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ÜNİVERSİTEMİZDE 2020-2021
AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

DÜZENLENDİ

Üniversitemiz, 2020-2021 Akademik Yılı Açılış 
Töreni, ‘koronavirüs’ önlemleri altında, sınırlı 
sayıda katılımla gerçekleşti. Merkez Kampüs
Kongre ve Kültür Merkezinde 14 Ekim 2020 
Çarşamba günü saat 10.00’da başlayan Aka-
demik Yıl Açılış Törenine, Mütevelli Heye-
ti Başkan Vekili Sedat Alp, Rektör Prof. Dr. 
Can Çoğun, Rektör   Yardımcıları Prof. Dr. H. 
Selçuk Geçim ve Prof. Dr. Müfit Gülgeç, Genel 

Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Dilhun Ayaydın, akade-
misyenler, idari personel ve 2019-2020 Aka-
demik Yılı bölüm birincileri katıldı. Törende, 
bölüm birincisi olan öğrencilere hediyeleri 
takdim edildi. Sınırlı sayıda katılımla düzen-
lenen tören, akademik ve idari personelin takip 
edebilmesi için online olarak da yayınlandı. 
Tören, aynı zamanda Üniversitemiz YouTube 
sayfasından da izlenebilmektedir.
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Akademik Yıl Açılış Töreni, Rektörümüz Prof. Dr. Can Çoğun’un konuşmasıyla başladı. Çoğun, yeni kayıt 
olan lisans ve lisansüstü öğrencileriyle birlikte Çankaya Üniversitesinde 7 bin 200 öğrencinin eğitim 
gördüğünü açıkladı. Çankaya Üniversitesinin İngiltere merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Times
Higher Education (THE) 2020 ve 2021 sıralamasında büyük başarı elde ettiğine dikkat çeken Çoğun, şöyle
konuştu: “Üniversitemiz, THE 2020 ve 2021’de 400-501 sıralamasında yer alarak, Türkiye 1.si oldu. 
Atıflarda da büyük başarı elde edildi. Geçen yıl ‘Dünya Atıf Sıralamasında’ 12. sırada yer alan Üniversi-
temiz, bu yıl birinciliğe yükseldi. Bu başarıyı sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm akademik ve 
idari personelimize, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.” 

Akademik Yıl Açılış Töreninde, konuk-
lara THE endekslerindeki başarılarının 
yer aldığı özel tasarım limon kolon-
yası ile 2020-2021 Akademik Yıl Açılış 
Töreni yazılı bez maske hediye edildi. 

PANDEMİ NEDENİYLE KOLONYA, 
BEZ MASKE HEDİYE EDİLDİ

Rektörümüz Prof. Dr. Can Çoğun’un 
konuşmasının ardından Akademik Yıl 
Açılış Dersini, Hacettepe Üniversite-
si Tıp Fakültesi ve Kanser Enstitüsü 
Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye Bilim-
ler Akademisi TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Emin Kansu verdi. Online 
olarak gerçekleştirilen ‘Akademik 
Mikroçevre’ konulu açılış dersinde Prof. 
Dr. Kansu, üniversiteye yeni başlayan 
öğrencilere, akademik çevreden nasıl 
faydalanmaları gerektiğini anlattı. 

Prof. Dr. Emin Kansu, ‘Akademik 
Mikroçevre’ Konulu Açılış Dersi Verdi
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Akademik Yıl Açılış Töreninde, ödüllendirilmek çok gurur verici. Pandemiden 
dolayı, bu yıl Mezuniyet Töreni düzenlenemedi. Ancak okulumuz başarımızı 
takdir ederek  bizi ve ailemizi onurlandırdı. Törende, Prof. Dr. Emin Kansu 
‘Açılış Dersinde’ çok güzel bir şey söyledi. Üniversiteye yeni başlayan
arkadaşlarımıza, sosyal aktivitelere zaman ayırmalarını ancak akademik olarak 
üniversitede geçirdikleri zamanı iyi değerlendirmelerini tavsiye etti. Ben de bu 
görüşe katılıyorum. Üniversitede geçirecekleri 4 - 5 seneyi verimli değerlendir-
sinler. Dersleri takip etsinler,  kendilerini geliştirsinler. 

ASLIHAN BALCI / Mekatronik Mühendisliği Bölüm Birincisi

Akademik Yıl Açılış Töreninde, Rektörümüzün elinden plaket ve hediye aldık. 
Bugün, hazırlık eğitimiyle birlikte 5 yılın bütün mükâfatını almış gibi hissettim. 
Pandemi nedeniyle eğitimimizin son döneminde okula gelemedik. Okulda bu-
lunmak, burada bu ödülü almak kendimi çok iyi hissettirdi. Biliyorum ki ben ve 
bu dönem mezun olan birçok arkadaşım, okul özlemiyle mezun oldu. Bu neden-
le okulda olmak beni çok mutlu etti.

EBRU KILIÇ / Mimarlık Bölüm Birincisi

2019–2020 Akademik Yılında 
Bölüm Birincisi Olan Öğrencilere

Hediyeleri Takdim Edildi 

Öncelikle Üniversitemize bizi her zaman desteklediği, her zaman öğrenci 
odaklı  olduğu  için çok teşekkür ederim. Beş yıl  önce  büyük bir istekle 
başladığım Üniversiteme bugün büyük bir onur ve gurur ile veda ediyor, 
bölümümü birincilikle ve yüksek şeref derecesi ile tamamlıyorum. Bu başarıyı 
elde etmemde katkı sağlayan Üniversiteme, bizi destekleyen ve ufkumuzu 
genişleten bölüm hocalarıma ve bana her zaman inanan aileme teşekkürlerimi 
sunuyorum.

AHMET SEMİH ÇOLAK / İşletme Bölüm Birincisi
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Üniversite eğitimi zor. Hangi fakülte, hangi bölüm zor değil ki… Üniversiteye 
yeni başlayan arkadaşlarımızın bu zorluğun altından kalkabileceğini düşünüyo-
rum. Özgün düşünce ve fikir özgürlüğümüze önem veren Çankaya Üniversitesi 
akademik kadrosundan eğitim almak benim için büyük şans. Bu durumdan 
dolayı çok mutluyum. Ayrıca, Üniversitemizin pandemiyi dikkate alması, sınırlı 
sayıda katılımcıyla kontrollü bir biçimde Akademik Yıl Açılış Töreni düzenle-
mesi beni çok mutlu etti. Emeklerimin karşılığını aldığımı hissediyorum. Sadece 
arkadaşlarımızdan uzakta olduğumuz için burukluk hissediyorum. Ama yine de 
çok mutluyum.

 ELAYDA CEREN ÇUKURLUÖZ / Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Birincisi 

Mezuniyet Töreni yapılamadığı için 2019-2020 Akademik Yılı Bölüm Birincilerine hediyeleri açılış töreninde verilmiştir.
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Çankaya Üniversitesinde, dolu dolu 4 yıl geçirdim. Akademik Yıl Açılış 
Töreni, çok güzeldi. Gönül isterdi ki pandemi yaşanmasa ve hep birlikte 
Akademik Yıl Açılış Törenimizi kalabalık bir şekilde kutlayabilseydik. Üniver-
sitemizi yeni kazanan öğrencilerimize, üniversitenin tadını çıkarmalarını, 
üniversite yıllarını dolu dolu geçirmelerini tavsiye ediyorum. Umarım, bir an 
önce pandemi dönemi biter ve örgün eğitimde, yüz yüze ders almaya başlarlar.

EMRE ŞENTÜRK / Uluslararası Ticaret Bölüm Birincisi

Bankacılık ve Finans Bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda İkti-
sat Bölümünde çift ana dal yaptm. Çankaya Üniversitesi ailesine yeni 
katılan arkadaşlarımıza %100 İngilizce eğitim kalitesi, güçlü akade-
mik kadrosu nedeniyle doğru tercih yaptıklarını söylemek istiyorum. 
Elinizde pusula tuttuğunuzu düşünün, Üniversitede size hangi yönün doğru
olduğunu gösteren bir akademik kadro var. Ayrıca Akademik Yıl Açılış 
Töreninde Rektörümüzün elinden plaket ve ödül almak büyük onur. Keşke 
pandemi olmasaydı, tüm arkadaşlarımızla bu mutluluğu hissedebilseydik. 

HAKAN ÖZCAN / Bankacılık ve Finans Bölüm Birincisi

 

2020-2021 Akademik Yıl Açılış Töreninde bulunduğum ve ödül aldığım 
için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bugün ailem yanımda değil. An-
cak bazı arkadaşlarım yanımda ve heyecanıma ortak oldular. Bugün, 4 
yıl boyunca üniversitede yaşadığım şeyler gözümün önünden geçti. İn-
şallah Üniversitemize yeni kayıt olan arkadaşlarımız da bu duyguları 
tadabilir. Onlara, üniversite yaşamının tadını çıkarmalarını öneriyorum. 

İREM KAYMAKÇILAR  /  Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Birincisi

Bölüm birincisi olarak burada bulunmak çok heyecan ve gurur verici. 
Ailemi mutlu ettiğim için de büyük mutluluk duyuyorum. Üniversite ha-
yatı boyunca birçok tecrübe edindim. Üniversitede güzel zaman geçirdim. 
Aslında insan yaşarken bu kadar değerini anlayamıyor ancak şu an bunu 
çok iyi anlıyorum. Çankaya Üniversitesini yeni kazanan arkadaşlara, bu 
süreyi dolu dolu yaşamalarını tavsiye ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. 

İLAYDA YALÇIN  / Endüstri Mühendisliği Bölüm Birincisi

Pandemi nedeniyle Üniversitemiz, sağlığımızı düşünerek Mezuniyet 
Töreni düzenleyemedi. Ancak Açılış Töreninde, Rektörümüzün elin-
den plaket almak beni çok mutlu etti ve çok heyecanlandırdı. Bir şey-
leri başardığımı görmek kendimi çok iyi hissettirdi. Çankaya Üniver-
sitesi ailesine yeni katılan arkadaşlara tavsiyem, kendilerini her zaman 
geliştirmeleri olacak. İnsan, üniversiteye yeni başladığında ilk etapta 
dersleri ya da kendini geliştirmeyi  geri plana atıyor, daha çok eğlenceye 
vakit harcıyor. Ancak her zaman kendimizi geliştirmeye odaklanmalıyız. 

MERVE KARAKAYA / Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Bölüm Birincisi
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Pandemi dönemini oldukça tedirgin geçiriyoruz. Ancak Üniversitemiz, 
fakültemiz, öğretim elemanlarımız bize bu tedirginliği yaşatmamak,
eğitim-öğretim hayatına sorunsuz devam edebilmemiz için her şeyi 
yaptıklarını bize hissettirdi. Akademik Yıl Açılış Töreninde de tedbirlerin 
alınması beni mutlu etti. İçimiz rahat olarak törene katıldık ve buradan mutlu 
olarak ayrılıyoruz. 

NUR SENA HORASAN / Hukuk Fakültesi Üçüncüsü

Çankaya Üniversitesi ailesinin üyesi olduğum için hem mutluluk hem de 
gurur duyuyorum. Bugün, Rektörümüzün elinden plaket almaktan büyük 
mutluluk duydum. Çankaya Üniversitesini tercih etmemim yegane nedeni, 
akademik kadrosuydu. Hocalarımız bizimle hem profesyonel hem de
kişisel anlamda gerçekten çok ilgilendiler. Bu nedenle kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Üniversiteye yeni başlayan arkadaşlarımıza eğitim 
hayatlarında başarı diliyorum. 

NERGİZ UÇAR / Hukuk Fakültesi İkincisi

Akademik Yıl Açılış Töreninde plaket ve ödüllerimizin verilme-
si bizi çok mutlu etti. Verimli ve faydalı bir törendi. Üniversi-
temize bize verdikleri değerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere, zamanlarını iyi değer-
lendirmelerini, üniversite dönemini verimli geçirmelerini öneriyorum. 

NİSANUR DURAN / İktisat Bölüm Birincisi

Çankaya Üniversitesi mezunu olduğum için çok mutluyum. Çok kıymet-
li hocalardan ders alma şansımız oldu. Üniversitemize yeni başlayan 
arkadaşlara, özellikle dersleri takip etmelerini, hocaların akademik 
deneyimlerinden yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca Akademik 
Yıl Açılış Törenine davet edildiğimiz için çok çok teşekkür ederim. Pla-
ket aldığım için çok mutluyum. Üniversite yönetimine teşekkür ederim. 

ÖZLEM BARAN / Hukuk Fakültesi Birincisi

Üniversiteden bölüm birincisi olarak mezun olduğum için çok mutluyum ve 
gururluyum. Aileme, bana her zaman destek oldukları için teşekkür ederim. 
Emeği geçen hocalarımıza da çok minnettarım. Üniversitemizi yeni kazanan 
öğrencilerimize de hayırlı olmasını diliyorum. Başarılı bir eğitim - öğre-
tim yılı geçirmelerini diliyorum. Törende, sahneye çıkarak Rektörümüzden 
plaket almak büyük onur. Bu nedenle ister istemez çok heyecanlandım.

SALİH İZGİ / Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Birincisi

İREM KAYMAKÇILAR  /  Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Birincisi



8 

Üniversite hayatı boyunca eğitimimi başarıyla tamamlayabilmek 
için büyük emek verdim. Özellikle annem ve babam bugün, 
plaket ve ödülü alırken büyük gurur duydu. Üniversitemize yeni gelen
öğrencilere, burada rahat edebileceklerini söyleyebilirim. Gerek hocalarımız 
gerekse ailemiz bize çok yardımcı oldu. Herkese çok teşekkür ederim.

TUĞÇE ARINÇER / İç Mimarlık Bölüm Birincisi

 

Akademik Yıl Açılış Töreninde çok heyecanlandım, Üniversitede
geçirdiğim bütün anılarım gözümde canlandı. Bir yandan da duygu-
landım. Birkaç arkadaşımla birlikte buraya geldik. Ancak tüm bölüm 
arkadaşlarımın da burada olmasını isterdim. Üniversiteyi yeni kazanan 
arkadaşlar için en güzel temennim, benim gibi arkadaşlıklar edinmeleri. 

TUTKU NUR BAYRI / Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Birincisi 

Ben Filistinliyim. Türkiye’ye eğitim almak için geldim. Akademik 
Yıl Açılış Töreninde ödüllendirildiğim için çok mutlu oldum. Çok gü-
zel oldu. Ancak Üniversitemiz bizleri unutmamış. Ailem Filistin’de. 
Annem, “Keşke ben de senin yanında olabilseydim” diye düşüner-
ek çok üzüldü. Türkiye’de kalıp, yüksek lisans yapmak istiyorum. 
Burs alabilirsem, Türkiye’de eğitimime devam etmeyi planlıyorum.

YAHYAAYASH FARAJALLAH / İnşaat Mühendisliği 
Bölüm Birincisi

Bölüm birincisi olduğum ve Akademik Yıl Açılış Töreninde ödül-
lendirildiğim için çok mutluyum. O gün büyük gurur duydum. 
Aldığımız eğitimden çok memnundum. Akademik kadromuz çok kali-
teli. Ayrıca İngilizce eğitim almak benim için büyük bir kazanım oldu. 
Psikoloji Bölümünü tercih edecek herkese Çankaya Üniversitesini 
öneriyorum. Kaliteli hocalardan iyi bir eğitim almak istiyorlarsa kesinlikle 
yazsınlar. Üniversiteye yeni başlayan arkadaşlarımıza ise aktif bir üniversite 
hayatı geçirmelerini tavsiye ederim. Derslere, sosyal etkinliklere katılsınlar…

YASEMİN BAŞER / Psikoloji Bölüm Birincisi
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