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	 Çağ	 Üniversitesi,	 anaoku-
lundan	 ilköğretime,	 kolejden	 üni-
versiteye	32	yıllık	 eğitim-öğretim	
deneyimine	sahip,	Bayboğan	Eği-
tim	Vakfı	 tarafından	1997	yılında	
kurulmuş,	 uluslararası	 normlara	
sahip,	 Ankara	 ve	 İstanbul	 illerin-
den	 sonra	Türkiye’de	 kurulan	 	 ilk	
Vakıf	Üniversitesidir.	500.000	m2	
yeşil	 alan	 üzerinde,	 liman	 şehri	
Mersin	ile	Roma	bölgesel	başken-
ti	 Adana	 arasında	 kurulmuş	 olan	
üniversite	kampüsümüz,	Adana’ya	
20,	Mersin’e	 35,	Tarsus’a	 15	 km.	
uzaklıktadır.

	 Öğretim	 kadrosunu	 alan-
larında	uzman,	güncel	ve	dünyaya	
açık,	deneyimli,	vizyoner,	öğrenci-
leri	iş	hayatının	dinamiklerine	hem	
teorik,	 hem	 de	 pratik	 uygulama-
larla	hazırlayan,	öğrencilere	“araş-
tırmayı,	 düşünmeyi	 ve	 yaratmayı	
öğreten”	 yerli	 ve	 yabancı	 akade-
misyenlerden	oluşturan	Çağ Üni-
versitesi, sunduğu altı farklı dil 
eğitim olanakları, Amerika, Avru-

pa Asya ve Afrika’dan 50’nin üze-
rinde üniversiteyle yaptığı işbirliği 
anlaşmalarıyla;	dünya	üniversitesi	
olmayı	başarmış	ve	bu	bağlamda,	
öğrencilerine	çağın	tüm	gereklilik-
lerini	 sunarak,	 mezuniyet	 sonrası	
iş	 bulmada,	 onlara	 gerekli	 olacak	
tüm	donanımları	sağlamıştır.

						 Çağ	 Üniversitesi,	 bir	
dünya	 üniversitesi	 olduğu-
nu	 akredite edilmiş İngilizce 
Hazırlık Okuluyla	 	 ve	 	 	 “AB 
Diploma Eki Etiketi”	ve		“Mü-
kemmeliyet Ödülü”	 ile	 ödül-
lendirilerek	 ispatlamış,	 bu	
doğrultuda	 da	 çalışmalarını	
sürdürmektedir.	 Bu	 özellik-
leriyle,	 en	 çok	 tercih	 edilen	
Vakıf	 Üniversiteleri’nden	 biri	
olan	Çağ Üniversitesi’nin  he-
defi ise Akdeniz’in Harvard’ı 
olmak. 

	 Öğrencilere	 çift	 dal	
ve	 çift	 diploma	 imkanı	 sunan	
ve	 uluslararası	 iletişim	 aracı	

olarak	işlev	gören	İngilizce	dilinde	
eğitim	veren	Çağ	Üniversitesi,	bu-
nun	yanında	İspanyolca,	Almanca,	
Fransızca,	Çince,	Rusça	gibi	 	yedi	
farklı	dünya	dillerini	de	öğrencile-
rinin	talepleri	doğrultusunda	ikinci	
dil	olarak	veriyor.	

	 Profesyonel	 iş	yaşamında	
yükselmede	ve	iş	bulmada	önem-
li	olan	 İngilizce’nin	yanında	 ikinci	
bir	dilin	de	öğretiliyor	olması,	me-
zunlarının	 kariyer	 basamaklarını	
daha	hızlı	çıkmalarında	önemli	bir	
rol	oynuyor.

	 Çağ	 Üniversitesi	 kampü-
sü	 içerisinde	modern	sanat	gale-
risi,	öğrenci	kulüpleri	için	çalışma	
odaları,	 	 sahne	 sanatları	 ve	 gör-
sel	 sanatlarla	 ilgilenen	öğrenciler	
için	çalışma	salonlarının	yer	aldığı	
profesyonel	sahne,	ses	ve	ışık	do-
nanımına	 sahip	1200	 kişilik	 amfi	
tiyatro	 içerisinde	 yer	 alan	 kül-
tür-sanat	kompleksi	bulunmakta-
dır.
Ayrıca,	 bilgisayar	 laboratuvarla-
rı,	 psikoloji	 laboratuvarı,	 finans	
laboratuvarı,	 	 internet	odaları	 ile	
kablosuz	internet	sistemi,	cep	si-
neması	 gibi	 eğitimsel	ve	 kültürel	
faaliyetlere	 yönelik	 alanlar,	 öğ-
rencilerin	her	an	sportif	 faaliyet-
lerini	sürdürebilecekleri	halı	saha,	

açık-	 kapalı	 voleybol,	 basketbol	
ve	 	 tenis	kortları	 ile	 fitness,	mini	
golf,	 	 ve	 plaj	 voleybolu	 sahala-
rı,	 kantin	 ve	 kafeterya	 ve	 kapalı	
spor	 salonu	 yer	 almaktadır.	 Öğ-
rencilerin	 ders	 dışı	 zamanlarını	
geçirebilecekleri	oyun	salonunda	
bilardo,	 masa	 tenisi	 gibi	 oyunlar	
bulunmaktadır.	 Günün	 her	 saati	
taze	kuru	ve	yaş	pastaların,	kah-
ve	 ve	 çay	 çeşitlerinin	 sunulduğu	
Express,	tabildot	ve		ızgara	çeşit-
lerinin	 sunulduğu	 Garden	 Cafe,	
sağlıklı	 Terrace	 Cafe,	 sadece	 et	
ürünlerinden	yapılan	yiyeceklerin	
sunulduğu	 Orman	 Cafe’nin	 yanı	
sıra	 Starbucks,	 Burger	 King	 gibi	
uluslararası	markalar	da	öğrenci-
lere	hizmet	vermektedir.
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Mütercim tercümanlık bölümünün 
sağladığı olanaklar nelerdir?

 Mütercim-Tercümanlık bölümü, 
verilen eğitim sayesinde mezunlarına 
hem Türkçeyi hem de İngilizceyi etkin 
bir biçimde kullanarak, bu iki dil arasın-
da kusursuz bir biçimde yazılı ve söz-
lü çeviri yapma yetisi kazandırır. Ayrıca, 
kendi seçtikleri ikinci yabancı dilde de 
belirli bir düzeye gelen öğrenci ve me-
zunlar, hem küreselleşen dünyadaki ile-
tişim engellerinin üstesinden gelip bilgi 
kaynaklarına daha rahat ulaşır, hem de 
çevirdikleri metinler, hem kurama hem 
uygulamaya dayalı dersler aracılığıyla 
elde ettikleri kültür birikimi sayesinde 
ufuklarını genişleterek eleştirel bir bakış 
açısı kazanırlar. Tüm bunların yanı sıra, 
aldıkları eğitim sayesinde sorumluluk 
bilinci ve zaman yönetimi konusunda da 
deneyim kazanarak, iş hayatına bir adım 
ötede başlarlar. 

Mezun olanlar hangi alanda 
çalışabilirler?

 Mütercim Tercümanlık bölümü 
mezunları gerek kamu gerekse özel sek-
törde geniş istihdam olanaklarına sa-
hiptirler. Kamu sektöründe çalışmak is-
teyenler, Avrupa Birliği, Dışişleri, İçişleri, 
Ekonomi, Maliye ve Turizm ve Kültür Ba-

kanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 
gibi kuruluşların yanı sıra, TRT ve Anado-
lu Ajansı gibi kamu iletişim kurumların-
da da yazılı veya sözlü çevirmen olarak 
çalışabilirler. Özel sektördeki istihdam 
olanakları ise, çeviri büroları, bankaların 
kambiyo bölümleri, yayınevleri, özel tele-
vizyon kanalları ve diğer basın-yayın ku-
ruluşları olarak sıralanabilir. Bunun yanı 
sıra, mezunlarımız açılan kadrolar doğ-
rultusunda devlet ve vakıf üniversitele-
rinde akademisyen olabilir ya da çeviri 
bürosu, yayınevi vb. işyerleri açarak ken-
di işlerini kurabilirler. Bölümün sağladı-
ğı iş olanakları Türkiye’yle sınırlı olmayıp 
Avrupa Konseyi, NATO, Birleşmiş Millet-
ler gibi pek çok milletlerarası kuruluş-
larda yahut farklı ülkelerde de istihdam 
olanakları bulunmaktadır. 

Bölümde uygulamalı eğitimler 
veriliyor mu? Eğitim süreci nasıldır?

 Uygulamalı eğitim, Mütercim Ter-
cümanlık bölümünün olmazsa olmazı-
dır. Müfredatta yer alan kuramsal dersle-
rin yanı sıra, yazılı ve sözlü derslerde sınıf 
içinde ya da ödev proje vb. biçimlerde 
yapılan çeviri uygulamaları öğrencilerin 
çeviri yeteneklerini artırarak, farklı söy-
lem ve metin türlerini görmelerine ve 
kurumsal bilgilerini etkin olarak kullan-
malarına olanak sağlar.  Bu uygulama-
lar, çeviri sektöründe kullanılan teknoloji 

araçlarıyla desteklenir. Uluslararası kon-
feranslarda kullanılan ve son teknoloji 
simultane çeviri ekipmanlarıyla donatıl-
mış Simultane Çeviri Laboratuvarımızda  
öğrencilerimiz piyasa koşullarına uygun 
olarak sözlü çeviri becerilerini geliştirme 
imkanı bulmaktadırlar.Çağ Üniversitesi, 
öğrencilerin bilgi toplumu ve çeviri sek-
törünün taleplerini karşılayabilecek bir 
eğitim görmelerine olanak sağlanmak-
tadır.

Mütercim Tercümanlık bölümünü 
okuyabilmek için gerekli nitelikler 
nelerdir?

 Mütercim-Tercümanlık bölümün-
de okumak için gerekli olan en önemli 
iki nitelik ana dile ve yabancı dile olan 
hâkimiyettir. Bunu sağlayabilmek için, 
aday öğrenci her iki dilde de gerekli oku-
malar yapılarak kelime haznesini geniş-
letmeli ve kültür birikimini artırmalıdır. 
Yabancı dildeki film, dizi, belgesel vb. ya-
yınları izleyerek dilin sözlü kullanımının 
da farklı türlerine kulak aşinalığı kazan-
malıdır. Ayrıca, öğrenmeye açık ve istekli 
olmak, farklı dil ve kültürlere ilgi duymak 
ve İngilizcenin yanı sıra en az bir yaban-
cı dil daha öğrenmek de çevirmenliğin 
önemli nitelikleri arasındadır. 

Neden Çağ Mütercim Tercümanlık?

 Çağ Üniversitesi, gerek uzman 
kadrosu ve evrensel değerlere uygun ni-
telikli eğitimi, gerekse nitelikli fiziksel or-
tamı sayesinde, çağdaş bir eğitimin tüm 
gereklerini yerine getirmektedir. Müter-
cim Tercümanlık bölümünün müfreda-
tı, bir yandan kuramsal derslerle gerek-
li bilimsel altyapıyı oluştururken diğer 
yandan da uygulamaya dayalı derslerle 
öğrencilerin mezuniyet sonrası piyasa 
koşullarına daha rahat uyum sağlamala-
rına imkân vermektedir. Seçmeli derse-
ler sayesinde öğrenciler yeteneklerine ve 
eğilimlerine göre eğitim alabilmekte ve 
bu doğrultuda en az bir alanda uzman-
laşmaları sağlanmaktadır. Öğrenciler, 
İngilizcenin yanı sıra Fransızca, Almanca, 
Rusça, Çince ve İspanyolca dillerinden 
herhangi birini seçerek dört yıl boyunca 
söz konusu dilde yetkinlik kazanmakta-
dır. Ayrıca, Çağ Üniversitesi’nin dâhil ol-
duğu uluslararası değişim programları, 
akreditasyonları ve uluslararası işbirlikle-
ri; öğrencilere dünya çapında bir üniver-
sitede eğitim görmenin ayrıcalığını sun-
maktadır.

Mütercim Tercümanlık 

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aysun 

YURDAIŞIK DAĞTAŞ
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*University of West Attica

Macaristan 
*University of Szeged
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*India UPES

Bulgaristan 
*South-West University,
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University of Ruse (UR),
*Varna Free University
 “Chernorizets Hrabar”

Polonya
*Radom Academy of Economics,
*Katolicki Uni. Lubelski Jana Pawla II,
*KPSW,
*State Uni. of Applied Sciences in 
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*Malopolska School of Economics in 
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*University of Wroclaw,
*AGH University of Science and 
Technology,
*Pedagogical Uni of Crakow
*University of Silesia in Katowice

Fransa 

*Heci Saint-Louis,
*Lycee Ozenne Toulouse

Portekiz 

*Escola Superior de Tech. de Fafe,
*Polytechnic Inst. of Bragança,
*Instituto Politecnico Do Cavado E Do Ave,
*Faculdade de Direito Da, Universidade De 
Lisboa,
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*Universita degli Studi di          
  Foggia,
*Universita degli Studi di 
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* University of Dubrovnik
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*University of Economics       
  and Culture

Fas
* University of Rabat
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   University,
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   University
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*Tecniche Universitat Chemnitz,
*Duale Hochschule Baden 
 W. Mannheim,
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  Mainz,
*University of Applied Sciences       
  Kehl,
*University of Applied Sciences - 
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Ludwigsburg,
*DHBW STUTTGART,
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*University of Cordoba,
*Universidad de Malaga,
*Universidad de Santiago Compestela,
*Universidad De La Laguna,
*Coruna University,
*University Of Extremadura
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MOROCCO
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SLOVENIA
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NORWAY

Erasmus+ 
Ortak Üniversiteler

ICELAND
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Uluslararası İşletme 

Yönetimi Bölüm Başkanı

1. Bölümün sunduğu olanaklar neler-
dir?

 Uluslararası İşletme Yönetimi bö-
lümü, işletme ve yönetim bilimleri ala-
nında iş dünyasının ihtiyaç ve beklentile-
rine uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle 
donatılmış öğrenciler yetiştirmek mis-
yonuyla eğitim hizmeti sunmaktadır. 
Bu kapsamda; günümüz iş dünyası için 
talep edilen eleştirel düşünen, yazılı ve 
sözlü iletişimi kuvvetli, takım çalışması-
na yatkın,  topluma ve çevreye duyarlı ve 
sorumluluk sahibi bireyleri yetiştirmek 
gayretini taşımaktadır. Teori ve uygula-
malı derslerin bütünleşik bir yapıda su-
nulduğu  bölüm programında yer alan 
derslerin (sağlık yönetimi, aile şirketleri 
yönetimi ve girişimcilik vb. dersler)bü-
yük çoğunluğu deneyimli üst düzey yö-
neticilerin görüş ve deneyimleriyle des-
teklenmekte olup bu sayede birçok iş 
insanı bölüm öğrencilerimizi ve eğitim 
sistemimizi daha yakından tanımakta-
dır. Ayrıca bölüm mezunları  lisansüstü 
programlarımıza devam  etmek isterler-
se  koşulsuz % 50 Çağ bursu  hakkına sa-
hip olurlar.

2.Bölümün sunduğu uluslararası ola-
naklar nelerdir?
 Öğrencilerimize Erasmus+ gibi 
programlarla Avrupa ve Avrupa dışında 
kalan ülkelerde eğitim ve staj imkanı su-

nulmaktadır. Ayrıca  gerek öğrencilerin 
kendi buldukları gerek öğretim eleman-
larıyla yürüttükleri proje ve çalışmalarla 
uluslararası kongre, yarışma ve seminer-
lere katılım gösterebilmekte ve uluslara-
rası  firmalarda staj yapabilmektedirler. 
Uluslararası İşletme Yönetimi programı   
Amerika’nın en iyi üç akredite kurulun-
dan biri olan IACBE ile akademik prog-
ram akreditasyon süreci içindedir.

3.  Yabancı dilin bu bölüm için önemi 
nedir?

 Uluslararası İşletme Yönetimi bö-
lümünün de dili fakültemizin diğer bö-
lümleri gibi %100 İngilizcedir. % 100 İngi-
lizce eğitiminin yanı sıra 3. Sınıf itibariyle 
müfredatta yer alan Almanca, Çince, İs-
panyolca, Fransızca ve  Rusça dillerinden 
birini de seçebilen öğrencilerimiz yaban-
cı dil açısında iki dil avantajını okurken 
kazanarak günümüz iş dünyasının bek-
lentilerini karşılayabilecek seviyeye gele-
bilmektedir. 

4. Bölümde uygulamalı eğitim verili-
yor mu?

 Uygulamalı olarak verilen dersle-
rin çoğu bilgisayar, finans ve lojistik labo-
ratuvarlarımızda (https://www.cag.edu.
tr/tr/laboratuvarlar) yürütülmekte olup 
öğrenciler Office programları dışında 
da birçok bilgisayar programını (Access, 
SPSS, vb.) öğrenebilmektedir. Dördün-
cü sınıfta “Capstone-Bitirme çalışması” 

. (Capstone Uygulama Esaslarını indir-
mek için Tıklayınız.) olarak adlandırılan 
ders ile öğrenciler ya teoride öğrendikleri 
dersleri uygulamayla desteklemelerine 
olanak sağlayan saha stajı (30 iş günü), 
ya KOSGEB destekli Uygulamalı girişim-
cilik Eğitimi sertifikalı Girişimcilik semi-
neri dersini ya da işletme alanında aka-
demik formatta belirledikleri bir konuda 
bitirme projesi hazırlamakta ve sunmak-
tadırlar. 3. Sınıfta yapılan stajlar 4. Sınıf 
derslerinden biri yerine geçecek şekilde 
kredilendirilmektedir(https://www.cag.
edu.tr/tr/uluslararasi-isletmecilik#ulusla-
rarasi-isletmecilik-ders-programi). İste-
yen öğrenci arzu ederse bu üç dersi de 
seçebilmektedir. Yine son sınıf öğrenci-
ler için ders programında yer alan işlet-
me simulasyonu dersi ile öğrenciler öğ-
rendikleri teorik bilgileri ve tüm işletme 
fonksiyonlarını uyguladıkları bir simulas-
yon oyunu ile de pekiştirmektedirler.

5.  Mezun olanlar hangi konularda 
çalışabilirler?

 Uluslararası İşletme Yönetimi bö-
lümü mezunları  ulusal ve uluslarara-
sı özel ve kamu sektörlerinde faaliyet 
gösteren  işletmelerin kurumların  ve 
bankaların tüm  işletmecilik fonksiyon-
larında (üretim, pazarlama,yönetim, in-
san kaynakları, muhasebe-finansman)  
çalışacak alt yapıya sahip olarak mezun 
olmaktadırlar.  Ayrıca mezunların  çoğu 
kendi aile şirketlerinde çalışmakta iken, 
bazıları da  kendileri iş imkanı sunan giri-

şimciler olmaktadır. Uluslararası işletme 
Yönetimi bölümü mezunu olarak çalışa-
bilecek pozisyonlar arasında,
 Müşteri temsilcileri
Blog Uzmanı/ yöneticisi
Sosyal medya uzmanı/ yöneticisi
 İnsan kaynakları Uzmanı/yöneticisi
Halkla ilişkiler uzmanı/yöneticisi
 Pazarlama uzmanı/ yöneticisi
 Finans uzmanı/ yöneticisi
Satış Uzmanı/ yöneticisi
Muhasebe uzmanı/ yöneticisi
Araştırma uzmanı/yöneticisi
 İhracat –ithalat uzmanı/yöneticisi
 Marka uzmanı/yöneticisi
Dış ticaret uzmanı/yöneticisi 
 Akademik personel  vb.  bulunmaktadır.

6. Bu bölümü okuyabilmek için ge-
rekli nitelikler nelerdir?

 Uluslararası İşletme Yönetimi  bö-
lümünü okumak  isteyen adayların, giri-
şimcilik ruhuna sahip, takım çalışmasına 
yatkın, özgüveni yüksek, iletişimi kuvvet-
li, kendini ifade edebilen, düşüncelerini 
kabul ettirme yetisi olan bireyler olması 
bölümü okurken oldukça fazla avantaj 
sağlayacaktır. Sözel derslerin ağırlıklı ol-
ması dolayısıyla okuma alşıkanlığına sa-
hip bireyler bu bölümü  daha istekli oku-
yabilirler.  Özellikle dil öğrenme yeteneği  
iyi olan   ve bilgisayar kullanımında etkin 
olan bireylerin tercih etmesi önerilmek-
tedir. 
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Kısaca programlarınızdan bahseder 
misiniz?
 
 Bizler Çağ Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu olarak kuruluşumuzdan bu 
yana hep en son gelişmeleri takip ederek 
yenilikler getirmek adına öğrencilerimi-
ze en iyi eğitimi vermek ve tüm gerek-
sinimlere ve yeniliklere uygun donanım 
ve bilgiye sahip olacak şekilde öğrenci 
yetiştirmek amacıyla büyük bir istek ile 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

 Meslek Yüksek Okulu Program-
larımız; ilgili alandaki “Meslek Elemanı” 
unvanını taşıyacak olan kişinin sahip ol-
ması gereken niteliklerden yola çıkarak; 
gelişen teknolojiye ve piyasa koşullarına 
uygun, branşlaşmaya yönelik ve seçme-
li derslerle öğrenci yeteneklerini dikkate 
alan, iş başında eğitimi özendiren, bu-
nun yanısıra bilgisayar ve yabancı dil eği-
timine de büyük önem vermektedir.
Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 10 
program bulunmaktadır.

 Bunlar Adalet, Dış Ticaret, Ban-
kacılık ve Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım, Uygulamalı İngilizce ve Çevir-
menlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 
Çocuk Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon 
ve Sekreterlik Programlarıdır.

Çağ Üniversitesi’nin sağladığı 
olanaklar nedir?

 Çağ Üniversitesi spor kulüplerini 
desteklemektedir. Bu kapsamda birçok 
öğrenci kulübümüz bulunmakta ve aktif 
olarak çalışmalar yapmaktadır. Öğrenci-
lerimize, deneyimli eğitmenler eşliğin-
de spor yapma imkanı ve tenis vb. spor 
dallarında eğitimler veriyoruz. Güncel 
gelişmeleri takip ederek çağı yakalamak 
öncelikli hedeflerimizden birisidir. Bu 
amaçla da, e-spor için çok amaçlı labo-
ratuvarımız mevcut. Bunların dışında bi-
reysel alanda milli sporculara burs sağlı-
yoruz.

Tesislerinizden bahseder misiniz?

 Basketbol, voleybol, badminton, 
tenis ve golf sahalarının yanı sıra öğren-
cilerin keyifli zaman geçirebilmeleri için 
bilardo ve masa tenisi salonumuz bulun-
maktadır. Öğrencilerimizin spor yapma-
ları için Fitness Center hizmet vermekte-
dir.

Bölümde uygulamalı eğitimler 
veriliyor mu?
 Tüm bölümlerimizde ilgili sektör-
den yetkin ve uzman kişiler tarafından uy-
gulamalı dersler verilmekte ve işbaşında 
eğitim ve staj özendirilmektedir.  
Öğrenciler Erasmus+ programlarından 
yararlanabiliyor mu?
 MYO öğrencilerimiz diğer lisans ve 
lisansüstü öğrencilerimiz gibi Erasmus 
programlarına katılma hakları vardır.

Çift diploma nedir?

 Çift Diploma Avrupa ülkelerinde 
geçerliliği olan diploma ekidir. Öğrencile-
rimiz bu diploma denkliği sayesinde Av-
rupa ülkelerinde eğitim hayatını devam 
ettirebilir. 

Neden Çağ Üniversitesi?

Çağ Üniversitesini seçmek için birçok 
neden vardır. Bunlardan bazılar:

-Yetkin, genç ve güçlü akademik kadro
-Dinamik ve güncel programlar
-Öğrenci odaklı ve sürekli yenilenen prog-
ramlar
-Güçlü eğitim altyapısı
- Sektör deneyimli akademik personel
-Öğrenci odaklı güvenli mükemmel kam-
püs
-Sosyal, akademik ve kültürel öğrenci ku-
lüpleri
-Geniş burs olanakları
-Dünya Üniversitesi: AB Diploma Eki 
Etiketi” ve  “Mükemmeliyet Ödülü” sahibi

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
Ahmet TOK

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Spor Müdürü

Spor tesislerinden yararlanmak için 
prosedür nedir?

 İsteyen her öğrenci tesislerimiz-
den yararlanabilir. Herhangi bir prosedü-
rü bulunmamaktadır. Faydalanmak iste-
yen öğrenciler spor müdürlüğümüzden 
gerekli ekipmanları temin edebilirler.

Üniversite takımları var mı? 
Başarıları nedir?

 Basketbol, salon futbolu, tenis, 
masa tenisi, satranç, bilek güreşi, yüzme, 
badminton, bilardo, boks, e-spor takım-
larımız mevcuttur. Basketbol takımımız 
Süper Lig’e kadar yükselmiştir, ayrıca 
eskrim, bilek güreşi, boks gibi alanlarda 
dereceye giren öğrencilerimiz bizleri gu-
rurlandırmaktadır.
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