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Çankaya Üniversitesi Rektörlük Heyeti, 
OSTİM’e çıkarma yaptı. Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun 
mahiyetinde Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Selçuk Geçim ile Prof. Dr. 
Müfit Gülgeç ve Teknoloji Transfer 
Ofisi Müdürü Tankut Aslantaş, OSTİM 
Teknik Üniversitesi, OSTİM OSB 
ve OSTİM Teknopark yönetimlerine 
ziyaretlerde bulundu. Ziyarette, OSTİM 
ekosistemi içerisinde gerçekleşen 
faaliyetler hakkında bilgi alındı ve 
OSTİM Teknopark A.Ş. ile iş birliği 
protokolü imzalandı.

Ortak Projeler Üzerinde Çalışılacak 

İş birliği protokolüyle, OSTİM 
Teknopark A.Ş. ile ortak projelerin 
sürdürülmesi, teknopark 
firmalarıyla üniversite sanayi iş 
birliği faaliyetlerinin yürütülmesi 
ve üniversite bünyesinde bulunan 
fikri mülkiyet haklarının teknopark 
firmaları üzerinden ticarileştirilmesi 
hedeflenmektedir.

OSTİM TEKNOPARK A.Ş. İLE   
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
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Tüm Hakkı Çankaya Üniversitesine Aittir.

Ankara Sivil Toplum 
Kuruluşları Platformu (ASTOP) 
öncülüğünde, 5 Aralık 2019 
tarihinde “5 Aralık Dünya 
Gönüllüler Günü Ödül 
Töreni”nde “ASİAD Ödülü” 
Sıtkı Alp Eğitim Vakfı (SAEV) 
Başkanı Sıtkı Alp’e verildi. 

KURUCUMUZ SITKI ALP’E
“DÜNYA 
GÖNÜLLÜLER 
GÜNÜ ÖDÜLÜ”

Eğitimin öncü girişimcisi 

Okul öncesi eğitimden yükseköğretime ve 
yaşam boyu öğrenmeye uzanan yatırımları 
ile bilinen eğitimin öncü girişimcisi Çankaya 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Arı 
Eğitim Kurumları Kurucusu, SAEV Başkanı 
Sıtkı Alp, ödülünü ASTOP Kurucusu ve 
Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak’ın elinden 
aldı. 

SAEV’den eğitime büyük katkı  

Eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak, 
başarılı öğrencileri desteklemek ilkesi 
ile kurulan Sıtkı Alp Eğitim Vakfı (SAEV), 
ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde başarılı 
pek çok öğrenciye karşılıksız eğitim bursu 
olanağı sağlamanın yanı sıra eğitim için 
yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. 

Ocak 2020   
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Çankaya Üniversitesi Müzik Topluluğu 
öğrencileri, Merkez Kampüs Ortak Alan’da 
27 Aralık Cuma günü ‘Yeni Yıla Merhaba’ 
konseri gerçekleştirdi. Gitarda Baran Savaş 
ve Arda Efe Şen, vokalde Birsu Sayın, 
Aleyna Şahin’in yer aldığı grup üyeleri, 
izleyicilere keyifli dakikalar yaşattılar. 

Atamızın Ankara’ya Gelişinin 100. Yıl 
Dönümü Anıldı 

Ortak Alan’da toplanan öğrenciler ile 
akademik/idari personel, dillerde pelesenk 
olmuş şarkıları hep birlikte söyleyerek yeni 
yılı kutladılar. Dans Topluluğu öğrencileri 
de etkinliğe danslarıyla renk kattı. Konser 
sonunda Atamızın Ankara’ya gelişinin 100. 
yıl dönümünü anmak için marşlar okundu. 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Müfit Gülgeç 
de öğrencilerimizi bu özel etkinlikte yalnız 
bırakmadı.

‘YENİ YILA MERHABA’
KONSERİ
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Uluslararası Ticaret Topluluğu 
tarafından ‘E-İhracat, Online Satış 
Kanalları ve Amazon’ adlı etkinlik 
21 Aralık tarihinde Merkez Kampüs 
Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi. 
Etkinlikte İhracat Pazar Geliştirme 
ve Strateji Uzmanı, aynı zamanda 
2004 Uluslararası Ticaret Bölümü 
mezunumuz Eren Gönül, İş 
Geliştirme ve İthalat Uzmanı 
2008 Uluslararası Ticaret Bölümü 
mezunumuz Erdem Gönül ile 
E-İhracat ve Amazon Uzmanı Arda 
Can konuşma yaptı.

Merak edilen soruları 
cevapladılar

Son yıllarda Türkiye’de 
ve dünyada internet 
girişimciliğinin hızla arttığına 
dikkat çeken konuşmacılar, 
internet üzerinden sağlanan 
hizmet sayısı ve kalitesinin 
de bu artıştan etkilenerek, 
e-ticaret kanallarının da 
ivme kazandığına dikkat 
çektiler. Uzman Eren Gönül, 
“İnternetten yapılan ticaret 
işlemleri arasında yer alan 
perakende e-ticaret, hem 
ülkemizde hem dünyada 
sahip olduğu potansiyeli 
önemli bir büyüme ivmesine 

çevirdi. Yakalanan bu ivme 
sayesinde hizmet sağlayıcı, 
ekonomik değer yaratıcı 
internet girişimlerinin 
sayısında, teknolojideki 
gelişmelerin de yardımıyla 
hızlı bir artış görülmektedir” 
dedi. Uluslararası Ticaret 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahir 
Nakip de dijital pazarlama ve 
e-ticaretin dünyada geldiği 
nokta hakkında öğrencilere 
bilgi verdi. Konuşmacılara 
teşekkür eden Nakip, etkinlik 
sonunda plaket sundu.

E-İHRACAT, ONLİNE SATIŞ  
KANALLARI VE  
AMAZON
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‘ENGELLERİN HİSSEDİLMEDİĞİ VE 
HİSSETTİRİLMEDİĞİ ENGELSİZ 
BİR YAŞAM’

Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir 
gün olarak kabul edilen, tüm dünyada engelli 
haklarına dikkat çekilen, sivil toplum kuruluşlarının 
çeşitli etkinlikler düzenlediği 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü, Üniversitemizde de kutlandı. Her 
insanın bir engelli adayı olduğunun hatırlatıldığı 
ve tüm engelliler için farkındalık yaratılan bu hafta 
kapsamında Üniversitemiz Engelliler Birimi ile 
Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, Merkez 
Kampüs Kırmızı Salon’da TRT Haber İşaret Dili 
Spikeri Bahar Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı 
‘İşaret Dili ve Engellilik’ semineri düzenledi.

İşaret Dili ve Engellilik

TRT Haber İşaret Dili Spikeri Bahar Şahin, anne ve babasının 
işitme engelli olduğunu belirterek, “Çocukluğumdan itibaren 
işitme engellilerin çeşitli sıkıntılarla karşılaştıklarını gördüm, ben 
de sınıntı yaşadım. Hayatın her alanında işaret dili bilen kişilere 
yer verilerek engellilerin ihtiyaçlarını gidermeleri ve hayatta 
karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri sağlanabilir” diyerek işaret 
dilinin toplumda yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. 

Evrensel Olmayan Dil: İşaret Dili 

Her ülkenin kendine ait işaret 
dili olduğunu ve ülkemizde 
kullanılan işaret dilinin Osmanlı 
döneminden itibaren 16. ve 
17.yüzyıllarda mahkemelerde 
kullanılmaya başlandığını söyleyen 
Şahin, “Evrensel olmayan tek dil 
işaret dilidir. Bu dil tüm ülkelerin 
kendi kültürlerine özgüdür” dedi. 
Öğrencilerin yoğun katılımı ile 
gerçekleşen etkinlikte, Bahar Şahin 
salonda bulunanlara işaret dilinden 
örnekler de gösterdi. Etkinlik 
sonunda Tanıtım ve Kültür Daire 
Başkanı Fulya Kilislioğlu, Şahin’e 
plaket takdim etti. 
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‘İnovatif ve Kreatif Düşünmeliyiz’

Öğrencilere mühendislik 
hayatındaki deneyimlerini de 
aktaran Köymen, konuşmasında, 
meslek yaşamında inovatif ve 
kreatif düşüncenin öneminden 
bahsederek, asıl hedefin Türkiye 
adına refah seviyesinin geliştirilmesi 
olması gerektiğini vurguladı. 
Öğrencilerin yoğun katılım 
gösterdiği, iki oturum şeklinde 
gerçekleşen etkinlik sonunda 
Köymen’e plaket takdim edildi.

KADİR KÖYMEN İLE
SÖYLEŞİ 

Çankaya Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu, 
20 Aralık Cuma günü Merkez Kampüs Amfi 5’te 
Edelkrone’un kurucusu ‘Kadir Köymen ile Söyleşi’ 
etkinliği gerçekleştirdi. Nottingman Üniversitesi 
Üretim Mühendisliği ve İşletme Bölümlerinden mezun 
olan Kadir Köymen, küçük yaşta sinemaya merak 
saldı. Türkiye’de en çok patenti olan şirketlerden 
Edelkrone’u kuran Köymen, Youtube’da inovatif ve 
cesur düşünmeyi vurguladığı ‘Başka Bir Şey’ video 
serisiyle tanınmaktadır.
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Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin 
Dilbaz, Üniversitemizde “Tercih 
Sizin, Bağımsızlık mı? Bağımlılık 
mı?” konulu seminer verdi. Uzun 
yıllar Numune Hastanesinde 
görev yapan, Ankara AMATEM’in 
kuruluşunda büyük emeği olan 
Dilbaz, Merkez Kampüs Kırmızı 
Salon’da Üniversitemiz öğrencileri 
ile bir araya geldi. 

Merak duygusuyla başlanılıyor

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, madde kullanımıyla 
ilgili çok fazla konuya temas ettiği 
konuşmasında, yapılan araştırmalarda 
gençlerin madde kullanımına en çok ‘merak’ 
duygusuyla başladıklarına dikkat çekti. Merak 
duygusunu ise ‘arkadaş baskısı’, ‘problemleri 
unutmak’, ‘kafa bulmayı istemek’ sırasının 
izlediğini anlatan Dilbaz, madde kullanan 
kişilerde “davranış değişikliği”, “hızlı kilo 
kaybı”, “arkadaş grubunu değiştirme” gibi 
durumlar yaşandığını ifade etti. 

Beyinde tahribat oluşturuyor

Madde bağımlılığının bir beyin 
hastalığı olduğuna ve özellikle 
ön beyinde belirgin tahribat 
oluşturduğuna dikkat çeken 
Dilbaz, “Ön beyin üniversite 
çağında gelişiyor. Ergenlik 
dediğimiz dönemde ön beyin 
gelişmediği için gençlerde ‘bir 
kereden bir şey olmaz’, ‘bana bir 
şey olmaz’ gibi düşünceler çok 
yaygın. Ancak madde kullanımıyla 
beyin hızla tahrip oluyor. Beyin 
bir kere tahrip olduktan sonra 
tedavi çok zor. Bu nedenle bizler 
özellikle koruyucu önlemler 
üzerinde duruyoruz” dedi.

Tercih sizin, bağımsızlık mı? 
Bağımlılık mı?

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, madde 
kullanımının beyin hasarının yanı 
sıra psikolojik rahatsızlıklara 
neden olduğunu, AIDS, HIV gibi 
bulaşıcı hastalık riskini artırdığını 
vurguladı. Gençleri madde 
kullanımına karşı uyaran Dilbaz, 

şöyle konuştu: “Önemli olan 
maddeyi hiç kullanmamak. Bana 
bir şey olmaz düşüncesinden 
uzaklaşmak. Özellikle gençlerin 
hedef belirlemesini ve o 
hedefe enerjilerini harcamaları 
sağlanmalı. Bir kere kullansa 
bile bağımlı olacağını ve asla 
kurtulamayacağını unutmamalı.”

Terör örgütlerine aktarılıyor 

Uyuşturucu ticaretinde inanılmaz 
bir kara para olduğunu anlatan 
Dilbaz, “Dünyada 250 milyar 
dolarlık bir para akışı var. İnsan 
ticaretinde ise 25 milyar dolarlık 
bir para söz konusu. Aradaki 
meblağı görüyorsunuz. Şunu 
iyi bilin madde kullanımındaki 
bu paralar terör örgütlerine 
aktarılıyor” dedi.  

‘BİR KERE KULLANMADAN
BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN’
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‘İŞKUR İŞ KULÜBÜ’ 
SEMİNERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemiz Kültürel ve Sosyal İşler 
Şube Müdürlüğü Kariyer Planlama Birimi, 
öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunup mezuniyet sonrası iş 
hayatlarına donanımlı olarak hazırlanmaları 
hedefiyle “İŞKUR İş Kulübü” etkinlikleri 
düzenledi. İŞKUR İş ve Meslek 
Danışmanları tarafından verilen İş Kulübü 
Seminerleri, Aralık ayı boyunca her 
perşembe 20 kişilik gruplara yönelik 
olarak gerçekleştirildi. İŞKUR İş Kulübü 
Lideri Remziye Alaşehir tarafından verilen 
seminerde, ‘Kendini Tanıma’, ‘Hedef 
Belirleme’, ‘CV Hazırlama’, ‘Mülakat 
Teknikleri’ ve ‘Beden Dili’ eğitimlerini 
tamamlayan öğrenciler sertifika aldı. 

Olası Sorunlara Karşı Çözüm 
Yolları Ürettiler

Seminerlere katılan öğrenciler, 
eğitim süresince iş hayatında 
karşılaşılabilecekleri olası sorunlara 
yönelik çözüm üretip, karakterleriyle 
ilgili detaylı düşünme fırsatı elde etti. 
Öğrenciler örnek olaylarla ilgili ekiple 
görüş ayrılığına düştükleri noktalarda 
ise ikna yeteneklerini sınadı. 
Öğrencilere üniversite yaşamları 
boyunca öğrenci kulüplerine 
üye olmaları, kulüp faaliyetleri 
çerçevesinde sorumluluk almaları 
tavsiyesinde bulunan İŞKUR İş 
Kulübü Lideri Remziye Alaşehir, 
bunun iş başvuruları sırasında 
kendilerini bir adım öne taşıyacağını 
söyledi. 
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Çankaya Üniversitesinin başvuru sahibi olduğu 
“Intelligent Cloud Computer Systems Clients” isimli 
buluş, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 17-19 
Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen “17. ARCA 
Uluslararası İnovasyon Fuarı”nda altın madalya 
almaya hak kazandı. Projeyi, Çankaya Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Sibel Tarıyan Özyer’in akademik danışmanlığında, 
Çankaya Üniversitesi BeeVenture Kuluçka Merkezi 
girişimcileri ve aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü öğrencimiz Farukcan Özdemir ile Altuğ 
Karadağ yürütmektedir. 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİNE 17. ARCA 
ULUSLARARASI İNOVASYON FUARI’NDAN
ALTIN MADALYA

ARTILARI VE EKSİLERİ İLE   
SAVUNMA SANAYİİNDE ÇALIŞMAK

Çankaya Üniversitesi 
Mekatronik Topluluğu, 20 
Aralık Cuma günü Merkez 
Kampüs Mavi Salon’da Dr. 
Halit Ergezer’in konuşmacı 
olarak katıldığı ‘Artıları 
ve Eksileri ile Savunma 
Sanayiinde Çalışmak’ adlı 
konferansı düzenledi.

Savunma Sanayii Hakkında Sorular Yöneltildi

Savunma sanayiinde çalışmaya başlama hikayesini 
ve yaşadığı tecrübeleri anlatan Ergezer, sektördeki 
çalışma şartları hakkında öğrencilere bilgi verdi. 
Ergezer aynı zamanda, ülkemizin üzerinde çalıştığı 
savunma sanayii projeleri hakkında öğrencileri 
bilgilendirdi. Etkinlik sonunda gençlerin sorularını 
yanıtlayan Ergezer’e Mekatronik Mühendisliği 
Bölüm Başkan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Beldek, 
plaket takdim etti.
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3D PRİNTER FESTİVALİ

Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 3D Yazıcı Festivali 
düzenledi. Farklı tasarımdaki 3D yazıcıların sergilendiği etkinlik, 25 Aralık 
2019 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında Çankaya Üniversitesi 
Merkez Kampüs Ortak Alan’da gerçekleştirildi. 
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3D Yazıcılarla Organ Basımı Çok 
Yakında

Makine Mühendisliği Öğr. 
Gör. Onat Halit Totuk, 
etkinliği eklemeli imalat dersi 
kapsamında gerçekleştirdiklerini 
belirterek, “Günümüzde 3D 
yazıcılarla parçasız otomobil 
servis istasyonları hizmete 
girecek ve uzayda uydu basımı 
gerçekleştirilecek. Gelişmeler 3 
boyutlu yazıcılarla organ basımına 
çok yakın olduğumuzu gösteriyor” 
dedi. 

27 Proje Grubu, 3D Yazıcı ile 
Ürün Elde Etti

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Can Çoğun, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. Selçuk 
Geçim ve Prof. Dr. Müfit Gülgeç 
de öğrencilerin stantlarını ziyaret 
ederek, 3D yazılar hakkında 

bilgi aldı. 27 proje grubunun olduğu 
etkinlikte öğrenciler gün boyu; SLA – 
SLS 3D yazıcı, çikolata ile baskı yapan 
3D yazıcı, 3D pankek yazıcı ile ortak 
alanda ürettikleri ürünleri sergilediler. 
3D yazıcı ile öğrenciler Atatürk büstü, 
çizgi kahramanlar, sanayide gerekli 
yedek parça, pankek ve çikolata gibi 
ürünler ortaya çıkardı.

  /  11  



ÜNİVERSİTEMİZE
YOĞUN İLGİ

Polatlı Yükseliş Koleji öğrencileri, 20 Aralık’ta, Üniversitemiz 
Merkez Kampüs yerleşkesini ziyaret etti. Tanıtım programı 
kapsamında öğrencilere Üniversitemiz hakkında bilgi verildi. 
Genel tanıtım ardından, Makine Mühendisliği Bölümü’nden 
Arş. Gör. Eyüp Koçak, öğrencilere bölümle ilgili bilgi verdi, 
doğru meslek seçimi ile ilgili sunum yaptı.

Psikoloji Bölümünden Dr. 
Öğr. Üyesi Erol Özçelik de 
öğrencilere Psikoloji Bölümü ve 
bölümün çalışma alanlarından 
bahsetti. Bölüm tanıtımlarının 
ardından öğrenciler, Merkez  
Kampüs’ün fiziksel mekânları 
hakkında bilgi aldı.
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İDARENİN DANIŞMA 
FONKSİYONU KONULU 
SUNUM YAPTI 

Çankaya Üniversitesi Genel Sekreteri Öğr. Gör. Dr. Dilhun Ayaydın, 
Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği Hukuki Danışma Hizmetleri 
Konferansında “İdarenin Danışma Fonksiyonu” konusunda sunum 
yaptı. Öğr. Gör. Dr. Dilhun Ayaydın’a, konferansa katkıları nedeniyle 
plaket takdim edildi.
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24 SAAT UYKUSUZ KALIP 
PROJE ÜRETTİLER   

Çankaya Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu, 6-7 Aralık tarihlerinde Merkez 
Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi’nde iki gün boyunca III. Vaka Analizi Yarışması 

düzenledi. Her dönem sonu düzenlenen yarışmaya başvuran 57 takımdan 15’i ön 
mülakatı geçerek finale katılmaya hak kazandı. 24 saat süren yarışmada 3 farklı 

vaka eğitimi ve gece oyunları düzenlendi.

24 Saat Yarıştılar

Yarışma katılımcıların 
uyumaması için, birbirinden farklı 
konseptlerle gerçekleştirildi. 
Özellikle oyunlarla öğrencilerin 
uyanık kalmaları sağlandı. 24 
saatin sonunda yarışmacılar 
4 dakikalık sunum yaparak, 
jüri tarafından değerlendirildi. 
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. İrge Şener, System and Generation Kurucusu 
Gürkam Acer ve Pinguin Start Up Co Founder ekibinin jüri 
olarak görev aldığı vaka analizinde, birinci olan Kalp Just 
Öte takımına 1000 TL, ikinci olan  Lux Superior takımına 
yazılım kursu, üçüncü olan Eterbal takımına dil kursu 
hediye verildi. Yarışmada her takımdan bir kişinin ücretsiz 
olarak Erasmus + programları kapsamında yurt dışına 10 
gün ücretsiz gönderilecek olması ise sürpriz oldu.

Öğrenciler Kendilerini Geliştirme İmkânı Buldu”

Topluluk Başkanı Akif Kubilay Maden, “Bu tarz yarışmalar 
sayesinde öğrenciler; takım çalışması, analitik düşünce, 
iş geliştirme ve risk yönetimini sağlama becerileri elde 
ediyor. Yarışmalardan kazandıkları deneyimler sayesinde 
hem sosyal hayatları gelişiyor hem de iş hayatına 
hazırlanıyorlar. Ayrıca öğrenciler kendi potansiyellerinin 
farkına varıyorlar” dedi.
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2. KÜTÜPHANEDE  
KAMP ETKİNLİĞİ 

İlki 30 Mart 2019 Cumartesi günü 
gerçekleştirilen ‘Kütüphanede Kamp 
Etkinliği’nin ikincisi 29 Aralık 2019 Pazar 
günü Merkez Kampüs Kütüphanesi’nde 
33 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Telefonsuz bir gün 

Etkinlik başlamadan önce öğrencilerin 
dikkatlerini akıllı telefonlarından 
uzaklaştırarak derslerine 
odaklanmalarını sağlamak amacıyla 
kayıt esnasında cep telefonları, 
kütüphane personeline teslim 
edilmesi istendi. Gün içerisinde belirli 
saatlerde ulaşım için servis imkânı, 
sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve 
öğleden sonra atıştırmalık, çay, kahve 
ikramlarının sunulduğu etkinlikte, film 
gösterimi ve hediye çekilişi de yapıldı. 

Eğlenerek Ders Çalıştılar

Eğlenerek ders çalışma ortamının 
sağlandığı etkinlikte, telefonsuz bir 
gün geçirmenin yanı sıra, kütüphane 
olanaklarını tanıma fırsatını bulan 
öğrenciler; bu tarz programların çok 
faydalı olduğunu ve daha sık tekrar 
edilmesini istedi.

Yaşayan Kampüs 

Katılımcıların bir kısmı bireysel çalışırken, bir kısmı da grup çalışma odalarında arkadaşları ile çalışma 
fırsatı buldu. İsteyen öğrenciler film gösterimine katıldı ve kütüphane koleksiyonunda bulunan akıl 
oyunlarından faydalandı. Etkinliğe katılanlar için belirli saatlerde ulaşım için servis imkânı da sağlandı. 
Gece boyunca, öğrencilerin kaynaştığı ve kampüsler arası hareketliliğin arttığı  ‘yaşayan bir kampüs’ 
ortamında öğrenciler keyifli bir ortamda ders çalışama imkânı buldular. 

KÜTÜPHANEDE BİR GECE

Öğrencilerin final sınavlarına kütüphane ortamında kesintisiz hazırlanmaları amacıyla  
3 Ocak Cuma günü saat 17.15’ te başlayan ‘Kütüphanede Bir Gece’ etkinliği,  
4 Ocak Cumartesi günü saat 08.00’da sona erdi.100’den fazla öğrencinin katılımı ile 
gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü. Kayıt sonrası akşam yemek ikramı ile başlayan 
etkinlik gece boyu süren atıştırmalık ve çay – kahve ikramları ile devam etti.

  /  15  



CEREN DAMAR ŞENEL 
ÖZLEMLE ANILDI

Menfur bir saldırı sonucu 2 Ocak 2019 tarihinde yaşamını yitiren Hukuk 
Fakültesinin değerli akademisyenlerinden Araştırma Görevlisi Ceren Damar 
Şenel, vefatının birinci yıl dönümünde sevgi ve özlemle anıldı. 

Balgat Kampüs Mavi Salon’da 
düzenlenen anma törenine 
Rektörümüz Prof. Dr. Can Çoğun, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. H. 
Selçuk Geçim, Genel Sekreter Öğr. 
Gör. Dr. Dilhun Ayaydın, Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feriha 
Bilge Tanrıbilir, Ceren Damar 
Şenel’in babası Mustafa Damar, 
annesi Feyzan Damar, kız kardeşi 
Selin Damar, eşi Levent Şenel, 
akademik ve idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.

Şenel’in çocukluğundan itibaren 
çekilmiş çeşitli fotoğraf ve 
videolarından oluşan slaydın 
gösterildiği törende, akademisyenler 
Ceren Hocayla ilgili duygularını 

gözyaşları içinde paylaştı. 
Konuşmaların ardından katılımcılar, 
Ceren Damar Şenel’in odasının 
önünde oluşturulan masaya, karanfil 
bıraktı. Üniversitedeki törenin 
ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda 
düzenlenen törende Ceren Hoca, 
kabristanı önünde anıldı.
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CANBEE TAKIMI
Ekip Arkadaşları Arıyor

Mekanik Tasarım ve İmalat Ekibi için;
 En az bir CAD programına hakim olan,
 Eklemeli imalat ve üç boyutlu yazıcılar üzerinde  

 tecrübesi olan,

Yazılım Ekibi için;
 C,C++,C# dillerinden en az birine hakim olan,
 Gömülü sistemlerden gelen verileri işleyebilecek ara yüz tasarımı yapabilen,
 Gömülü sistemler ile ilgili temel seviyede tecrübesi bulunan,

Elektronik Ekibi için;
 Baskı devre tasarım, üretim ve lehimleme üzerine tecrübesi olan,
 Temel elektronik devre tasarımı ve elektronik bileşenlere hakim,
 Mikroişlemci tabanlı çalışmalarda bulunmuş,

Mühendislik Fakültesi 

Öğrencilerinin Dikkatine;

Üniversitemiz bünyesinde kurulan CanBEE Uydu Takımı 2020, 2021 ve  
gelecek yıllarda CanSAT, CubeSAT ve European CanSAT yarışmalarına katılmak üzere 
ekip arkadaşları aramaktadır. Ekibimize katılmak isteyen ve Mühendislik Fakültesi’nde 

öğrenim gören ikinci ve üçüncü sınıf arkadaşlarımız canbee@cankaya.edu.tr  
mail adresine aşağıdaki bilgileri göndererek başvurabilir!

Öğrenci Numarası, Adı Soyadı, Bölüm/Sınıf, Dahil Olmak İstenen 
Ekip, Var ise Daha Önce Dahil Olduğu Projeler




