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Bu süreçte her birinizin sağlığına 
dikkat etmesini, önlemlere uyarak 
evde kalmanızı şiddetle tavsiye 
ediyoruz. Dünyadaki vakalarla ilgili 
güncel bilgilerde gençlerin virüsten 
çok etkilenmediği belirtiliyor. Ancak 
bu durum sizlerin “Bana bir şey 
olmaz” düşüncesine kapılmanıza yol 
açmasın. Lütfen Sağlık Bakanlığının 
virüsten korunma ile ilgili uyarılarını ve 
önlemlerini dikkate alınız.

Bu zorlu süreçte yeni yeni 
kavramlarla tanışıyor, davranışlarımızı 
değiştiriyoruz… Toplum olarak 
çok sevdiğimiz, tokalaşma, sarılma 
gibi davranışlarımızdan uzaklaşıp, 
sosyal mesafe ve sosyal izolasyonu 
uygulamamız gerekiyor. Bu bizim gibi 
misafirperverliğiyle bilinen bir ülke için 
gerçekten çok zor. Ancak bu salgın, 
yaşamımızdaki her şeyi değiştirdi. 
Ne kadar süreceğini bilmediğimiz 
bu olağanüstü durumda sizlere en 
büyük tavsiyem; evde kalmanız, 
sosyal izolasyonunuzu sağlamanız ve 
moralinizi yüksek tutmanızdır. Gelişen 
teknolojiyle her şeyi hızlı tükettiğimiz, 
kendimize zaman ayıramadığımız 
bu çağda, bu süreci, yavaşlamak, 
evde vakit geçirmek, kitap okumak, 
film izlemek, anne-babanızla derin 
sohbetler yapmak için bir fırsat olarak 
değerlendirebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğim gibi bu süreç 
birçok şeyi değiştirdi. Bunlardan 
en önemlisi de eğitim sistemi. Tüm 
üniversitelerin aynı anda uzaktan 
eğitime geçmesi aslında tüm dünya için 
yeni bir süreç. Uzaktan eğitim, aslında 
sınırlı sayıda ders için kullanılan bir 
platform.

Çankaya Üniversitesi olarak amacımız; 
eğitim öğretim süreçlerimizi mümkün 
olduğunca kesintiye uğratmamak. 
Uzaktan eğitim siz değerli öğrencilerimiz 
için çok yeni bir kavram. Aslında bu 
durum biz hocalar için de bambaşka 
bir deneyim olacak. Bu süreci birlikte 
deneyimleyeceğiz. 30 Mart Pazartesi 
itibarıyla başlayan eğitimlerimiz, tüm 
teorik dersler ile uygulamalı derslerin 
teorik bölümleri senkron (önceden 
planlanmış zamanlarda, dersin bizzat 
öğretim elemanlarımız tarafından 
canlı olarak öğrencilere verilmesi ve 
öğrencilerin soru sorabilmesi şeklinde) 
ya da asenkron (eş zamanlı olmayan, 
ders öğretim elemanımızın ders anlatım 
videosunun da içinde yer alacağı ders 
materyallerinin dersin web sayfasına 
konulması ve dersi alan öğrencilerin 
istediği zaman bu materyallerden 
faydalanması şeklinde) olarak 
gerçekleştiriliyor.

Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin 
yerini tutmayacağını biliyoruz. Bu 
belirsiz sürecin biteceği ve normal 
eğitime geçeceğimiz günü sabırsızlıkla 
bekliyorum.

Sizlerden bu kaygı verici süreçte 
sorumluluklarınızın farkında olmanızı, 
hem kendi hem sevdiklerinizin sağlığına 
özen göstermenizi, eğitimlerinizi 
aksatmamanızı, kişisel gelişiminize 
yoğunlaşmanızı öneriyorum.

Sevgili öğrenciler,

Çankaya Üniversitesi ailesi olarak her 
zaman sizlerin yanındayız.

En kısa sürede, sağlıklı günlerde 
görüşmek dileğiyle…

Sağlıkla kalın!

Prof. Dr. Can Çoğun 
Rektör

Sevgili öğrencilerimiz,

Tüm dünyayı ve Ülkemizi 
etkisi altına alan, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 
pandemi ilan ettiği 
‘koronavirüs’ (COVİD-19) 
nedeniyle olağanüstü 
günler yaşamaktayız. 
Aralık ayının son 
günlerinden itibaren tüm 
dünyanın gündeminde 
neredeyse ‘koronavirüs’ 
yer almaktadır. Hem 
küresel düzeyde hem de 
ulusal düzeyde salgına 
karşı büyük bir mücadele 
verilmektedir.

REKTÖRÜMÜZÜN 
MESAJI
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan 
COVİD-19 pandemisi nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığının 18 Mart tarihli yazısıyla tüm Üniversiteler 
‘Uzaktan Eğitim’ sistemine geçti.  Üniversitemiz de önlisans, 
lisans ve lisansüstü düzeylerde yürütülen eğitim ve öğretim 
faaliyetlerini 30 Mart’tan itibaren uzaktan öğretim yoluyla 
sürdürmeye başladı. 

Eğitim kesintisiz sürdürülüyor 

Çankaya Üniversitesinde, tüm teorik derslerin yanı sıra 
uygulamalı derslerin teorik bölümleri senkron ve asenkron 
şekilde gerçekleştirilmektedir.  Senkron sistemde, öğretim 

elemanları önceden planlanmış zamanlarda derslerini 
eşzamanlı, canlı olarak gerçekleştirebilmekte, öğrenciler soru 
sorarak derslere katılım gösterebilmektedir. Asenkron sistem 
ise eş zamanlı olmamakla birlikte, öğretim elemanları ders 
anlatım videosunun da içinde yer alacağı materyalleri, dersin 
web sayfasına koymaktadır. Öğrenciler, istediği zaman bu 
materyallerden faydalanabilmektedir.

Çankaya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi hakkında 
detaylı bilgiye  
https://webonline.cankaya.edu.tr/login/index.php adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz Merkez ve Balgat 
Kampüslerinde ‘koronavirüs’ salgınına 
karşı alınan önlemler neticesinde, 
genel temizlik ve dezenfeksiyon 
çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir. 
Bu kapsamda her iki kampüste; 

derslikler, laboratuvarlar, kütüphaneler, 
öğrencilerin, akademik ve idari 
personelin kullandığı ortak alanlar, çay 
ocakları vb. mekânların genel temizliği 
sürekli olarak yapılmakta, dezenfeksiyon  
çalışmaları aralıksız devam etmektedir. 

YÜKSEKÖĞRETİMDE ‘UZAKTAN’ EĞİTİM 

DEZENFEKSİYON 
ÇALIŞMALARI 
ARALIKSIZ 
DEVAM EDİYOR
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Dünya ve ülkemiz ‘koronavirüs’ ile mücadele ederken çoğu yayıncı, elektronik 
kitap, dergi ve video koleksiyonlarını öğrenci ve araştırmacılar için geçici olarak 
ücretsiz serbest erişime açtı.
Üniversitemiz Kütüphane Müdürlüğü de öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin istedikleri materyallere rahat ulaşabilmeleri için 
“Serbest Erişimli Elektronik Kaynaklar” listesi oluşturdu. Müdürlük, düzenli periyotlarla listeyi güncellemektedir.  

Serbest Erişimli Elektronik Kaynaklar” listesine http://kutuphane.cankaya.edu.tr/2020/03/24/5590 linkinden uluşabilirsiniz. 

DİJİTAL KÜTÜPHANE HİZMETİNİZDE
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SİZLERİ ÇOK ÖZLEDİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK 
MERKEZİ, UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE 
TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA 

Küresel boyutta yaşanan ‘koronavirüs’ (COVID-19) 
salgınından dolayı çeşitli zorluklar, riskler ve belirsizlikler 
içeren bir dönemden geçmekteyiz. Söz konusu risklerle 
mücadele çalışmaları doğrultusunda sosyal teması ortadan 
kaldırmayı; değerli öğrencilerimiz, çalışanlarımız, ailelerimiz ve 
toplum sağlığımız açısından önemsememiz gereken günler 
yaşamaktayız. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezimiz, bu sürecin 
etkili bir biçimde sürdürebilmesi amacıyla çalışmalarını 
sürdürmektedir. Merkez yönetimi süreçle ilgili bilgi vererek, 
“Desteklerinizin ve birlikteliğimizin önemini bir kez daha 
vurgulamak isteriz. Bu dönemde hem sağlığımızı korumaya 
özen göstermenin hem de akademik çalışmalarımızdan ödün 
vermeden ilerlemenin yollarını bulmaya yönelik çalışmalarımız 
yoğun bir biçimde sürmektedir. Yüz yüze görüşemediğimiz 
bugünlerde de emin olunuz ki biz sizlere sunduğumuz 
psikolojik desteği sürdürüyor olacağız. İhtiyaç duyduğunuz 
zaman bize e-mail aracılığıyla ulaşabilir, süreç ile ilgili bilgi 
ve destek alabilirsiniz. Bu zor günleri dayanışma içerisinde 
atlatacağımıza yürekten inanıyor, en kısa zamanda sağlıklı 
ve güzel günlerde bir araya gelmeyi diliyoruz” açıklamasında 
bulundu. #EvdeKalTürkiye

Çankaya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Merkezi’nde görevli Klinik Psikolog Dr. Begüm Zübeyde 
Şengül’ün hazırladığı ‘Kendini Baltalama Davranışlarının 
Üstesinden Gelebilmek’ konulu bilgilendirici videoya   

https://www.youtube.com/watch?v=qhSrEKr48FY  
linkinden ulaşabilirsiniz.

Çankaya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Merkezi’nde görevli Klinik Psikolog Ayperi Haspolat, 
belirsizlikler içeren zor bir dönemden geçtiğimizi ve 
bu dönemin “kaygıya” yol açabildiğini fakat içinde 
bulunduğumuz süreç boyunca hepimizin kendini, 
kaygılarını tanıyarak onlarla baş etme yöntemlerini 
öğrenebileceğini ve bu süreçte olumlu değişim ve gelişimler 
deneyimleyebilmemizin mümkün olabileceğini ifade ediyor. 
Bu amaçla sizler için hazırlanan “COVİD-19 Sürecinde Kaygı 
ve Kaygı ile Baş Edebilme” konulu videoya  
https://www.youtube.com/watch?v=gdCwRvvPysw  
linkinden ulaşabilirsiniz.

Çankaya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Merkezimizde görevli Klinik Psikolog Müge Göğebakan, 
sevdiklerimiz ve kendimiz için evlerimizde kaldığımız bu 
dönemde sizler için “Zamanı Yönetme” üzerine bilgilendirici 
bir konuşma hazırladı. “Zamanı Yönetme” adlı videoya 
https://www.youtube.com/watch?v=HobQf9IEwYg    
linkinden ulaşabilirsiniz.

PDRM’ye ulaşmak için http://pdrm.cankaya.edu.tr/iletisim/ 
linkini tıklayabilirsiniz.

Değerli mezunlarımız, her yıl büyük bir heyecanla 
bir araya geldiğimiz, tüm gün ailelerinizle, 
arkadaşlarınızla doyasıya güzel bir gün geçirdiğiniz, 
bir nebze de olsa üniversite yıllarına geri döndüğünüz 
“Mezunlar Buluşması”nı Covid-19 salgını nedeniyle 
bu yıl maalesef gerçekleştiremeyeceğiz. 2020-2021 
Akademik Yıl’da her şey normale döner, sağlıklı 
günlere kavuşursak biz yine sizleri Üniversitemizde 
ağırlıyor olacağız. Bu süreçte her zaman sizin 
ve ailenizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. 
Sevgiyle, sağlıkla kalın!

Mezunlarla ilgili çalışmalarımız hakkında https://
mezunlar.cankaya.edu.tr/iletisim/ linkini tıklayarak, 
bilgi alabilirsiniz.
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YÖK BAŞKANI AÇIKLADI:  
YKS ERTELENDİ

KAMPÜSTEKİ DOSTLARINIZ  
BİZLERE EMANET

Sevgili üniversite aday öğrencilerimiz, ‘koronavirüs’ tedbirleri nedeniyle 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 20-21 Haziran’da yapılması planlanan Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’nı (YKS), 25-26 Temmuz 2020’ye erteledi. Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı basın açıklamasında, “YKS’nın 25-26 
Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kararı almamızdaki neden 
tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak 
bu imtihana girmesini sağlamaktır. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. 
Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır” 
dedi.

Peki Şimdi Ne Olacak?  Sınava Nasıl Hazırlanacağız?

Sevgili öğrenciler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Mart ayına kadar sizlerle çeşitli 
fuarlarda ve Üniversitemizde bir araya geldik. Bundan sonraki süreçte sizlere internet ortamında destek vermeye devam 
edeceğiz. Sizlerden isteğimiz bu zaman diliminde motivasyonunuzu bozmadan çalışmalarınıza devam etmeniz ve Temmuz 
ayında yapılacak sınava konsantre olarak girmenizdir. 

Üniversitemiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için http://aday.cankaya.edu.tr/ adresini inceleyebilir, aklınıza takılan soruları 
tanitim@cankaya.edu.tr adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

Üniversitemiz Merkez 
ve Balgat Kampüs’te 
çok sayıda küçük 
dostumuz var. Kedilerimiz, 
köpeklerimiz,  güvercin 
yavrularımız… Siz 
evdeyken küçük 
dostlarımız bizlere emanet.  
Onların keyifleri yerinde, 
sadece sizi özlediler ve 
geleceğiniz günü iple 
çekiyorlar. 
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EVDE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİN
‘Koronavirüs’ salgınına tedbir için tüm Türkiye adeta eve kapandı. Evde vakit geçirmenin 
en keyifli yanı da hiç kuşkusuz film izlemek ve kitap okumak. Sizler için film ve kitap 
önerisinde bulunduk. Keyifli izlemeler ve okumalar.

Film Önerileri

Hedefim Sensin  2018  Kıvanç Baruönü

La La Land (Aşıklar Şehri)  2016 Damien Chazelle

La Vita é Bella (Hayat Güzeldir)   1999   Roberto Benigni

Matrix  1999 Lana Wachowski, Lilly Wachowski

The Green Mile (Yeşil Yol)  1999 Frank Darabont

Kitap Önerileri

Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali 

Puslu Kıtalar Atlası İhsan Oktay Anar

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört George Orwell

Yüzyıllık Yalnızlık Gabriel Garcia Marquez

Uçurtma Avcısı Khaled Hosseini
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EVDEN SANAL MÜZE GEZEBİLİR,  
ONLİNE CANLI KONSER İZLEYEBİLİRSİNİZ 

YÜZYILLAR YAŞA 23 NİSAN

‘Koronavirüs’ten korunmak için başlatılan sosyal izolasyon sonrası evden yapılabilecek 
kültür sanat etkinliklerinin bazılarını sizler için derledik. Dünyanın birçok yerindeki müzeleri 
evinizden ayrılmadan ziyaret edebileceğiniz gibi canlı konserlere de online erişebilirsiniz. 
Ayrıca Google Arts ve Culture, dünyanın dört bir yanındaki en ünlü müzelerin sanal turlarını 
ve çevrimiçi sergilerini sizlere ulaştırıyor. Böylelikle dünya çapında 500’den fazla müze ve 
galeriyi çevrimiçi olarak gezmek mümkün. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılında, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı 
yürekten kutluyor; başta büyük önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık destanımızın tüm 
kahramanlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Gözler Ele Verir

Çankaya Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun; Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını 
ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak içi hazırladıkları 
‘Gözler ele verir’ adlı videoya https://www.youtube.com/watch?v=_-
8Bom2nOjg&feature=youtu.be linkinden ulaşabilirsiniz.

Opera ve Senfoni Orkestrası Önerileri 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
https://www.youtube.com/watch?v=wfHLOi5ej0A

Berlin Devlet Operası 
https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Metropolitan Opera Merkezi 
https://www.metopera.org/

Viyana Devlet Operası 
www.staatsoperlive.com

Sanal Gezi Önerileri

Anıtkabir  
https://www.360tr.com/anitkabir-giris-panorama-sanal-
tur_068bb011b_tr.html

Anadolu Medeniyetler Müzesi 
https://www.360tr.com/anadolu-medeniyetleri-muzesi-14-sanal-
tur_6822dd00c_tr.html

Göbeklitepe Örenyeri 
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---sanliurfa.
html

Zeugma Mozaik Müzesi  
http://zeugma.org.tr/sanaltur.aspx

Louvre Müzesi  
www.youvisit.com/tour/louvremuseum

Van Gogh Müzesi 
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
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SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI 
TAKİPTE KALIN 
Siz de Üniversitenizden ve arkadaşlarınızdan ayrı kaldığınız bu dönemde yaptığınız 

etkinliklerin fotoğraflarını bize gönderin sosyal medya hesaplarımızda yayınlayalım.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARIMIZ ZOOM 
PROGRAMINI ETKİLİ KULLANIYOR
Sevgili öğrenciler, birbirimizden uzakta kaldığımız bugünlerde topluluklarımız 
çeşitli programlar üzerinden toplantılarını gerçekleştiriyor, yeni projeler üzerine fikir 
alışverişi yapıyor. IEEE Topluluğu üyeleri de Zoom programı üzerinden

yaptıkları toplantılarını paylaştı.

EVDE KAL HAREKETSİZ KALMA 
Covid-19 salgınına karşı evden çıkmadığımız bugünlerde, 
fiziksel aktivitelerimiz de kısıtlandı. Spor İşleri Şube 
Müdürlüğüne bağlı spor eğitmenleri değerli öğrencilerimizin 
evlerinde hareketsiz kalmamaları için seanslar hazırladı. 
Evde kaldığınız bu süreçte spor aktiviteleri ile formunuzu 
koruyabilir ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. 
https://www.youtube.com/watch?v=AavLAIwwH4Y 
linkinden Üniversitemiz YouTube kanalını ziyaret ederek 
spor yapabilir, gününüzü hareketlendirebilirsiniz… 
#EvdeKalHareketsizKalma  
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