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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ 
KUTLU OLSUN!
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 101 yıl 
önce yaktığı bağımsızlık ateşi halen gönüllerde yanmaya devam 
ediyor. Silah arkadaşları ile birlikte 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a 
çıkarak Türk Kurtuluş Mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs bu yıl koronavirüs 
nedeniyle meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda 
kutlandı. Covid-19 salgını nedeniyle bu sene evlerimizde kutlamak 
zorunda kaldığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı için sizlere Atamızın özel fotoğraflarından oluşan ve 
Gençliğe Hitabe’nin okunduğu bir video hazırladık. Videoya  
https://youtu.be/8iT0NYXHQZQ linkinden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİMİZ GENÇLİK MARŞINI 
GİTARI İLE YORUMLADI
Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Birinci 
Sınıf öğrencimiz Mehmet Mete,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramımıza özel Gençlik Marşı’nı gitarıyla yorumladı. 
Videoya  https://youtu.be/VKSp4mxHKQ8 linkinden ulaşabilirsiniz.

HİKÂYEM KIRMIZI BEYAZ
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 
Çankaya Üniversitesi instagram hesabı üzerinden öğrencilerimiz bingo 
oyunu oynadılar. 19 Mayıs’ın coşkusu ile kortejler dijitalde de devam 
etti. Hikâyelerimizde bulunan bingo oyunu ile öğrencilerimiz instagram 
hikâyelerini kırmızı beyaza boyadılar. 
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Çankaya Üniversitesi olarak,  
dünyada 40 milyondan fazla kullanıcısı 
olan Coursera uzaktan eğitim platformu 
ile pandemi döneminde geçerli olmak 
üzere anlaşma yapılmıştır. Coursera 
platformunda yer alan, içinde 160’dan 
fazla üniversitenin, 30’dan fazla 
endüstriyel kuruluşun lisans ve lisansüstü  
seviyesindeki eğitim içerikli dersleri 
ücretsiz olarak üniversitemize açılmıştır. 

Bu programda 400’ün üzerindeki farklı uzmanlık 

alanlarında 3800’den fazla ders mevcuttur. Platforma 

5 bine kadar Çankaya Üniversitesi mensubu kayıt 

yaptırabilecektir. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar kayıt 

olabilecek kullanıcılar, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 

dersleri ücretsiz olarak izleyebilecek ve Coursera 

sertifikalarını alabileceklerdir.

Coursera’nın pandemi döneminde geçerli olacak 

hizmetini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. 

https://www.coursera.org/coronavirus



COVID-19 pandemisinin oluşturduğu etkileri göz önüne alarak, sadece 2019-2020 Bahar Yarıyılı’nda geçerli olmak üzere, 
notlandırma sisteminde Senato Kararı ile geçici değişiklik yapıldı. Esnek Not Sistemi olarak isimlendirilen bu sistemde, 
Üniversitemiz bünyesinde 2019-2020 Bahar Yarıyılı’nda verilen bütün kredili derslerde; isteyen öğrenciler eskisi gibi 
derslerinden harf notu/ders notu alabilecekken, isteyen öğrenciler seçecekleri derslerin notlarının kayıtlara Geçti/Kaldı 
(Pass/Fail) olarak yansıtılmasını tercih etme hakkına sahip olacak. Öğrencilerin tercihlerini, harf notlarının/ders notlarının 
açıklanmasını takip eden 5 iş günü içinde, dilekçe ile öğrenim gördükleri bölüme bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://uzaktanegitim.cankaya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/23/2020/04/Notland%C4%B1rma-Sisteminde-
Yap%C4%B1lacak-Ge%C3%A7ici-De%C4%9Fi%C5%9Fiklikle-%C4%B0lgili-Senato-Karar...-VI-VERS%C4%B0YON.
pdf

SENATO KARARI İLE 
NOTLANDIRMA SİSTEMİNDE  
GEÇİCİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri, YÖK 
Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı 
verilen web ara yüzünde, üniversite öğrencilerinin açık 
erişimine sunuldu. YÖK Dersleri projesi, Yeni YÖK’ün 2020 
yılı hedefleri arasında kamuoyu ile paylaşıldı.

Proje kapsamındaki hazırlıklarını tamamlayan YÖK, birçok 
üniversite tarafından üretilen dijital ders içeriklerini YÖK 
Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) 
aracılığıyla öğrencilerin kullanımına açtı. Platform 

sayesinde, farklı üniversitelerdeki akademisyenlerin ders 

ve birikimlerinden, tüm Türkiye’deki üniversite öğrencileri 

faydalanabilecek. 

Dijital ders içeriklerinin yer aldığı YÖK Dersleri  

Platformu’na (Yükseköğretim Kurumları Dersleri )  

https://yokdersleri.yok.gov.tr/ adresinden ücretsiz erişim 

mümkün. Ayrıca YÖK’ün kurumsal web sitesi ve mobil 

uygulaması gibi farklı kanallardan da sisteme girilebilmektedir.

COVID-19 Pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği Üniversitemizde, 2019-2020 Öğretim Yılı Ön Lisans ve 

Lisans Akademik Takvimi güncellenmiştir. Akademik Takvim’de Covid-19 nedeniyle Mezuniyet Töreni’nin ne zaman ve ne 

şekilde yapılacağı hakkında daha sonra açıklama yapılacağı bilgisi verildi.

Akademik takvimin güncel haline ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız. 

http://www.cankaya.edu.tr/duyuru/uploadfiles/54_5452/files/2020-05-08-13-02-30_bt.pdf

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 
DERSLERİ

AKADEMİK TAKVİM 
GÜNCELLENDİ
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Tanıtım ve Kültür Daire Başkanlığının ‘Uzaktan Hayata 
Dokun’ etkinlikleri kapsamında Ekonomist Erkin 
Şahinöz, 29 Nisan 2020 Çarşamba günü ‘Corona 
Sonrası Yatay Ekonomi’ adlı online konferansı ile 
Üniversitemizin konuğu oldu.
Şahinöz, konferansta, COVID-19 Pandemisiyle beraber Türkiye’de ve dünyada 
yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verdi. Zoom platformu üzerinden 
gerçekleştirilen konferansa; öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz büyük 
ilgi gösterdi.

CORONA SONRASI
YATAY EKONOMİ

 Ekonomist ve  
ErkinŞahinöz Akademi Kurucusu 

Erkin ŞAHİNÖZ
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CORONAVİRÜS DÖNEMİNDE DEĞİŞEN 
UYKU ALIŞKANLIKLARI  
SAĞLIĞIMIZI NASIL 
ETKİLİYOR? 

TERS YÜZ OLDUK: ONLINE ÖĞRENME 
ORTAMLARINDA ÖZ DÜZENLEME 
BECERİLERİ NASIL KAZANILIR?

Tanıtım ve Kültür Daire Başkanlığının ‘Uzaktan Hayata Dokun’ 

etkinlikleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Uyku Tıbbı 

Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, 13 Mayıs 2020 Çarşamba 

günü ‘COVID-19 Uyku Hijyenimizi Enfekte Etmesin’ online 

konferansı ile Üniversitemizin konuğu oldu. 

Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, ‘Uyku neden önemli?’, ‘Sirkadiyen 

ritmi değiştirmek ne gibi sorunlara yol açar?’, ‘Ne zaman 

uyumalı, ne zaman uyanmalı, kimler ne kadar uyumalı?’, ‘Uyku 

akademik başarıyı nasıl etkiler?’, ‘Uyku bozuklukları nelerdir?’  

gibi uykuyla ilgili soruları yanıtladı.

Uyku ile ilgili merak ettiğiniz tüm konuları, videomuzda 

bulabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=QZLKa62pVcM

Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Okulları Ar-Ge 

Danışmanı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, 11 Mayıs’ta, 

gazeteci Pervin Kaplan’ın pervinkaplancom adlı instagram 

hesabında, canlı yayına konuk oldu. “Ters Yüz Olduk: 

Online Öğrenme Ortamlarında Öz Düzenleme Becerileri 

Nasıl Kazanılır?” konu başlıklı programda Akkoyunlu, 

uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerde öz düzenleme 

becerilerinin önemine dikkat çekerken, öğretmenlerin de 

bu süreçten güçlenerek çıkacaklarını ifade etti.

“Öz Düzenleme Becerilerine Sahip Bir Öğrenen Olmak”

Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, başarılı bir uzaktan öğrenme deneyimi için öz düzenleme becerilerine sahip bir 

öğrenen olmak gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Uzaktan eğitim, öğrenmenin yüz yüze yapıldığı 

öğrenme ortamlarına göre daha esnek, daha fazla öğrenen sorumluluğundadır ve daha fazla otonomi içerir. 

Bu sistem, öz düzenleme becerilerini henüz uygulayamayan öğrenciler için zorlukları beraberinde getiriyor. 

Uzaktan eğitim uygulamalarında yaşanabilecek en önemli sorunların başında öğrencilerin motivasyon sorunu 

yaşamaları, zamanı yönetememeleridir. Ancak öğrenciler sorumluluk alabilmelidir.” 
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TÜM ANNELERİN ‘ANNELER GÜNÜ’ 
KUTLU OLSUN

Türk Kadınlar Birliği’nin girişimiyle 
1955 yılından beri ülkemizde 
mayıs ayının ikinci pazar 
günü kutlanan ‘Anneler Günü’ 
için Tanıtım ve Kültür Daire 
Başkanlığı, öğrencilerimizin 
anneleri için bir sürpriz video 
hazırladı. Hayatımızda önder 
olan, her zaman bize doğru yolu 
göstermeye çalışan annelerimiz 
için öğrencilerimizin anneleriyle 
birlikte olan fotoğraflarından 
oluşan bir video yayınlandı. 

Bu özel videoda, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf öğrenci Sefa Yasin Namlı’nın sözü ve müziği 
kendisine ait ‘Annem’ adlı şarkısı yer aldı. Namlı’nın tüm annelere hediye ettiği bu duygusal şarkı ve fotoğraflardan 
oluşan videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=6fU_BXltCf0

‘ANNEM’

Koşsam da… 
Yorulsam da… 
Annem yanımda. 
Unutma! Cenneti ayakların altında… 
Sırtında taşıdı yorulmadı da… 
Derdi varsa konuşmadı da… 
Kaybettiğin ne varsa… 
Değmesin saçlarına… 
Ölürüm yokuşlarına… 
Annem… 
Çocuğun savaşmadı daha… 
Ne olur yanaş bana. 
Kalayım kollarında. 
Kaybettiğin ne varsa… 
Değmesin saçlarına… 
Ölürüm yokuşlarına. 
Annem… 
Çocuğun savaşmadı daha… 
Ne olur yanaş bana… 
Kalayım kollarında.

Söz - Müzik: Sefa Yasin Namlı 
Çankaya Üniversitesi  
Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü 
İkinci Sınıf Öğrencisi
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Elektrik - Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 2. sınıf 
öğrencimiz Sefa Yasin Namlı, 
‘Annem’ adlı şarkıyı yazma 
sürecini ve müzik hayatına 
başlama hikâyesini bizlere 
anlattı.

Sefa, ‘Annem’ şarkısını yazma sürecinden 
bize biraz bahseder misin?

Üniversitemizin Tanıtım ve Kültür Daire Başkanı 
Fulya Hanım, anneler günü için sürpriz bir video 
hazırlayacaklarını ifade etti ve bu video için 
anneler gününe özel bir şarkı yazmamı rica etti. 
Bu sürpriz videoyu duyunca ben de anneler 
gününe özel ‘Annem’ şarkısını yazdım.

Şarkı yazmak masaya oturup planlı bir şekilde 
başlayıp devam eden bir süreç değil. Anlatmam 
gereken şeyi biliyordum ve duygularımı 
uyandıracak bir müziğe, melodiye ihtiyacım 
vardı. Genelde neşeli şeyler yazamam. En 
hareketli yazdığım şarkının içinde bile duygusal 
bir taraf vardır. Bu yazacağım şarkıda da 
hüzünlü bir tarafın olmasını istiyordum. Müzik 
dinlerken her zaman içimde bir yerlere dönerim. 
Yaşadığım anıları, duyguları, hayalleri uyandıran 
bir taraf vardır hep ve bunu ararım. Bu şarkıyı 
yazarken de annemle ilgili hissettiğim şeyleri 
düşünmem gerekti. Yapmam gereken tek 
şey müziği dinlerken annem ve benimle ilgili 
bir şeyleri anlatmaya çalışmaktı. Sonrasında 
kelimeler uygun bir vaziyette yerlerini aldı zaten.

Müziğe olan ilgin ne zaman başladı?

Ortaokul yıllarında bir şeyler karalamaya 
başlamıştım. Yazdığım şeyler arkadaşlarımın 

dikkatini çekiyordu. Sonrasında müzik 
öğretmenim tuşlu çalgılar konusundaki 
yeteneğimi fark etti. Dinlediğim bir şarkıyı 
nota bilmeden çalabiliyordum. 

Bestelerini yapmaya ne zaman başladın?  
Bestelerini yaparken seni en çok ne 
etkiliyor?

Lise yıllarına geldiğimde büyümenin de 
vermiş olduğu yaşanmışlıklarla birikimlerim 
artmıştı. Anlatmak istediğim şeyler vardı 
ama pek beceremiyordum. Sahip olduğum 
yazma ve müzik yeteneği bu zamanlarda 
birleşti. Kendimi şarkılarla ifade etmeye 
başladım. İnsanlar sürekli şarkılarımı kime 
yazdığımı soruyor. Şarkılarımı birilerine ya 
bir şeylere ithaf ettim diyemem. Sadece 
anlatmak isteyip de anlatamadığım şeyler 
vardı ve böyle anlatabiliyordum. Yazdığım 
şeyler genellikle “Niye?”, “Neden?” 
sorularını açıklar nitelikte. Sanki birine 
bir derdini anlatıyormuş gibi. Zamanında 
yazdığım o şarkılar şimdilerde bana geçmişi 
hatırlatan güzel anılar oldu.

Bu keyifli röportaj için ve Annelere 
hediye ettiğin bu güzel şarkı için 
teşekkür ederiz.

Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin aileleri 
için yapılan bu güzel etkinlikte yer almaktan 
büyük onur duydum. Umarım eğitim 
hayatımda ve sonrasında da Çankaya 
Üniversitesi için yapılan her etkinlikte 
elimden geldiğince yer alırım. Benimle bu 
röportajı yapan sizlere de çok teşekkür 
ederim. 
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IŞIK’LI KARELER
Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. 
sınıf öğrencimiz Işık Altuntaş’ın astrofotoğraf, mekan ve 
manzara çekimlerinden oluşan “Işık’lı Kareler” fotoğraf 
sergisini, sağlığımız için evde kaldığımız bu günlerde 
sizler için online ortama taşıdık. Fotoğrafları “GuruShots” 
portfolyo sitesinde “Powerful Lighting” yarışma 
kategorisinde dijital olarak sergilenme hakkı kazanan Işık, 
“Feel The Power” yarışma kategorisinde de Guru’s Pick 
ödülünün de sahibi oldu. 

Online sergiye https://www.youtube.com/
watch?v=galE7E7hPTU linkinden ulaşabilirsiniz.
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EVDE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİN
Covid-19 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

Bir Zamanlar Anadolu’da  2011  Nuri Bilge Ceylan

Eşkiya 1996 Yavuz Turgul

Frequency  (Frekans)  2000   Gregory Hoblit

Barry Lyndon  1975 Stanley Kubrick

Breakfast at Tiffany’s (Tiffany’de Kahvaltı) 1961 Blake Edwards

Kitap Önerileri

Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi Ayfer Tunç 

Masumiyet Müzesi Orhan Pamuk

Göğe Bakma Durağı  Turgut Uyar

Körlük José Saramago

Teneke Trampet Günter Grass
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‘SESSİZ SİNEMA’ KEYFİ
Tiyatro Topluluğu üyelerinden, Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi 
Zeynep Ünlükalaycı ve Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Dilara Kürşat, Çankaya 
Üniversitesi instagram hesabı üzerinden ‘Sessiz Sinema’ videoları yayınladı. 
Ünlükalaycı ile Kürşat, videoda, ‘Sessiz Sinema’ ile film anlattı. 

Videoların altına, yorum yaparak film isimlerini bilen ilk üç öğrenciye Çankaya 
Üniversitesi logolu kupa hediye edildi. Yarışmalara katılan öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz ve sizlerden de bu tarz videoları bekliyoruz. 

1. Oyunun Kazananları

Önder Bolat 

Öykü Aydın

Şevval Duman

2. Oyunun Kazananları

Kübra Balkaya 

Mert Çağlıyan 

Eda Nur Çavuşoğlu 
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SOSYAL 
MEDYA 
HESAPLARIMIZI 
TAKIPTE 
KALIN 
Üniversitenizden ve arkadaşlarınızdan ayrı kaldığınız bu dönemde 
yaptığınız etkinliklerin fotoğraflarını bize gönderin sosyal medya 
hesaplarımızda yayınlayalım.
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