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Üniversiteleri Arasında Çankaya Üniversitesi                         

1. Sırada



ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, THE GENÇ ÜNİVERSİTELER 2020 
SIRALAMASINDA TÜRKİYE 2.’Sİ OLDU 

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversiteleri öğretim, atıf, araştırma, bilgi transferi, uluslararası
görünümlerine göre ele alan İngiliz merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu Times Higher Education
(THE), En İyi Genç Üniversiteler 2020 Sıralaması’nı açıkladı.

Türkiye’den ilk 100’e 3 üniversite girebildi 

1) Sabancı Üniversitesi 69. sırada

2) Çankaya Üniversitesi 88. sırada

3) Koç Üniversitesi 90. sırada



Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği; mühendislik yaklaşımının yazılım ürününün tanımlama,
tasarlama, geliştirme ve bakım aşamalarında sistematik, düzenli ve ölçülebilir bir
şekilde uygulamasıdır.

Gelişen teknolojiler ışığında bilgi çağının önemli projelerinin karmaşık yazılım
projelerinin hayata geçirilmesi gerekliliğidir.



Çalışma Alanları

Yazılım sektörü doğrudan "insan odaklı" ve üretiminde "sadece" insan gücüne ihtiyaç duyan
ayrıcalıklı bir sektördür.

Yazılım Mühendisliği bölümü

• Oyun teknolojileri,

• Sanal gerçeklik,

• Artırılmış gerçeklik,

• Yapay zeka,

• Veri bilimi,

gibi çeşitli konularda insanın günlük yaşamına dokunan çok çeşitli uygulamaları geliştir



Çalışma Alanları

Yazılım endüstrisi, dünyada en hızlı gelişen sektörlerden
biridir ve diğer gelişmekte olan sektörler yazılım
çözümlerine ihtiyaç duymaktadır.

• Sağlık,
• Eğitim,
• Otomotiv,
• Yeşil enerji,
• Havacılık,
• Bankacılık,
• Oyun,
• Finans
• Telekomünikasyon,



Çalışma Alanları

Yazılım Mühendisliği Lisans programı ile yazılım üretim hattında çalışabilecek mühendislerin 
yetiştirilmesi planlanmaktadır. 

Bilimin ve Savunma Sanayinin de başkenti olan Ankara’da hizmet veren yazılım şirketlerinde
(yazılım teknolojilerinin üretildiği merkezlerdeki ARGE firmalarına) çalışabilecek ve bu kurumlarda
yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sunabilecek mühendislerin yetiştirilmesi
programın temel amacıdır.



İş olanakları

Yazılım sektörü son yıllarda dünyada ve ülkemizde potansiyelini hızla artıran sektörlerin başında gelmektedir. Artık çeşitli 
yazılım ürünleri hayatımızın her alanında yer almakta ve yazılım mühendislerinin çalışma alanları dikeyde pek çok sektörle 

kesişmekte ve bundan dolayı çok geniş bir iş imkanı bulunmaktadır. 

Cov-19 pandemi esnasında sorunsuz işlerine devam eden mesleklerin başında yazılım mühendisleri 
gelmektedir

Sektördeki roller:

• Uygulama geliştirici,

• Proje yöneticisi,
• Sistem analisti,

• Kalite ve test mühendisi,
• DevOps mühendisi,

• Bakım ve destek mühendisi,

• Veri bilimcisi
• Veri mühendisi

• Veritabanı programcısı veya yöneticisi,



İş olanakları
U.S. News 2020 yılı ‘En iyi meslekler’  listesinde ilk sırada yazılım geliştiriciliği



İş olanakları
Linkedin  2018 yılı geleceğin en iyi meslekleri sırasında 2. sırada yazılım mühendisliği



Bilişim Şirketleri Dünya Ekonomisini Şekillendiriyor



istihdam endeksi



Yazılım Mühendisliği



Eğitim Programı



Eğitim Programı



Seçmeli Dersler



Branşlar
Teknik seçmeli derslerden ilgili ders gruplarını seçen öğrencilerimize diplomalarına ek olarak günümüzün en popüler çalışma
alanlarından

• Kalite ve Test Mühendisliği,
• Oyun Mühendisliği

branşlarında başarı belgesi verilecektir.



Branşlar
I. Kalite ve Test Mühendisliği



Branşlar
2. Oyun Mühendisliği



Laboratuvarlar

• Bilgisayar Laboratuvarı
• Yazılım Modelleme ve Geliştirme
• Veri Bilimi
• Oyun Tasarımı ve Gerçekleştirme
• Sanal ve Artırılmış Gerçeklik



Burslar
Aday öğrencilerin Çankaya Üniversitesine YKS başarılarına göre

%100 burslu veya %50 indirimli 

yerleşme imkânları vardır. 

ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu üniversitemizi burslu veya indirimli olarak kazanan 
öğrencilerin bursları veya indirimleri HİÇBİR KOŞULDA KESİLMEZ



Üstün Başarı Bursu
Çankaya Üniversitesi tam burslu programlarına 2020-YKS ile yerleşen öğrencilerden yerleştirme
puanına göre:

• Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl en fazla 9 ay süre ile ayda 3150 TL,

• 251-2.000 arasında yer alanlara da her yıl en fazla 9 ay süre ile ayda 1.750 TL verilir

Bu burs karşılıksızdır ve öğrenim ücretlerindeki artış oranında güncellenerek normal öğretim
süresi boyunca, öğrencinin öğrenimine (derslere) devam ettiği ve her yarıyıl sonundaki genel not
ortalaması* dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği sürece devam eder.

*Genel not ortalaması hesabında önceki programdan transfer edilen dersler dikkate alınmaz.



İndirimler
Akademik Başarı İndirimi

Üniversitemiz programlarına ücretli veya indirimli olarak yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık
Sınıfı hariç, 1. sınıf sonundaki başarıları dikkate alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına
göre o yılı izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere, normal öğrenimi süresince, indirim
verilir.

• 4.00 üzerinden 3.00-3.49 arası için eğitim ücretinde %20

• 4.00 üzerinden 3.50-4.00 arası için eğitim ücretinde %50’dir.



İndirimler
Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi

Orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve Çankaya Üniversitesi’nin
ön lisans ve/veya lisans programına kayıt yaptıran öğrenciye (İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil),
Uluslararası Bakalorya (IB) programları başarısına göre eğitim ücretinde aşağıda belirtilen
oranlarda burs verilir.

Diploma Notu İndirim Oranı

• 40 ve üstü      %50

• 33 - 39 arası  %25



İndirimler
Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi

Önceki yıllarda Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup yeniden ÖSYS sonucunda
Üniversitemizin indirimli veya ücretli programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı eğitim ücreti üzerinden %30
oranında mezun indirimi uygulanır. Bu indirim öğrencinin, öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Kardeş İndirimi

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi hâlinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti 
üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirim, öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Öğrencilerin kardeş 
indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okumaları şart değildir.

Arı Okulları İndirimi

Üniversitemize yerleştirilerek kayıt yaptıran Arı Okulları mezunlarının ödeyecekleri eğitim ücretlerine %25 
oranında indirim uygulanır.



Bilim Bursu
TÜBİTAK’ça tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül
aldıkları alanlardaki üniversitemiz Tam Burslu programlarına kontenjan dışı, ÖSYM’ce sınavsız
yerleştirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programı’nda geçirilebilecek süre dahil
öğrencinin Çankaya Üniversitesindeki normal öğrenim süresi boyunca her yıl 9 ay süre ile verilir. 2020-YKS
ile yerleşen öğrenciler için burs miktarları, altın madalya almış olanlar için ayda 2.800 TL, gümüş madalya
almış olanlar için 2.300 TL, bronz madalya almış olanlar için 1.800 TL’dir.

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu

Üniversitemizin lisans programlarına ücretli veya indirimli yerleşen öğrencilerden terör şehidi çocuğu olan
her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek Yüksekokulunun indirimli Ön Lisans programlarına yerleşen
öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olan 3 öğrenciye, Genelkurmay Başkanlığınca da
belgelenmesi kaydıyla Mütevelli Heyet onayı ile yüzde yüz oranında (%100) burs verilir.



MERKEZ KAMPÜS



BALGAT KAMPÜS



TEŞEKKÜRLER


