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Bilgehan MADRAN Hukuk Fakültesi öğrencisi

Kısaca Bölümünden bahseder misin?
 Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. 
sınıf öğrencisiyim. Üniversitemde benim 
bölümüm en az bir yabancı dil bilen, ge-
niş bir genel kültüre, hukuk kültürüne, 
derinlemesine hukuki bilgiye ve hukuk 
mantığını kullanabilme yeteneğine sa-
hip olan, bunun yanı sıra hukuk bilimine 
ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda 
bulunan hukukçular yetiştirmek amacıy-
la kurulan güzide bir fakültedir. Kuruluş 
amacımız; ulusal ve uluslararası düzeyde 
çağdaş hukuk bilgisiyle donatılmış, hu-
kuk devleti ilkesine bağlı, insan haklarına 
saygılı, hukuk kültürünün ve adalet bilin-
cinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, 
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ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgi-
lenen ve bu alandaki gelişmeleri yorum-
layıp değerlendirebilecek nitelikte seçkin 
hukukçular yetiştirmek. Geleceğe yöne-
lik hedeflerimiz; çağın gereklerine uygun, 
yabancı dil bilen, her yönden donanımlı 
hukukçular yetiştirmek, yalnız ulusal dü-
zeyde değil, uluslararası düzeyde de çalı-
şabilecek nitelikli hukukçu ihtiyacını kar-
şılamak, toplumsal yaşamın çok çeşitli 
alanlarında görev alabilecek yetişmiş hu-
kukçuları topluma kazandırmak, bölge-
nin önemli sorunlarının çözümünde yol 
gösterici olmak ve hukuksal katkıda bu-
lunmak, hukuk bilimine ulusal ve ulusla-
rarası seviyede katkıda bulunmak.

Üniversitedeki sosyal hayatı nasıl bu-
luyorsun, kulüp etkinliklerine katılıyor 
musun?
  Öğrenci arkadaşlarımızın sosyal ve 
kültürel yönlerini geliştirmeleri onların 
mezun olduktan sonraki süreçte daha 
fark yaratan bireyler olarak öne çıkmala-
rına imkân sağlayacak ve daha heyecanlı, 
daha renkli daha etkinlik dolu bir üniver-
site hayatı geçirmeniz bizi rakiplerimiz 
arasında farklı kılacak ve bize artı bir de-
ğer katacaktır. Üniversitemiz 50’yi aşkın 
kulüp, açık ve kapalı spor tesisleri ve iki 
dönem boyunca kesintisiz etkinlikler ile 
dolu dolu bir üniversite hayatı yaşamak 
için tüm koşulları öğrencilere sunmak-

tadır. Hayatımızın en güzel çağları olan 
üniversite öğrenciliği zamanlarımızı sa-
dece akademik gelişiminizle değil, aynı 
zamanda, kişisel ilgi yetenek ve beceri-
lerinizi geliştirmiş, hedefini belirlemiş, 
kendimizi bu doğrultuda geliştirmiş ve 
hayata önde olarak başlamamıza imkan 
sağlayan bir üniversitedir.

Mesleki hayalin nedir, geleceğe nasıl 
bakıyorsun?
 Adalete olan inancım her şeyin üze-
rindedir. Adaleti sağlamaya katkıda bu-
lunmak; vatana, millete hayırlı bir vatan-
daş olabilmek adına en iyi yapabileceğim 
meslek olarak düşündüğüm avukatlığı 
seçtim ve müstakbel mesleğime giden 
yol da hukuk fakültesinden geçmekte ol-
duğu için yine bana en uygun üniversite 
olan Çağ Üniversitesi’ni seçtim. Para ka-
zanmak asla amacım olmamıştır. Parayı 
araç olabilecek bir nesne olarak görmek-
teyim. Mesleki hayatımda da önceliğim 
para değil gönül kazanmak ve olabildi-
ğince insana yardımımın dokunmasını 
sağlamaktır. Tek ve en büyük hedefim 
de ülkemi uluslararası düzeyde temsil et-
mek yani Cumhurbaşkanı olmak.
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Çağ’a yeni başlayanlara mesajın nedir?

Üniversitemizi düşünen arkadaşlara tav-
siyelerim pişman olmamak adına mutla-
ka Çağ Üniversitesini ilk tercihleri arasına 
yazmaları olacaktır. Çünkü bu üniversite-
de buldukları ilgi, alaka ve konforu başka 
hiç bir okulda bulamayacaklardır. Üniver-
site yönetimimizden talep ettiklerimiz en 
ivedi şekilde ortak çözümler bulunarak 
çözüldüğü için şanslı olduğumuzu dü-
şünüyorum. Bu tutum, biz öğrencilerin 
Üniversitemizi benimsememizde olduk-
ça önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, sosyal 
etkinliklerde maddi-manevi destek sağ-
lamaları öğrencilerin aidiyet duygusu-
nun gelişmesine yardımcı oluyor. Çağ 
Üniversitesine bize verdiği imkanlar için 
minnettarım. Ayrıca Üniversite’de beni 
Öğrenci Konseyi Başkanı seçen ve 3 se-
nedir devam etmeme vesile olan başta 
Çağ Üniversitesi öğrencileri ve yönetimi 
olmak üzere herkese sonsuz minnetle-
rimi sunmak istiyorum. Üniversite sade-
ce özgeçmiş doldurulacak bir yer değil, 
bir insanın geri kalan ömrünü nasıl ge-
çirmek istediğiyle ilgili temeller attığı ve 
muhtemelen tüm hayatı boyunca en gü-
zel anılarını biriktirdiği, ömürlük arkadaş-
lar tanıdığı ve bol bol keşkelerinin olduğu 
bir dönemdir. Bu sebeplerle ömrümüzün 
en güzel zamanlarını en güzel Üniversite 
olan Çağ Üniversitesinde en güzel olan 
eğitimden ve ortamdan faydalanarak ge-
çirin ki keşkeleriniz olabildiğince az olsun.
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Aslınaz MİNİMİNİ İngilizce Öğretmenliği öğrencisi

Kısaca Bölümünden bahseder misin?
Üniversitedeki sosyal hayatı nasıl 
buluyorsun, kulüp etkinliklerine 
katılıyor musun?  İngilizce Öğretmenliği 2. Sınıf öğrenci-

siyim. İlkokuldan beri istediğim meslek 
buydu. Üniversite sınavına hazırlanırken 
çok fazla üniversite araştırdım ve Çağ’ın 
verdiği akademik ve sosyal imkanlar ter-
cih etmemde büyük bir etken oldu. Ho-
caların samimiyetini, akademik bilgile-
rini ve Çağ’ın sosyal hayatını gördükten 
sonra ne kadar doğru bir tercih yaptığı-
mı görmüş oldum .Çift diplomayla me-
zun olacak olmam da benim için büyük 
bir avantaj.

  Okuldaki sosyal hayat Çağ’ın en sevdi-
ğim yönlerinden biri. Kulüp etkinliklerine 
elimden geldiğince katılmaya çalışıyo-
rum ve bu sene ELT kulübünü kurdum. 
Bölümdeki hocalarım bana çok destek ve 
yardımcı oldular. Birinci sınıftaki hayalim 
olan bu kulübü bölümdeki hocalarımın 
desteğiyle açtım. İlk dönem Öğretmenler 
Gününde bir fotoğraf sergisi düzenledik 
ve çok beğenildi. İkinci dönem speaking 
clublar, İngilizce altyazılı film etkinliği 
düzenlemeyi düşünüyorum. Üniversite-
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nin sosyal etkinlikler için her zaman sizin 
arkanızda olması ve destek vermesi çok 
özel ve önemli.

Mesleki hayalin nedir, geleceğe nasıl 
bakıyorsun?
 Bölüme başlarken son sınıfta 
KPSS’ye hazırlanıp devlet kurumlarına 
atanmayı düşünüyordum fakat bu yıl 
bu düşüncem değişti, okulum bittikten 
sonra yüksek lisans yapıp akademisyen 
olmak istiyorum. Bu hayalim de Çağ gibi 
sıcak ve samimi bir çalışma ortamını gör-
dükten sonra gelişti :)

Çağ’a yeni başlayanlara mesajın 
nedir?

 Öncelikle kaliteli bir eğitim ala-
caklarını bilmelerini isterim. Her şey-
den önemlisi çift dil,ç ift diplomayla 
mezun olacaklar ve bu onlar için çok 
büyük bir avantaj. Mezun olduklarında 
aldıkları global ve kaliteli eğitim so-
nucunda, kendilerinin de çabalarıyla 
kesinlikle güzel yerlere geleceklerdir. 
Aynı zamanda Çağdaki sosyal hayat ve 
samimi ortam da üniversite hayatlarını 
daha güzel ve unutulmaz bir hale geti-
recektir.
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Fatma Nur DUMLU Hukuk Fakültesi öğrencisi

Neden Hukuk Fakültesini seçtin? Çağ’da Hukuk okumak sana ne 
kazandırıyor?

Hukuk Fakülltesi’ni seçmemde ailemin 
etkisi büyük, özellikle de babamın Bölü-
mü araştırırken, mezunlarının çalışma 
alanlarının çok geniş olduğunu fark ettim 
ve bu seçmemdeki önemli etkenlerden 
biri oldu.

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İn-
gilizce eğitim veriliyor olması ve çift dip-
loma olanağı sunuyor olması son derece 
önemli. Derslerin pratik ve teorik olarak 
işleniyor olması bizler için çok önemli bir 
kazanım.

ERASMUS
SAMİMİ DOSTLUKLAR

Üniversitede sürekli hayata 
geçirilen sosyal 

sorumluluk projeleri 

Mezuniyet sonrası planların nedir, bu 
konuda üniversitenden nasıl destek 
alıyorsun?

Mesleki hayalin nedir, geleceğe nasıl 
bakıyorsun?

Avukatlık yapmayı düşünüyorum. Fakül-
tedeki akademisyenlerimiz alanlarında 
uzmanlar. Ders işleyiş biçimleri hem pra-
tik hem teorik olarak bizleri geliştiriyor. 
Düzenledikleri konferans, seminer gibi 
bilimsel çalışmalarla da destekleniyoruz. 
Yabancı dil bilen, çift diploma sahibi, alan-
larında uzman kişiler olarak yetişiyoruz.

Avukatlık yapmak istediğimi yukarıda 
da belirtmiştim. Vergi Hukuku alanında 
uzmanlaşmak istiyorum. Bu alanda say-
gın bir avukat olmak en büyük hedefim. 
Üniversitemden aldığım eğitim, beni bu 
hedefime taşıyacaktır. Bu sebeple, gele-
ceğe dair şüphe duymuyorum.
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Hazal ÖZ Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi

Kısaca Bölümünden bahseder misin?
Üniversitedeki sosyal hayatı nasıl 
buluyorsun, kulüp etkinliklerine 
katılıyor musun?

Türk Dili ve edebiyatı bölümü kendi dili-
mizi derinden inceleme fırsatı buldurma-
sının yanı sıra geçmiş ve gelecek arasında 
bir köprü olup, kültürlerimizi, geçmişi-
mizi ve önceki adetlerimizi de öğrenme 
fırsatı sundu bana. Bir kez daha seçme 
şansım olsaydı, bu bölümü seçerdim.

Yıl içerisinde fazla etkinlik oluyor çok faz-
la kulüp var bence Üniversite kulüpsüz 
geçmez, bu yüzden ben de katılıyorum 
tabii ki. Edebiyat kulübü ve SEK Tiyatro 
kulübünde aktifim. Üniversite hayatım 
boyunca da devam etmek isterim. Üni-
versite yıllarında elimden geldiğince aktif 
olmaya çalışıyorum, iş hayatımda bu ka-
dar olamayacağım için.  burada da bana 
Çağ yardımcı oluyor.

-Çağ’da Türk Dili ve Edebiyatı okumanın 
avantajı nedir?

 Çağ’da okumanın avantajı hoca-
larımızın kendi alanlarında çok başarılı 
olması ve modern bir eğitim vermeleri. 
Kendimizi geliştirmemiz için yol göster-
meleri.  Ayrıca çok fazla Kulüp var ve yıl 
içerisindeki etkinlikler de kendimizi her 
alanda geliştirmemizi sağlıyor

Mesleki hayalin nedir, geleceğe nasıl 
bakıyorsun? 
 Önceki hedefim kariyer, kendimi her 
alanda geliştirmek istiyorum, Çağ ’ da yük-
sek lisans yapmak istiyorum. Akademisyen 
olmayı çok isterim. Çağ’da aldığım eğitim ile 
gelecek benim için aydınlık.

Çağ’a yeni başlayanlara mesajın nedir?
 Yeni başlayanlara mesajım bir söz 
okumuştum 2019’ la ilgili “Bugün 365 
sayfalık bir kitabın ilk sayfası. İyi bir yazar 
ol.” Bende diyorum ki bugün belki de bil-
mem kaç sayfalık bir kitabın ilk sayfası, iyi 
bir yazar ol.
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Ayşe GÜLYAPRAĞI İngilizce Öğretmenliği öğrencisi

Neden bu bölümde ve Çağ’da üniversite 
eğitimi almayı seçtin?

Çağ Üniversitesi’nin sunduğu 
akademik imkanlar neler?

 Dördüncü sınıfta ilk İngilizce dersin-
den çıktıktan sonra “ben İngilizce öğretmeni 
olacağım!” diyerek hedefimi belirlemiştim. 
Bu hedefim de isteyerek ve severek ilerle-
di. Çağ Üniversitesi’ne gelerek de hedefime 
en güzel şekilde ulaşmaya çalışıyorum. Çağ 
Üniversitesi’ni seçmemin sebebi üniversite-
den mezun olduktan sonra akademik an-
lamda çok donanımlı olacağımı bilmemdi. 
Akademisyenlerimiz alanlarında çok başarı-
lılar ve bunu en iyi şekilde aktarıyorlar.

 Çağ’dan donanımlım bir şekilde me-
zun oluyoruz. İstersek çalışma hayatımıza 
kendi alanımızda devam edebiliriz, istersek 
de yüksek lisans imkanı ile uzmanlaşarak 
akademisyen olabiliriz. Ayrıca çift diploma 
sayesinde yurt dışında da çalışma hayatımı-
za devam edebiliriz.

Akademisyenlerle iletişiminiz nasıl?
 Hocalarımızla ders dışı iletişimimiz 
gayet içten ve bu birçok üniversitede olma-
yan bir avantaj. Ayrıca yabancı hocalarımızla 
iletişimde olduğumuz zaman İngilizcemizi 
geliştirme olanağımız da var. Birçok koldan 
iletişim halindeyiz.

Mezun olunca hangi alanda 
uzmanlaşma ve çalışma hedefin var? 
 Mezun olduğumda yüksek lisans yap-
mak ve sadece İngilizce öğretmenliğinde 
değil başka alanlarda da kendimi geliştirerek 
hem öğretmenlik alanında hem de özel sek-
törde başka alanlarda çalışma, hedeflerim 
arasında.

Çağ’da sosyal hayatı nasıl buluyorsun, 
etkinliklere katılıyor musun?
 Üniversitemizde sosyal hayat hareket-
li ve eğlenceli. Birçok kulüp var ve bunların 
çoğu etkin olarak çalışıyor. Belirli zamanlar-
da yapılan ve katılabileceğimiz projeler ve 
seminerler düzenleniyor. Ben Tiyatro Kulü-
bü’ne üyeyim. Kulüp olarak çok verimli bir 
sene geçirdik, çalıştık ve oyunumuzu çıkar-
dık. Çağ’da sosyal olmak isteyen öğrencinin 
etkin ve eğlenceli bir öğrencilik hayatı geçi-
receğini ve çok iyi dostlar kazanacağını dü-
şünüyorum.
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Beyhan ŞENADIM

Kısaca Bölümünden Bahseder misin? 
Çağ Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lo-
jistik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Hazırlıkla 
beraber üniversitede 5. senem.
 Bölüme geçmeden önce, hazırlık sı-
nıfının 2. döneminde bölümümüzle ile ilgili 
bir eğitim verildiği için bölüme geçtiğimde 
adapte olmam çok uzun sürmemişti. Ders-
lerin interaktif bir şekilde işlenmesi ve fab-
rikalara geziler düzenlenmesi sebebiyle de 
dersler çok daha anlaşılır oluyor. Ayrıca her 
sene çeşitli konferanslar düzenliyor ve bölü-
mümüze dair öğrenmemiz gereken şeyleri 
mezun olmadan önce büyük işadamlarına 
sorma fırsatımız oluyor. 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik öğrencisi 

 Kaliteli bir hazırlık eğitiminin ardından 
3 ve 4. sınıflarda ise İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğrencileri olarak 2. bir yabancı dil 
eğitimi almaya başlıyoruz. Çince, Rusça, İs-
panyolca, Fransızca, Almanca gibi dillerden 
bir tanesini öğrenme şansımız oluyor. 
 Dil bilerek, uluslararası alanda geçerli 
bir diploma alarak ve bunlardan da önemlisi 
CV’ye birçok sertifika ve katılım belgesi ekle-
yerek mezun olacağım. 

İYİ Kİ ÇAĞLIYIM!

Üniversitedeki sosyal hayatı nasıl
buluyorsun, kulüp etkinliklerine katılıyor 
musun? 
 Hazırlık sınıf ındayken 2 tane haya-
lime kavuşma şansım oldu. Bunlardan 
ilki,  etkin bir müzik kulübümüz var ve bu 
sayede kendi müzik grubumuzu kurup 
okulda konser vermeye başladık. Bir di-
ğeri ise, üniversite içerisinde birçok fark-
lı kulüp vardı fakat spor kulübü yoktu ve 
arkadaşımla beraber Extreme ve Doğa 
Sporları Kulübünü kurduk. Dediğim gibi 
üniversite içerisinde birçok farklı kulüp 
var ve istediğimiz kadar kulübe üye olma 

şansımız var. Ben de sanatın dans, tiyatro 
gibi diğer birçok dallarıyla da uğraşmak 
istedim ve artık dolu dolu bir 5 seneyi ge-
ride bırakıyorum. 
 Bütün bunların dışında, insan, hayvan ve 
doğa hayatına çok önem veren kulüple-
rimiz de var. Her sene sokak hayvanları-
na, barınaklara ve çeşitli köy okullarına 
düzenlenen kermesler eşliğinde yardım 
yapılıyor. Birçok farklı alanda olmak üzere 
toplamda 50 farklı kulüp ile birlikte sosyal 
yaşantıya önem veren ve katkı sağlayan 
bir üniversitede okuduğum için mutlu-
yum.

Mesleki hayalin nedir, geleceğe nasıl 
bakıyorsun?
 Yüksek lisans yaptıktan sonra iyi bir lo-
jistik firmasında işe girip orada yükselmeyi 
hedefliyorum.  Yaptığım staj doğrultusunda 
ulaşmak istediğim hedefim daha da net ar-
tık. Güzel bir CV oluşturdum ve başarılı, dolu 
dolu bir üniversite hayatı geçirdim, bütün 
bunlarla birlikte geleceğe dair adım atmanın 
daha kolay olacağına inanıyorum.
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Çağ’da okumanın avantajı nedir? 
 Hayallerimize ulaşabilmek. Gelecekte-
ki hayatımız için en sağlam temelleri atabil-
mek. Sosyal hayatın önemini anlamak ve iyi 
bir  CV oluşturabilmek.

Çağ’a yeni başlayanlara mesajın nedir? 
 
 Dopdolu bir üniversite hayatı geçir-
mek sizin elinizde. Kendinizi keşfedin. Bol bol 
gezin ve yeni ortamlara girip arkadaş edinin. 
En güzel anları yaşayabilmek için fırsatları 
değerlendirin.

Çağ’da okumanın avantajı nedir? 
 Hayallerimize ulaşabilmek. Gelecekte-
ki hayatımız için en sağlam temelleri atabil-
mek. Sosyal hayatın önemini anlamak ve iyi 
bir  CV oluşturabilmek.
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Mertcan YETEROĞLU Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencisi

Neden Çağ’ı tercih ettin?
 Çift diploma ve eğitimin %100 İngiliz-
ce olması, ayrıca ikinci bir yabancı dil eğitimi 
sayesinde bölümle ilgili daha fazla yabancı 
kaynaktan faydalanabilme imkanı sunması 
Çağ’ı tercih etmemi sağlayan önemli fırsat-
lardı.

ÇAĞ’ın sosyal dünyası nasıl? Etkinlikler 
ve arkadaşlıklar senin için ne ifade edi-
yor?
 Çağ’da 50’nin üzerinde bulunan öğ-
renci kulüpleri sayesinde her yıl birçok kulüp 
etkinliği düzenleniyor. Bu şekilde yetenek-

lerimizi ve ilgi alanlarımızı keşfetme fırsatı 
buluyor, kendi sosyal etkileşimimize katkıda 
bulunuyoruz. Bu etkinlikler sayesinde sade-
ce kendi bölümümüzden değil diğer bölüm-
lerden de arkadaşlık, dostluklar edinebiliyo-
ruz.

Uluslararası Finans ve Bankacılık bölü-
münü kısaca anlatır mısın? Neler öğreni-
yorsunuz ve öğreneceksiniz?
 Uluslararası Finans ve Bankacılık bö-
lümü, öğrencileri uluslararası şirketler ve fi-
nansal piyasalarda kritik kararlar alabilecek 
düzeyde hazırlamayı hedefler. Finansal ha-

berleri takip etmeyi ve yorumlamayı öğre-
niyoruz. Amacımız ise finansal olaylara karşı 
doğru kararlar alabilmeyi öğrenmek.

Staj konusunda planların neler? Bu konu-
da Çağ Üniversitesi’nin sunduğu imkanlar 
var mı?
 İş hayatına başlamadan önce deneyim 
kazanmak adına aracı kurumlar ve bankalar-
da staj yapmayı planlıyorum. Çağ’da her yıl 
düzenlenen “Kariyer Günleri” sayesinde ise iş 
dünyasında tanınmış ve seçkin isimlerle bir 
araya gelerek onların kariyer basamaklarını 
nasıl çıktıklarını öğreniyor, merak ettiğimiz 
soruları sorma imkanı buluyoruz.

Mezun olunca hangi mesleği yapmak isti-
yorsun? Bir hayalin var mı?
 Finansal yönetici olarak yerel şirketle-
rin gelişmesinde katkıda bulunmak, dolaylı 
yoldan ülkeme hizmet etmek istiyorum.

Üniversitede üye olduğun bir kulüp ya da 
üniversite kapsamında gerçekleştirdiğin 
çalışmaların var mı? Bizlerle paylaşır mı-
sın?
 İki yıldır SEK Tiyatro Kulübü üyesiyim. 
Bu kulüp sayesinde temel oyunculuk eği-
timleri aldıktan sonra her iki yıl sonunda 

da seyirci tarafından beğeni toplayan “Oto-
gargara” ve “Ayıp Ettik” oyunlarını sahnele-
yerek seyircilerle buluşma fırsatı yakaladık. 
16 Mart’ta düzenlenen “Çanakkale Orator-
yosu”nda aktif rol almak da benim için çok 
önemli olan etkinliklerden biriydi.

ÇAĞ’a yeni başlayan arkadaşlarımıza bir  
mesajın var mı?
 Çok hızlı geçen üniversite yıllarında ka-
tılabileceğiniz her türlü etkinlikte aktif olma-
nız, sizlere kesinlikle kişisel gelişim ve sosyal 
olma bilincini kazandıracaktır.
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İzel ATMACA Psikoloji Bölümü öğrencisi

Neden Psikoloji?
 Psikoloji kendimi en iyi şekilde ifade 
edebileceğim tek bölümdü. İnsanlara yar-
dım etmek, onları içinde bulundukları zor 
durumdan kurtarmak benim hayalim. İnsan-
ların nasıl düşündüğünü, neden öyle davran-
dıklarını merak ediyorum. İlk olarak amacım 
canlı beynini anlamaktı. Bu konuda “puanım 
ziyan olmasın”cılara katılmadım neyse ki. :) 
İnsanların beyni nasıl çalışır? Neden ‘o’ şeye 
‘o’ kararı verirler ya da hangi düşünce şekille-
ri insanları “o” duruma iter. Bunu merak edi-
yorum. Ne hissettiklerini sistemli bir şekilde 
incelemek gerçekten heyecan verici ve tabi 
bunlarla birlikte kendinizi tanıyorsunuz, ha-

yata, kendinize, insanlara bakış açınız deği-
şiyor. Ayrıca iyi bir üniversitede okuduğunuz 
takdirde size çok şey katacak bir bölüm.

Bölümünle ilgili gelecekten beklentilerin 
ve kariyer planın nedir?
 Bölümümden beklentilerim, beni sü-
rekli geliştirecek, canlı ve taze tutacak, kö-
reltmeyecek çalışmalar ile buluşturmasıdır. 
Kariyer planlarıma gelecek olursak geri ka-
lan 2 yıllık lisans eğitimimi tamamladıktan 
sonra uzmanlaşmak istediğim klinik ya da 
sanat psikolojis dallarında yüksek lisansımı 
tamamlayıp uzman psikolog olarak yurt dı-

şında kendi kliniğini açmak istiyorum. Yurt 
dışı planlarımı ise Çağ Üniversitesi sayesinde 
kolaylıkla gerçekleştirebileceğime inanıyo-
rum. 

Çağ Üniversitesi’nde okumak hedeflerine 
ulaşmanda nasıl bir fark yaratacak?
 Az önce belirttiğim gibi yurt dışı he-
deflerim var ve Çağ’da alacağım çift diploma 
ile bu hedefime çabucak ulaşabileceğimi 
düşünüyorum. Ayrıca Çağ’ın sağladığı Eras-
mus imkanı ile farklı kültürler tanıyıp psikolo-
ji alanında daha sağlıklı çalışmalar yapabile-
ceğime inanıyorum. Bu imkanların yanında 
Çağ’ın bize sunduğu %100 İngilizce eğitimi, 
psikoloji bölümünde de diğer bölümlerde 
olduğu kadar muazzam bir şans. Psikoloji 
alanı çok eski tarihlere ve kültürlere dayanır. 
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Ne yazık ki ülkemizdeki bilimsel psikolojik 
araştırmalar çok yetersiz kalıyor. Şüphesiz 
kendimizi geliştirmek adına farklı dillerdeki 
makaleleri, bilimsel çalışmaları incelememiz 
gerekiyor işte tamda bu noktada Çağ Üniver-
sitesi imdadımıza yetişiyor. 5 sene boyunca 
aldığımız İngilizce eğitim sayesinde istediği-
miz makaleyi okuyabiliyoruz. 

Çağ’da sosyal yaşamı nasıl buluyorsun? 
Pek çok kulüp var, senin dahil olduğun bir 
kulüp ya da kulüpler var mı?

 Çağ’da sosyal yaşamı inanılmaz güzel 
ve aktif buluyorum ve bu sosyal yaşamın faz-
lasıyla içerisindeyim bende bir Çağlı olarak. 
16 yıldır halk oyunları ile ilgileniyorum. 3 yıl-
dır Çağ Üniversitesi’nde Halk Dansları Kulü-
bünün kurucu başkanlığını yürütmekteyim. 
Pek çok gösteriler, yarışmalar, şampiyonluk-
lar... Bununla birlikte 3 yıldır SEK Tiyatro Ku-
lübünün yönetim kurulu üyesiyim. Her sene 
tiyatro sever arkadaşlarımızla yeni gelenler 
veya eski olanlar diye ayırmaksızın ilk dönem 
temel sahne eğitimleri ile başlayıp ikinci dö-
nem belirlediğimiz bir oyunu sahneliyoruz. 
Müzik Kulübüyle çeşitli oratoryolar, Edebiyat 
Kulübüyle şiir dinletileri, Psikoloji Kulübü ile 
birçok akademik ve sosyal yardımlaşma et-
kinlikleri düzenliyoruz. Böylece Çağ&apos;ın 
bize sunduğu bu aktif sosyal yaşamla ders 
stresinden uzaklaşıp, kendimize hitap eden 
çevre ediniyor ve güzel dostlar biriktiriyoruz. 
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Sedanur UYAN Hukuk Fakültesi  öğrencisi

Kısaca Bölümünden bahseder misin, teo-
rik ve pratik olarak nasıl bir eğitim alıyor-
sunuz?
 Hukuk fakültesi 3. Sınıf öğrenci-
siyim. Teorik olarak da pratik olarak da 
okulumuz tarafından oldukça destekle-
niyoruz. Alanında başarılı akademisyen-
lerimiz derslerde, konuları detaylı, yerin-
de, kapsamlı bir şekilde anlatıyor.Hukuk 
fakültesinden mezun olurken teorik ola-
rak yeterli düzeyde olacağımızı düşü-
nüyorum. Diğer taraftan sanal duruşma 
salonu ile pratik olarak da, birçok alanda 
deneyim kazanıyoruz.

Kariyer hedeflerin ve hayallerin neler?
 Çağ Üniversitesine girerken , alacağı-
mız çift diploma ile yurtdışında birçok iş fır-
satı yakalayabileceğimi düşünüyordum , hala 
da bu doğrultuda hedeflerim var,  mezun ol-
maya yaklaştıkça aldığım eğitim kariyerine , 
ingilizce derslerim eklenince ve dil eğitimim 
erasmus fırsatlarıyla desteklenince, okulu-
mun bana kazandırdığı bir fark olduğunu 
gördüm. Bu fark ile ülkemde, özellikle benle 
aynı mesleği paylaşan insanlardan ayrılabile-
ceğimi düşünüyorum. Yabancı dil bilen avu-
kat sayısı çok değil , bundan  yararlanmak ve 
kendimi bu anlamda geliştirmek en büyük 
hedefim. 

Çağ’da pek çok öğrenci kulübü var, senin 
ilgi duyduğun ve aktif olduğun kulüpler 
hangileri?
 Evet , en sevdiğim kısımlardan biri 
de bu, sosyal anlamda bana çok artı ka-
tacak faaliyetlerin yapıldığı kulüpler. 
Okulda , daha çok müzik, tiyatro , sanat 
ağırlıklı kulüplerin etkinliklerine katılıyo-
rum. Bunların yanında sivil yardımlaşma 
temalı kulüplerle işbirliği yapmayı ker-
meslerde rol almayı seviyorum.Düzenle-
nen büyük çaplı konferanslar da oldukça 
ilgimi çekiyor. 

Çağ’a yeni başlayacak olanlara mesajın ne 
olur?
 Öncelikle , hukuk fakültesi adına ger-
çekten kapsamlı bir üniversite seçecekleri-
ni bilmelerini isterim, Çağ Ankara ve İstan-
bul’dan sonra ülkemizde kurulan ilk vakıf 
üniversitesi, eğitimi dünya standartlarında 
ve akademik kadro açısından da eksiksiz. Çift 
diploma imkanı, araştırmalarımız için kap-
samlı bir kütüphane , sosyal aktiviteler ve 
daha bir çok fırsat burada mevcut. 
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Alper ESEN Uluslararası İlişkiler öğrencisi

Kısaca Bölümünden bahseder 
misin?

Üniversitedeki sosyal hayatı nasıl
 buluyorsun, kulüp etkinliklerine 
katılıyor musun?

 Uluslararası ilişkiler 4. Sınıf öğren-
cisiyim, uluslararası ilişkiler bölümü ge-
rek hocalarımız gerek ekstra düzenlenen 
konferanslar bakımından benim için 
Çağ üniversitesinin en değerli bölümü 
diyebilirim. Hocalarımız kendi alanında 
uzman ve kendini o alanlarda ispatlamış 
kişilerdir. Eğitim dili olarak %100 İngilizce 
eğitim bizim için en önemli avantaj.

 Üniversite de neredeyse her hafta 
birden fazla konferans, söyleşi, konser ve 
daha bir çok etkinlik yapılmakta ve bu 
yapılan etkinlikler akademik alan da ve 
çalışma hayatımızda bize çok yardımcı 
olacağını düşünüyorum. Yapılan etkinlik-
ler genellikle kulüpler tarafından yapılı-
yor çok faydalı olduğunu düşünüyorum.

Mesleki hayalin nedir, geleceğe nasıl
bakıyorsun?
 Mesleki olarak kendi şirketimi kurup 
uluslararası alanda çalışmayı düşünüyorum; 
bu yüzden Çağ üniversitesinde aldığım İngi-
lizce eğitim ve ikinci yabancı dil eğitimi iş ha-
yatımda rakiplerimi elememi sağlayacaktır.

Çağ’a yeni başlayanlara mesajın nedir?

 Diğer üniversiteler gibi karmaşık ol-
mayan aile ortamında geçirebileceğiniz 5 yıl. 
Yönetiminden hocalarına kadar gerekirse bi 
arkadaş gibi gidip fikirlerinizi sunabileceği-
niz nadir üniversitelerden.

Çağ’da Uluslararası İlişkiler okumanın 
avantajı nedir?

 Çağ da Uluslararası İlişkiler okuma-
nın avantajı, muhteşem bir akademisyen 
kadrosuna sahip olmak, Avrupa da ge-
çerliliği olan mavi diploma sahibi olmak 
ve her şeyden önemlisi artık seçimden 
çok zorunluluk haline gelen İngilizceyi 
anlaşılabilir düzeyde konuşup anlamak.
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Yaşar KOÇAK Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi

Bu bölümü tercih etmendeki sebepleri 
bizimle paylaşır mısın?
 Gelişen, değişen ve globalleşen 
dünyada,şirketlerin iş yapış şekli değiş-
mekte dijitalleşme çağı yaşanmaktadır.
Şirketlerin ayakta durabilmesi ve eko-
nomik olarak varlıklarını sürdürebilmesi 
için farklılık yaratmaları gerekmektedir.
Bu ise daha fazla rekabet,reklam har-
camaları ve totalde maliyet olarak bir 
külfet doğuracaktır.Tam da bu nokta da 
Halkla İlişkiler şirketleri için maliyeti dü-
şürecek, tüketicisi alıcısı arasında sürek-
liliği sağlayacaktır.Halkla İlişkiler insanın 

var olduğu her alanda olması gereken 
bir tanıtım ve yönetim faaliyetidir.İş tanı-
mı olan her sektörde iş imkanı sunabilen 
kişisel gelişimi sınırsız olan bu bölümün 
eğitimini almak istedim.

Bölümünün çalışma alanı oldukça geniş 
hemen  hemen her sektörde iyi bir halkla 
ilişkiler uzmanına ihtiyaç duyuluyor.Sen 
mezun olduktan sonra hangi sektörde 
çalışmak istersin ve neden bu sektörü 
tercih edersin?

 Halkla İlişkiler mezunu olduktan son-
ra fabrika, hastane, üniversite gibi özel ve 
kamu sektörüne ait çeşitli kurumların Halkla 
İlişkiler departmanında çalışmak isterim.
Her alanda iş tanımı olan, her tür sektörde iş 
imkanı sunabilen ve kişisel gelişimi sınırsız 
bir bölüm. 

Üye olduğun bir öğrenci kulübü yada 
yürütmüş olduğun herhangi bir proje var  
mı ?
 Üyesi olduğum kulüpler,fotoğrafçı-
lık ve genç girişimciler.

Nasıl bir kariyer planı hedefliyorsun?
Çağ Üniversitesi’nin sunduğu imkanlar 
hedeflerine yaklaşman için ne gibi katkı-
lar sağlıyor?
 Ekonomik dengelerin alt-üst ol-
duğu,işsizliğin giderek daha büyük bir 
sorun haline geldiği bir dönemdeyiz.
Başarılı olma yolunda bu zorlu yarışa 
başlarken aldığım eğitime artılar,yeni 
melodiler katarak, farklılık yaratmak ve 
bu farklılıkla görev aldığım şirkette çağa 
ayak uyduran yenilikçi f ikirleri hayata 
geçirerek,kariyerimde başarılı olmayı 
isterim. 
         Okulda çok şey öğreniyoruz ama 
günlük hayata aktarılmadığı müddet-
çe bunlar kitap cümleleri olarak kalıyor.
Çünkü orada size bir kriz yönetimini de 
anlatsalar gerçek bir krizin ortasında 
kalmadığınız müddetçe onu yönetemi-
yorsunuz.Her markanın başka bir halkla 
ilişkiler stratejisi var. Dolayısıyla okulda 
öğrendiğimiz doğrular sizin sektörünüz-
de ya da markanızda işe yarayamayabili-
yor.Okulda teorik olarak öğretiliyor ama 
işin içine girdiğinizde pratikte aslında 
işin pekte öyle olmadığını anlıyorsunuz. 
Bu konuda ben biraz şanslıyım.Çağ Üni-
versitesi özgür düşünceye ve yaratıcılığa 
önem vermektedir.Mesela ben okulun  

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ  | 2019 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ  | 2019



fotoğrafçılık kulübü  üyesiyim. Değerli 
hocalarımın bana verdiği f ırsat ve des-
tekle kendi çekmiş olduğum fotoğrafları 
okulda sergileme f ırsatı buldum.Ayrıca 
gerek sosyal sorumluluk projeleri gerek-
se uluslararası kamu ve özel sektörler-
den gelen uzman çalışanların, yönetici-
lerin verdiği seminer ve konferanslarla 
iş hayatına hazır bireyler olarak yetiştiril-
mekteyiz.

Neden Çağ? 
        Türkiye’nin köklü, güzel ,düzenli, ba-
kımlı, ve etkileyici bir kampüsüne sahip.
Nitelikli ve üretken akademik yönetimi 
olan üniversitelerinden biri diyebilirim 
. Ulusal ve uluslararası akreditasyonlara 
sahip olunması, eğitim öğretim prog-
ramları zenginliği ve çeşitliliği, okulun 
sunduğu imkanlar bir üniversite öğren-
cisinin isteklerini karşılayabilecek tür-
de.Kampüse ulaşım çok pratik ,okul içi 
öğrenci faaliyetleri kulüp etkinlikleri vb 
olanaklardan yararlanabiliyoruz.
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Onur GÖK Psikoloji Bölümü öğrencisi

Kısaca Bölümünden bahseder misin?
 Sosyal bilimlerin en önemli öğele-
rinden birisi de Psikoloji. İnsan ve hayvan 
davranışlarını inceleyen bu alan sayesin-
de, günlük yaşantımızdaki birçok davra-
nışı açıklayabiliyoruz. Klinik, Gelişim, Sos-
yal, Endüstriyel, Adli, Spor, Trafik, Sağlık 
Psikolojisi ve Nöropsikoloji gibi birçok alt 
alanının bulunması da buna iyi bir örnek 
oluşturuyor. Psikologların ise insanların 
hayatlarına dokunduğunu, kendilerini 
keşfetmelerine ve ruhsal bakımdan iyi-
leşmelerine olanak sunduğunu düşünü-
yorum.

Üniversitedeki sosyal hayatı nasıl 
buluyorsun, kulüp etkinliklerine katılıyor
musun?
 Özgüven kazanmak, topluluk önün-
de konuşmak, farklı insanlarla iletişim 
halinde olmak, kriz yönetimi yapabilmek, 
yeni f ikirler üretmek, grup çalışması yap-
mak, tanınmak ve tanışmak… Çağ’daki 
sosyal hayat sayesinde bu saydıklarımın 
hepsini tecrübe ettim. Çağ’da 50 tane 
kulüp bulunuyor ve hepsi farklı alanlarda, 
farklı insanlarla etkinlik üretiyor. Burada 
tüm öğrencilere hitap eden bir sosyal ha-

yat var. Kulüplerden çıkan f ikirler, etkin-
liklere dönüştürülüyor; bu f ikirler etkin-
liklerde herkese ulaşıyor. Çağ’da herkes 
kendinden bir şey bulabiliyor.
 Ben ise 2018 Mart ayından bu yana 
Felsefe Kulübünün yönetim kurulun-
dayım. Kulübü açarken, insanlara fel-
sefeyi tanıtmayı ve sohbetler düzenle-
meyi amaç edinmiştik ve başardığımızı 
düşünüyorum. Kendimizi geliştirirken 
başkalarının da bu gelişime ortak olma-
sını, kendilerini geliştirmesini sağladık ve 
sağlamaya devam edeceğiz.

Mesleki hayalin nedir, geleceğe nasıl 
bakıyorsun?

 Bölümümüz içinde birçok farklı ala-
na yönelik dersler veriliyor. Birinde maka-
le yazarken diğerinde araştırma yapabili-
yoruz. Ruhsal rahatsızlıkları öğreniyoruz, 
birçok farklı kurumda staj yapabiliyoruz. 
5 yıl sonunda alanda çalışabilecek veya 
akademisyen olabilecek niteliklere sahip 
olabiliyoruz. En büyük hayalim; bu nite-
likleri en iyi biçimde kullanabilmek, fazla-
ca f ikir üretebilmek ve bu f ikirleri insan-
larla paylaşabilmek.

Çağ’a yeni başlayanlara mesajın nedir?

 Çağ Üniversitesi kişilerin kendilerini 
rahatça ifade edebilecekleri, hem akade-
mik hem de kişisel anlamda iyi bir şekilde 
yetişebilecekleri bir yer. Hayal güçlerini 
sonuna kadar kullansınlar, Hazırlık Oku-
lunda ki imkanları kullanıp ingilizcelerini 
geliştirsinler ve Çağ’ın tadını çıkarsınlar.
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Gülzemin CANBOLAT Psikoloji Bölümü öğrencisi

 Açıkçası psikoloji bölümü üniversi-
teye hazırlanma dönemine kadar aklım-
da olan bir bölüm değildi. Çok fazla f ik-
rim değişti, hep bir arayış içerisindeydim. 
O son yıl gelip çattığında doğru adım 
için karar vermem gerekiyordu. Her za-
man tek bir hayalim vardı, aldığım tüm 
kararları attığım tüm adımları ona göre 
yapmalıydım. Hayalim ise, yaşadığım 
süre boyunca dünya üzerinde her canlıya 
ulaşmaktı. 

Araştırdığımda psikoloji bölümünün her 
canlıya hitap eden çalışma alanının oldu-
ğunu gördüm. Hayalim için en iyi adımın 
bu olduğuna karar verdim. Geriye sadece 
üniversitemi seçmek kalıyordu. Çağ Üni-
versitesi’nin %100 İngilizce eğitimi, Avrupa 
onaylı mavi diploması, sunduğu yurtdışı 
f ırsatları, akademik ve sosyal etkinlikleri, 
burslu okuma f ırsatı üniversitemi seçme 
süremi çok uzatmadı.

Psikoloji Bölümü’nde Okumak istemenin nedenleri nelerdi? 
ÇAĞ’ı ve bölümünü seçmende neler etkili oldu?

ÇAĞ’da eğitim almak senin için ifade 
ediyor? Nasıl avantajları var?
 Çağ’da eğitim almak benim için sa-
dece akademik alanda gelişmeyi değil 
her türlü sosyal aktiviteyle kişisel gelişi-
me katkı sağlamayı ve sunduğu f ırsatlar-
la sosyal bir birey olmayı ifade eder.Öğ-
renci kulüplerinin her hafta düzenlediği 

konferanslar, sosyal sorumluluk projeleri, 
etkinlikler hem kendi alanımızda hem de 
diğer alanlarda bilgi sahibi olmamızı sağ-
lıyor. En avantajlı yanı ise yurtdışı f ırsatla-
rından dilediğimizce yararlanabilmek. 

ÇAĞ’da en çok neyi seviyorsun?

 Çağ’da en çok sevdiğim şey yöneti-
min, öğrencilerin eğitimi ve gelişimi için 
her türlü desteği sağlaması. Yurtiçinde 
ya da yurtdışında kabul aldığım her türlü 
projede ve kongrede destekçim Çağ Üni-
versitesi oldu.

Katıldığın AB projelerinden 
bahseder misin? Ne tür çalışmalar 
yapılıyor?
 Erasmus+ Gençlik değişim 
projeleri Avrupa Birliği tarafından 
f inanse edilen gençlerin hem sos-
yal sorumluluk alanlarında etkinli-
ğini arttırmasını hem de kültür de-
ğişimini sağlayan projelerdir. Proje 
süresi boyunca projenin konusuna 
göre atölye çalışmaları, konferans-
lar ve eğitimler yapılıyor. Aynı za-
manda yapılan kültür gecelerinde 
de katılan ülkelerin kültürünü ta-
nıma, geleneksel danslarını öğren-
me, yiyecek ve içeceklerini tatma  
f ırsatı yakalıyoruz.
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En son gelişmelerden biri de “Girişimcilik 
Laboratuvarı” Türkiye Takım Liderleri’nin 
üniversitemizden seçilmiş olmasaydı. 
Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz orada ve 
Türkiye takım liderliği için neden sizi seç-
tiler?
 Haziran ayında projenin birinci aya-
ğı “Sosyal Girişimcilikte Gençlik” olarak 
Varna’da düzenlenmişti ve biz de Tür-
kiye’den katılımcı olarak gitmiştik. Pro-
je süresi boyunca yaptığımız çalışmalar 
ve sunumlar çok beğenilmişti. Projenin 
ikinci ayağında ise çalışmalarımızı devam 
ettirmek ve bizim de gerçekleştirmek is-
tediğimiz projede bize destek olmak için 
Türkiye takım liderleri olarak davet edil-
dik.

STK’larda da aktif olarak çalıştığını, 
özellikle LGBT çalışmalarına aktif oldu-
ğunu biliyoruz. Genel olarak bu alanda 
yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyor-
sun? Sen nasıl çalışmalar yapıyorsun?
 Hayalimi tam anlamıyla gerçekleş-
tirmeye bir yerden başlamam gerekiyor-
du. Bu yüzden meslek hayatım başlama-
dan en temelden adım atmak istedim. 
Birçok STK ve oluşumda aktif olarak ça-
lışıyorum. Çalışmalarımın çoğunluğu 
meslek alanıma da dâhil olan toplumsal 
cinsiyet üzerine. Çünkü inanıyorum ki 
ihtiyacımız olan tek şey birbirimize say-
gı duyarak yaşamayı öğrenmek. Özellik-
le son yıllarda insanlar bu konuda ciddi 
zararlar görüyor. Yapılan araştırmalar-
da cinsiyet eşitsizlği, toplumsal baskı ve 
ayrımcılık insanların psikolojik rahatsız-
lıklara daha eğimli hale geldiğini ortaya 
koyuyor. Türkiye’de ise ne kadar çok ya-
pılsa da toplumsal cinsiyet konulu sosyal 
sorumluluk ve farkındalık projeleri hala 
yetersiz. Şuan, üzerinde yaklaşık bir yıldır 
çalıştığım ve gelecek yıl hayata geçirme-
yi düşündüğüm cinsiyet eşitsizliğine dik-
kat çeken bir Erasmus+ Gençlik değişim 
projesi var. Hali hazırda 4 ülkeyle part-
nerliğim var ama daha kapsamlı bir proje 
olmasını istediğim için biraz daha zama-
na ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aynı 
zamanda bu alanda birçok araştırmam 
da devam etmekte.

Nasıl bir kariyer hedefin ve hayalin var? Okul dışındaki çalışmalarını profesyonel 
hayata geçince de devam ettirmeyi düşünüyor musun?
 Aslında karşıma çıkan fırsatları tam olarak kestiremiyorum o yüzden bu so-
ruyu çok net cevaplayamam. Öğreğin en son Bulgaristan’da katıldığımız projeden 
hiç beklemediğimiz bir şekilde hem staj hem de ilerisi için ortaklık daveti aldık. 
Bu benim önümdeki iki yılı da çok etkileyecek bir karar. Bu yüzde kendimi tam 
bir çizgi üzerinde göremiyorum. Ama gerçekleştirmek istediğim üç net şey var ki 
birincisi mezun olduğum yıl İskandinav ülkelerinin birinde, katıldığım projelerin 
birikimiyle bir yıl Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmak sonrasında ise Endüstriyel Psi-
koloji ’de Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp aynı zamanda Erasmus+ projelerimi 
sürdürmek.
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Enes YILDIZ Hukuk Fakültesi öğrencisi

 Merhaba, ben Çağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencisi Enes YILDIZ. 
Öncelikle fakültemizin eğitim dili %30 
İngilizce %70 Türkçeden oluşmaktadır. 
Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları Huku-
ku, Avrupa Hukuku gibi evrensel konuları 
işleyen dersleri İngilizce olarak görmek-
teyiz. Alanımızla ilgili olan hukuk dersle-
rini ise Türkiye’deki deneyimli ve yetkin 
öğretim üyeleri tarafından görmekteyiz. 
Teorik olarak gördüğümüz bu dersleri 
sanal duruşma salonumuzda pratiğe dö-
küyoruz. 

 Üniversitemiz sosyal açıdan çok 
aktif. Birçok kulüp var. Her hafta farklı 
etkinlikler, konferanslar düzenlenmek-
te. Ayrıca üniversitemizde hukukla ilgili 
birden çok kulüp var. Bu kulüpler sık sık 
hukuki sempozyumlar, konferanslar dü-
zenlemekte ve öğretim üyelerimizin de 
destekleriyle Mersin ve Adana barolarına 
ziyaretler gerçekleştirmektedirler.  Üni-
versite hayatım süresince birçok etkinlik-
te görev aldım birçok etkinliğe ve konfe-
ranslara katıldım.

-Kısaca Bölümünden bahseder misin? Üniversitedeki sosyal hayatı nasıl 
buluyorsun, kulüp etkinliklerine katılıyor 
musun?

 Geleceğe umutla bakıyorum.  Ben-
ce daha güzel bir gelecek için olmazsa 
olmaz şartların en başında adaletli bir 
dünya f ikri gelmektedir. Mesleki hayalim 
ise bu f ikir çerçevesinde f ilizlenmektedir. 

Çağ’da Hukuk okumanın avantajı nedir?

 Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
bölgemizde kurulan ilk Hukuk Faklütesi. 
Bu alanda marka olmuş bir üniversitede 
eğitim almak büyük avantaj. Ayrıca Çağ 
Üniversitesi Uluslararası nitelikli eğitim, 
uluslararası kariyer f ırsatı; fakülte öğren-
cilerine çift diploma imkanı tanıyor ve bu 
sayede öğrenciler yurt dışında da mes-
leklerini icra edebiliyorlar.

 Çağ Üniversitesi diğer üniversi-
telerden farklı olarak uluslararası alan-
da vizyonumuzu geliştirmek için birçok 
olanak sağlıyor. Her sene birçok öğrenci 
yurtdışında eğitim f ırsatı yakalıyor. Yeni 
başlayan öğrencilerin de bu imkandan 
faydalanmalarını öneririm.

Mesleki hayalin nedir, geleceğe nasıl 
bakıyorsun?

Çağ’a yeni başlayanlara mesajın nedir?
3 kelimeyle 

Çağ?

Çağdaş, Umut, 

Gelecek.
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Fatma ŞENBAŞ Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü

 Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans ve 
Bankacılık Bölümü ikinci sınıf  öğrenci-
siyim. Uluslararası Finans ve Bankacılık 
Bölümü ülkemizde çok az üniversite-
de mevcut . Ben de geleceği parlak bir 
bölüm olduğu için bu bölümü tercih et-
tim. Öğrenim dilimiz İngilizce  ve ikinci 
bir yabancı dil öğreniyoruz. Bu bizi diğer  
mezunların önüne geçirecektir. Çağ Üni-
versitesi’nin dil  eğitiminin kalitesi asla 
yadsınamaz . Bunların yanı sıra Erasmus  
öğrenim ve staj programlarının olması  

-Kısaca Bölümünden bahseder misin? Avrupa’nın kapılarını  da  bizlere açıyor. 
Fakültemizde bulunan Finans Laboratu-
varı da kuşkusuz bu bölümde okuyan öğ-
renciler için önemli bir f ırsat.  Üniversite-
nin staj zorunluluğu olmamasına Çağ’da 
gerçekleşen bir “Finans Zirvesi”ne konuk 
olan bir kurumda staj yapma imkanı ya-
kaladım.
 Finans zirveleri ve yapılan çeşitli 
konferanslarda okulunuz bitmeden  staj 
imkanınızı sağlayarak pratikte kendinizi 
geliştirmenizi  hatta belki de gelecekteki 
işinizi bulmanızı sağlayabilir. Bu bölüm-
de okuduğum için son derece memnun 
ve mutluyum.

 Okulumuzun Hayvanları Koruma 
ve Yaşatma Kulübü Başkanıyım.  Kulübü-
müz adına yönetimdeki arkadaşlarımla 
ve üyelerimizle  gerek okul içinde gerek-
se okul dışında hep birlikte etkinlikler çı-
karmaya çabalıyoruz. Yardım kermesleri-
mizin ve barınak ziyaretlerimizin yanı sıra 
diğer kulüplerle  de etkin olmaya gayret 
ediyor, diğer kulüplerin etkinliklerine de 
katılım sağlamaya çalışıyorum.

 Yaşam şartlarımızı kolaylaştırma-
mız  ve standartlarımızı iyileştirmemiz 
adına elbette  önceliğimiz  eğitim olma-
lıdır fakat  sosyalleşmenin çeşitli aktivite-
lere katılmanın da önceliklerimiz arasın-
da yer alması gerektiğine inanıyorum.
Sosyal bilinci uyandırmanın, duyarlılığı-
mızı arttırmanın, yardımlaşmanın ve el-
bette eğlencenin bizleri  başarılı bireyler 
kılacağına inanıyorum. Okulumuzda elli-
den fazla kulübün  etkin olduğunu söyle-
mem sanırım eğlenceyi ve sosyalleşmeyi 
ne kadar yoğun yaşadığımızın bir göster-
gesi olacaktır.

Üniversitedeki sosyal hayatı nasıl 
buluyorsun, kulüp etkinliklerine katılıyor 
musun?
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