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Üniversite tercih sürecinde aday öğrenci ve ailelerine 
üniversite ve bölüm seçimlerinde yardımcı olmak 
amacıyla 18 Temmuz ile 14 Ağustos tarihleri 
arasında Çankaya Üniversitesi Tanıtım Günleri 
düzenlendi.  Eskişehir Yolu 29. km’deki Merkez 
Kampüs ile 100. Yıl’daki Balgat Kampüs’te yüz yüze 
gerçekleştirilen ‘Tanıtım Günleri’nde aday öğrenciler, 
Üniversitemizi yakından tanıtma fırsatı buldu. Yüz 
yüze tanıtımın yanı sıra, akademisyenlerimiz ve 
tanıtım ekibimiz, online platformlarda da aday 
öğrencilerle bir araya geldi.

COVID-19 önlemleri alındı

Covid-19’a karşı Üniversitemizin her iki kampüsünde 
alınan tedbirlerin seviyesi, ‘Tanıtım Günleri’ 
yoğunluğu dolayısıyla en üst düzeye çıkarıldı. 
Koronavirüs pandemisi nedeniyle, kampüslerimizi 
ziyaret eden tüm aday öğrenci ve misafirlerimizin 
kampüse girişlerinde ilk aşamada  ateşleri ölçüldü. 
Çankaya Üniversitesi logolu bez maske dağıtılan 

misafirlere el dezenfektanı da sunuldu. Üniversitenin 
tüm iç mekanlarında, 1.5 metre sosyal mesafe uyarı 
şeritlerine yer verilirken asansör giriş ve zeminleri 
ile yürüyen merdivenlere uyarı yazı ve işaretleri 
yapıştırıldı. Aday öğrenci ve aileleriyle görüşmeler ise 
cam siperlikli masalarda gerçekleştirildi.

Üniversiteyi gezdiler

Tanıtım Günleri kapsamında, üniversiteye adım 
atacak gençlere Çankaya Üniversitesindeki fakülte 
ve bölümler hakkında bilgi verildi, barınma imkânları 
ve sosyal-kültürel-sportif olanaklar anlatıldı. 
Laboratuvarları, kütüphaneyi, yurt ve spor alanlarını 
gezme imkânı bulan gençler, bölüm hocalarıyla bire 
bir görüşme fırsatı elde etti. Yüz yüze tanıtım için 
gelen aday öğrencilere, Üniversitemiz bilgilerinin yer 
aldığı katalog ve broşürlerin yanı sıra özel tasarımlı 
defter ve kalem hediye edildi.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
TANITIM GÜNLERİ
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Tercih rehberliğine ilgi büyüktü

Aday öğrencilerden isteyenlere, Tanıtım Günleri 

boyunca, tercih rehberliği hizmeti de verildi. Yüz yüze 

tanıtım için gelen aday öğrenciler sadece Çankaya 

Üniversitesine değil, aldıkları puan ve sıralamalarıyla 

hangi üniversitelere yerleşme olasılıkları olduğu 

yönünde bilgilendirildi.  

Study In Turkey Virtual Fair 

Yükseköğretim Kurulu, yurt dışında yaşayan 

üniversite adaylarına Türk üniversitelerini tanıtmak 

ve Türkiye’deki üniversitelerin yabancı öğrenci 

sayısını arttırmalarına katkı sunmak için 20-21-22 

Temmuz 2020 tarihlerinde 3 gün süren bir online 

fuar olan ‘Study In Turkey Virtual Fair’i organize 

etti. Üniversitemizin de yer aldığı Fuar, 3 gün 

boyunca 08.00-20.00 saatleri arasında online olarak 

düzenlendi.  Aday öğrencilerle Türkçe, İngilizce, 

Arapça ve Rusça dillerinde chat, mesaj, e-posta ve 

zoom yoluyla iletişim sağlandı. Fuar kapsamında, 

Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça dillerinde broşür ve 

tanıtım filmleri hazırlandı. 
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Rektörümüz alanda öğrenciler ve aileleriyle 
birlikteydi

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun 
ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, Balgat 
Kampüs ve Merkez Kampüs’te Tanıtım Günleri 
boyunca öğrencilerle ve aileleri ile biraraya geldi.

Ücretsiz servis imkânı

Balgat ve Merkez Kampüs’e kendi imkânlarıyla 
ulaşamayan öğrenci ve ailelerine ücretsiz 
servis imkânı sunuldu. Tanıtım Günleri boyunca 
Üniversitemizi ziyaret etmek isteyen misafirler, hafta 
içi ve hafta sonu Sıhhiye ve Balgat’tan hareket eden 
servislerle kampüslerimize ulaşma imkânı buldu.

Online tanıtım yapıldı

Tanıtım Günleri boyunca çeşitli nedenlerle 
kampüslerimizi ziyaret edemeyen aday öğrenci ve 
ailelerine yönelik ‘Online Tanıtım’lar da gerçekleştirildi. 
‘Online Tanıtım’ kapsamında lisans / ön lisans 
programları için akademisyenlerimiz, her gün 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde sunum yaptı. 
Aynı zamanda, tanıtım ekibimiz 12.00, 14.00 ve 16.00 
saatlerinde, Üniversitemizle ilgili genel bilgileri içeren 
sunum gerçekleştirdi.

Tanıtım videoları binlerce kez izlendi 

Tanıtım Günleri öncesinde Üniversitemizle ilgili 
internet ortamından doğru ve yeterli bilgiye 
erişilmesini kolaylaştırmak amacıyla çok sayıda 
tanıtım videosu hazırlayan Tanıtım ve Kültür Daire 
Başkanlığı, Tanıtım Günleri’nde de hızını kesmedi. 
Tanıtım Günleri öncesinde, “Bölüm Başkanları”, 
“Mezunlarımız” ve “Öğrencilerimiz” başlıklarını 
içeren 104 tanıtım filmi hazırlanırken, Tanıtım 
Günleri boyunca 90 konsept video çekilerek aday 
öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlandı. Videolar, 
Üniversitemiz Web Sayfası ve sosyal medya 
mecralarında yayınlandı.

Sertifika verildi, pasta kesildi 

Tanıtım Günleri’nde, Merkez ve Balgat Kampüs’te 
tanıtım ekibimiz ile birlikte 36 öğrencimiz görev 
aldı. Öğrencilerimiz, büyük bir özveri, titizlik ve 
sorumluluk bilinciyle görevlerini başarıyla yerine 
getirdi. Tanıtım Günleri’nin son günü Merkez 
Kampüs Ortak Alan’da öğrencilerimiz için sertifika 
töreni düzenlendi. Törende, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Selçuk Geçim ile Prof. Dr. Müfit Gülgeç, 
öğrencilere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür 
etti; sertifika verdi. Sertifikaların verilmesinin 
ardından, pasta kesildi. 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜNDEN  
TANITIM GÜNLERİ 

ALPCAN ALTUNTAŞ

Tanıtım Günleri’ne, okulumuzun 2019 yılında Amerika’da NASA yarışmasında elde 
ettiği başarıyla ilgili aday öğrencileri bilgilendirmek için katıldım. Evde sıkılmak yerine 
burada arkadaşlarla birlikte yer almak güzel bir deneyim oldu. Sosyalleşme imkanım 
oldu. Yeni arkadaşlıklar edindim. Bu süre zarfında hocalarımızla daha yakın bir iletişim 
kurduk. Üniversitemizi tercih etmek isteyen öğrencilere faydalı bilgiler verdik. Onlar 
için de umarım en iyisi olur. 

AVNİ KUTAY TAŞPINAR TAŞPINAR

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’ne katılmaya sosyal 
medyada gördüğüm paylaşımla karar verdim. Evde oturmak istemedim. Başvuru 
yaptım, başvurum kabul edilince ekipte yer aldım. Benim için çok güzel oldu, özgüven 
kazandım. Aynı bölümden Ege Yüce ile tanıştım. Hakikaten güzel arkadaşlıklar edindik.

AYLİN KARSLI

Hukuk Fakültesi 4. Sınıftayım. Tanıtım Günleri’nin bana katkısı çok oldu. 
Sosyalleştiğimi düşünüyorum. Farklı karakterlerdeki insanlarla tanıştım. İnsanlara bir 
şeyler anlatmak, onları ikna etmek hoşuma gitti. Eğlenceliydi, arkadaşlarımla bir ay 
boyunca güzel vakit geçirdik. 

ARDA İLAYDA AKTAN

Mimarlık Bölümü doktora bursiyeriyim. Bölümden görevlendirildim ancak Tanıtım 
Günleri’nde tanıtım yaptığım süreç boyunca hem okulu hem bölümü çok daha fazla 
benimsediğimi fark ettim. Parçası olmaktan büyük gurur duydum. 

BEGÜM ÜLEŞ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’ne, bölümümü 
tanıtmak için girdim. Açıkçası hocalarımı, okulumu sevdiğim için katıldım. Benim 
Çankaya Üniversitesine gelmemin nedeni ağabeyim. Ağabeyim bu okuldan mezun. 
Eğitim kalitesini, üniversite ortamını bildiğim için tercih etmiştim. Bu sevgimi 
üniversitemizi düşünen aday öğrencilere de aşılamak istedim.  
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BERKANT ALTIOĞULLARI 

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Kendi bölümümü 
tanıtmak, Üniversitemizin mühendislik alanında ne kadar iyi olduğunu yeni gelen 
arkadaşlara anlatmak için buraya geldim. 

BERSU CENGİZOĞLU

Hukuk Fakültesi 2. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’ne katılmaya evde 
oturmaktansa vaktimi daha iyi değerlendirmek için geldim. Tanıtım Günleri’nde hem 
daha fazla insanla tanıştım. Bu bana çok şey kattı. İletişimimi güçlendirdim. Bu benim 
mesleğim için büyük önem taşıyor. Tanıtım Günleri’nin katkısı bana bu nedenle çok 
oldu.

BERRAK TURNA

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’ne katılmamda, 
korona süreci etkili oldu. Sürekli evde kaldığımız için sosyalleşmek adına katılmaya 
karar verdim. Katıldığım için hiç pişman değilim. Benim için çok güzel bir deneyim 
oldu. Özellikle kısa bir zaman diliminde de olsa çalışma hayatında yer alma fırsatı elde 
ettim. Mesleki açıdan çok şey öğrendim. 

BUSE YALPI

İç Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’ne katılma amacım iş 
hayatında tecrübe kazanmaktı. Gerçekten de sosyalleşme anlamında olsun birçok şey 
kattı bana. Katıldığım için çok mutluyum. 

BERKCAN ALTIOĞULLARI

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’nde bir 
ay boyunca gelen ailelerin tepkileri olsun buradaki atmosferin güzelliği olsun çok dinç 
ve güzel bir ay geçti. Onun dışında buradaki geri dönüşler, öğrencilerin ilgileri çok 
güzeldi. Aday öğrencilerin üniversitemizle ilgili güzel düşünceleri beni çok mutlu etti. 
Güzel, dolu dolu bir ay geçti. Çok mutluyum.

BÜŞRA KARAKOL

Psikoloji Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri, beklediğimden çok daha iyi 
geçti. Başta çok korkmuştum, endişelenmiştim. Tanıtım Günleri boyunca yeri geldi 
çok yorulduk, yeri geldi çok eğlendik, gülmekten yorulduk. Aynı zamanda çok keyifli 
arkadaş bağları kurduk. 
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GİZEM AKGÖNÜLLÜ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’ne, koronavirüs nedeniyle 
evde uzun süre kalıp sıkıldığım için katılmayı çok istedim. Evde hapis kalmak beni 
çok yormuştu. Ancak buradan ayrılırken tam zıt bir durumla veda ediyorum. Kendimi 
çok daha mutlu hissediyorum, koranavirüsün olumsuz etkilerinden sıyrılmış gibiyim. 
Bölümümü tanıtırken çok gururlandım, bir kez daha harika bir okulda okuduğumu fark 
ettim. Burada edindiğim arkadaşlar belki de bir yıl içinde kazandığım arkadaş sayısından 
çok daha fazlaydı. Hocalarımla da güzel bir bağ yakalamış oldum. Bu yıl verdiğim en 
güzel karar Tanıtım Günleri 2020 ailesinin içinde yer almak oldu. 

GAMZE DEREKÖYZE DEREKÖY

Psikoloji Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Geçen yıl Tanıtım Günleri’ne katılmıştım 
ve çok güzel arkadaşlıklar edinmiştim. Özellikle Ege Yüce ile güçlü bir arkadaşlık 
bağımız oluştu. Ege’yle bu yıl yeniden Tanıtım Günleri’ne katılma kararı verdik. Bir 
sürü macera, bir sürü güzellikler yaşadık hep birlikte. Tanıtım Günleri’nde çok güzel 
bir arkadaş grubu elde ettik. Sevdiğim insanlarla, idarecilerle, yöneticilerle hep birlikte 
güzel bir aile olduk.

ÇINAR KARAYÜNLÜ

Mimarlık Fakültesi 3. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günü’ne katılmaya ortamını merak 
ettiğim için karar verdim. Katıldığım için de hiç pişman değilim. Ekipte yer alan 
arkadaşlar çok eğlenceliydi. Gelecek yıl da Tanıtım Günü’ne katılarak yaz dönemini 
değerlendirmek istiyorum. 

EDİZ ERDEM

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Bu sene ben de diğer 
arkadaşlarım gibi Tanıtım Günleri’nde görev aldım. Tanıtıma katılmaya sosyalleşmek, 
yeni bir ortama girmek amacıyla karar verdim. Yeni insanlar tanımak, ikna kabiliyetimi 
yükseltmek ve tabii burada çalışan üst düzey yöneticilerden referans alabilmek için 
çalışmaya karar verdim. Bir aylık süreçte güzel insanlarla tanışma fırsatı buldum. 
İleride geleceğime etki edecek insanlarla iletişim kurdum. Güzel bir ay geçirdim. 
Sorumluluk bilincini yerleştirmemde faydalı oldu. Tüm öğrenci arkadaşlarıma Tanıtım 
Günleri’ne katılmalarını tavsiye ederim. Gelin, kendinizi yetiştirin.

EMRE KILIÇ

İnsanlar bu tür durumlarda en çok doğru karar vermekte zorlanır. Önyargılar ve 
çevredeki insanların geleceklerini dizayn etmesine izin verir. Ben de buraya katılarak 
insanları bilgilendirmek, önyargı ve çevrelerine takılı kalmaksızın doğru sonuca 
ulaşmalarını sağlamak istedim.

EGE YÜCE

İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Aslında bu son tanıtım zamanım 
diyebilirim. Geçen yıl da Tanıtım Günleri’ne katılmıştım. Çok güzel arkadaşlıklar 
edinmiştim. O arkadaşlarımdan biri de Gamze Dereköy. Gamze ile yeniden Tanıtım 
Günleri’ne katılmaya karar verdik. Bu sene hem okulumuzu hem de kendimizi daha 
yakından tanıma fırsatı elde ettik. Bu süreçte de yeni arkadaşlıklar edinip, üniversite 
hayatına atılacak adayların hayatlarına dokunduk.
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İREM GORGA

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’nde umarım 
herkese yardımcı olabilmişizdir. Biz aday öğrenciler için buradaydık. Çok güzel vakit 
geçirdik. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk, yeni ortamlar yarattık ve çok eğlendik. 

GÜLBAHAR TÜRKOĞLU

İktisat Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’ne sosyal medyada gördüğüm 
ilanla katılma kararı aldım. Geçmiş yıllarda da katılmayı istemiştim ancak 
başvurmamıştım. Bu yıl Tanıtım Günleri’nde yer alma fırsatım oldu. Bu kadar 
güzel, eğlenceli geçeceğini düşünmemiştim. Çok arkadaş canlısı dostlarım oldu. 
Hocalarımla, tanıtım ekibiyle, yöneticilerle güzel anılar elde ettim. Çok mutluyum. 

HÜMEYRA ALTINIŞIK

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Burada çalışmaya aslında 
mezun olmadan önce böyle bir aktiviteye katılmayı istediğim için karar verdim. 
Bu tecrübeyi yaşamak istedim. Bu tecrübeyi yaşadığım için çok mutluyum. Süreç 
boyunca bölüm hakkında, üniversite hakkında bilgi vermek bana mutluluk verdi. 
İnsanları bu konuda bilgilendirip tercihlerine bir şekilde yön vermelerine yardımcı 
olmak kesinlikle beni mutlu etti. Tanıtım Günleri’nde çalıştığım için çok mutluyum. 

MERT KARAKAŞŞ

Tanıtım Günleri’ne arkadaş çevresi edinmek ve okulum hakkında güzel bir izlenim 
bırakmak için katıldım. Aday öğrencileri bilgilendirmek konusunda başarılı olduğumu da 
düşünüyorum.

MERT YASİN TÜZEN

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’nde gönüllü 
olarak çalışmamın nedeni bölüm hakkında arkadaşlarımızı doğru yönlendirmek ve 
bölüm hakkında detaylı bilgi verebilmekti. Tanıtım Günleri’ne iyi ki geldim. Teşekkür 
ediyorum herkese…

MERVE AKCA

Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencisiyim.  Tanıtım Günleri bana insanlarla iletişimi 
geliştirmemde yardımcı oldu. İçine kapanıklığımı açtı. Bana kazandırdıkları çok büyük. 
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NAZ DÜNDAR

Matematik Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’ne, bölümümü tanıtmak 
amacıyla katıldım. Tanıtım Günleri’nde yeni arkadaşlar edindim. Hem bölümümü 
tanıttığım, hem de güzel arkadaşlıklar edindiğim için çok mutluyum. 

METEHAN ŞEŞEN

Bölümümüzü ve okulumuzu merak eden insanlara yol göstermek, onların hayatlarında 
pozitif dokunuşlar bırakmak istediğim için Tanıtım Günleri’ne katıldım. Tanıtım ekibi 
ve Üniversitemizi ziyaret eden aday öğrenci ve aileleriyle bunu fazlasıyla yaşadım. 
Çankaya ailesinde olduğum için bir kez daha mutlu oldum, gurur duydum.

MUHAMMED ALİ ÜNAL

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Geçen yıl da Tanıtım 
Günleri’ne katılmış ve memnun ayrılmıştım. Aynı zamanda aileme de katkıda 
bulunmak için bu yıl Tanıtım Günleri’nde yer almak istedim. Hem sosyalleşmek hem 
de iletişim açısından bana faydası oldu. Çok konuşmalı, çok dakikalı, verimli bir 
zaman geçirdim.

ÖYKÜ SEÇER

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden 2018 yılında mezun oldum. Şu an İç 
Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Programı 1. Sınıf öğrencisiyim. Aslında insanlarla 
iletişim kurmak, sosyalleşmek amacıyla katıldım. Fazlasıyla da iletişim kurdum. 
Pandemi döneminde evde çektiğimiz yalnızlığı gidermek için etkili oldu.

SAMED YİĞİT ÇIRNIK

Makine Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’ne koronavirüs 
nedeniyle evde sıkıldığım için katıldım. Tanıtım Günleri bana hem sosyalleşme 
imkanı verdi hem de yeni arkadaşlar kazandırdı. Burada 35 kişilik bir arkadaş çevresi 
edindim. Tanıtım ekibiyle tanışma fırsatı buldum. Rektörümüz, Rektör Yardımcımız 
sürekli bizimle birlikteydi. Bu benim için güzel bir deneyimdi. Tüm hocalarımızla daha 
samimi olma fırsatı elde ettim.

SELİN SAVAŞ

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Mütercim 
ve Tercümanlık Bölümü’nde çift anadal yapıyorum. Ben geçen yıl da tanıtım ekibinde 
yer almıştım. Geçen yıl da çok güzeldi. Ama benim için bu sene çok daha güzel oldu. 
Hem ekipte yer alan arkadaşlarım hem de hocalarımla inanılmaz bir ay geçirdim. Burada 
tanıdığım arkadaşlarımla uzun yıllar görüşeceğimi düşünüyorum. Burada geçirdiğim 
zaman benim için çok önemliydi. Aday öğrencilere faydamın olduğunu düşününce 
kendimi çok mutlu hissediyorum. 
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UMUT DENİZ ZORGÜL 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’nde çok iyi 
arkadaşlıklar edindim. Ve bu arkadaşlıkların kolay kolay bitmeyeceğini düşünüyorum. 
Tanıtım Günleri sayesinde hocalarla iletişimim daha iyi oldu. Hocalarla daha yakından 
temas kurabildim. Beni projelerine davet ettiler. Bu beni çok mutlu etti. Tanıtım 
Günleri’nde yer aldığım için çok mutluyum. İyi ki gelmişim, iyi ki bu ekipte yer almışım. 

YİĞİTALP AYDOĞAN

Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri’nde burada ekip 
halinde çalışma keyfini tatmış oldum. Takım arkadaşlarımla beraber hem tanıtım hem 
de grup halinde çalışma deneyimini yaşamış oldum. 

ZEYNEP GAMZE APALI

Makine Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. Tanıtım Günleri beklediğimden çok 
daha güzel geçti. Aslında Tanıtım Günleri’ne katılmamdaki tek amaç, kız öğrencileri 
makine mühendisliğine daha fazla yönlendirmekti. Bence hedefimi başardım. Aslında en 
büyük kazançlarımdan biri de arkadaşlıklarım oldu. Hiç tahmin etmiyordum, bu kadar 
fazla insanla arkadaş olabileceğimi, samimiyet kurabileceğimi. Şu anda çok büyük bir 
dostluk çevresi edindim kendime. En büyük kazancım bu oldu diyebilirim.  
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SOSYAL MEDYA 
HESAPLARIMIZI 
TAKİPTE KALIN 
Üniversitenizden ve arkadaşlarınızdan ayrı kaldığınız bu dönemde 
yaptığınız etkinliklerin fotoğraflarını bize gönderin sosyal medya 

hesaplarımızda yayınlayalım.



Sıralamasında

THE, Dünya üniversitelerini değerlendiren Londra merkezli uluslararası bir derecelendirme kuruluşudur. 
Toplam puanı, eğitim-öğretim, araştırma, bilgi paylaşımı ve uluslararası görünürlük alanlarında 

 13 alt performans göstergesi puanlarının toplanması oluşturur.

ÜNİVERSİTE SIRALAMA
Çankaya Üniversitesi 401-500
Koç Üniversitesi 401-500
Hacettepe Üniversitesi 501-600
Sabancı Üniversitesi 501-600
Bilkent Üniversitesi 601-800
Boğaziçi Üniversitesi 601-800
Özyeğin Üniversitesi 601-800
İstanbul Üniversitesi 801-1000
İstanbul Teknik Üniversitesi 801-1000
Karabük Üniversitesi 801-1000
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 801-1000

ATIFLARDA DÜNYA VE TÜRKİYE
DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDA TÜRKİYE


	Düğme 13: 
	Düğme 14: 
	Düğme 15: 
	Düğme 16: 


