf yükseköğ-
retim kurumu olmanın gücü ve yirmi yıllık 
kurumsal birikimi ile geleceğe daha emin 
adımlarla yürüyen üniversitemizin top-
lumsal sorumluluğunun bilincinde olarak 
önümüzdeki süreçte öğrencilerimize ve 
ülkemize çok daha büyük hizmetler vere-
ceğinden asla kuşku duymuyoruz.  

Bu duyguyla akademik ve idari persone-
limizden öğrenci ve mezunlarımıza kadar 
Çankaya Üniversitesi ailesinin bireyleri 
olarak herkese sağlıklı, mutlu, başarılı 
günler dilerim.

Hoşça kalın… 
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EĞİTİM PROGRAMLARI
• Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi
• CISCO CCNA Sertifikası Hazırlık Kursu
• Dış Ticaret Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Profesyonel Pazarlama ve Satış Teknikleri Sertifika Programı
• Pazarlama ve Halkla İlişkiler
• Muhasebe ve Finansman
• Öğrenci Danışmanlığı Sertifika Programı
• 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 



Nice yaşlara,

Matematik öğretmeni Sıtkı Alp’in en büyük hayaliydi bir üniversite.

Kendisi gibi öğretmen olan eşi Süheyla Alp ile birlikte 1969’da Arı Dershane-
sini, 1984’te Özel Arı Lisesini, 1985’te Özel Arı İlkokulunu, 1991’de Özel Arı 
Fen Lisesini, 2000 yılında ise Özel Arı Önokulunu öğrencilerin, ailelerin ve Türk 
eğitiminin hizmetine sunmuştu Sıtkı Alp.

Adım adım büyüyen eğitim kurumları zincirinin son bir halkası eksikti. 

Başarılı öğrenciler ödüllendirilmeli, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı, Arı Okul-
larında verilen kaliteli ve çağdaş eğitim hizmeti yükseköğretime taşınmalıydı. 

9 Temmuz 1997’de zincirin son halkası tamamlandı ve adını Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankayasından alan Çankaya 
Üniversitesi bugün 20 yaşında. 

2017’nin önemi çok büyük Çankaya ailesi için. 20. yaşımızı kutlamanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz bu yıl. 2016-2017 akademik yıl açılış töreni ile başlayan 20. 
Yıl kutlamalarımız, 5 Kasım 2017’ye kadar sürecek. 

Gündem dergimizin 58. sayısında da üniversitemizin 20 yıllık geçmişine yol-
culuk yapacağız. Akademik eğitim, burs olanakları, sosyal-kültürel imkânlar, 
alınan başarılarla ilgili birçok haber, yazı ve yorumu okuma imkânı bulabile-
ceksiniz.  

20. yaş heyecanının yanı sıra dergimizin bu sayısında Çankaya Üniversitesin-
de son 6 ayda gerçekleştirilen etkinliklerden, üniversitemizin başarılarına, fa-
külte ve bölümlerin yaptığı çalışmalardan öğrenci topluluklarının etkinliklerine, 
Erasmus kapsamında yurt dışına giden öğrencilerimizin yaşadığı deneyimler-
den mezunlarımızla yapılan röportajlara kadar birçok haberi okuyabileceksiniz.

Aynı zamanda Teknoloji Transfer Ofisinin girişimcilik üzerine yaptığı çalışmalar 
konusunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Geçim ile yapılan 
söyleşi, bir fikri olan ancak bu fikrini nasıl hayata geçireceğini bilemeyen öğ-
rencilerimiz ve mezunlarımıza önemli ufuklar açacak nitelikte. 

Girişimciliği destekleyen üniversitemizin, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite En-
deksi’nde 2016 yılı sıralamasında bir önceki yıla göre 2 basamak yükselmesi 
başarının tesadüf olmadığını gözler önüne seriyor. 

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına dağılan 10 bin mezunu, 9 bin 125 
öğrencisi, akademik ve idari personeliyle geleceğe güvenle bakıyoruz ve 
bakmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Aslı Uyur Öztürk
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20. YIL



BAŞARI DOLU 20 YIL
GURURLUYUZ

Çankaya Üniversitesi 20 yıl önce dünya standartlarında, kaliteli 
bir yükseköğretim hayaliyle kuruldu. Hayatını eğitime adayan 

Arı Dershanesi ve Arı Okulları kurucusu Sıtkı Alp, gençlerin aynı 
değerlere sahip bir üniversitede, bilimsel, sanatsal ve kültürel 

açıdan üst düzey bir eğitim alması hayaliyle yola çıktı. Öğrencisi, 
mezunu, akademik ve idari personeliyle birçok başarıya imza atan 

üniversitemiz, gençlerin bilgi ve becerilerini güçlendirerek onları 
geleceğe hazırlamaya devam ediyor.  

GÜNDEM  /  9  

20. YIL



Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından 9 Temmuz 
1997’de Balgat’ta, bugünkü Arı Okullarının karşısında bulunan 
binada faaliyetlerine başladı. Üniversitenin açılışı ise 5 Kasım 1997’de 
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından gerçekleştirildi. 
Üniversitenin ilk rektörlük cübbesini Orta Doğu ve Üniversitesinde Eğitim 
Fakültesi Dekanlığı yapan ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Kurucu 
Rektörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Kemal Güçlüol giydi. 

İlk yıl 650 öğrenci kayıt yaptırdı 

Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim hedefini esas alan Çankaya 
Üniversitesi, Balgat Kampüs’te Hukuk, Fen-Edebiyat, Mühendislik, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile 1 meslek yüksekokulu, 2 enstitü 
ve 4 araştırma merkezi ile öğrenim vermeye başladı. Kuruluşunun ilk 
akademik döneminde Çankaya Üniversitesinin kapısından 650 öğrenci 
girdi. 

Emin adımlarla büyümesini sürdürdü

Her geçen yıl eğitim kadrosunu güçlendiren, fakülte sayısını 5’e 
çıkaran, öğrenci sayısını artıran Çankaya Üniversitesi, emin adımlarla 
büyümesini sürdürdü ve yeni bir kampüse taşınma ihtiyacı duydu. 
Eskişehir Yolu 29. kilometredeki 156 bin 332 metrekarelik alan, yeni nesil 
üniversite vizyonunun bir parçası olarak Çankaya Üniversitesi tarafından 
kamulaştırılıp satın alındı. Yeni kampüsün temeli, Çankaya Üniversitesinin 
kuruluşunun 10. yılında atıldı. 22 Ekim 2007’de düzenlenen temel atma 
törenine, dönemin TBMM Başkanı Köksal Toptan da katıldı. Eğitim 
neferi Sıtkı Alp, Köksal Toptan ile birlikte butona basarak temele ilk 
harcı atmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadı. Mimari projesi, 
ödüllü mimarlar Coşkun ve Emre Erkal tarafından hazırlanan Merkez 
Kampüs’ün inşaatı 3 yılda tamamlandı. Yeni kampüs, 2011-2012 
Akademik Yılı’nda kapılarını öğrencilere açtı. Kampüsün açılış töreni ise 
dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TBMM Eski Başkanı Köksal 
Toptan’ın katılımıyla 14 Aralık 2012’de gerçekleştirildi.

Donanımlı, yenilikçi 56 laboratuvar

Akademik ve idari kadrosuyla gençlere ışık olan Çankaya Üniversitesi 
bünyesinde, 5 fakülte, 20 bölüm, 2 meslek yüksekokulu, 2 enstitü ile 
çeşitli araştırma ve uygulama merkezleri bulunuyor. Aynı zamanda 
dünya standartlarında, donanımlı, yenilikçi ve teknolojik altyapıya sahip 
56 laboratuvar, akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere bilimsel 
çalışma imkânı sunuyor. 

Öğretim dili İngilizce

Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu hariç öğretim dilinin 
İngilizce olduğu Çankaya Üniversitesinde öğrencilerin İngilizce 
öğrenimlerini kolaylaştıracak merkezler bulunuyor. 

Yurt dışında eğitim 

Küreselleşen dünyada kapılarını uluslararası üniversitelere açan 
Çankaya, çeşitli değişim programlarıyla öğrencilerine yurt dışında eğitim 
olanağı sağlıyor. Erasmus Öğrenci Değişim Programı da bunlardan 
biri. Öğrenciler, Erasmus Programı sayesinde Avrupa Birliği ülkelerinde 
öğrenim görme, staj yapma fırsatı yakalıyor. 

Yurt imkânı sunuluyor

Çankaya Üniversitesi, akademik eğitimin yanı sıra gençlerin sosyal ve 
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kültürel yaşamlarına da önem veriyor. 
Bu doğrultuda öğrenciler, Balgat 
ve Merkez Kampüs’teki donanımlı 
spor salonlarından faydalanabiliyor. 
Üniversite aynı zamanda şehir 
dışından gelen öğrenciler için hem 
Balgat hem de Merkez Kampüs’te 
yurt imkânı sunuyor. Büyümesini 
sürdüren Çankaya Üniversitesi, 
Merkez Kampüs’te bilimsel, kültürel 
ve sanatsal etkinliklerin yapılacağı 
‘Kültür ve Kongre Merkezi’nin inşaat 
çalışmasını da sürdürüyor.

Sosyal yaşam önemseniyor

Çankaya Üniversitesi, öğrencilerin 
sosyal yaşama aktif katılımlarını 
önemsiyor. Üniversite bünyesinde 
birçok öğrenci topluluğu bulunuyor. 
Topluluklar, doğa sporlarından film ve 
fotoğrafçılığa, capoeiradan çeviriye, 
elektronik tasarımdan 

dansa, müzikten edebiyata, hukuktan 
mimarlığa, inşaattan kişisel gelişime, 
sualtından tiyatroya, uygulamalı 
matematik ve bilgisayardan yazılıma 
kadar birçok alanda etkinlik düzenliyor.

Kimler gelmedi ki…

Kuruluşundan bu yana birçok ulusal 
ve uluslararası bilimsel, kültürel 
etkinlikler gerçekleştirilen üniversite, 
hem Türkiye’den hem dünyanın dört 
bir yanından bilim insanlarını ağırladı. 
Benzer şekilde, pek çok bürokrat, 
gazeteci, sporcu, edebiyatçı, sanatçı, 
bilim insanı, hukukçu, iş adamı, 
sivil toplum örgütü temsilcisi de 
üniversitede öğrencilerle buluştu. 
20 yılda kimler misafir edilmedi ki... 
Süleyman Demirel, Ahmet Necdet 
Sezer, Abdullah Gül, Bülent Ecevit, 
Rauf Denktaş, İlber Ortaylı, Nasuh 

Mahruki, Süheyl ve Behzat 
Uygur, Turgut Özakman, Hulki 
Cevizoğlu, Rıdvan Dilmen, 
Metin Akpınar, Meltem Arıkan, 
Erendiz Atasü bu isimlerden 
sadece bazıları.

Mezunlarla gurur duyuluyor 

Çankaya Üniversitesi, 20 
yılda yetiştirdiği on bin 
mezunuyla sonsuz gurur 
duyuyor. ASELSAN, İçişleri 
Bakanlığı, TRT, TÜBİTAK, 
HAVELSAN, MAN, İnnova, 
Facebook gibi hem ulusal 
hem uluslararası şirketlerde 

çalışan mezunlarımız, üniversitemizin 
göğsünü kabartıyor.

Başarılarıyla göz dolduruyor 

Eğitim-öğretim kalitesi sürekli yükselen 
Çankaya Üniversitesi, 

• URAP 2014 Sıralaması’nda 
Matematik alanında Türkiye 1.’si,

• URAP 2015 Alan Sıralaması’nda 
İşletme, Pazarlama, Bankacılık 
ve Finans ile Uluslararası Ticaret 
alanlarında tüm devlet ve vakıf 
üniversiteleri arasında Türkiye 1.’si, 
Dünya 370.’si,

• URAP 2016 Vakıf Üniversiteleri 
Genel Sıralaması’nda 8. sırada,  

• Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi’nde ilk 18’de yer alarak,

• Yaygın Erasmus+ öğrenci değişim 
programlarına Amerika’daki 
üniversiteleri de ekleyerek, 

• Üniversite-sanayi işbirliğinin 
gelişmesine öncülük ederek 
ülkemizin ilerlemesine ve 
kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.

Çankaya Üniversitesi, hâlihazırda 
eğitim gören 9125 öğrencisi, 
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına 
dağılan on bin mezunu, akademik-idari 
personeliyle kuruluşunun 20. yılında 
geleceğe güvenle bakan, birbiriyle 
iletişimi sımsıkı kocaman bir aile!

Çok Yaşa Çankaya Üniversitesi!
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YENI DÖNEME
‘MERHABA’

Çankaya Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreni, 28 Eylül 
Çarşamba günü Balgat Kampüs Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
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Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Çankaya 
Üniversitesi, yeni döneme ‘merhaba’ 
dedi. 2016-2017 Akademik Yılı Açılış 
Töreni 28 Eylül Çarşamba günü Balgat 
Kampüs’te düzenlendi. Açılış töreni 
“20 Yılın Görsel Belleği” sergisi ile 
başladı. Üniversitenin kuruluşundan 
bugüne kadar çekilmiş olan tarihi 
nitelikteki fotoğrafların yer aldığı sergiyi 
izleyenler kısa bir nostalji yaşadı. 9. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 
eski Başbakan Bülent Ecevit ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucusu 
Rauf Denktaş’ın yer aldığı fotoğraflar, 
üniversite tarihine ışık tuttu. 

İlk ders Akbulut’tan

Serginin ardından Konferans 
Salonu’nda düzenlenen törende 
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu kısa bir 
konuşma yaptı. Üniversitenin ilk açılış 
dersini ise ODTÜ eski Rektörü, URAP 
Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut verdi. 
Akbulut, “Sümer Kâtip Okullarından 
Üniversite Eğitimine” başlıklı 
konuşmasında yazının bulunmasından 
günümüze kadar geçen sürede 
yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi. 

10. yılını dolduran personele plaket

Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Sıtkı Alp ise üniversiteye yeni 
kayıt yaptıran öğrencilere ‘hoş geldiniz’ 
dedikten sonra başarı dileğinde 
bulundu. Alp, gençlere, akademik 
eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mezun 
olmaları önerisinde bulundu. Açılış 
töreninde jazz eserlerinden oluşan kısa 
bir dinleti de sunuldu. Ayrıca 10. yılını 
dolduran akademik ve idari personele 
plaket verildi. 
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ÇANKAYA 
ÜNIVERSITESINE
HOŞ GELDİNİZ
Çankaya Üniversitesi Tanıtım ve Kurumsal 
İlişkiler Müdürlüğü ile Kariyer Planlama ve 
Kültür İşleri Müdürlüğü, hazırlık ve birinci sınıf 
öğrencilerinin üniversiteye uyum sürecini 
hızlandırmak amacıyla “Çankaya Üniversitesine 
Hoş Geldiniz” partisi düzenledi. 11 Ekim’de 
Merkez Kampüs Çim Alan’da, 13 Ekim Balgat 
Kampüs Öğrenci İşleri Girişi’nde gerçekleştirilen 
ve şenlik havasında geçen etkinlikte gençler 
müzik dinleme fırsatı buldu. 

Dans gösterisi yapıldı 

Etkinlikte stant açan öğrenci topluluğu 
üyeleri, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 
Aynı zamanda Halk Dansları Topluluğu 
üyeleri, zeybekten horona, damat 
halayından çiftetelliye kadar yöresel 
oyunlardan örnekler sergiledi. Dans 
Topluluğu üyeleri de modern dans 
gösterileriyle büyük ilgi topladı. Dart 
yarışı yapan gençler birinci olabilmek 
için hedefi tam ortadan vurmaya 
çalıştı. Çimlerde oturan gençler 
birbirleriyle sohbet ederek güzel anlar 
yaşadı. 
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ANKARA’DA
ÖĞRENCİ OLMAK
Bu sayıda farklı bölümlerde okuyan öğrencilerimizle yaptığımız 
röportajda onlara şu soruyu yönelttik: Röportajlar: 

Bahar Gündüz (MCS-4)
Sevda Gülce Ekmen (PSI-4)
Mert Rıza Öncül (BAI-2)

Ankara’da öğrenci olmak nasıl bir duygu, olumlu ve olumsuz 
yönleri sizin için neler?

Sena Nur Varol (BAI - 1)

Ankara’da öğrenci olmak güzel çünkü ailem var, evim var, sıcak çorbam var. Aslında bu 
olumsuz da bir durum. Çünkü ailemden uzak başka bir şehirde eğitim görseydim kendi 
ayaklarımın üstünde durabilirdim. Ama burada aileme bağlıyım.

Teoman Berk Doğramacı (CE - 2)

Sosyal açıdan değerlendirirsem geldiğim yere göre daha kalabalık ve eğlenceli bir şehir 
Ankara. İmkânları açısından güzel bir şehir. Olumsuz yanları ise çok fazla trafik, gürültü ve 
karmaşa var. Bir de patlayan bombalar ve terör olayları var tabii. 

Melike Ercan (PSI -  4)

Ankara’da öğrenci olmak güzel bir duygu. Her açıdan olumlu yönleri var. Kendinizi 
geliştirebiliyorsunuz. Başkent olmanın getirdiği ayrıcalıklar var. Pek olumsuz bir yönünün 
olduğunu düşünmüyorum.

Enes Saygı (MSE - 4)

Ankara’da öğrenci olmanın birçok avantajı var. Özellikle büyük bir şehir olduğu için her türlü 
fırsattan yararlanabiliyoruz. Ancak trafikte çok sıkıntı yaşıyoruz. Yüzölçüm olarak büyük 
olduğu için yolda uzun zaman harcıyoruz.

Semin Koçak (PSI - 4)

Büyük bir şehir olması iş bulmak ve kendini geliştirmek açısından avantaj sağlıyor. Diğer 
taraftan ise çok kalabalık ve kalabalığın getirdiği ciddi bir rekabet ortamı var. Sosyal açıdan 
ise herhangi bir olumsuz yönü olduğunu düşünmüyorum.
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Eren Armutçuoğlu (CE - 3)

Ankara memur şehri. Bu nedenle bu kentte öğrenci olmanın aslında pek bir duygusu yok. 
Ankara’da yaşamanın olumlu yanı, rahat ulaşım ve düzenli bir hayat. Olumsuz olarak ise 
durağan bir şehir.

Gözde Metin (IE - 4)

Başkent’te öğrenci olmak hem iyi hem de kötü bir duygu. Arkadaşlarımızla vakit 
geçirebileceğimiz kafeler çok. Gezmek için birçok yer var. Bunlar olumlu yönleri. Olumsuz 
yanı ise monoton bir şehir olması.

Şafak Tan Küçükzeytin (CE - 1)

Ankara’da öğrenci olmak güzel bir duygu. Arkadaşın varsa her yer zaten güzeldir. Olumsuz 
bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Ulaşım vs. benim için hiç sorun değil. 

Melike Nur Gürleyik (EEE - 1)

Bu şehirde öğrenci olmanın olumlu ve olumsuz yönleri var. Ailemin yanımda olması, büyük 
şehrin getirdiği sosyal imkânlar, kapsamlı, büyük, güzel okullara sahip olması olumlu 
yanlarından birkaçı. Olumsuz yanı ise Ankara’yı tehlikeli bir şehir olarak görüyorum.

Şevval Özmen (BAF - 1)

Güzel bir duygu çünkü ailemin yanındayım. Şehir dışında olmak yorucu. Burada ailemin 
yanında olduğum için daha rahatım. Olumsuz olarak ise çok fazla dışarı çıkamıyorum. Direkt 
okuldan eve gidiyorum çünkü kapalı bir şehir.

Yiğit Koç (ME - 1)

Ankara’yı seviyorum, başkent oluşundan dolayı her şeyi güzel. Bir öğrenci olarak olumsuz 
yanı yok. Benim için sadece tek olumsuz yanı denizin olmayışı.

Berk Baran Akyol (ME - 1)

Başkent’te öğrenci olmak güzel bir duygu. Eğitim sisteminden memnunum. İyi üniversiteler 
var, öğrenci olarak olanaklarımız fazla, sosyal açıdan kendimizi geliştirebileceğimiz 
topluluklar var. Bu nedenlerle burada olmak güzel.
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Beril Büke Divatyalı (ECE - 1)

Ben Ankara’da olmayı seviyorum çünkü burada doğdum, ailem burada, bir sürü arkadaşım 
var. Ankara’da yaşamanın birçok artısı var. Bu kentin havasını seviyorum, bildiğim tanıdığım 
bir şehir. Olumsuz yönü ise her büyük şehirde olduğu gibi trafik sorunu yaşıyoruz. Mesela 
ben antrenmana gidiyorum ancak okuldan çıkıp yetişmem zor oluyor. Bunun dışında 
İstanbul kadar gezilecek yer yok. Ayrıca okul biraz uzak.

Altuğ Güzelocak (IE - 4)

Ankara büyük bir şehir ve özellikle eğitim açısından iyi bir şehirde öğrenciyiz. Ankara’da 
sosyal imkânlar kısıtlı, yapılacak aktivite yok, gidilecek yer yok. Bunlar bu kentin olumsuz 
yönleri. 

Burcu Sever (EEE - 1)

Ailem, arkadaş çevrem burada. Bildiğim bir şehirde üniversite eğitimi almanın avantajlarını 
yaşıyorum. Evim okula uzak olduğu için ulaşım sorunu yaşıyorum. Okulumuzun servis 
imkânı var. Bu güzel bir uygulama. Ama başka bir yere gitmek isteğimde ulaşım sıkıntısı 
yaşıyorum.

Ezgi Edemen (BAF - 2)

İstanbulla kıyaslarsak Ankara, trafik açısından sakin bir şehir. Aynı zamanda daha güvenilir. 
Kalabalık şehirde kötü şeyler daha çok oluyor. Bir de fiyatlar İstanbul’a göre daha uygun. 
Olumsuz yönü ise Ankara’da denizin olmaması. Bazen deniz havası almak istiyorsun ama 
olmuyor. Ankara, sosyal aktivite açısından da sıkıntılı. Mesela Kıbrıs, Mersin, İzmir’de değişik 
aktivitelere katılma imkânınız var. Ancak Ankara’da bu söz konusu değil. 

Büşra Şahinal (IE - 2)

Ankara, tam bir öğrenci şehri. Burada olmak gerçekten güzel bir duygu. Gidilecek yerler 
çok. Üniversiteleri, kampüsleri beğeniyorum. Özellikle Çankaya Üniversitesi çok güzel. 
Okulun şehre uzaklığı ve trafiğini ise olumsuz olarak sayabilirim. Aslında trafikten çok 
belediyenin yaptığı bitmeyen yol çalışması büyük sorun. 

Yılmaz Kaan Aktuğ (PSY - 3)

Başkent’te öğrenci olmak güzel bir duygu. Aslında başka bir şehirde öğrenci olmadığım için 
tam olarak nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorum. Ama ben burada çok mutluyum. Ankara’da 
arkadaşlık ilişkileri güçlü. Tek kötü yanı ise Ankara’nın kışının sert geçmesi, Bu konuda biraz 
muzdaribim.

Batuhan Tazegül (IE - 1)

Türkiye’nin merkezi Ankara. Üniversite yaşantısı açısından gayet renkli bir şehir. Ancak daha 
aktif, daha eğlenceli bir öğrenci hayatı istiyorsak Başkent diğer büyük şehirlere göre gri bir 
şehir. Bütün büyük şehirlerde olduğu gibi Ankara’nın da en büyük dezavantajı ulaşım.
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Gizem Açıkalın (PSI - 3)

Bence Ankara tam olarak okunacak bir şehir. Zaten insanlar genelde Ankara’ya okumaya 
geliyor. Başkent’te çok sayıda devlet ve özel üniversitesi var. Üniversite kalitesi açısından 
Ankara’da öğrenci olmak güzel bir şey. Olumsuz yanı ise İstanbul’daki gibi sosyal hayatın 
olmaması.

Pelin Ayter Kalaycıoğlu (ELL - 1)

Bir öğrenci olarak Başkent’te olmayı doyurucu buluyorum. Kültürel etkinlikler, faaliyetler 
Ankara’da çok. Tarihi mekanlar ise beni oldukça tatmin ediyor. Metropollerin hepsinde en 
büyük sorun trafik. Ankara’da da trafikle boğuşmak, her gün şehir karmaşasını çekmek bu 
kentin olumsuz yönlerinden biri. Eğitim gördüğümüz kampüse gelebilmek için 45 dakika 
zaman harcıyoruz.

Nihan Nur Aydın (CENG - 1)

Ailemle birlikte yaşıyorum, evim burada. Temel ihtiyaçlarım karşılandığı için derslere ve 
sosyal hayata daha çok vakit ayırabiliyorum. Ancak ailemle yaşadığım için bazı konularda da 
sıkıntı yaşayabiliyorum. 

Hüseyin Basri Çerçi (MSE -4)

Başka bir şehre eğitim için gitmedim. Hep Ankara’da kaldığım için Ankara’da öğrenci olmak 
bana değişik gelmiyor. Bir öğrenci için Ankara’nın iyi yanı büyük bir şehir olması. İstediğimiz 
her şeye ulaşabilmemiz. Bilgiyi elde etme konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ankara’nın en 
büyük sıkıntısı ise ulaşım. Toplu taşıma araçlarının yetersizliği veya saatlerin uygunsuzluğu 
ulaşımı daha da zorlaştırıyor.

Büşra Şanal (FTP - 1)

Ben ailemle yaşıyorum. Bu nedenle Ankara’da bir okulu tercih ettim. Büyük bir şehir olduğu 
ve geniş imkânları nedeniyle Ankara’da mutluyum. Olumsuz yanı burada doğup büyüdüğüm 
için bana ekstra bir şey katmaması.

Özge Ağlamaz (IE - 3)

Başkent’te öğrenci olmak deyince arkadaşlarımla yaptığım aktivitelerden bahsedebilirim. 
Arkadaşlarımla vakit geçirmek güzel. Mesleki gelişim açısından konferansları, etkinlikleri 
takip etmek istiyoruz. Ancak endüstri sektörüne yönelik konferanslar, paneller genellikle 
İstanbul’da oluyor. Bu nedenle Ankara’da öğrenci olmak benim için çok da güzel bir duygu 
değil.

Vahdettin Miraç Tanrıkurt (PSI - 4)

Ankara’da olmak benim için avantajlı. Çünkü ben burada doğup büyüdüm, ailem de burada. 
Başkent büyük bir şehir ve burada birçok olanağa sahibiz. Bu kentin bana göre olumsuz bir 
yanı yok.
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İşletme Bölümü’nden 2011 yılında şeref öğrencisi olarak mezun olan 
Gülizar Aladağ, 2012 yılında Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde çift anadal programını bitirdi. Mezunumuz, 2015 yılında 
Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi 
Yüksek Lisans Programı’ndan da mezun oldu. 2011 yılında Karba 
Otomotiv’de Kalite Mühendisi olarak çalışmaya başlayan mezunumuz, 
2013’ten itibaren Karba Otomotiv Şirketinde Kalite Müdürü olarak görev 
yapıyor.

Gülizar Aladağ (MAN ‘11, IE ‘12)

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün ilk mezunlarından olan Şahika 
Korkmaz, ABD’deki The Ohio State Üniversitesi Endüstri ve Sistem 
Mühendisliği Bölümü’nden 2003 yılında yüksek lisans, 2007 yılında 
doktora derecelerini aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretimi 
sırasında aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışan Korkmaz, 
2009-2014 yılları arasında San Jose State Üniversitesinde misafir öğretim 
üyesi olarak ders verdi. Mezunumuz, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 
2008-2012 yılları arasında insan faktörleri ve ergonomi danışmanlığı 
yapan Chevron firmasında 2013’ten beri İnsan Faktörleri ve Ergonomi 
Takım Lideri ve Uzman Danışman olarak çalışıyor. 

Şahika Korkmaz (IE ‘01)

İnşaat Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarından Kadir Can Erkmen, 2016 
yılında da Makine Müdendisliği çift anadal programını bitirdi. Orta Doğu 

Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam eden Erkmen, 
halen Çankaya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma 

Görevlisi olarak çalışıyor. 

Kadir Can Erkmen (CE ‘15, ME ‘16)

Mezunlarımızdan
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BIR BAŞARI
ÖYKÜSÜ
Hiçbir şey için ‘mümkün değil’ 
demeyin, yeter ki isteyin.

Çankaya Üniversitesi  
Matematik-Bilgisayar Bölümü 
mezunlarımızdan Demet Yalman 
Özen ile Mustafa Özen, başarı dolu 
eğitim ve kariyer hayatlarını anlattı.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 

Biz, Çankaya Üniversitesine 2009 yılında kaydolduk. 
Üniversitenin hazırlık sınıfındayken tanıştık ve arkadaşlığımız 
başladı. Matematik-Bilgisayar Bölümü’ndeydik ve birbirimize 
destek olarak eğitimimizi tamamladık. Üniversite bittikten sonra, 
ABD’ye yüksek lisans eğitimi için gittik. Yüksek lisanstan sonra 
Türkiye’ye döndük ve evlendik. Şimdi ise ABD’de doktora 
eğitimimize devam ediyoruz.

Türkiye’de başarılı bir eğitim ve kariyer hayatından sonra 
ABD’ye gittiniz. Bize bu süreci anlatır mısınız?

Demet: ABD’de yüksek lisans yapmak, çocukluğumdan 
beri hayalini kurduğum bir şeydi. Bölümümü ikincilikle 
tamamladıktan sonra, başvuruma olumlu yanıt aldığım Georgia 
Southern Üniversitesi Matematik Bölümü’nde eğitimime 
başladım. Normal şartlarda iki yılda bitmesi beklenen tezli 
programı, bir yılda tamamlayarak ülkeme döndüm. Boğaziçi 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde başladığım 
doktora eğitimini bırakarak tekrar ABD’ye geldim. Şu an New 
Jersey Institute of Technology’de, Bilgisayar Bilimi alanında 
doktora yapıyorum. Eğitimimin ilk senesindeyim.

Mustafa: ABD’den alacağımız yüksek lisans derecesinin 
geleceğimizi ne kadar çok etkileyeceğini biliyorduk. Bu 
yüzden Türkiye’de eğitimimizin son bir buçuk yılını bu amaca 
odaklanarak geçirdik. Üniversite birinciliği ile lisansımı 
tamamladıktan sonra, Georgia Southern Üniversitesi Matematik 
Bölümü’nden de kabul alınca hedefimizi gerçekleştirmiş 
olduk. Tabii bu süreçte bize yol gösteren hocalarımızın desteği 
olmadan bunu başaramazdık.

Daha yolun başındasınız, bazı kurumlarda deneyim 
kazandınız. Çalıştığınız kurumlardaki tecrübeleriniz size 
neler kattı?

Demet: Yüksek lisansım boyunca, Matematik Bölümü’nde 
Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. Kısa sürede, hem öğrenciliği 
hem de akademik hayatı tanıma fırsatı buldum. Geleceğe dair 
planlarımı kesinleştirmemde çok büyük katkı sağladı ve beni 
akademisyenliğe yöneltti.

Mustafa: Ben de yüksek lisans eğitimim boyunca Matematik 
Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. Benim için 
çok önemli bir tecrübeydi. Akademik hayatı tanıdım; ancak 
geleceğime yön vermek için endüstriyi de tanımam gerektiğine 
inanıyordum. Bu yüzden Türkiye’ye döndüğümüzde, Boğaziçi 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı’na ek 
olarak Vodafone Türkiye bünyesinde Network Mühendisi olarak 
çalışmaya başladım. Orada da sektörü tanıma fırsatım oldu. 
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Böylece her iki ortamı da bilerek 
geleceğime yön vermem daha kolay 
oldu.  

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

Demet: Matematik-Bilgisayar 
Bölümü, üniversite başvurularımdaki 
ilk tercihimdi. Bölüme başladıktan 
bir yıl sonra, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nde çift anadal programına 
kaydoldum. Matematik ve bilgisayar, 
kesinlikle birbirinden ayrı alanlar 
değil. Eğer iyi bir matematikçiyseniz, 
bilgisayar ile ilgili alanlara yönelmek, 
sizin için zor olmayacaktır. Çankaya 
Üniversitesi Matematik-Bilgisayar 
Bölümü bünyesindeki kaliteli 
hocalardan kaliteli bir eğitim aldım. 
Buna ek olarak, her iki alanı birden 
barındıran bir bölümden mezun olmak, 
bana sonraki aşamalarda birden fazla 
seçenek sundu.   

Mustafa: Matematik-Bilgisayar 
Bölümü tercih listemin en üst 
sıralarındaydı. Çok yönlü bir program 
olduğunu biliyordum. Birinci yılın 

sonunda Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Bölümü’nde çift 
anadal programına başladım. Kendi 
bölümümde aldığım kaliteli eğitim 
sayesinde çift anadal programını da 
rahat bir şekilde tamamladım. ABD’de 
yüksek lisans programına kabul 
edildiğimizde, başlarda tedirgindim 
açıkçası. Kendi kendime “Orası 
için yeterli miyim?” diye sorduğum 
zamanlar oldu. Ancak, programa 
başladıktan sonra, ne kadar güçlü bir 
temele sahip olduğumuzu gördüm. 
Herkesin iki, iki buçuk yılda bitirdiği 
yüksek lisans programını, bir yılda 
başarılı bir tez ve makalelerle bitirdik. 
Tabii ki buna, Matematik-Bilgisayar 
Bölümü’nde aldığımız eğitim çok 
yardımcı oldu.      

Biraz da bize ADB’deki çalışma 
ortamınızdan bahseder misiniz? 
Beklentilerinizi karşılıyor mu?

Demet: Şu an New Jersey 
Teknoloji Enstitüsü’nde, Computer 
Science Doktora Programı’nın 
henüz ilk senesindeyim, yani ders 
dönemindeyim. Üniversitenin 
bünyesinde bulunan Siber Güvenlik 
Araştırma Merkezi’nde Araştırma 
Görevlisiyim. Bize sunulan imkânlar, 
beklentilerimizi karşılıyor ve 
araştırmalarımızı yeterli derecede 
destekliyor.

Mustafa: Ben de aynı şekilde 
NJIT Electrical Engineering 
Doktora Programı’nda henüz ders 
dönemindeyim. Aynı zamanda 
Wireless Information Processing 
Research Center’da Araştırma 
Görevlisi olarak çalışmalarıma 
devam ediyorum. Burada, lisans 
öğrencisinden doktora öğrencisine, 
tüm bölüm hocalarına kadar herkes 
‘araştırma’ odaklı çalışıyor. Bu yüzden 
araştırmalar için çok fazla yatırım 
yapılıyor. Bu kadarını beklemiyordum 
açıkçası. Bu nedenle beklentilerimi 
fazlasıyla karşılıyor.  

Gelecekte Türkiye’ye dönme 
planlarınız var mı? Çalışmalarınızı 
hangi alanda sürdürüyorsunuz?

Demet: Araştırma Görevlisi olarak, 
siber güvenlik alanında bir projede 
görev almaktayım. Şu an için 
Türkiye’ye dönme planımız yok; ancak 
zaman ne gösterir, bilemeyiz. Doktora 
bittikten sonra kararını verebileceğimiz 
bir durum bu.

Mustafa: Ben, Neural Network 
alanında çalışmalarıma devam 
ediyorum. Türkiye’ye dönme 
durumumuz doktora eğitimimizi 
tamamladıktan sonra belli olacak. 
Şu an sadece buradaki eğitimimize 
odaklanmış durumdayız.

Son olarak, sizi örnek alacak 
öğrencilerimize neler söylemek 
istersiniz?

Demet: Her şeyden önce sevdikleri 
işi yapmalarını, bulundukları yerden 
maksimum fayda ile çıkmalarını ve 
hayallerini gerçekleştirmek için çaba 
göstermelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir 
şey için ‘mümkün değil’ demeyin, yeter 
ki isteyin ve deneyin. 

Mustafa: Demet’in söylediklerine 
ek olarak benim de arkadaşlarıma 
tavsiyem, bulunduğunuz yeri 
küçümsemeyin. Her zaman en iyisi 
için çabalayın. Mutlaka emeklerinizin 
karşılığını alacaksınız. ABD’de yüksek 
lisans, doktora konusunda soruları 
olan arkadaşlarımız varsa bizimle 
iletişime geçebilirler. Elimizden 
geldiğince seve seve yardımcı oluruz. 

Çankaya Üniversitesi 
Matematik-Bilgisayar 
Bölümü’nde aldığımız 
eğitim, ABD’de yüksek 
lisans yaparken bize çok 
yardımcı oldu. 

Her şeyden önce 
sevdiğiniz işi yapın, 
bulunduğunuz yerden 
maksimum fayda ile 
çıkın ve hayallerinizi 
gerçekleştirmek için çaba 
gösterin.
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SAVUNMA SANAYINE 
ARAŞTIRMACI 
YETİŞTİRİLECEK

Çankaya Üniversitesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve sektörün 
önde gelen şirketleri ‘Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme 
Programına’ (SAYP) imza attı. SAYP programıyla, savunma sanayisi 
şirketleri ve üniversiteler arasında bilgi transferi sistematik hale 
getirilecek. Bu alanda hazırlanacak lisansüstü tezlerinin, şirketlerin 
Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik olması hedefleniyor. 

İmzalar atıldı 

Merkez Kampüs Kırmızı Salon’da 
düzenlenen işbirliği protokol 
törenine, Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hamdi 
Mollamahmutoğlu, Savunma Sanayii 
Müsteşar Yardımcısı Celal Sami 
Tüfekçi, ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı İsmet Atalar, HAVELSAN 
Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Sartuk Karasoy, BİTES Savunma Genel 
Müdürü Uğur Coşkun, ANOVA Kurucusu 
Simülasyon Direktörü Emre Öztürk, 
NUROL Makine Genel Müdür Yardımcısı 
Şenol Şahin, TUSAŞ Ortak Hizmetler Grup 
Başkanı Bekir Ata Yılmaz katıldı. Tüm 
işbirlikçi firmaların yöneticileri programla ilgili 
bilgi vererek SAYP protokolünü imzaladı. 
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“Savunma sanayii hayati bir alan. 
Ülkemizin savunmasının ne kadar 
önemli olduğunun farkındayız” 

Açılış konuşması yapan Çankaya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hamdi Mollamahmutoğlu, savunma 
sanayisinde çalışanların Türkiye’ye çok 
büyük hizmet verdiklerini anlatarak, 
“Savunma sanayi hayati bir alan. 
Ülkemizin savunmasının ne kadar 
önemli olduğunun farkındayız. Yüksek 
teknoloji gerektiren helikopter, uçak 
sanayi alanında önemli gelişmeler 
yaşanıyor. Bundan gurur duyuyorum. 
Çankaya Üniversitesi akademik olarak 
bu projeyi taşıyacak bir güce sahip. Bu 
bizim için sadece akademik bir olay 
değil. Bunu ulusal bir mesele olarak 
görüyoruz. Bütün gücümüzle savunma 
alanına destek vereceğiz” dedi.

SSM Müsteşar Yardımcısı Celal 
Sami Tüfekçi, üniversitelere büyük 
önem verdiklerine dikkat çekerek 
şöyle konuştu: “Birçok hayalimiz var. 
Uçak, helikopter yapıyoruz, yapmaya 
çalışıyoruz; fakat bunlar sadece para 
yatırmakla, tesisler açmakla olmuyor. 
Sizler ve sizlerin yerine gelecek olan 
gençler, sistematik bir insan kaynağı 
yetiştirme sürecinden geçmeli. Onun 
için savunma sanayine araştırmacı 
yetiştirmek olmazsa olmazımız.” 
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Çankaya Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği öğrencileri 
Muhammed Nesib Tekin, Fatma 
Kel ve Aysun Kadıoğlu’nun 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Murat Yılmaz’ın danışmanlığı 
altında sürdürdüğü, Göbekli 
Tepe: Biçimlendirilmiş Hikâye 
Odaklı İnteraktif Sanal Gerçeklik 
Sistemi Projesi ödül aldı.

Bir yıl çalıştılar

Merkez Kampüs’te bulunan 
Sanal Gerçeklik Araştırma 
ve Geliştirme Merkezi’nde 
yaklaşık bir yıldır çalışmalarını 
sürdüren öğrencilerin 
hazırladığı proje, TÜBİTAK 
Bilim İnsanı Destekleme Daire 
Başkanlığı (BİDEB) tarafından 
yürütülen 2242-Üniversite 
Öğrencileri Yazılım Projeleri 
Yarışması finalinde Akıllı 
ve Teknolojik Çözümler 
Kategorisinde ikincilik ödülü 
almaya hak kazandı. 

Üç boyutlu gezilebilecek

Proje sayesinde kişiler Göbekli 
Tepe gezintisini üç boyutlu 
(3B) deneyimleme, kullanıcılara 
klasik rehber gezintisinin yanı 
sıra hikâye odaklı interaktif 
sanal gerçeklik deneyimi 
sunulması hedefleniyor.

Sanal gerçeklik 
teknolojilerinden yararlanılan 
bu çalışma insan-bilgisayar 
etkileşimine dayalı, kültürel 
bilgiye hızlı, kolay ve eğlenceli 
bir biçimde erişebilmek için de 
fırsat sağlıyor.

GÖBEKLI TEPE’YE 
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
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‘Amaç teşvik etmek’

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi ile üniversitelerde girişimcilik 
ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik 
edilmesinin amaçlandığını belirten 
Bakan Özlü, “Bu çalışma, üniversitelerin 
eğitim kalitesine göre sıralandığı bir 
liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya 
koyan bir sıralama değildir” dedi.

Çankaya Üniversitesi, vakıf 
üniversiteleri içinde ise 7. sırada yer 
aldı.

ÇANKAYA ÜNIVERSITESI, 
GIRIŞIMCI VE YENILIKÇI ÜNIVERSITE 
ENDEKSİNDE İLK 18’DE!

Çankaya Üniversitesi, Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksinde 2014 yılında 22, 2015 
yılında 20 olan yerini 2 sıra geliştirerek, 2016’da 
18. sıraya yükseldi. TÜBİTAK tarafından, 
üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik 
performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve 
Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 yılı sıralaması 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 
tarafından TÜBİTAK’ta düzenlenen basın 
toplantısında açıklandı.
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TURGUT ÖNEN’E 
BÜYÜK VEFA

Çankaya Üniversitesinin kuruluş döneminde Hukuk Fakültesi’nin eğitime 
başlamasında büyük emeği geçen, aynı zamanda Çankaya Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Üyesi olan Prof. Dr. Turgut Önen’e büyük bir vefa 
örneği gösterildi. Balgat Kampüs Mavi Salon’da 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nde “Prof. Dr. Turgut Önen’e Armağan Takdim Töreni” düzenlendi. 
Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sıtkı Alp, Prof. Dr. 
Turgut Önen’e, “Bu armağana layık görüldüğünüz için sizi kutluyorum. 
Üniversitemize çok emeğiniz oldu” dedi. Sıtkı Alp, Önen’e plaket ve 
kendisi için hazırlanan kitabı sundu. 

Borçlar hukuku paneli düzenlendi 

Prof. Dr. Turgut Önen’e Takdim Töreni’nin ikinci 
kısmında ise Borçlar Hukuku Meseleleri ile ilgili 
bir panel düzenlendi. Çankaya Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu ‘Hakimin 
Takdir Yetkisi’, Prof. Dr. Cemal Oğuz, ‘Ön Ödemeli 
Satış Sözleşmelerinde Yer Alan Genel İşlem Koşullarının 
Denetimi’, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
Prof. Dr. E. Saba Özmen, ‘Taşınmaza İlişkin Borçlandırıcı 
İşlem Uygulaması’yla ilgili konuşma gerçekleştirdi.
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ARAMIZDAN AYRILIŞININ 
78. YILINDA BÜYÜK ÖNDER 
ATATÜRK ANILDI 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, 
aramızdan ayrılışının 78. yıl dönümünde üniversitemizde törenle 
anıldı. Çelenk sunma takdiminden sonra başlayan tören, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törene, Mütevelli 
Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, 
akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Anma töreninin 
ardından Balgat Kampüs Mavi Salon’da Öğretim Görevlisi Dr. 
Tüzel Atıcı’nın ‘Anılarla Atatürk’ adlı sunumu gerçekleşti.
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‘DÜNYAYI 
TURUNCUYA 
BOYAYIN’ 
MESAJI

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 
Günlük Aktivizm” etkinlikleri kapsamında 
Türkiye’de farkındalık yaratmak amacıyla 
çeşitli faaliyetler düzenlendi. Birleşmiş Milletler 
öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklerde 
Çankaya Üniversitesi de yer aldı. Etkinlikler 
kapsamında Çankaya Üniversitesi Kadın 
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(KADUM) tarafından 28 Kasım 2016 tarihinde 
Merkez Kampüs Konferans Salonu’nda 
“25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü” adlı söyleşi gerçekleşti. 
“Dünyayı Turuncuya Boyayın” girişimi 
çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte  
Dr. Uygar Özesmi (Change.org Doğu Avrupa ve 
Türkiye Müdürü) konuşma yaptı. 

Kampanyalar hakkında bilgi verdi 

Özesmi, change.org’da kadına yönelik 
oluşturulan imza kampanyaları, bunların 
kaç kişi tarafından imzalandığı hakkında 
bilgi verdi. Keyifli söyleşinin ardından 
Özesmi, öğretim elemanlarının ve 
öğrencilerin sorularını yanıtladı. Salonun 
tıklım tıklım dolduğu etkinlikte Uygar 
Özesmi, change.org’da başlatılan ve 
amacına ulaşan diğer kampanyalarla ilgili 
de bilgilendirmede bulundu.
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HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA 
ARABULUCULUĞA  

İLİŞKİN GELİŞMELER
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 22 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe 
giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile 

uygulanmaya başlanılan ‘alternatif uyuşmazlık çözümü’ arabuluculukla ilgili 
önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Balgat Kampüs Mavi Salon’da 27 

Eylül’de, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Güncel Gelişmeler” 
isimli bir panel düzenlendi. Panelin oturum başkanlığını Çankaya Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Öner yürüttü.

Farklı açılardan değerlendirildi

Panelde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri 
Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire 
Başkanı Hakan Öztatar, “Arabuluculukta 
Güncel Gelişmeler”, Prof. Dr. Uğur Öner 
“Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk”, 
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nesibe 
Kurt Konca “Arabuluculuğa Elverişli 
Alanlar”, Hacettepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden Uzman Alper 
Bulur “Arabuluculuğa Eşitlik ve 
Adalet”, Çankaya Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
G. Çağlar Çopuroğlu “İş Hukukunda 
Arabuluculuk” konularına değindi. 

AİHM İçtihatları Çerçevesinde 
Mülkiyet Hakkı

Hukuk Araştırma Danışma ve Uygulama 
Merkezi, aynı zamanda 15 Aralık’ta 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
İçtihatları Çerçevesinde Mülkiyet 
Hakkı isimli bir etkinlik gerçekleştirdi. 
Etkinlikte, Dışişleri Bakanlığı Emekli 
Hukuk Müşaviri Münci Özmen 
bilgilendirme yaptı. 
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ÇANKAYA’DAN 
KAN BAĞIŞI

Kampanyada görevli doktorlar, 30 

ünite kanın toplandığını belirterek, 

“Kış dönemine girildiği için bu sayı 

biraz az. Çünkü grip ve soğuk 

algınlığı bağış sayısını etkiliyor. 

Toplanılan kanlar Orta Anadolu Kan 

Merkezi Laboratuvarlarına aktarılıyor. 

Yapılan testlerden sonra Ankara 

bölgeye bağlı hastanelerde ihtiyaç 

sahibi hastalara ulaştırılıyor” dedi. 

Çankaya Üniversitesinin 
gelenekselleştirdiği ‘Türk 
Kızılayına Kan Bağışı’ 
kampanyası bu yıl da 
gerçekleşti. 19 Ekim Çarşamba 
günü Merkez Kampüs Ortak 
Alan’da stant kuran Türk 
Kızılayı ekipleri, gün boyu hem 
öğrencilerden hem de akademik 
ve idari personelden kan bağışı 
kabul etti. 

TTO’DAN 
BİLGİLENDİRME

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (TTO),  29 Eylül’de “Girişimcilik Sertifika Programı Tanıtım Toplantısı 
gerçekleştirdi. Bu etkinlikte sertifika almak isteyen gençlere bilgilendirme 
yapıldı. TTO, aynı zamanda 1 Kasım’da “Patent Bilgi Günü” etkinliğini 
gerçekleştirdi.  
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LIBYA BÜYÜKELÇILIĞI ATAŞESI
DR. ABDULATIF M. LATIF 

ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ  

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu, 
Libya Büyükelçiliği Akademik Ataşesi Dr. Abdulatif M. Latif’i 
makamında ağırladı. Rektör Mollamahmutoğlu ile görüşmeye katılan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, Çankaya Üniversitesinde 
yabancı dil ve akademik eğitim alan Libya öğrencilerinin eğitim 
durumları ile ilgili Abdulatif M. Latif’e bilgi verdi. Görüşmede, 
Çankaya Üniversitesinde eğitim almayı planlayan Libyalı öğrencilerin 
giriş koşulları hakkında da bilgilendirme yapıldı. 
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ASKIDA EKMEK 
PROJESI
DİJİTALLEŞTİ
Çankaya Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği öğrencisi Muzaffer Hayta, 
Askıda Ekmek ve Askıda Kurban Projesi 
geliştirdi 

Yüzyıllardır Anadolu’da uygulanan Askıda 
Ekmek artık dijital ortama aktarıldı. Çankaya 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi Muzaffer Hayta ile özel bir şirkette 
çalışan arkadaşı Fatih Aydın, Askıda 
Kurban projesinden sonra Askıda Ekmek’i 
de hayata geçirdi. 

Belediyelerle görüşüyoruz

Hayta, Askıda Ekmek projesinin 
yüzyıllardır uygulandığını 
belirterek, “Biz ise bu uygulamayı 
dijital ortama aktardık. İhtiyaç 
sahibi kişiler telefonlarına 
indirecekleri uygulama 
sayesinde kendilerine en yakın 
fırını görebilecek. Projenin 
güvenilirliği için belediyelerle 
de görüşme içindeyiz. En yakın 
zamanda Askıda Ekmek Projesini 
vatandaşlarla buluşturacağız” 
dedi. Muzaffer Hayta, Askıda 
Kurban ve Askıda Ekmek 
projesinin ardından Askıda 
Gıda ve Askıda Giysi üzerine de 
çalışmalarını sürdüreceklerine 
dikkat çekti.
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ÖĞRENCI KONSEYI SEÇIMI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

PERSONELE YÖNELIK
HİZMETİÇİ EĞİTİM  

Çankaya Üniversitesi Öğrenci Konseyi seçimi yapıldı. İlk aşamada bölüm 
ve fakülte temsilcileri belirlendi, ardından konsey seçimi gerçekleşti. 
Öğrenci Konseyi Başkanlığına Hamza Mert Demiroğlu, Başkan 
Yardımcılığına Buket Yemen Kadimoğulları, Genel Sekreterliğe Pamir 
Atıcı getirildi. Taha Gökberk Doğan ‘eğitim’, Melihşah Özyol ‘sağlık, kültür 
ve spor’ sorumlusu olarak konseyde görev yapacak. Öğrenci Konseyi 
Denetim Kurulu’nda ise Barbaros Çoban ‘başkan’, Cansu Sezgin ve 
Muhammed Fırat Zengin ‘üye’ olarak görevlerini sürdürecek.

Personel Müdürlüğü, 2016-2017 akademik yılında 
iki önemli eğitim gerçekleştirdi. Balgat ve Merkez 

Kampüs’te düzenlenen eğitimlerin ilki Söz Gümüş, 
Sükût Altın, Beden Dili Pırlanta adıyla gerçekleşti. 
ODS Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Koordinatörü 

Levent Galip Yeşil, beden diliyle ilgili önemli 
bilgiler verdi. “Davranış Tarzı- Kendinizle Yolculuğa 

Hazır mısınız?” etkinliğinde ise Güven Hastanesi 
İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Emin Erginöz 

bilgilendirme yaptı. Çankaya Üniversitesi Personel 
Daire Başkanı Mesut Özmen de “Örgüt Psikolojisi 

ve Yönetim Teknikleri”yle ilgili sunum yaptı. 
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8. ÖRGÜT KURAMI
SEMPOZYUMU

2010 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde düzenlenen 
‘Örgüt Kuramı Sempozyumu’ 2-3 Şubat 2017 tarihleri arasında Çankaya 
Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Çankaya Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nün ev sahipliğinde 
düzenlenen 8. Örgüt Kuramı 
Sempozyumu’nun açılış 
konuşmasını İşletme Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aleaddin 
Tileylioğlu, Çankaya Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Kenan Taş, Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevdet Acar 
yaptı. Sempozyum Düzenleme 
Kurulu adına konuşma yapan 
Doç. Dr. R. Arzu Kalemci ise 
sempozyum ile ilgili bilgi verdi. 
Etkinliğe Türkiye’nin çeşitli 
üniversitelerinden 100’ü aşkın 
akademisyen katıldı. 

Araştırmalar geliştirilecek
Örgüt Kuramı Sempozyumu, 
örgüt kuramı alanında kavramsal, 
yöntemsel ve görgül sorunlar 
hakkında bilgi paylaşımını 
artırmak, Türkiye’deki yönetimsel 
ve örgütsel sorunları, farklı 

kuramsal ve yöntemsel bakış 
açılarıyla inceleyen araştırmaların 
geliştirilmesine katkıda bulunmak 
amacıyla gerçekleştiriliyor. 

İki gün, 4 oturum
Sempozyum, iki gün boyunca 4 
oturum şeklinde gerçekleşti. Her 
oturumda 2 tartışmacı sunum 
yaptı, 2 bildiri sunuldu. Her bir 
oturum bir buçuk saat sürdü. 
Etkinlik, 3 Şubat saat 13.00’te 
kapanış konuşmaları ile son 
buldu.
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Haydi spora 
Hemen hemen bütün spor dallarında 
hizmet verecek spor merkezi, öğrencilerin 
ders öncesi ve sonrası keyifle vakit 
geçirecekleri yeni bir sosyal ortam olacak. 
Vitamin barın da bulunduğu spor merkezi, 
hafta içi 09.00-21.00, hafta sonu 09.00-
18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Herkes spor yapabilecek
Spor merkezinde voleybol, basketbol, 
tenis, badminton sporları için çok amaçlı 

kapalı salon, fitness, squash, masa 
tenisi, satranç salonu bulunuyor. Kapalı 
tek pota basketbol sahasının yer aldığı 
spor merkezinde, açık basketbol ve 
voleybol sahası da yer alıyor. Açık yürüyüş 
parkurunun bulunduğu merkezde halı 
sahada da futbol oynanabiliyor. Kadın 
ve erkekler için 2 saunanın bulunduğu 
merkezde, pilates-step-aerobik-yoga-
cimnastik stüdyosu ile çok amaçlı stüdyo 
da hizmet veriyor.

ÇANKAYA ÜNIVERSITESI   
YENİ SPOR MERKEZİNE KAVUŞTU

20. yılında büyümesini sürdüren Çankaya Üniversitesi, yeni spor merkezine  
kavuştu. Merkez Kampüs’te hizmete açılan spor merkezinden öğrenciler,  

akademisyenler ve idari personel faydalanabiliyor.
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PSIKOLOJI 
BÖLÜMÜ 
BIRÇOK 
ETKINLIĞE 
İMZA ATTI

Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Bölümü, 2016-2017 akademik yılının ilk döneminde 
birçok etkinlik gerçekleştirdi. İlk olarak 17 Ekim’de 
Bölüm Oryantasyon Toplantısı düzenlenerek, bölüm 
ve psikoloji bilimi hakkında bilgi verildi. Bölüm, 1 
Kasım’da “İş Yaşamında Psikoloji ve Psikologlar: 
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi” isimli oryantasyon 
toplantısına ev sahipliği yaptı. 

Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Gazi’nin Seçkin 

Yayınlarından ‘Sayısal (Dijital) Sinyal İşleme’ adlı ders kitabı 
çıktı. Kitabın en önemli özelliği, anlatım dili basitleştirilerek 

öğrencinin konuyu daha kolay anlamasını sağlaması. Konular, 
dijital ve analog sinyallerin Fourier dönüşümlerinde frekans 
değişkeni ile anlatıldı. Kitap, lisans eğitimi alan mühendislik 

öğrencilerine hitap etse de dijital sinyal işleme konularını 
öğrenmek isteyenlerin de faydasına sunuldu.

Öğrenciler ilgi gösterdi

Psikoloji Bölümü, 7 Kasım’da “Bilişsel Psikoloji Tanımı”,  8 
Kasım’da “Klinik Psikoloji Tanımı”, 14 Kasım’da “Gelişim Psikoloji 
Tanımı”, 21 Kasım’da “Yakın İlişkiler Bağlamında Şiddet”, 
12 Aralık’ta “Yüksek Lisansla Tanışma”, “19 Aralık’ta “Sağlık 
Psikolojisi”, 20 Aralık’ta “Dersimiz: Mavi At” isimli etkinlikler 
gerçekleştirdi. Etkinliklere öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.  

SAYISAL (DİJİTAL) 
SİNYAL İŞLEME
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RÖPORTAJ

Öğrencilerimizin mezun 
olduktan sonra iş bulma sıkıntısı 
yaşamamaları için onlara ne gibi 
tavsiyelerde bulunursunuz?

Üniversitede okurken gençlerin 
‘ben mezun olduktan sonra ne 
yapacağım?’ diye düşünmesi lazım. 
Türkiye’de 80 milyon insan yaşıyor. 
En büyük işveren devlet. Ancak 
devletin herkese istihdam sağlaması 
mümkün değil. Devlet sistemi dışında 
çalışacaksanız, bilgi dağarcığınızda 
satabileceğiniz bir şeyler bulunması 
gerek. Öğrenciler üniversitede eğitim 
süreleri boyunca orijinal bir fikir bulup, 
‘fikirden parasal kazanca nasıl gidilir’ 
bunu araştırmaları, öngörü sahibi 
olmaları, günümüzde çağdaş yani 
girişimci bir yaklaşıma sahip olmaları 
gerekmektedir. Girişimcilik iyi bir yol. 
Devletin, üniversitelerin girişimcilere 
yönelik pek çok desteği var. Çankaya 
Üniversitesinde öğrencilere verilen 
girişimcilik derslerinde, iş planı 
hazırlamak gibi konular işlenmektedir. 
Bilindiği gibi iş planı hazırlamak 
fikirden ticarete giden temel yoldur. 
Hazırlanan iş planlarının günümüzde 
gerçekleşmesi için TUBİTAK, KOSGEB, 
Bilim ve Sanayi Bakanlığının önemli 
destekleri bulunmaktadır. Bunlardan 
yararlanabilirler. Bu konuda detaylı 
bilgi Üniversitemizin Teknoloji Transfer 
Ofisinden sağlanabilir. 

PROF. DR. HÜSEYIN SELÇUK GEÇIM:  
GİRİŞİMCİLİK İYİ BİR YOL
Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. H.Selçuk Geçim, üniversite öğrencilerine 
“Girişimcilik iyi bir yol. Devlet, girişimcilere destek 
veriyor. Gençler fikirlerini ürüne dönüştürebilir” 
tavsiyesinde bulundu.

“80 milyonluk nüfusu ile Türkiye’de en büyük 
işveren devlettir, lakin artan nüfus ile devletin 
herkese iş vermesi mümkün olamamaktadır, 
bu nedenle insanların özel girişimlerle üretime 
daha fazla katkı vermesi gerekmektedir. 
Gençlerin orijinal fikirlerini üretime dönüştürecek 
çalışma yapmasını ve girişimci olmasını 
önemsiyoruz” diyen Çankaya Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) eski Müdürü, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Selçuk Geçim, 
gençlere tavsiyelerde bulundu. Geçim, birkaç 
ay öncesine kadar başında bulunduğu TTO’nun 
çalışmaları hakkında bilgi verdiği röportajımızda, 
gençlere girişimcilikle ilgili ipuçları verdi. 

‘Projeyi düzgün bir ifade ile 
sunamadıktan sonra kim, 
nerden bilecek ne kadar değerli 
olduğunu. 

Bu nedenle öğrencilerin iletişim 
becerilerini geliştirmeleri çok 
önemli.’
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Girişimcilikte asıl önemli olan fikir mi yoksa başka argümanlar 
var mı?

Fikrin pazarlanması, doğru anlatılması da çok önemli. Mühendislik 
Fakültesi’nde derslere giriyorum. Öğrencilerin kendilerini ifade 
etmeleri konusunda eksiklikleri olmakla birlikte zaman zaman çok iyi 
projelerin çıkmakta olduğunu da görüyorum. Ancak projeyi düzgün 
bir ifade ile sunamadıktan sonra kim, nerden bilecek ne kadar değerli 
olduğunu. Bu nedenle öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri 
çok önemli. Biz firmalarla da sık sık görüşüyoruz. Firmalarla zaman 
zaman ‘nasıl mezunlar istendiğini’ tespit etmeye yönelik çalışmalar 
yapıyoruz. En son yaptığımız çalışmada firmalardan ağırlıklı 
olarak, ‘uygulama bilgileri olsun’, ‘bilgisayar kullanmayı bilsinler’, 
‘iletişim becerileri güçlü olsun’ geri dönütleri geldi. Bu nedenle 
genç mezunların üniversite eğitimleri sırasında iletişim becerilerini 
geliştirecek çalışmalar yapmalarını öneriyoruz.

Türkiye’de üniversiteler teknoloji geliştirmede, girişimciliği 
desteklemede ne durumda? 

Klasik bir üniversitede bundan 20-30 sene önce öğretim elemanları 
‘ben araştırma yaparım, sonuçlarını uluslararası dergilerde 
yayınlarım’, şeklinde bir görev tanımı anlayışı vardı. Günümüzde 
halen bu anlayış bir ölçüde değişse de kimilerine göre geçerliliğini 
korumaktadır. Çağdaş gelişmiş ülkelerin liderliğinde, daha doğrusu 
bütün dünyaya yayılmakta olan bir yeni üniversite tanımı ve yaklaşımı 
söz konusudur. Günümüzde üniversitelerin eğitim ve araştırma 
gibi iki temel fonksiyonuna ilaveten, ürün-teknoloji geliştirme 
yaklaşımlarında da son yıllarda atılımlar başladı. Üniversiteler artık 
sadece eğitim ve araştırma yapmakla yetinmemekte. Özellikle 
sermaye yapısı büyük yatırımlara müsait olmayan, gelişmekte 
olan ülkelerin üniversiteleri teknolojik gelişimleri desteklemeli, yeni 
teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır. Uzak Doğu’da bu 
yaklaşım çok etkin olarak uygulanmakta olup Tayvan, Güney Kore 

‘Üniversitelerin eğitim ve 

araştırma gibi iki temel 

fonksiyonuna ilaveten, 

ürün-teknoloji geliştirme 

yaklaşımlarında da son 

yıllarda atılımlar başladı.’
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ve Çin, bu değişime verilebilecek çok 
iyi örneklerdir. Örneğin Uzak Doğu 
ülkeleri otomotiv sektörüne sonradan 
girmelerine rağmen, Hyundai ve Kia ile 
iki tane dünya markası yaratabildiler. 
Ayrıca iletişim araçları, elektronik ürün 
denildiğinde Samsung firmasını en ön 
sıralarda görüyoruz. Samsung ile bir 
dünya devi Apple şirketi birbirlerine 
rakip. Bu ülkeler uzay sanayi, nükleer 
teknoloji alanlarına da girdiler. Tüm 
bu alanlarda, Üniversitelerin teknoloji 
geliştirme ve transfer alanında aktif rol 
aldığını ve liderlik ettiğini görüyoruz. 
Örneğin Güney Kore’de sadece 
elektronik ve haberleşme alanlarında 
lisansüstü eğitim yapan teknoloji 
geliştirmeyi temel görev olarak 
tanımlamış binlerce master ve doktora 
öğrencisinin bulunduğu üniversitelerin 
varlığını görüyoruz.

Peki, geri kalmamak için ne tür 
çalışmalar yapılıyor Türkiye’de?

2003 yılında 4691 Sayılı Teknoloji 
Geliştirme Kanunu çıktı. Kanun ile 
üniversiteler, araştırma kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği sağlayarak ülke 
sanayinin rekabet etmesi, ihracata 
yönelik bir yapıya kavuşturulması 
amacıyla teknolojik bilgi üretmek, 
üretim yöntemlerinde yenilik ve 
gelişme amaçlanmıştır. Teknolojik 
ürün geliştirmek için teknoloji 
geliştirme bölgesi içinde yer alan, 
(Teknopark) şirketlerine kurumlar 
vergisi muafiyeti, firmada görev 
yapan Ar-Ge personelinin gelir vergisi 
muafiyetinin yanında çalışanların SGK 
primlerinin yüzde 50’sini devletin 
ödemesi gibi önemli avantajlar getirildi. 
2004 yılında yasanın yönetmeliği çıktı. 

O günden beri geçen 13 yıllık süre 
içinde Türkiye’de Üniversite-Sanayi 
İşbirliği teknoparklar işlerlik kazanmaya 
başladı. Öğretim elemanları, ‘ne 
yaparsak daha fazla projeye katkıda 
bulunabiliriz, danışmanlık yapabiliriz, 
daha değerli teknolojik ürünler ortaya 
çıkarabiliriz’ sorularını sormaya, tezler 
bu yeni anlayışa göre şekillenmeye 
başladı. Söz konusu Teknopark/ 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurma 
faaliyetlerinin ABD’de 1950’li yıllarda 
başladığı göz önünde bulundurulursa 
önümüzde kapatılacak büyük mesafe 
ve zamanın olduğu görülmektedir. Aynı 
zamanda bu konularda temel kültür 
değişikliğine de ihtiyaç bulunmaktadır. 
Genel olarak tüm bu beklentiler 
bugünden yarına sonuçlanacak şeyler 
olmayıp, etkili organizasyon ve zamana 
ihtiyaç vardır. 

Girişimci üniversiteliler ne tür 
desteklerden faydalanabiliyor? 

TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Bakanlığı, 
Teknogirişim Sermaye Desteği ve San-
Tez projelerini desteklemektedirler. 
Geçen yıl Çankaya Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi mezunu 5 
öğrencimiz Teknogirişim Sermaye 
Desteği aldı. Bu mezunlarımızın 
hepsine üniversitemizin Kuluçka 
Merkezi’nde ücretsiz yer tahsis 
ettik. Öğrencilerin projeleri başarılı 
bir şekilde sonuçlandığında 
TTO’nun yardımı ile yeni destekler 
için TÜBİTAK’a projeler sunmayı 
amaçlıyoruz. Biz gençlere mentorluk 
yapıyoruz, yol gösteriyoruz. Bir projeyi 
nasıl daha başarılı yapabiliriz çabası 
içerisindeyiz. Kuluçka Merkezi’mizde 
şu an öğrencilerimiz, mezunlarımız 

projelerini sürdürme fırsatı ve 
imkânı buluyor. Ankara’da Çankaya 
Üniversitesi tarafından sunulan bu 
ücretsiz olanak, Üniversitemizin 
teknoloji ekosistemini oluşturması 
açısından önemli bir araç olduğunu 
düşünüyoruz. 

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığının 
açıkladığı ‘Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi’nde’ Çankaya 
Üniversitesinin 22. sıradan 18. sıraya 
yükselmesinde teknolojik çalışmalar 
etkin mi? 

Listeye baktığımızda, üst sıralarda 
Koç, Sabancı, Özyeğin gibi güçlü vakıf 
üniversiteleri var. Bu üniversitelerde 
öğretim üyesi sayılarının fazla olduğu 
görülmektedir. Biz Hacettepe 
Üniversitesinin bir altındayız. Bizden 
sonraki sıralarda ise Ankara, Gazi, 
Ege gibi önemli devlet üniversitelerinin 
olduğunu görüyoruz. Endeks 
sıralaması oluşturulurken proje 
sayısı, patent başvurusu, alınan 
patentler, danışmanlıklar, TTO’nun 
TÜBİTAK’tan aldığı proje desteği gibi 
birçok parametre esas alınmaktadır. 
Önümüzdeki dönemde Üniversite 
olarak biz hocalarımızla sanayicileri 
bir araya getirerek yeni başarılara 
imza atmayı hedefliyoruz. Bu amaç 
doğrultusunda 2017 yılı içinde 
üniversitemizde bulunan Kuluçka 
Merkezi’ni daha profesyonel bir yapıya 
dönüştürerek Çankaya Üniversitesi 
teknoloji ekosisteminin gelişmesine 
katkı sağlanacağına inanıyoruz. 
Gelişmiş Çankaya Üniversitesi 
teknoloji eko sistemi ile yeni ve daha 
nitelikli projelerin ortaya çıkacağına 
inanıyoruz. Önümüzdeki yıl girişimci 
üniversite endeksinde daha da 
yukarıya çıkmak hedefimizdir.

‘Önümüzdeki 
yıl hedefimiz, 
Girişimci 
ve Yenilikçi 
Üniversite 
Endeksi’nde 
daha da yukarıya 
çıkmak.’

GÜNDEM  /  41  

RÖPORTAJ



‘IÇINIZDEKI 
ÇOCUĞU 
ÖLDÜRMEYİN’
Çankaya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık 
Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Barış Emre 
Alkım, toplantı ve konferanslar sırasında 
ilginç karalamalar ortaya çıkarıyor. Elinin 
altında sürekli olarak boya, kalem ve küçük 
kâğıtlar bulunduran Alkım, ‘İçinizdeki çocuğu 
öldürmeyin’ mesajı veriyor.

Bir üniversite hocası düşünün, 
‘odasının duvarları farklı boyutlardaki 
kâğıtlara çizilmiş ilginç karalamalarla 
dolu’. Çankaya Üniversitesi Mütercim 
Tercümanlık Bölümü’nde 2.5 yıldır çalışan 
Dr. Barış Emre Alkım, çoğu kişi için 
sıkıcı olan toplantı ya da konferanslarda 
içindeki sanat yönünü ortaya çıkarıyor.  
Facebook’ta ‘Terlik Santral’ isimli bir de 
sayfa oluşturan Alkım, karalamalarının 
birçoğunu burada paylaşıyor. Bilim 
kurgu ve fantazyaya meraklı, onlarca 
kitap ve dergi çeviren Alkım’ın en büyük 
hayallerinden biri çocuklara yönelik 
eserlere hayat vermek. 
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Bir işle meşgulken yapılan anlamlı 
ya da anlamsız karalamalara 
doodle deniliyor. Sizin odanız bu 
karalamalarla dolu. Ne zaman 
yapıyorsunuz bu karalamaları?  

Çankaya Üniversitesinden önce başka 
bir üniversitede 7 yıl çalıştım. Orada 
benim bu özelliğimi biliyorlardı. Ben 
toplantı, konferans, panel ya da atölye 
çalışmalarında hep bir şeyler çizerim. 
Sıkıldığımdan ya da dinlememek 
için değil; bilirsiniz, bazıları telefonda 
konuşurken sürekli bir şeyler karalar, 
bu da onun gibi. Ben bir şeylere 
odaklanıp dinlemek istiyorsam 
elim kesinlikle boş durmayacak. İlk 
başlarda küçük defterlerin kenarlarına 
bir şeyler karalayarak başlamıştım. 
Baktım ki kimse olumsuz tepki 
vermiyor, şimdi toplantılara giderken 
yanıma 6-7 kalem ile farklı boylarda 
kâğıt alıyorum. 

Ailenizde sanatla uğraşan birileri 
var mı? Yoksa siz mi keşfettiğiniz 
içinizdeki bu yeteneği?

Çok klasik bir cümle olacak ama 
kendimi bildim bileli çiziyorum. Aileden 
gelen bir şey. Dedem İstanbul Teknik 
Üniversitesinde akademisyendi, aynı 
zamanda yüksek mimar ve mühendisti. 
Teknik çizim genler aracılığıyla ondan 
geçmiş olmalı. Ablam ünlü ressam 
Nurullah Berk’in stüdyosunda resim 
eğitimi almıştı. Annem de resim 
yapardı. İkiz kardeşim benim gibi, fırsat 
buldukça bir şeyler çizer. Babam da 
emekli subay, teknik çizime yatkınlığı 
var. Hepsinin bir payı olsa gerek.

‘Kendimi bildim bileli çiziyorum’ 
dediniz. Eğitim hayatınızda resme, 
sanata yer verdiniz mi?

Ben İstanbulluyum, Heybeliada’da 
doğdum. İlk, ortaokul, lise ve 
üniversiteyi İstanbul’da okudum. 
İstanbul Üniversitesinde İngilizce 
Öğretmenliği eğitimi aldım. Ardından 
Boğaziçi Üniversitesinin Mütercim 
Tercümanlık Bölümü’nde yüksek 
lisansımı tamamladım. Daha sonra 
farklı bir alana yönelerek İstanbul 
Teknik Üniversitesinde sanat tarihi 

doktorası yaptım. 30’uma kadar 
İstanbul’da yaşadıktan sonra 
Ankara’ya geldim, akademisyen olarak 
çalışmaya başladım. Eğer bir zaman 
makinesi olsaydı geçmişe dönüp tüm 
eğitimimi resim odaklı şekillendirmeyi 
isterdim. 

Aynı zamanda çeviri de 
yapıyorsunuz sanırım. Ne tür eserler 
çeviriyorsunuz?

Yayın evlerinde uzun süre çevirmenlik, 
editörlük yaptım. Hala da yapıyorum. 
CHIP bilgisayar dergisini 9 yıl, PCNet’i 
2.5 yıl çevirdim. İlk çıktığından bu 
yana da Popular Science Türkiye 
dergisini çeviriyorum. 5. yılımıza girdik. 
Çeşitli yayınevleri için de 70’ten fazla 
kitap çevirdim. Bunların kimisi öykü 
kimisi roman. Çizdiklerimde olduğu 
gibi çeviride de bilim kurgu, fantastik 
kurgu ve korkuyu içeren eserleri tercih 
ediyorum.

Çocukluğunuzda çizimlerinizi 
nasıl yapıyordunuz? Okuduğunuz 
karakterlerden etkileniyor 
muydunuz? 

Yeni kuşaktan farklı olarak bizler 
ansiklopedi çocuğuyuz. Sürekli 
ansiklopedileri karıştırarak, resimlerine 
bakarak zaman geçirirdik. Yine 
babamın asker olması nedeniyle evde 
sürekli askeri teknoloji, uçak-gemi 
resimlerini içeren dergiler olurdu. Şu 
anki halimde bunların hepsinin rolü 
vardır diye düşünüyorum. Ama işin 
çocuksu yanından hiç kopamadım. 
Resimlerde sürekli tekrarlanan, 

çocukluktan kalma temalar var bu 
nedenle. Mesela robotlar, uzay 
gemileri. 

‘Ben şimdi robot çizeyim mi’ 
diyorsunuz yani? 

Hayır, öyle olmuyor. Kafamda kurup, 
‘şunu çizeyim’ demiyorum. Neyle 
çizersem çizeyim, ne çizersem çizeyim 
öncelikle kâğıdın herhangi bir yerinde 
bir yuvarlakla başlıyorum. Bu bazen 
bir kafaya dönüşüyor, bazen ayak 
parmağına, bazen de omuza. Ne 
olduğu önemli değil. O yuvarlaktan 
başlayıp geliştiriyorum karalamayı. 
Yani küçük bir hücreden başlayıp bir 
şekilde kendi yolunu buluyor. Hiçbir 
zaman ‘şunu çizeyim’ diye kâğıt başına 
geçmiyorum.  

Sadece toplantı ya da 
konferanslarda mı çiziyorsunuz? 
Evde geliyor mu ilham? Geceleri 
uykunuz kaçtığında da çizer 
misiniz? 

Evde daha farklı malzemeler kullanarak 
yapıyorum. Tuval üzerine akrilik boyayı 
tercih ediyorum. Bazen geceleri de 
yapıyorum. Mesela iki hafta boyunca 
evde de okulda da çizim yapmamıştım. 
Bir gece kalktım, ilham geldi. Sabaha 
kadar çizmişim. Tam 9 sayfa çıktı. 

Gece çizdiklerinizle gündüz 
çizdikleriniz arasında fark oluyor 
mu?

Evet oluyor. İlginç bir şekilde, gece 
yaptıklarımda geometrik şekilleri, 
tekrarlanan desenleri daha çok 
kullanıyorum. Dalga gibi. İnsanın 
beynindeki sinir hücrelerini andırıyor. 

İlham kaynağınız var mı?

En büyük ilham kaynağım 6 yaşındaki 
kızım Ada. Aslında sadece kendi 
çocuğum değil, tüm çocuklar bana 
esin veriyor. Çünkü çizim yaparken 
bilinçli olarak gerçekçilikten uzak 
durmaya, dünyaya bir çocuğun 
gözüyle bakabilmeye çalışıyorum. 
5-6 yaşındaki bir çocuk perspektif, 
gölgelendirme, renk geçişi gibi 
unsurlara dikkat etmez. Ben de 

En büyük ilham 
kaynağım kızım Ada

Kendimi bildim

bileli çiziyorum
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gerçekçilikten uzaklaşıp o anda 
odaklanmak istediğim şey ne ise 
onun büyük olduğu şeyler çizebilmeyi 
seviyorum. Renk kullanımı çocukça 
yaklaştığım şeylerden bir diğeri. 
Çocuklar en çiğ, en parlak boyaları 
kullanırlar genelde. Ben de en canlı 
renkleri tercih ediyorum.  

Birçok roman, öykü, derginin 
çevirmenliğini yapıyorsunuz. 
Kendiniz kitap yazmayı düşündünüz 
mü?

Öyle bir düşüncem var. Resimlerimi 
de kullanabileceğim, çocuklara 
yönelik kitaplar yazmak istiyorum. 
Ama resimlerime baktığınızda belli 
bir oranda şiddet öğesi içerdiklerini 
de göreceksiniz. Çizdiklerim bu 
haliyle kitapta ne kadar yer bulabilir, 

bilemiyorum. Şimdi çocuk kitabı 
yazsam böyle şeylerden arındırmak 
durumunda kalacağım. Arındırdığımda 
ise kendimi sansürlemiş olacağım. 
Yaptığım şey siparişe dönüşecek, 
içimden geldiği gibi olmayacak. 
Sadece bu durumdan çekiniyorum. 
İlerleyen dönemde en büyük hayalim 
çocuk kitapları, masallar yazmak. 
Bilim ve teknoloji konulu birçok şeyi 
çocuklara basit bir dille anlatmak gibi 
bir niyetim var. Ama ne zaman olur, 
kestiremiyorum. 

Resimlerinizde kahramanınız var mı 
ya da tekrarlanan figürler? 

Aslında kahraman sayılır mı bilmiyorum 
ama sık tekrarlanan bazı karakterlerim 
var. Bu yaratıklar hemen her 
resmimde bir şekilde ortaya çıkıyor. 
Robot, canavar, kafatası, uzay ve 
sualtı temalarını çizdiğim her şeyde 
görebilirsiniz.

Resimleriniz sadece odanızın 
duvarlarında mı asılı? Bunları 
paylaşıyor musunuz başkalarıyla?

Facebook’ta Terlik Santral diye bir 
sayfa açtım. Çizdiklerimi fırsat buldukça 
tarayıp burada paylaşıyorum. Sayfaya 

olan ilgiden memnunum. Kendi kendine 
1100 takipçiye erişti. 

Üniversite öğrencilerine yönelik 
söylemek istedikleriniz var mı? 

Ben çocuklukla yetişkinlik arasındaki 
geçiş sürecinde yaratıcı yanımıza 
küstüğümüzü düşünüyorum. Küçük 
çocuklara bir bakın: Resim, kendilerini 
ifade için kullandıkları başlıca 
yöntemlerden biridir. Ama büyüklere 
baktığınızda, çocukken konuşmak 
kadar sıradan olan bir ifade yöntemini 
zamanla yitirdiklerini fark ediyorsunuz. 
Yıllar boyunca hiçbir şey çizmeyen 
büyükler, çocukluklarındaki beceri 
seviyesinde kalıyorlar. Yetişkinlerin de 
rahatlamak için resme eğilebileceğini 
düşünüyorum. Öğrencilere kesinlikle 
yaratıcı yanlarından kopmamalarını 
öneririm. Çok beylik bir laf belki, 
ama içinizdeki çocuğu öldürmeyin. 
Geçmişinize dönün ve çizmeye, 
bıraktığınız yerden devam edin. 

Resimlerimi de 
kullanabileceğim, 
çocuklara yönelik 
bir kitap yazmak 
istiyorum
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SIZ DE ÇANKAYA ÜNIVERSITESI 
ÖĞRENCI TOPLULUKLARINDA  

YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?  
Öğrencilerimizin sosyal yaşama aktif bir şekilde 

katılmalarını sağlayarak kaliteli bir üniversite hayatı 
sürmelerinde onlara destek olmak için kurulan öğrenci 

topluluklarımız şunlardır:

Amatör Film ve Fotoğrafçılık Topluluğu

Atatürk İlkeleri, Tarih, Araştırma ve Kültür Topluluğu

Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu

Bilim Kurgu ve Fantezi Topluluğu

Bilim, Sanat ve Teknoloji Topluluğu

Bisiklet Topluluğu

Capoeira Topluluğu

Çankaya Bilinçli Gençler Topluluğu

Çankaya Elektronik Tasarım Topluluğu

Çankaya MUN (Model United Nations) Topluluğu

Çankaya Optic Society

Çankayalı Aslanlar Topluluğu

Çankayalı Fenerbahçeliler Topluluğu

Çankayalı Kartallar Topluluğu

Dans Topluluğu

Dil ve Edebiyat Topluluğu

Düşünce ve Medeniyet Topluluğu

EERI Öğrenci Topluluğu 

Ekonomi Topluluğu

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Topluluğu

Elektronik Sporlar Topluluğu

Endüstri Mühendisliği Topluluğu

Engelsiz Çankaya Topluluğu

Etik ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu

Fashion Society 

Future Tech Topluluğu

Genç TEMA Topluluğu

Genç Yeşilay Topluluğu

Gençlik Projeleri Topluluğu

Halk Dansları Topluluğu

Havacılık Topluluğu

Hayvan Severler Topluluğu

Hukuk ve İletişim Topluluğu

Hukukta Gelişim ve Kariyer Topluluğu

IEEE Topluluğu 

İç Mimarlık Topluluğu

İnşaat Topluluğu

Kent Çalışmaları Topluluğu

Kişisel Gelişim ve Kariyer Topluluğu

Kültür ve Düşünce Topluluğu

Makine Topluluğu

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Topluluğu

Medya ve İletişim Topluluğu

Meetings with CEO’s Topluluğu

Mekatronik Topluluğu

Mimarlık Topluluğu

Motosiklet Topluluğu

Mölkky Spor Topluluğu

Münazara Topluluğu

Müzik Topluluğu

Popüler Bilim ve Fizik Topluluğu

Psikoloji Topluluğu

Rock N’ Bees Topluluğu

Sualtı Topluluğu

Tiyatro Topluluğu

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Topluluğu

Toplumsal Dayanışma Topluluğu

Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu

Türk Müziği Topluluğu

Türk Tarih Platformu Topluluğu

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Topluluğu

Uluslararası Öğrenci Ağı Topluluğu

Uluslararası Ticaret Topluluğu

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi Topluluğu

Uzak Doğu-Asya Topluluğu

Yapay Zeka ve Robotik Topluluğu
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CAPOEIRA 
TOPLULUĞU 
İLGİ GÖRDÜ

Çankaya Üniversitesi Capoeira Topluluğu, 23 Aralık’ta 
Ortak Alan’da muhteşem bir gösteri sundu. Berimabu 
ve atabaque müzik aletlerini çalan topluluk üyeleri, 
savunma sporunu müzik ve geleneksel çalgılarla 
birleştirerek, keyifli bir gösteriye imza attı. Müzik 
eşliğinde dans eden gençlerin gösterisi, Ortak Alan’da 
bulunan öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Capoeira 
Topluluğu, federasyonların veya kurumların organize ettiği 
müsabaka, şenlik ve gösterilere katılarak, üniversitemizi 
birçok etkinlikte temsil ediyor.

Çankaya Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, 
Balgat Kampüs Konferans Salonu’nda 30 
Aralık Cuma günü Herostratus Unutulsun 
isimli tiyatro oyununu sahneledi. Tiyatro 
Topluluğu’nun sorumlusu Ergül Uygun, 
2 perdelik Antik Yunan oyunu ile ilgili bilgi 
verdi. Ergül, Rus yazar Grigory Gorin’in 
‘Herostratus Unutulsun’ isimli eseri 2 bin 
356 yıl önce yaşanan olaydan esinlenerek 
kaleme aldığını belirterek, “Milattan önce 
356 yılında Herostratus adında biri, 
Efes’te bulunan ve yüzyılların birikimi olan 
Artemis Tapınağı’nı yakar.  Yasaya göre 
Herostratus’un idam edilmesi gerekir. 
Ancak dini görevliler yargılamanın tanrılarca 
yapılmasını ister. Sonuçta yargılama 
geciktikçe gecikir, geciken adalet yolundan 
sapar” diyerek oyunu anlattı.

HEROSTRATUS 
UNUTULSUN



ŞIIR SOKAKTA
ŞİİR ÇANKAYA’DA

Çankaya Üniversitesi Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğü, 
Türk Dili Birimi ile Dil ve Edebiyat Topluluğu tarafından 22 Kasım 
2016 tarihinde Merkez Kampüs Mavi Salon’da Şair, Çevirmen ve 
Fotoğraf Sanatçısı Achim Wagner’in katılımıyla İnteraktif Çağdaş 
Türk Şiiri Etkinliği: ‘Şiir Sokakta’ konferansı düzenlendi. Konferans 
sonunda öğrencilerin ‘Neden Şiir?’ sorusu üzerine Achim Wagner, 
‘Şiir beni seçti’ cevabını verdi. 

Sevdikleri şiirleri yazdılar

Türkçeyi şiir yazacak kadar çok 
seven Wagner, Şiir Sokakta 
adlı kitabından seçtiği şiirlerin 
görsel sunumunu gerçekleştirdi. 
Etkinlik, Wagner’in şiir anlayışı 
üzerine konuşması ve kendi 
şiirlerinden seçtiği birkaç örneğin 
sunumu ile sona erdi. Konferansın 
ardından katılımcılar, Ortak Alan’a 
yerleştirilen tuvallere sevdikleri 
şiirlerden seçtikleri mısraları 
yazarak paylaşımda bulundu.
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Şarkıların hikâyeleri paylaşıldı

Merkez Kampüs Konferans 
Salonu’nda düzenlenen etkinlikte 
ünlü sanatçının hayatı, müziğe 
olan ilgisi ile ilgili slayt gösterildi. 
Topluluk Başkanı Rezzan Tutku 
Yaman, Amy Winehouse’a 
ait birçok video gösterildiğini, 
‘Amy’ isimli belgeselin izlendiğini 
belirterek, “Sanatçının müziklerini 
dinledik. Kendi yazdığı şarkıların 

ÖLMÜŞLERIN RUHUNA SERISI: 

AMY WINEHOUSE
Çankaya Üniversitesinde, İngiliz şarkıcı ve 
şarkı yazarı, 5 dalda Grammy ödüllü Amy 
Winehouse’un müziği yankılandı. Müzik 
Topluluğu’nun geçen yıl başlattığı Ölmüşlerin 
Ruhuna Serisi kapsamında bu kez, 2011 
yılında hayatını kaybeden Amy Winehouse 
ile ilgili film gösterimi gerçekleşti.  

hikâyeleri üzerine konuştuk” dedi. 
Yaman, Ölmüşlerin Ruhuna Serisi 
etkinliği ile çağdaş müziğin kaliteli 
bir şekilde dinlenmesini sağlamayı 
amaçladıklarını açıkladı.  
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MAMAK’TAKI AILELERE 

KIYAFET, GIDA DESTEĞİ 

Çankaya Üniversitesi Psikoloji 
Topluluğu öğrencileri, sosyal 
sorumluluk projesi çerçevesinde 
Mamak Akdere 50. Yıl 
Mahallesi’nde yaşayan aileler 
için harekete geçti. “Yoksul 
ve Kimsesiz Ailelere Yardım 
Kampanyası” düzenleyen 
öğrenciler, Ortak Alan’da stant 
kurarak yardımları kabul etti. 
Bir hafta boyunca toplanan 
kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye 
malzemeleri ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırıldı.  

10 aileye destek

Topluluk Başkanı Bengisu 
Gül, ilk olarak belediyeden izin 
aldıklarını, ardından mahalle 
muhtarıyla görüşerek ihtiyaç 
sahibi aileleri belirlediklerini 
söyledi. Bu ailelerin öncelikli 
olarak ihtiyaç duydukları 
malzemeleri temin ettiklerini 
anlatan Gül, şöyle konuştu: 
“Öncelikli olarak neye 
ihtiyaçları varsa onları 
belirledik. Örneğin bir ailenin 
küçük bebeği vardı. Onlara 
bez aldık. Bir ailenin 7 yaşında 
çocuğuna bot ve mont 
aldık.” Bengisu Gül, ailelere 

aynı zamanda gıda yardımı 
yapacaklarını, erzak paketinin 
içinde yağ, çay, şeker, tuz, 
bulgur, makarna, nohut, kuru 
fasulye bulunduğunu söyledi. 

Dersimiz: Mavi At

Psikoloji Topluluğu, aynı 
zamanda 5-6-7 Eylül 
2016 tarihlerinde, İzmir’de 
düzenlenen Ulusal Psikoloji 
Kongresi’ne 3 üyesi ile 
katıldı. Topluluk, 12 Aralık 
2016’da, Araştırma Görevlisi 
Merve Denizci Nazlıgül’ün 
konuşmacı olarak katıldığı 
“Yüksek Lisansla Tanışma” 
adlı konferans, 20 Aralık 2016 
tarihinde Türkiye Psikiyatri 
Derneği Onur Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Haldun Soygür’ün 
katılımıyla “Dersimiz: Mavi At” 
adlı konferans gerçekleştirdi.
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OKUMUYORSANIZ 
OKUTUN

Bingöl Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulu’nda eğitim gören minik 
öğrenciler, kitaplarına kavuştu. Çankaya Üniversitesi Etik ve Sosyal 
Sorumluluk Topluluğu üyeleri, kitap kampanyası düzenledi. Ortak 
Alan’da stant kuran öğrenciler, bir hafta boyunca ‘Okumuyorsanız 
Okutun’ sloganıyla kitap kabul etti. 

Stant açıldı

Topluluk Başkanı Esra Yılmaz, Çankaya 
Üniversitesinde eğitim gören bir öğrencinin 
toplulukla iletişime geçtiğini anlatarak, şöyle 
konuştu: “Bu arkadaşımız Bingöl Yedisu Yatılı 
Bölge Ortaokulu’na kütüphane kurulacağını 
ve kitap ihtiyaçları olduğunu bize iletti. Biz 
de topluluk olarak harekete geçtik. Bir hafta 
boyunca açtığımız stantta kitapları kabul ettik.” 

450 kitap toplandı 

Kampanya kapsamında 450 kitap toplandığını 
anlatan Yılmaz, bu kitapları ilkokul ve ortaokul 
öğrenci seviyelerine göre ayırdıklarını söyledi. 
Yılmaz, Çankaya Üniversitesi yönetiminin 
kitapların okula ulaştırılmasını sağladığını 
belirterek, ikinci dönem birçok proje hayata 
geçireceklerini de açıkladı.  
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CAN COMPUTERS 
THINK?

BILIŞIM EĞITIM 
MERKEZI’NDEN SEMİNER

ÇANKAYALI KARTALLAR’DAN 
YARDIM KAMPANYASI

Çankaya Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Emre 
Sermutlu, Bilgisayar Mühendisliği 
Topluluğu’nun 22 Aralık 2016 
tarihinde gerçekleştirdiği ‘Can 
Computers Think?’ adlı seminerde 
gençleri bilgilendirdi.

Endüstri Mühendisliği Topluluğu, 25 Kasım 2016 
tarihinde Ankara’da bulunan MAN Fabrikası’na 
teknik gezi düzenledi. Topluluk, 29 Kasım 2016 
tarihinde ise Bilişim Eğitim Merkezi’nden Proje 
Yöneticisi Akın Karakaya’nın katılımıyla “Proje 
Yönetimi” adlı seminer gerçekleştirdi. Seminer, 
öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinlik 
sonunda katılımcılara sertifika verildi. Topluluk 22 
Aralık 2016 tarihinde ise Coca Cola’nın üretim 
fabrikasına teknik gezi düzenledi.

Çankayalı Kartallar Topluluğu, 20-28 Aralık 2016 
tarihleri arasında, Merkez Kampüs Ortak Alan’da 

stant açarak Çorum’da bulunan köy okullarına 
kitap, kırtasiye, kıyafet yardımı için kampanya 

başlattı. Toplanan malzemeler köy okullarındaki 
öğrencilere ulaştırıldı.
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ENGELSIZ ÇANKAYA  
TOPLULUĞU KURULDU 

MÖLKKY SPOR TOPLULUĞU TANITIMI  
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

KARIYER.NET’TEN  
KARİYER TÜYOLARI

Üniversitemizde bulunan engelli öğrencilerin 
sorunlarına çözüm üretmek, engelli bireyler 
konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Engelsiz 
Çankaya Topluluğu kuruldu. 8 Aralık 2016 tarihinde 
kurulan topluluk, engellilere yönelik seminerler, 
etkinlikler düzenlemek için harekete geçti. 

Bahçe Bowlingi olarak bilinen mölkky 
sporunu tanıtmak ve öğrencilerin 
keyifli dakikalar geçirmesini sağlamak 
amacıyla kurulan Mölkky Spor 
Topluluğu, 25 Kasım 2016 tarihinde 
‘tanıtım etkinliği’ düzenledi. Etkinlik, 
öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. 

Gençlik Projeleri Topluluğu, 28 Kasım-5 
Aralık 2016 tarihleri arasında Merkez Kampüs 
Ortak Alan’da sergi düzenlendi. Aktif Felsefe 

tarafından önceki yıllarda düzenlenen fotoğraf 
yarışmalarından seçilen eserlerden oluşan sergi 

büyük ilgi gördü. Topluluk, 23 Aralık 2016 tarihinde, etkili özgeçmiş oluşturma, mülakat 
teknikleri, beden dili, kendini tanıma, ilginç mülakat soruları gibi konuların anlatıldığı “Kariyer.

net’ten Kariyer Tüyoları” adlı seminer düzenledi. Etkinliğe konuşmacı olarak Kariyer.net 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Arıkan katıldı.
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ÇAYLAKLAR 
YARIŞTI

DOĞUDAN BATIYA 
DIŞ TİCARET TECRÜBESİ

ÇARPIŞAN 
KARADELİKLERİN SESİ

TÜRKİYE ADALET 
AKADEMİSİ’NE 

GEZİ

Münazara Topluluğu, Boğaziçi Üniversitesinin 
3-4-5 Aralık 2016, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin 17-18-19 Aralık 2016 
tarihlerinde gerçekleştirdiği Çaylaklar 
Turnuvası’nda üniversitemizi temsil etti. 

Uluslararası Ticaret Topluluğu, Cemsa Lingsar 
Uluslararası Ticaret Firması Ceo’su Cemalettin 
Saraçyakupoğlu’nun katılımıyla “Doğudan Batıya 
Dış Ticaret Tecrübesi” adlı konferans düzenledi. 
Konferansa, gençlerin ilgisi büyük oldu.

Hukukta Gelişim ve Kariyer Topluluğu, 
13 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Adalet 
Akademisi’ne gezi düzenledi. Mesleki bilgi 
edinen topluluk üyeleri, geziden memnun 
ayrıldı. 

Popüler Bilim ve Fizik Topluluğu, 14 Kasım 2016 tarihinde, 
ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram 

Tekin’in katılımıyla “Çarpışan Karadeliklerin Sesi” adlı etkinlik 
gerçekleştirdi. Etkinlik, ilgiyle karşılandı. Topluluk üyeleri, 
aynı zamanda 7 Aralık 2016 tarihinde Sarayköy Nükleer 

Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne teknik gezi düzenledi. 
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Çankaya Üniversitesi Dış İlişkiler 
Müdürü Yöntem Öskiper, 13 
Ekim’de düzenlenen “Erasmus+ 
Öğrenim Hareketliliği Bilgilendirme 
Toplantısında” yurt dışı hayali 
kuran gençlere bilgi verdi. Merkez 
Kampüs Mavi Salon’da düzenlenen 
toplantıda Öskiper, yurt dışında staj 

ve öğrenim koşullarını anlattı. 

Almanya’da burs imkânı

Müdürlük aynı zamanda 22 

Kasım’da “Almanya’da Eğitim, 
Araştırma ve Burs İmkânları Daad” 
(Alman Akademik Değişim Servisi) 
adlı konferansa ev sahipliği yaptı. 
Etkinliğe konuşmacı olarak Alman 
Akademik Değişim Servisi Eğitim 
Danışmanı Ahmet Dalgıçoğlu katıldı. 
Dalgıçoğlu, öğrencilere Almanya’da 
eğitim ve burs imkânları hakkında 
bilgi verdi. 

ERASMUS VE ÖĞRENIM 
HAREKETLILIĞI 
HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME 
YAPILDI 

54  /  GÜNDEM

ERASMUS



EVIN GIBISI YOKTUR 
SALAMANCA’DA YAŞAMADIYSAN

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim gören, aynı zamanda 
Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde çift anadal yapan Nagihan Acar, 
İspanya’daki Erasmus deneyimini anlattı.

“Salamanca, que enhechiza 
la voluntad de volver a ella a 
todos los que de la apacibilidad 
de su vivienda han gustado”. 
Evin gibisi yoktur, eğer 
Salamanca’da yaşamadıysan… 
“Salamanca, bulunduğu süre 
boyunca onu severek yaşamış 
herkesin geri dönmesini sağlar” 

Miguel de Cervantes

Salamanca hikâyem iki yıl önce 
İspanya’ya gezmeye gidip ülkeye 
âşık olmamla başlıyor. Türkiye’ye 
döner dönmez “İspanya’da 
Erasmus yapmalıyım!” demiştim 
ve nitekim sınavı kazanıp gittim. 
Salamanca Madrid’e yaklaşık 250 
km uzaklıkta, küçük bir öğrenci 
şehri. Gitmeden önce araştırmıştım 
ama bu küçük şehrin hayatımın, 
belki de dönüm noktalarından biri 
olacağını bilmiyordum. Otobüsün 
şehre girdiği anı hatırlıyorum, Tormes 
Nehri’nden geçişini, tarihi binaların 
uzaktan görünüşünü, katedralini… 
Büyülenmiştim. Otobüsten indikten 
sonra heyecanım yerini gerginliğe 

bıraktı, gezmeye gitmekle 5 ay dilini 
nerdeyse hiç bilmediğim bir ülkede 
yaşamak farklı olacaktı. Ama zamanla 
endişelerimin yersiz olduğunu anladım 
ve Salamanca’nın büyüsüne kendimi 
kaptırdım. ‘Hayatımın en güzel 5 ayıydı’ 
klişesinin gerçek olacağını tahmin 
etmiyordum. 

Yeni bir dil öğrenmek o dilin 
kültürüyle aranızda bağ kurar diye 
okumuştum bir yerde, doğruymuş.

Salamanca’da görüp görebileceğiniz 
her şey tarih kokuyor, hepsinin hikâyesi 
var. Üniversitesi Avrupa’nın en eski 
üniversitesi ve 2 yıl sonra 800. yaşını 
kutlamaya hazırlanıyor. Sanırım beni 

en çok şaşırtan benzin istasyonunun 
bile tarihi olmasıydı. Salamanca’ya 
dair tek olumsuz şey öğrenciler 
ve öğretmenler dâhil İngilizce 
bilme oranının düşük olmasıydı. 
Nitekim okuldaki ilk günümde, 
öğretmenin esprisine gülmemem 
dikkat çekmişti ve sonrasında bana 
neden gülmediğim soruldu. Ben de 
İspanyolca bilmediğimi söyledim. 
Öğretmenin tepkisi “Burada ne işin 
var o zaman” gibi gereksiz bir çıkıştı 
ama beni yıldırmasına izin vermeyerek 
bu cümleyle kendimi motive ettim 
ve İspanyolca öğrendim. ‘Yeni 
bir dil öğrenmek o dilin kültürüyle 
aranızda bağ kurar’ diye okumuştum 
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bir yerde ve doğruymuş. Başka bir 
kültürün parçası olmaya başladığınızı 
hissettiğiniz an hayatınızın en güzel 
tecrübelerinden birini yaşıyorsunuz 
demektir. Bu yüzden Salamanca 
şehrini tanıma ve İspanyolca öğrenme 
maceram son bulmadı ve hemen 
bir sonraki yıl gittiğim üniversitenin 
Uluslararası İlişkiler ofisiyle yazışarak 
yaz stajı için kabul aldım. Benden 
B1 düzeyinde İspanyolca istediler 
çünkü ofiste İspanyolca konuşmam 
gerekiyordu. Hem kendim çalışarak 
hem de üniversitemize İspanya’dan 
gelen Erasmus öğrencisiyle pratik 
yaparak İspanyolcamı geliştirdim ve 
bu yaz yine ilk görüşte âşık olduğum 
evim Salamanca’ya gittim. İlk gidişim 
olmadığı için evi nasıl ve nerden 
tutmam gerektiğini biliyordum ve her 
şey çok rahat ilerledi. Ofisteki insanlar 
bana çok şey kattı. İspanyolcamı 
iyice geliştirmem için çok yardımcı 
oldular. İlk önce öğrenci olarak gittiğim 
Salamanca’da çalışmak, sorumluluk 
almak daha farklı, daha güzel bir 
tecrübeydi. 

Yurtdışında yaşadığım her gün 
beni biraz daha olgunlaştırdı, 
biraz daha vizyon sahibi oldum. 
Arjantin, Kolombiya, İtalya, Fransa, 
Avusturalya… Dünyanın her yerinden 
insanlarla tanıştım, onların hayat 
hikâyelerini dinledim, dinledikçe 
kendimi keşfettim ve dinledikçe aslında 
konuşulan dilin önemli olmadığını, 
insanlarla bağ kurulduğunda kullanılan 
dilin bazen sadece iki kişinin bildiği 
özel bir dile dönüştüğünü fark ettim. 
Başka ülkelerden insanlarla tanışmak, 
yeni diller öğrenmek, kendi sınırlarımı 

görmek ve her defasında daha 
fazlasını başarmak bir tutkuya dönüştü 
benim için. Ve son sınıf öğrencisi 
olarak yurtdışında Master yapmaya 
karar verdim. Erasmus, her anlamda 
öğrenciyken kendinize yapacağınız 
en büyük yatırım olacaktır. Gelişmek, 
öğrenmek ve olumlu yönde değişmek 
için bu fırsatı kendinize verin.

Erasmus, 
öğrenciyken 
kendinize 
yapacağınız en büyük 
yatırım olacaktır. 
Kendinize, gelişmek, 
öğrenmek ve olumlu 
yönde değişmek için 
bu fırsatı verin!
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Deniz Çınar (CENG -1)

ALTINI
ÇİZDİKLERİM

Gabriel Garcia Marquez’in Yüzyıllık 
Yalnızlık romanı yayınlandığı ilk günden 
beri değerini hiç yitirmeden günümüze 
kadar geldi ve dünya klasikleri arasına 
girmeyi başardı.

Yalnızlık teması öyle sessizce, 
derinden ve belki de sinsice işleniyor 
ki içinize, kitap bittiğinde beyninizden 
vurulmuş gibi hissetmeniz çok 
olası. Her sayfası olaylarla çevrili 
olduğundan, sadece anı yaşıyormuş 
gibi öncesi sonrası yokmuş gibi 
hissettiriyor. Uykusuzluk salgını, 
yıllarca durmadan yağan yağmur, 
tanrının fotoğrafını çekmeye çalışan 
bir dede, evi yiyen karıncalar, güzel 
bir kızın göğe yükselmesi gibi 
olağanüstü olaylar büyüleyici anlatımı 
şahane kılmış. Romanda öne çıkan 
bir diğer önemli unsur da olayların 
geçtiği kasaba, eski ile yeninin 
çatışmasıdır. 

Yüzyıllık Yalnızlık’ta, Buendia ailesinin 
yedi kuşağının hikayesine tanıklık 
ediyoruz. Amca çocukları olan 
Ursula Iguarán ile José Arcadio 
Buendia çiftinin, ailelerinin karşı 
çıkmasına rağmen evlenmesiyle 
başlar bir bakıma hikâye. Yedi nesil 
boyunca, roman kahramanları nasıl 
bir hayat sürerlerse sürsünler, onları 
bekleyen eninde sonunda mutlak 
bir yalnızlıktır. İster baba José 
Arcadio gibi denizi bulma hayaliyle 
dağları aşsınlar, ister yüzyıldan fazla 

yaşayan Ursula gibi aileyi bir arada 
tutmak ve evi çekip çevirmek için 
insanüstü çaba sarf etsinler, ister 
Albay Aureliano Buendia gibi otuz 
iki savaş yapsınlar, sanki ortak ve 
kaçınılmaz bir yazgıymışçasına -ya 
da bir seçim- vakti gelince koyu 
bir yalnızlığa gömülür ve yalnız 
ölürler. Macondo’nun kurulması, 
yükselmesi, düşüşe geçmesi 
ve yıkılışı neredeyse paralel bir 
biçimde gerçekleşir. Buendia soyu 
ortadan kalkarken, Macondo da 
yok olur. Sanki Buendia ailesinin 
çılgın öyküsü anlatılabilsin diye 
bir süreliğine var olmuşçasına 
sırra kadem basar, Çingene 
Melquiades’in el yazmalarının sırrı 
çözülür çözülmez… 

Kitabın son cümleleriyle yazıyı 
sonlandırmak gerekirse: “O 
bütün bunları okurken dışarıda 
kasırga kopmakta ve Macondo 
dağılmaktadır. Şifreleri çözdüğü 
anda kentin rüzgârla savrulup 
yok olacağı ve yazılanların 
yinelenmeyeceği yazmaktadır. 
Çünkü yüzyıllık yalnızlığa mahkûm 
edilen soyların yeryüzünde ikinci bir 
şansı olmazdı.”
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Deniz Yıldız (CENG -1)

UMUDUNU 
KAYBETME

“Birinin sana bir şey yapamazsın 
demesine izin verme. Hatta benim bile. 
Bir hayalin varsa onu koruman gerek. 
İnsanlar bir şey yapamaz ve senin de 
yapamayacağını söylerler. Bir hayalin 
varsa onu zorla al.”

Yönetmeni Gabriele Muccino olan 2006 
yapımı aile, biyografi, dram türünde bir 
film. Will Smith’in başrolünü üstlendiği 
gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmde, 
Chris Gardner ailesini ayakta tutmak 
için çabalar ancak beş yaşındaki oğlu 
Christopher’ın annesi maddi zorlukların 
yarattığı baskı altında kendini kaybeder. 
Bu duruma dayanamayacağını anlayınca 
evi terk eder. Artık bekâr bir baba 
olan Chris bildiği tüm satış becerilerini 
kullanarak daha iyi kazandıran bir işin 
peşine düşer. Borsa şirketinde stajyerlik 
işi bulur, ücret almasa da programın 
sonunda iş ve parlak bir gelecek elde 
edeceğini umarak kabul eder. Parasal 
güvencesi olmayan Chris ile oğlu, kısa 
süre sonra kirayı ödeyemedikleri için 
oturdukları daireden çıkartılır, otobüs 
durağı, tuvalet gibi yerlerde kalmaya 
başlarlar. Çektiği sıkıntılara rağmen 
Chris, oğlunun kendisine duyduğu sevgi 
ve güven sayesinde önüne çıkan tüm 
engelleri aşmaya çalışır. 

IZ BIRAKANLAR

58  /  GÜNDEM

İZ BIRAKANLAR



GELECEĞIN ÜNIVERSITELILERIYLE 

BULUŞTUK 

Çankaya Üniversitesinden 
Bakü’ye Çıkarma  
Uluslararasılaşma misyonunu 
kendine ilke edinen Çankaya 
Üniversitesi, yurt dışına açılarak 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
düzenlenen Akademi Bakü Türk 
Üniversiteleri Eğitim Fuarı’na 
katıldı. 29-30 Ekim 2016 
tarihlerinde gerçekleştirilen 
fuara, Tanıtım ve Kurumsal 
İlişkiler Müdürlüğü ile Dış İlişkiler 
Müdürlüğü personeli katılarak, 
üniversitemizle ilgili tanıtıcı bilgi 
verdi. 

Eskişehir’de tanıtım

Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler 
Müdürlüğü, 2016-2017 
akademik yılın başlamasıyla 
tanıtım etkinliklerine imza attı. 
Eskişehir’de 14-15 Kasım 
2016 tarihlerinde düzenlenen 
Educatürk Eskişehir Eğitim 
Fuarı’nda üniversitemizdeki 
akademik eğitim, burs, yurt, 
sporla ilgili bilgilendirme 
yapıldı. 

Aday öğrenciler 
üniversitemizde 

Tanıtım çalışmaları 
kapsamında Arı Okulları, 
Özel Başkent Vatan Temel 
Lisesi, Özel Ahi Mesut Bağ 

Anadolu Fen Lisesi, Etimesgut 
Mehmetçik Anadolu Lisesi 
öğrencileri üniversitemizde 
ağırlandı. Kampüsü gezen 
öğrenciler, üniversiteyle ilgili 
merak ettikleri sorulara da 
yanıt buldu. 

“Üniversite Tanıtım Günleri”

Aynı zamanda Doğa Okulları, 
Bahçelievler Anadolu Lisesi, 
Gölbaşı Anadolu Lisesi 
ve Okyanus Koleji’nde 
düzenlenen ‘Üniversite 
Tanıtım Günleri’ne katılan 
üniversitemiz, adayları 
bilgilendirdi.

Erzurum Tanıtım Günleri

Geleneksel olarak düzenlenen 
“Erzurum Tanıtım Günleri”, 
8-11 Aralık 2016 tarihleri 
arasında Ankara Atatürk Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. 
Çankaya Üniversitesi her yıl 
olduğu gibi bu sene de fuara 
destek verdi.
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KAAN MANDIROĞLU  
DÜNYA İKİNCİSİ

Endüstri Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Kaan Mandıroğlu, Ukrayna’nın 
Kharkiv kentinde düzenlenen Amatör Dünya MMA Şampiyonası’nda 
85 kg’da dünya ikincisi oldu

Çocukluğundan bu yana farklı 
spor branşlarıyla ilgilenen Kaan 
Mandıroğlu, 3-7 Aralık 2016 
tarihinde Ukrayna’nın Kharkiv 
kentinde Dünya Karma Dövüş 
Sanatları Federasyonu’nun 
düzenlediği Amatör Dünya 
MMA Şampiyonası’na katıldı. 
Çankaya Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi 
Mandıroğlu, 85 kg’da yarıştığı 
maçta, MMA Full Kategorisi’nde 
dünya ikincisi olarak büyük 
başarı etti. 2 yıl önce düzenlenen 
Dünya Şampiyonası’nda 78 
kiloda MMA light kategorisinde 
1. olan Mandıroğlu, “Hedefim 25 
yaşında Amerika’da düzenlenen 
turnuvalara katılmak” dedi.

8 yaşında başladı

Spora 8 yaşında başlayan 
üniversitemiz öğrencisi Kaan 
Mandıroğlu, spor kariyeri 
hakkında bilgi verdi. Mandıroğlu, 
8 yaşında tekvandoya başladığını 
ve 6 ay bu sporla ilgilendiğini 
anlatarak, “İlkokul 4. sınıfta okulun 
atletizm takımına girdim. Bayrak 
Koşuşunda atletizmde üçüncü 
oldum. Atletizmin ardından okulun 
hentbol takımına girdim. Takım 
olarak birçok derece aldık. İlkokul 
8. sınıfta kick boksa başladım. 
Hobi olarak ilgilendiğim bu sporda 
zamanla profesyonelleştim” dedi.
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Kanada’da eğitim aldı

Yaklaşık 5 yıl önce güreşe başlayan genç sporcu, 
MMA denilen ‘karma dövüş sanatı’na ilgi duyduğunu, 
turistik amaçla gittiği Kanada’da eğitim aldığını, 
antrenman yapma imkânı bulduğunu söyledi. 5 yıl 
içinde 13 defa Kanada’ya giden ve dünyanın en iyi 
antrenörleriyle çalışan Mandıroğlu, Kanada’daki 
antrenmanlarının kendisine çok büyük katkısı 
olduğunu ifade etti.

25 yaşında Amerika hayali

Kaan Mandıroğlu, ASKİ Spor Kulübü Güreş 
Takımında da yer aldığını belirterek, şöyle konuştu, 
“Güreş antrenmanlarını ASKİ’de yapıyorum. Boks 
çalışmalarımı ise Hamza Güneş ile yürütüyorum. Aynı 
zamanda bireysel antrenmanlarımı ihmal etmiyorum. 
En son katıldığım Ukrayna’daki yarışmada dünya 

ikincisi oldum. Hedefim 25 yaşında Amerika’da 
düzenlenen müsabakalara katılarak, büyük ödülle 
dönmek.” 

İş ve sporu birlikte yürütecek

Örnek bir sporcu olmayı hedefleyen Mandıroğlu, 
üniversiteyi bitirip, iş hayatına atılma hayali 
de kuruyor. Genç sporcu, okulu bitirdikten 
sonra endüstri mühendisliği alanında bir süre 
çalışıp ardından aile şirketinde çalışacağını 
açıkladı. İş hayatının yanı sıra profesyonel spor 
kariyerini sürdürmeyi isteyen Mandıroğlu, “Bu 
gerçekleştirilemeyecek bir hayal değil. İstedikten 
sonra herkes hem spor yapıp hem de iş hayatını 
sürdürebilir” mesajı verdi. 

GÜNDEM  /  61  

SPOR



ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

BASINDA
Milliyet Ankara -19.08.2016
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Dergi Bilkent -01.08.2016

Düzce Damla -24.08.2016

Star -30.09.2016

Telgraf -24.09.2016

Habertirk Ankara -30.09.2016
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24 Saat-11.10.2016

Milliyet Ankara-06.10.2016Zafer-01.10.2016

Ordu Hayat-01.10.2016
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Başkent Gazetesi-11.10.2016

Günboyu-11.10.2016

Son Saat-11.10.2016
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Milliyet Ankara-15.10.2016

Habertürk Ankara-15.10.2016 Milliyet Ankara-15.10.2016

Star Ankara-15.10.2016
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Kayseri Anadolu Haber-24.10.2016

Hürriyet Ankara-18.10.2016

Habertürk Ankara-17.10.2016

Milliyet Ankara-17.10.2016 Milliyet Ankara-17.10.2016

Vitrin Haber-17.10.2016
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Günışığı-02.11.2016

Diriliş Postası-24.10.2016Bilim ve Teknik-01.11.2016

Milliyet Ankara-17.11.2016
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Kayseri Gündem-17.11.2016

Gazete Gerçek-17.11.2016

Sanayi Gazetesi-21.11.2016
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Güney-21.11.2016

Kocaeli-21.11.2016

Gazete Harbi-28.11.2016

Yeni Birlik-28.11.2016
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Haberal Kıbrıslı-28.11.2016

Habertürk Ankara-28.11.2016

Mavi Kocaeli-26.11.2016

GÜNDEM  /  71  

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BASINDA



Konya Yenigün-28.11.2016

Polatlı’nın Sesi İstiklal-28.11.2016

Milliyet Ankara -04.12.2016
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Anayurt-19.12.2016

Milliyet Ankara-11.12.2016

Dünya-08.12.2016
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Dünya Ek-28.12.2016Büyük Kayseri-27.12.2016

Kayseri Star Haber-24.12.2016Sözcü Kitap-16.12.2016

Fırat-16.12.2016
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Aksaray 68 Haber-31.12.2016

Milliyet Ankara-10.01.2017

Bartın Manşet-03.01.2017

Ordu Tribün-05.01.2017
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Sabah Ankara -10.01.2017

Milliyet Ankara -10.01.2017Habertürk Ankara -10.01.2017
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Sabah Ankara -15.01.2017

Habertürk Ankara -17.01.2017

Anadolu -22.02.2017
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Dünya -01.03.2017

Son-An -19.01.2017
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INTERNATIONAL WORKSHOP ON
MATHEMATICAL METHODS IN ENGINEERING 
(MME-2017)
The aim of the workshop is to bring together scientists and engineers to present and discuss 
some recent developments in the area of Mathematical Methods in Engineering. The workshop is designed to maximize the 
involvement of all participants and will present the state of the art research and the latest achievements.

April 27-29

2017
Ankara/TURKEY

Deadline for early registration and draft paper submission : February 15, 2017 
Notification of acceptance : March 15, 2017 
Final manuscript submission and registration : April 10, 2017

mme2017.cankaya.edu.tr
Contact: Dumitru Baleanu (Çankaya University-Ankara/Turkey)
Phone: +90 (312) 233 14 24  Fax: +90 (312) 233 10 25  E-Mail: mme2017@cankaya.edu.tr

International Scientific Committee
• T. Abdeljawad (Saudi Arabia)
• R. P. Agarwal (USA)
• P. Agarwal (India)
• B. Ahmad (Saudi Arabia)
• A. Ahmadian (Malaysia)
• A. Akgul (Turkey)
• E. Akin (USA)
• A. Algin (Turkey)
• I. Altun (Turkey)
• A. Atangana (South Africa)
• D. Baleanu (Turkey)
• F. B. M. Belgacem (Kuwait)
• A. Bhrawy (Egypt)
• M. Bohner (USA)
• K. Burrage (UK)
• P. L. Butzer (Germany)
• Y. Cai (China)
• M. Caputo (Italy)
• S. Catto (USA)
• A. Cernea (Romania)
• W. Chen (China)
• A. Debbouche (Algeria)
• O. Defterli (Turkey)
• D. Djordjević (Serbia)
• O. Duman (Turkey)

• R. El-Khazali (UAE)
• P. W. Eloe (USA)
• E. Ekuş Duman (Turkey)
• H. T. Eyyuboglu (Turkey)
• M. Fečkan (Slovakia)
• M. T. Gençoğlu (Turkey)
• W. Gerhard-Wilhelm (Turkey)
• A. K. Golmankhaneh (Iran)
• M. Güleç (Turkey)
• Z. Hammouch (Morocco)
• M. S. Hashemi (Iran)
• H. Holm (Norway)
• S. K. Ider (Turkey)
• M. Inc (Turkey)
• H. Jafari (South Africa)
• F. Jarad (Turkey)
• E. Karapınar (Turkey)
• G. Karniadakis (USA)
• C. P. Li (China)
• F. Liu (Australia)
• R. L. Magin (USA)
• M. Marin (Romania)
• G. Marino (Italy)
• M. M. Meerschaert (USA)
• T. Mekkaoui (Morocco)

• A. Mendes Lopes (Portugal)
• H. Merdan (Turkey
• S. Momani (Jordan)
• O. Nevzat (Turkey)
• J. J. Nieto (Spain)
• R. R. Nigmatullin (Russia)
• M. Ortigueira (Portugal)
• I. Petras (Slovakia)
• C. M. A. Pinto (Portugal)
• S. D. Purohit (India)
• A. Razminia (Iran)
• Sh. Rezapour (Iran)
• S. Salahshour (Iran)
• D. T. Spasici (Serbia)
• H. M. Srivastava (Canada)
• K. Tas (Turkey)
• J. A. Tenreiro Machado (Portugal)
• D. F. M. Torres (Portugal)
• J. Trigessou (France)
• J. J. Trujillo (Spain)
• M. R. Ubriaco (USA)
• Y. Z. Umul (Turkey)
• E. Ugurlu (Turkey)
• G. C. Wu (China)
• X. J. Yang (China)

Plenary Speakers
Yangjian Cai (China)
Albert C. J. Luo (USA)
J. A. Tenreiro Machado (Portugal)

Invited Speakers
Dumitru Baleanu (Turkey)
Janusz Brzdek (Poland)
Dragan Djordjevic (Serbia)
Erdal Karapınar (Turkey)
Giuseppe Marino (Italy)

Cristina Muresan (Romania)
Raoul Nigmatullin (Russia)
Carla M. A. Pinto (Portugal)
Shahram Rezapour (Iran)

Organizing Committee
• K. Tas (Turkey) - Chair
• J. A. Tenreiro Machado (Portugal) - Co-Chair
• Y. Cai (China) - Co-Chair
• D. Baleanu (Turkey)
• J. Brzdek (Poland)
• E. Karapınar (Turkey)
• C. Muresan (Romania)
• C. M. A. Pinto (Portugal)

Local Organizing Committee
• Baleanu, D. (Turkey) - Chair
• Defterli, O. (Turkey)
• Jarad, F. (Turkey)
• Maraş, H. (Turkey)
• Ugurlu, E. (Turkey)
• Bag, E. (Turkey)
• Dogan Calışır, A. (Turkey)
• Gulec, U. (Turkey)
• Kayan, S. (Turkey)






