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Tuğba ÜNVER
İngilizce Öğretmenliği Mezunu

-Bize kendinizden bahseder misiniz?

Mezun olduktan sonraki kariyer planınız 
neydi, hayal ettiğiniz yerde misiniz?

2015 te Çağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliğinden 
mezun oldum. Aslında lisenin sayısal bölümünden me-
zun olmuştum ama bir yurt dışı deneyimimden sonra 
sınava girip İngilizce öğretmenliğini kazandım. Tabi-
ki çok sevindim. Çünkü ilkokuldan beri İngilizce öğ-
retmenime hayrandım. Ailem de destekledi onların da 
desteğini göz ardı edemem. Şimdi çok mutluyum iyi ki 
öğretmen olmuşum diyorum.

Mezun olduktan sonra ve okurken çok çalıştım dil kurs-
ları , özel dersler… Daha sonra Çağ Kolejine  kabul 
edildim iyi ki buradayım. Burada olmaktan çok mut-
luyum. Kendimi çok değerli hissettiğim bir yerdeyim.

Üniversite yıllarından unutamadığınız bir anınızı 
bizimle paylaşır mısınız?

Bir gün okuldayken bir haber geldi. Babam sırt ağrıları 
için gittiği hastanede babamın hemen kalp ameliyatına 
alınması gerekiyormuş. Tabi tüm aile panik içinde B 
Rh(+)  kan arıyoruz. Hemen herkese söyledim. Güven-
lik görevlilerimizden iki kişi geldi biz verebiliriz diye. 
Hastaneye gitmek için hemen bir araba ayarlandı. Bir 
telefon daha geldi. Kan kızılaydan bulunmuş. Hala so-
rarlar , ‘Babanız nasıl hocam?’ diye her gördüklerinde.

Çağlılara tavsiyeleriniz var mı?

İyi derecede uluslar arası düzeyde eğitim alıyorlar. 
Dostluğu, arkadaşlığı, paylaşmayı, sorumluluğu bura-
da daha da pekiştiriyorlar. Öğretmenlerini dinlesinler. 
Çünkü biz onlara bu yolda ışık tutuyoruz. Bunlar da 
onlara hayat boyu başarı getirebilecek erdemler.



Muhammed İkbal YILMAZÇOBAN
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Üniversitede unutamadığınız bir anınızı 
bizimle paylaşır mısınız?

Çağlılara tavsiyeleriniz var mı?
Mezun olduktan sonraki kariyer planınız 
neydi, hayal ettiğiniz yerde misiniz?

 Merhabalar, Temmuz 1995 Burdur doğumlu-
yum. 2013-2018 döneminde Çağ Üniversitesinde İn-
gilizce-Uluslararası Ticaret ve Lojistik okudum. Şuan 
Eren Holding grubunun Medcem Global firmasında 
İhracat Uzman Yardımcısı olarak çalışıyorum.

Üniversite dönemimle birlikte bitmek bilmeyen ‘ken-
dini geliştirme’ yarışına arkadaşlarımızla beraber baş-
ladık. Okuduğumuz bölüm gereği yapmamız gereken 
en önemli şeylerden birisi buydu.
Benim öncelikli amacım yabancı dilimi iyi bir seviye-
ye getirdikten sonra çeşitli ülke kültürlerini keşfedip 
uluslararası pazarda yer almaktı. Bu anlamda birden 

fazla ve farklı yurtdışı projelerine katıldım, Erasmus 
öğrenim hareketi ile bir dönem yurtdışında eğitim al-
dım. Sürekli içinde bulunup çalıştığım öğrenci kulüp-
leri ile birlikte büyük bir network geliştirerek bireysel 
yeteneklerimi geliştirdim.
Tüm bunlar sayesinde ise şuan bulunduğum pozis-
yondayım ve çok mutluyum. Şuan Medcem Global 
şirketinde her gün farklı ülkelerden müşterilerimizle 
konuşup onlarla birlikte çalışıyorum. Yine yurtiçi ve 
yurtdışı seyahatlerimle şirketimi temsil edebiliyorum.
Mezun olduktan sonra bir ay gibi kısa bir süre içinde 
böyle bir firmada işe başlamak benim için hayaldi, ger-
çek oldu.

Okuldaki ilk yıllarımda kulüpler birliği ile yaptığımız 
ve rektörümüzün de katıldığı bir etkinlikten sonra ken-
di aramızda bir değerlendirme yapacaktık. O zamanki 
rektörümüz Prof. Dr. Çetin Bedestenci’nin teklifi ile 
Express Cafe’ye oturup sohbet ettik ve etkinliğimizi 
kendisi ile değerlendirdik. (Çayları tabii Çetin hoca-
mız ısmarladı.) Üniversitenin rektörüne bu derece ula-
şabilir olacağımı, samimi ilişkilerimizin olacağını hiç 
beklemiyordum.

Okul içerisinde gerek kulüplerde gerek fakülte/bö-
lümlerinde aktif görev alarak kendilerine büyük bir 
network ağı oluşturmalarını tavsiye ederim. En önem-
lisi okulda bulunan her türlü imkânı değerlendirmeli-
ler ve hocalar ile yakın ilişkiler kurup onların dipsiz 
tecrübelerinden faydalanmalılar.



Cansu ALINAN
Hukuk Fakültesi Mezunu

Sizce bu mesleği seçen kişilerde bulunması 
gereken özellikler nelerdir?

Öğrenciyken üniversitedeki sosyal hayatın 
içinde aktif miydiniz, üye olduğunuz 
kulüp/ kulüpler var mıydı?

Hukuk Fakültesi’nde okuyan öğrenci 
arkadaşlarımıza önerileriniz var mı?

Son olarak 3 kelimeyle Çağ desek?

 Müvekkillerle doğru iletişim kuracak kadar 
sosyal olmak, yüksek iletişim becerisi en önemli özel-
lik bence. İkincisi de saatlerce araştırma yapacak dilek-
çe yazacak kadar öz disiplin.

 Ben fakülteye başladığımda Hukuk Fakültesin-
de aktif bir öğrenci kulübü yoktu. Ben de Uluslararası 
Hukuk Kulübünü kurdum ve iki yıl kurucu başkanlı-
ğını yaptım. Bugün de varlığını devam ettiren kulübü 
sosyal medyadan gururla izliyorum. Kulübü yaşatan 
arkadaşlara başarılar diliyorum.

ÇAĞ ÜNIVERSITESI HUKUK FAKÜLTESINDEN 
MEZUN OLDUNUZ. AVUKAT OLMAK  
HAYALINIZ MIYDI?

Evet. Daha ortaokulda 
belirlemiştim hedefimi.

 Derslerle, sadece sınıf geçmek için değil, hangi 
alana yatkınlıkları olduğunu keşfetmek için gerçekten 
ilgilenmeleri ve okul hayatları boyunca CVlerini geliş-
tirecek proje ve etkinliklere katılmaları. Dışarıda çok 
sıkı bir rekabet var. Mezun olduklarında buna hazır ol-
maları gerekiyor.

 Sevgi ve saygı ile andığım hocalarım, üniversi-
tenin rengi kulüpler ve kocaman hayaller.



Adem AKDEMİR
Halkla İlişkiler Bölümü Mezunu

Kısaca işinizi, görev tanımınızı bizimle 
paylaşır mısınız?

Çağ Üniversitesi’nden mezun olmak 
profesyonel hayatınızda size ne gibi 
avantajlar sağlıyor?

Mezun olduktan sonra iş arama sürecinizi 
kısaca anlatır mısınız? Bu süreçte mezun 
olduğunuz Üniversite hangi konularda 
belirleyici oldu?

Çağ Üniversitesi size üç kelime ile ne ifade ediyor?

Aile, Destek, Başarı

Kariyer planınız ve hayallerinizden kısaca 
bahseder misiniz?

 2006 yılında stajyer olarak başladığım İnsan 
Kaynakları alanında son 2 yıldır İnsan Kaynakları iş-
veren ve çalışan arasında köprü vazifesi gören bir bö-
lümdür. Her iki tarafında haklarını savunmak, her iki 
tarafın da haklarını savunmak, her iki tarafa da eşit ol-
mak bu departmanın en hassas noktasıdır. İşletmeye en 
uygun adayı seçmek, çalışanlara ve özellikle iş hayatı-
na yeni başlayan stajyerlere maksimum seviyede fayda 
sağlamak bizim için en önemli görevlerimizdendir.

 Çağ Üniversitesi sağladığı imkanlar ile üni-
versite zamanımızda profesyonel hayata ulaşmamızda 
bize çok kolaylık sağladı. Şirket gezileri, üniversite 

ÜÇ KELIME ILE ÇAĞ: 
AILE, DESTEK, BAŞARI
Adem Akdemir, profesyonel hayatına 
başarılı bir İnsan Kaynakları Müdürü 
olarak devam ediyor. Kendisiyle mesle-
ğini Çağ mezunu olmanın avantajlarını 
ve hayallerini konuştuk.

 İddialı bir cümle olacak belki ama mezun oldu-
ğumda iş arama yapmayacağımı, iş seçimi yapacağımı 
kendime hedef edinmiştim. Bu süreç mezun olduğum-
da alternatifleri olan bir süreçti. İstediğim işletmede, 
mezun olduktan 1 ay sonra işe başladım. Sektör seçimi 
anlamında Üniversitenin belirleyici rolü oldu.

 Uluslararası markalarda İnsan Kaynakları Di-
rektörü olarak görev alıp, edindiğim bilgi ve tecrü-
beleri üniversite öğrencileri ile paylaşmak en büyük 
hedeflerimden biri. Ayrıca, İnsan Kaynakları alanında 
üniversitelerde eğitmen olarak görev almak da kariyer 
planlarımın başında geliyor.

bünyemizde profesyonel yöneticiler ile yapılan kon-
feranslar iş hayatına uyum sağlamamızı hızlandırdı. 
Özellikle Üniversite kulüplerine verilen destek göz 
ardı edilemeyecek düzeydeydi. Genç Girişimciler Top-
luluğu Başkanlığını yürüttüğüm süreçte diğer üniversi-
telerin Kariyer Günleri’ne katılarak profesyonel hayatı 
birebir teneffüs etme şansını yakaladık. 



Özge PARLARDEMİR
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu

Bize kendinizden bahseder misiniz? Mezun olduktan sonraki kariyer planınız 
neydi, hayal ettiğiniz yerde misiniz?

Üniversitede unutamadığınız bir anınız 
bizimle paylaşır mısınız?

Çağlılara tavsiyeleriniz var mı?
 Eğitim hayatıma ilkokul, ortaokul, lise, üniver-
site ve yüksek lisans olmak üzere Çağ ailesinde başla-
mış ve tamamlamış bulunmaktayım. Çağ Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölü-
münden 2016 yılında mezun oldum. 2018 yılında Çağ 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisansı 
Programını bitirdim. Şimdi ise Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesinde Doktora Eğitimimi sürdürmek-
teyim. Eğitim sürecime devam ederken lisans prog-
ramından mezun olduktan sonra, 2017 yılı itibariyle 
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başladım. 
Eğitim hayatım boyunca Çağ ailesinin bir parçası ol-
manın, kaliteli eğitimini almanın ve “İyi ki Çağlıyım” 
demenin haklı gururunu yaşıyorum.

 Mezun olduktan sonra kariyer planımı aka-
demik olarak yükselmek ve bilim dünyasına katkıda 
bulunmak olarak planlamıştım. Hayal ettiğim şey ger-
çekleşti. Şu an hayal ettiğim işi yapmaktayım ve hayal 
ettiğim yer olan Çağ Üniversitesi gibi yenilikçi bir ku-
rumda araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım.

3 KELIMEYLE ÇAĞ ?

Kaliteli Eğitim, 
Yenilikçi ve Aile

 Lisans hayatıma bölümümde olmamasına rağ-
men hazırlık okuyarak başlamıştım. Üniversite hayatı-
mın en güzel, en eğlenceli ve unutamadığım ‘bir yılı’y-
dı diyebilirim. Hazırlık Okulu İngilizce eğitiminin yanı 
sıra hazırlık temsilciğini de getirmişti. Hazırlık temsil-
ciliği dönüm noktalarımdan birisi olup daha sonra fa-
külte temsilciliği ve kulüp başkanlığıyla devam etti. 
Temsilci seçim döneminde ve başkanlık dönemimde 
tatlı rekabetin, çabanın, verilen vaatlerin imkanlılığı-
nın, o vaatlerin yerine getirilmesinin gururu, insanların 
size güvenip sizin yaptığınız şeyler için yanınıza gelip 
size teşekkür etmesi ve güler yüz göstermeleri unuta-
mayacağım anılarım arasındadır.

 Çağ Üniversitesi’nde ve Çağ Koleji’nde çok 
güzel yıllar geçirdim. Bugün hala görüştüğüm hoca-
larım ve devam etmekte olan arkadaşlıklarım mevcut. 
Onca senenin ardından büyük ve harika bir aile olu-
yorsunuz. İyinizle sevinen, kötünüzle üzülen, size her 
daim desteklerini hissettiren her koşulda size yardımcı 
olmaya çalışan akademik kadro, personel ve yönetim 
olmak üzere kocaman bir aileye sahip olmak inanın 
çok farklı. Önemli olan o kocaman aileye sahip çık-
mak ve değerini bilmek. Kurumun size sunduğu kali-
teli eğitimi ve imkanları gelişiminize ve ilerlemenize 
yardımcı olacak şekilde kullanmak tavsiye ettiğim şey-
lerin en önemlisidir. Çağlılara diğer bir tavsiyem ise 
mevcut uzmanlık alanları haricinde kendilerine farklı 

bir uzmanlık alanı daha eklemeleri, çok yönlü olmaları, 
yabancı dili önemsemeleridir. Üniversitemiz öğrenci-
lerine eğitimin yanı sıra kulüpleriyle de çokça geniş bir 
alan sunmakta, o kulüplerde alan içi veya alan dışı et-
kinliklere katılmak mutlaka onların yararına olacaktır.



Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
İşletme Mezunu

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Çağ Üniversitesi Öğrenci Dekanısınız. Öğrenci Dekanı 
ne demek? Neler Yapar?
Merhabalar… Öğrenci Dekanlığı, üniversiteye adım 
attığınız an itibariyle başlayan ve eğitim sürecinizden 
mezun olacağınız ana kadar geçen eğitim yıllarınızı 
sadece akademik gelişiminizle değil, aynı zamanda, 
kişisel ilgi yetenek ve becerilerini keşfetmiş, kariyer 
rotasını çizmiş, hedefini belirlemiş ve kendisini ulaş-
mak istediği amacına uygun olarak geliştirmiş bireyler 
olabilmenize katkı sağlayan bir birimdir.
Özellikle Hukuk, psikoloji, öğretmenlik, ticaret gibi 
sosyal bilimler çatısı altında toplanan bölümlerde oku-
yan arkadaşlarımızın sosyal ve kültürel yönlerini ge-
liştirmeleri, onların mezun olduktan sonraki süreçte de 
daha fazla fark yaratan bireyler olarak öne çıkmalarına 

imkan sağlayacaktır. Daha heyecanlı, daha renkli daha 
etkinlik dolu bir üniversite hayatı geçirmeniz sizi ra-
kipleriniz arasında farklı kılacak ve size artı bir değer 
katacaktır.
Öğrencilerimiz, genel veya bireysel, akademik veya 
idari tüm sorunlarını, her konudaki dilek istek ve öne-
rilerini Öğrenci Dekanlığı aracılığıyla üniversite yöne-
timine iletebilmektedir.
Öğrenci dekanlığı aynı zamanda, Öğrenci Konseyi 
seçimini koordine eden birimdir. Öğrenci kulüplerine 
destek verir; öğrenci kulüplerinin kurulmasına, büyü-
mesine ve kulüplere olan aktif katılımın artmasına yar-
dımcı olarak, birlik duygularına teşvik etmeye çabalar. 
Öğrenci Dekanlığı Ofisi Çağ Üniversitesi’ndeki öğren-
ci hayatının kalitesiyle ilgili kaygılarınızı görüşmek 
için, kaynak ve kişileri bulabileceğiniz yerdir. Öğren-
cilerin bilgi merkezidir.
Çağ Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı olarak almış oldu-
ğumuz eğitime paralel olarak küresel dünya düzeninin 

ihtiyaçlarını karşılayacak bireylerde aranan özelliklere 
sahip olmanız için çeşitli ulusal ve uluslararası burs, 
gönüllülük ve eğitim programlarını araştırarak sizlerin 
haberdar olmasını ve katılmasını sağlıyoruz. Amerikan 
Konsolosluğu tarafından sağlanan her yıl Türkiye’de 
iyi düzeyde İngilizce bilen 14 öğrencinin seçildiği 
programa ilişkin bilgi alacağınız yerdir. Unutmayın 
Çağ Üniversitesi her yıl listede! Avrupa Birliği ve di-
ğer çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan 
burslar, stajlar, işler ve çalışma ortamları hakkında ge-
niş bilgi alabileceğiniz yerdir. Ayrıca, üniversitemiz-
den mezun olanlarla iletişimimizi sağladığımız yerdir.
 Öğrenci Dekanlığı kaç kişiden oluşur? Görev süreniz 
var mı?
Öğrenci Dekanlığımız, öğrencilerimizin üniversite ya-
şamına ilişkin akademik ve sosyal gelişimlerini uygun 
değer düzeyinde tutabilmek için Rektörlük, Akademik 
Birimler, Kültür ve Basın - Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 
Kariyer Uygulama Geliştirme ve Araştırma Merkezi ve 
Çağ Üniversitesi Mezunları Derneği ile işbirliği içinde 
çalışmaktadır. Dolayısıyla bir kişi yerine üniversitenin 
birçok birimiyle etkileşim halinde çalışır. Üniversi-
te yönetiminin belirlediği bir görev süresi olmamakla 
birlikte ben üniversitenin ikinci Öğrenci Dekanı olarak 
işlerimi yürütmekteyim. İlk Öğrenci Dekanı daha önce 
üniversitemizde Hukuk Fakültesi bünyesinde çalışan 
Yrd. Doç. Dr. Emel ERSAN olup yurt dışına taşındık-
tan sonra yerine ben Ekim 2012 yılından beri atanmış 
bulunmaktayım.

Akademik olarak hangi alanda/alanlarda 
uzmanlaştınız? Neden?

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimimi Çağ Üniversitesi 
İşletme Bölümünde tamamladıktan sonra işletmenin 
fonksiyonlarından pazarlama alanında doktora tezimi 
tamamladım. 2012 yılında İşletme Bölümüne Yardım-
cı Doçent kadrosuna 2018 ocak ayında da Üniversi-

telerarası Kuruldan almış olduğum Doçentlik unvanı 
ile aynı bölüme Doçent kadrosuna atandım. Tüketici 
davranışları ve dijital pazarlama alanlarında çalışma-
larımı yürütmekteyim. Özellikle günümüzde genç ku-
şaklarla (Y ve Z) iletişimi kurmada en fazla kullanılan 
sosyal medya araçlarının öğrencilerin satın alma kararı 
almalarına etkileri konuları üzerinde çalışmalar yürüt-
mekteyim. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Yönetimi Programından (2006 yılında) mezun 
olduktan sonra başladığım Çukurova Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında (2012 
yılında) pazarlama üzerine doktora tezimi tamamla-
dım. Yüksek Lisans tezimin konusu olan “Aile Şirket-
lerinde Kurumsallaşma”yı yürüttüğüm bazı tezlerde 
ayrıca bölge ve ülkemiz açısından önemini vurgulamak 
amacıyla işlemekteyim. Müşteri İlişkileri Yönetimi, 
Küresel Pazarlama, Tüketici Davranışları, Araştırma 
Yöntemleri, Sağlık Yönetimi ve Girişimcilik derslerini 
lisans ve lisansüstü düzeyde yürütmekteyim. Girişim-
cilik dersini Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakülte öğrencisi olduğum yıllarda bitirme tezi olarak 
almıştım. Bu ders ile KOSGEB Mersin Müdürlüğün-
den Girişimcilik Belgesi almıştık ve birçok arkadaşı-
mız bu belgeyle işlerini geliştirmiş ve devletten destek 
almışlardı. Bu sertifikanın yeni dönem öğrencilerimiz 
için de çok faydalı olacağını düşündük ve aynı progra-
mı fakültemizde iki yıl KOSGEB Mersin Müdürlüğü 
ile ortak olarak Uluslararası İşletme ve Turizm İşlet-
meciliği bölümlerimizde uyguladıktan sonra başında 
fakültemiz diğer bölümlerine de girişimcilik dersini 
ekledik. Böylelikle girişimci ruhuna sahip olan öğren-
cilerimiz diploma yanında geçerliliği sınırsız olan ve 
kendi işlerini destek ile açabilmelerindeki anahtar da 
ek olarak sunulmuş oldu. Girişimcilere yönelik olarak 
ayrıca pazarlamadaki konuların yanı sıra üniversite dışı 
birçok seminer ve eğitimlerin (TÜBİTAK destekli Pro-
jeler, Ticaret Oda ve Borsalar vb.)’de bulunmaktadır.



Çağ’da öğrenci olmak ve akademisyen ol-
mak nasıl bir deneyim?

Çağ Üniversitesi’nde olmak 
nasıl bir duygu?

Çağ’da öğrenci olmak çok güzel bir duygu, benim 
için 1998 yılında başlayan öğrencilik ruhu hala içimde 
sürmekte. İyi ki Rahmetli Yaşar Bayboğan bu kuruma 
can vermiş ve ben de, birçok arkadaşımız gibi Mersin 
ilinden çok uzağa gitmeden aile yanında okuma rahat-
lığını hissederek ve kendi kampüs sınırlarına sahip bir 
üniversitede İngilizce eğitim alma şansını yakalamışız. 
Öğrencilik yıllarımda (1998-2003) öğrenci konseyinde 
üç dönem görev almamın bana çok şey eklediğini, üni-
versite mezuniyetim sonrasında başlayan çalışma ha-
yatımda da fazlasıyla hissetmekteyim. Üniversitemizin 
yeni öğretim elemanları yetiştirmede önceliği kendi 
mezununa vermesi bizim en büyük şanslarımızdan biri 
bence. Başarılı olduğumuz sürece bu haklar yeni me-
zunlarımıza da tanınmakta. Ben üniversitemizin me-
zunu ilk araştırma görevlisi olarak 2003 Ekim ayında 
çalışmaya başladım ve şu an üniversitemizden mezun 
ve çeşitli akademik ve idari birimlerde çalışan ve Çağ 
markasını içine sindirmiş arkadaşlarımlar çalışmaktan 
da keyif almaktayım. Biz Çağ kültürünü daha ileriye 
taşımak için buradayız ve ne mut-
lu ki bu kampüste eğitim görmenin 
ilerisinde Çağ farkıyla eğitimini 
tamamlayacak olanların gelişim 
sürecine de katkı sağlama şansına 
sahip olanlardanız.
Birçok devlet ve vakıf üniversi-
tesinde akademik kadrolarda yer 
bularak idealinize ulaşmak daha 
fazla zaman almaktadır. Benim 
akademik yolculuğumun Çağ Üni-
versitesi’nde öğrencilik hayatımla 
başlamış olması bu zaman kaybı-
nı kazanca dönüştürerek kendimi 

Çağ’da olan mutluluğumu hep söylediğim sözle teyit 
etmek isterim. Tekrar dünyaya gelsem ve çok seçene-
ğim olsa bile Çağ Üniversitesinde bu işi yapıyor olmak 
isterim. Ben üniversite hayatı ve iş hayatımda ilk ola-
rak bu kampüsün içinde gözlerimi açtım. Ben akade-
misyenliği hem bu ortamda elde ettim hem de sevdim. 
Çeyrek asra yaklaşan üniversitemizin 1998 yılından 
beri yarattığı bir değeri olmak ve 2003 yılından beri ise 
değer yaratanlarından biri olarak çalışmak benim için 
tarifsiz bir gurur ve mutluluktur.

daha iyi geliştirmeme faydalar sağlamaktadır. Birçok 
üniversitede kadronuz ne olursa olsun elinize zor ge-
çen çeşitli yurt dışı programlarını yakalama şansınız 
Çağ Üniversitesinde hem öğrenci hem öğretim elemanı 
iken daha çok çeşitli olmaktadır.
Hem yurt içi hem yurt dışı üniversitelerinde öğrenci ve 
öğretim elemanı olarak yaşadığım deneyimlere istina-
den üniversitemiz her zaman olumlu olarak fark yarat-
makta ve kendini geliştirmektedir. Ben hala öğrenci ru-
humla okuluma gelmekte ve işlerimi yürütmekteyim.



Yakup DALKILIÇ

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Üniversite yıllarından unutama-
dığınız bir anınızı bizimle paylaşır 
mısınız?

Çağlılara tavsiyeleriniz var mı? 

Mezun olduktan sonraki kariyer planınız neydi, 
hayal ettiğiniz yerde misiniz?

     Merhabalar, öğrencilik yıllarında ve mezuniyetle-
rinin sonrasında, öğrencileriyle iletişimini koparma-
yan Çağ ailesine öncelikle çok teşekkür ederim. Ben 
Yakup Dalkılıç, 2017 yılında Psikoloji bölümünden 
onur öğrencisi olarak mezun oldum. Şu an hem özel 
bir danışmanlık merkezi olan Yaşam Psikoloji Dünya-
sı’nda hem de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF)nun, Çocuk Koruma (Child Protecti-
on) programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile ortak projesi olan Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı 
Projesi’nde psikolog olarak çalışmaktayım.

Esasen bölüme başlar başlamaz kendimi çok tatlı bir 
rekabetin içerisinde buldum. Hem okuduğumuz bö-
lüm hem de çağın gerekliliği olarak kendimizi sürekli 
geliştirmemiz, yenilememiz ve güncellememiz ge-
rektiğini biliyorduk. Sürekli eğitimler almaya, konfe-
ranslara, programlara katılmaya başladık ve bir müd-
det sonrasında üniversitemizin verdiği desteklerle bu 
programları bizler organize etmeye başladık. 
     Organizasyonlarda yer aldıkça bana psikolojiyi 
yazdıran “insan hayatına dokunma’’ isteğimin birey-
sellikten çok kitlesel olduğunu fark ettim. Bu yüzden 
öğrenci kulüpleri ve projelerde çokça etkin rol alma-
ya başladım. Psikoloji gibi zor bir disiplini İngilizce 
okumanın, okulun yurt dışı bağlantılarının ve öğrenci 
hareketliliğinin fazla olmasından dolayı uygulamalı bir 

şekilde dili öğrenmemin getirdiği cesaretle uluslarara-
sı çalışmak istediğime karar verdim. Bununla beraber 
sınırlarımızda ve komşularımızda yaşanan olaylar he-
pimizi etkiledi. Ülkemize doğru yaşanan yoğun göç-
ten, savaşın ve yoksunlukların getirdiği durumlardan 
kötü etkilenen çocukların, şu an önlem alınmazsa iler-
leyen yıllarda daha ciddi sıkıntılar yaşayabilecekleri 
ve çocukluk çağında alınan yaraların, çözülemeyen 
problemlerin yetişkinlikte de devam edebileceği için 
çocuklarla çalışmaya karar verdim. 
     Mezuniyet yaklaştıkça her öğrencinin yaşadığı gibi 
ben de bazı kaygılar yaşıyordum, ama 
daha mezun olmadan, yaptığım stajlar 
aracılığıyla geliştirdiğim networkum 
sayesinde iş teklifi aldım ve mezuniye-
tin hemen sonrasında iş hayatına atıl-
dım. Şu anda hem danışmanlık mer-
kezinde hem de geçici sığınmacı 
statüsünde olan çocuk ve ergenlerle ça-
lışıyorum. Ve geriye dönüp baktığımda 
aslında tam da olmak istediğim yerde-
yim. Ama kariyer bitmez bir yolculuk; 
psikoloji uçsuz bucaksız bir okyanus 
gibi. Daha alınacak çok yol, katılacak 
çokça eğitim var.

     Okulumuz öğrenci etkinliklerine çok-
ça destek olduğu için son sınıftayken 
başlattığımız, bir afet ve kriz durumunda Türkiye’nin 
her yerinde çalışabilecek gönüllü çalışmacılardan olu-
şan Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi’nin ku-
rulmasında, eğitim programlarının ayarlanmasında ve 
mezun olduktan sonraki yaz süresince de eğitimleri-
mize devam etmemize olanak sağlayarak Türkiye’de 

     Hazırlık öğrencilerine naçizane tavsiyem İngiliz-
ce’yi işin başında sıkı tutsunlar ve öğrenmeden bırak-

masınlar. Yapabilirlerse Work and Travel ve AIESEC 
gibi programlarla hazırlığın hemen sonrasında yurtdışı 
deneyimi yaşasınlar.
     Birinci sınıflar, evet hazırlıktan sonra bölümde bir 
afallama dönemi yaşanıyor bununla beraber genel not 
ortalamasını da en çok birinci sınıf düşürüyor. Çok bü-
yük sıkıntılara girmeden, notları çok düşürmeden be-
yin yakan istatistik gibi dersleri vermeye bakın yoksa 

bir ilke imza atmıştır. Tüm bu hazırlık ve diğer proje 
evrelerinde bizler gönül rahatlığıyla hocalarımızla ko-
nuşabilmiş, mütevelli heyetimizle dahi iletişim kura-
bilmişizdir. Şu anda hem benim UNICEF bünyesinde 
çalışabilmem hem de iş imkanlarına kolay erişebilme-
miz, okulumuzun bizlere kazandırdığı organizasyonel 
beceriler ve iyi derecede İngilizce konuşabilmenin ya-
nında iyi derecede iletişim kurabilmemizden dolayıdır.

Psikoloji Bölümü Mezunu
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Ait Olmak, 

Başarmak ve Gelişmek



son sınıfa kadar karabasan gibi çöküyor ;)
     Sevgili ikinci sınıflar tam istatistikten kurtuldum 
derken SPSS ve Research Methods gibi dersler birden 
bire çıkıveriyor ve birinci sınıf kadar olmasa da orta-
lamayı düşürme teh-
likesi olan bir dönem. 
Bu yüzden dersi verip 
ortalamayı yüksek 
tutmaya bakın yoksa 
bunlar da karabasan 
gibi olmasa da gölge 
gibi takip ederek son 
sınıfa kadar gelebili-
yorlar. Yaz tatilini de-
ğerlendirebilmek için 
de gönüllü staj prog-
ramlarına başvurabi-
lirsiniz.
     Meslektaş olma-
ya yaklaşmış değerli 
üçüncü sınıflar, bana 
göre okulun hazır-
lıktan sonraki en gü-
zel dönemindesiniz. 
Çünkü artık bölümün 
ana dersleri önünüze 
gelmeye başlamıştır 
ve kariyer planları da 
yavaş yavaş düşünce 
parçacığı olarak zih-
ninize gelmeye başla-
yacaktır. Ve bu arada 
düşünüyorsanız, ki 
bence düşünün, Eras-
mus için en güzel dönem çünkü bir sonraki yıl mezu-
niyet stresi başlayabilir. Dönem içinde ilginizi çeken 
alan neyse, size uygunluğunu, eksiğini ve artısını gö-

rebilmek adına staj yapabilirsiniz. Ayrıca hastane stajı 
gibi imkanlar da klinik gözlem ve görüşme noktasında 
sizlere oldukça fikir verecektir.
     Dönem sonunda meslektaş olacağımız pek kıymet-

li dördüncü sınıflar uzun bir 
maratonu tamamlamak üzere-
siniz, ha gayret son bir düzlük 
kaldı. Şayet önceki yıllardan 
getirdiğiniz ortalamanızı dü-
şürebilecek dersler varsa on-
ları da verip öyle bitirebilirsi-
niz böylelikle not ortalamanız 
yüksek olur ve akademik kari-
yer düşünüyorsanız orada çok 
işinize yarayacaktır. Boşluğu-
nuz varsa yine dönem içerisin-
de staj programlarınıza devam 
edebilirsiniz, mezuniyet son-
rasında ve çalışma hayatınızda 
bu stajların oldukça faydasını 
göreceksiniz.
     En önemlisi de hangi sı-
nıftan ve bölümden olursanız 
olun öğrenci topluluk ve ku-
lüplerinin etkinliklerinde ve 
yönetimlerinde yer almaya 
çalışın. Çünkü oralarda edin-
diğiniz deneyim, iş hayatınız-
da elinizi oldukça güçlendire-
cek. Kulüplerdeki farklı kültür 
ve dinamikteki yapı ve bazen 
ortaya çıkan problemler ve 
geliştirilen çözüm stratejile-
ri yine ilerleyen yıllarda hem 

akademik hayatınızda hem de iş hayatınızda sizlere 
rehberlik edebilecek deneyimlerle dolu olacaktır. Yolu-
nuz da şansınız da hep açık olsun. 



Keziban GÖĞEBAKAN

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Mezun olduktan sonraki kariyer planınız neydi, 
hayal ettiğiniz yerde misiniz?

Çağlılara tavsiyeleriniz var mı?

Üniversite yıllarından unutamadığınız bir 
anınızı bizimle paylaşır mısınız?

 Merhaba, ben Keziban Göğebakan 2012 Çağ 
Üniversitesi Başarı Burslu Uluslararası Finans Bölümü 
mezunuyum. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra, 
lisansüstü eğitimime Marmara Üniversitesi’nde, Mu-
hasebe Denetimi programında devam ettim ve buradan 
da 2014 yılında mezun oldum. 

 İş hayatına, 2010 yılında, Cağ Üniversitesi’nin 
sağlamış olduğu Erasmus programı ile gitmiş olduğum 
Almanya’da, Halk Bankası’nda staj yaparak başladım. 
Ardından, 2011 yazında kültürel değişim programı 
kapsamında 4 ay boyunca Amerika’da bulundum. Bu 
süre zarfında, hem pratik yaparak İngilizce konuşma 
becerimi geliştirme, hem de para kazanma fırsatı elde 
etmiş oldum.  

 Mezun olduktan sonraki hedefim, uluslararası 
platformda, bilinirliği olan, kurumsal bir şirkette görev 
alarak, çok kültürlü ve uluslararası projelerin bir par-
çası olmaktı.  Hali hazırda,  200 kişilik uluslararası bir 
ekibin parçası olarak, global ölçekte bilinirliğe sahip 
şirketlere denetim ve danışmalık hizmeti veriyorum. 

 Elbette koşullar yıllar içerisinde değişkenlik 
gösteriyor ancak, İngilizce başta olmak üzere yabancı 
dil becerilerinin geliştirilmesi çok önemli ve iş haya-
tında doğru ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmek 
için pratik yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum.  Bunu sağlayabilmek için, Çağ Üniversitesi’nin 
öğrencilerine sağlamakta olduğu imkanlar doğrultu-
sunda, uluslararası programlara katılarak yabancı dil 
becerilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Özel-
likle Erasmus programının bu konuda en önemli fırsat 
olduğunu söyleyebilirim. Hem kişisel gelişim, hem de 
yabancı dil konuşma becerisi açısından oldukça fayda-
sı dokunacaktır.

 Öte yandan, yaz tatillerinde farklı sektörlerde 
staj yaparak iş hayatı ile tanışmalarını, farklı sektörleri 
tecrübe etmelerini tavsiye ediyorum. Bu sayede gele-
cekte hangi alanda ilerlemek isteyecekleri konusunda 
daha sağlıklı fikir elde etme imkanı bulacaklardır.

 Bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler dikkate 
alındığında, bugün artık gelinen noktada, bilgi tekno-
lojisi (IT) alanında kendilerini geliştirmelerinin, hangi 
alanda çalıştıklarından bağımsız bir biçimde önem ta-
şıdığını düşünüyorum. Bu nedenle bu konuda, güncel 
gelişmeleri takip etmeleri ve gerekli becerileri kazan-
malarını tavsiye ediyorum.

 Şüphesiz ki, iyi bir not ortalaması (GPA) ile 
mezun olmaları da önem taşıyor. Mezun olduktan son-
ra,  CV’lerinde yer alan iyi bir not ortalaması belirtme-
leri, işe alım sırasında diğer adaylara kıyasla avantaj 
sağlayacaktır.

 Üniversite yıllarına dair pek çok unutamadığım 
anım var, gerek bahar şenlikleri, gerek grup ödevleri-
miz, sunumlarımız ...  Ancak bunlardan bende en çok 
yer edeni üniversite 1. sınıfta Erasmus seçim surecin-
de Çetin Bedestenci Hocamız ile yaşadığım İngilizce 
Erasmus kabul mülakatıydı. Hocam bana neden gitmek 
istiyorsun bakalım dediğinde heyecandan bir çırpıda 
kendisine bir çok sebep saymıştım mülakatın sonunda 
bana `` Aferin kızım `` diyerek bitirmişti görüşmeyi. 
Sonrasında anlamıştım ki 2.  Sınıfın 2.  dönemini yurt-
dışında okuyacaktım. 

Uluslararası Finans 
Bölümü Mezunu

3 KELIMEYLE ÇAĞ ?

- Donanımlı eğitim kadrosu

- Üniversitenin sunduğu 

olanakların fazlalığı

- Yeşil bir kampüs

 Mezun olduktan sonra, profesyonel kariyerime 
aileme yakın olmak amacıyla, Aydın’da, soğutucu üre-
tim şirketinde ihracat asistanı olarak başladım.  Ancak, 
burada birkaç ay çalıştıktan sonra, daha kurumsal bir 
ortamda yer almak istediğime karar verdim ve İstan-
bul’a taşınarak,  bir denetim şirketinde İşletme Risk 
Yönetimi ekibinde çalışmaya başladım. 

 2014 yılında ise, Deloitte Risk Hizmetleri de-
partmanında danışman olarak çalışmaya başladım. De-
loitte İstanbul ofisinde 4 yıl çalışıp, bu süreçte kıdemli 
danışman pozisyonuna yükseldikten sonra, şirket içe-
risinde var olan bir iş imkanını değerlendirerek, Ams-
terdam ofisine transfer oldum ve yaklaşık 1.5 yıldır, 
Deloitte Amsterdam ofisinde Risk Danışmanlığı de-
partmanında Kıdemli Danışman olarak görev yapıyo-
rum.



Veysel Yusuf BEDEN

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Üniversite yıllarından unutamadığınız bir anınızı 
bizimle paylaşır mısınız?

Çağlılara tavsiyeleriniz var mı?

Mezun olduktan sonraki kariyer planınız neydi, 
hayal ettiğiniz yerde misiniz? 

  2003 yılı Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans 
Bölümü mezunuyum. Doğma-büyüme Mersin’liyim 
ve üniversiteyi kendi memleketimde okuma şansı bul-
duğum için ayrıca mutluyum. Evli ve iki çocuk baba-
sıyım. 2009 yılında TEB Holding A.Ş Yurtdışı İş Ge-
liştirme Departmanı - İç Kontrol ve Operasyonel Risk 
Bölüm Müdürü ve Denetim Komitesi Sekreteri olarak 
Kosova TEB Sh.A Bankasında Yönetim Kuruluna bağ-
lı Denetim Komitesine raporlama ile ilk yurt dışı göre-
vime başladım. Halen Kosova’ da yaşamaktayım.

 Birçok anım var ama unutmadıklarımdan bir 
tanesini paylaşabilirim.  sayısal ağırlıklı dersleri daha 
etkin bir şeklide anlayabiliyordum. O yüzden çevrem-
deki birçok arkadaşıma ders anlatırdım.   Her seferinde 
herkesin zorlandığı bu derslerden (özellikle bilgisayar 
destekli muhasebe & matematik ) bir hafta boyunca 
herkese anlattıktan sonra  benim sınavda anlattıkla-
rımdan daha düşük not almamı unutamıyorum... Sınav 
sonrası dersin hocası  ve arkadaşlarla epey gülmüştük...

İnsan, her hayalini ve hedefini istikrarlı çalışır vazgeç-
mez ise başarır. Yeter ki isteyin ve hayal etmekten vaz-
geçmeyin.

 Mezun olmadan önce 2001, 2002 yıllarında, 
özel bankaların yatırım ve türev işlemleri bölümlerin-
de staj gördüm. Mezun olduktan sonra da bu banka ve 
finansal kurumların ilgili bölümleri ve denetim fonk-
siyonlarında görev almayı düşünmekteydim ve öyle 
de oldu. Hayal ve isteklerime yönelik “vazgeçmeden” 
birçok çalışma ve başvurular yaptım, kurumların açtı-
ğı sınavlara ve görüşmelere katıldım. Mezun olduğum 
bölümü seçmemde kişisel görüşünü ve profesyonel ge-
leceğim için danışmanlığını aldığım Rektörüm rahmet-
li Prof. Dr. İlhan Yücel i rahmet ve sevgi ile anarım.

Uluslararası Finans 
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Çağlıyım, 

iyi eğitimli ve başarılıyım.



Yelda ALİSBAH

Bize kendinizden bahseder misiniz? Mezun olduktan sonraki kariyer planınız neydi, 
hayal ettiğiniz yerde misiniz? 

Üniversite yıllarından unutamadığınız 
bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Çağlılar için tavsiyeleriniz var mi?

 1981 Adana doğumluyum. Çağ Üniversitesi İş-
letme bölümü mezunuyum. 2008 yılında Amerika’da 
yüksek lisans eğitimini tamamlayan eşime gelen iş tek-
lifi nedeniyle evlenip yurtdışında yaşamaya karar ver-
dik. Ben de böylece 5 senelik iş hayatımı askıya almak 
zorunda kaldım... Bu süreçteki ilk 2 seneyi sadece Gü-
ney ve Kuzey Amerika seyahatleri yaparak, İspanyolca 
öğrenmeye çalışarak ve gezdiğimiz ülkelerin kültürle-
rini öğrenmeye çalışarak geçirdim. Son 9 senedir de, 
5 ve 9 yaşındaki iki kızım ve eşimle birlikte Orlando, 
Florida’da yaşamaktayız.

 Mezun olmadan önce, aslında az çok ne yap-
mak istediğimi belirlemiştim. Tek yapmam gereken 
aradığım şartlardaki işlere başvurup, akademik kariye-
rimle, sosyal becerilerimle uyumlu ulusal bir şirkette 
işe girmekti. Ancak isteklerim ailemin kendi aile şirke-
timizde çalışmamı baskılaması sonrası yön değiştirdi. 
Ancak,  onlarla birlikte çalışıp yine de ideallerimden 
vazgeçmeyip istediğim işlere, internetten ya da çev-
remdeki çalışanlar aracılığıyla başvuru yapıyordum. 
6 ay sonra eski adıyla Genel Sigorta şimdiki adı ile 
MAPFRE Sigorta Adana Bölge Müdürlüğü’nün Ope-
rasyon bölümünde işe kabul edildim. Bu başarımı tabii 
ki ailem de destekledi. Uzman yardımcısı olarak 5 sene 
bu şirkette çalıştım. 
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Çagdaş, 

Ayrıcalıklı, 

Gelecek.

 2008 yılında yurtdışına çıkınca, yüksek lisans 
yapmaya karar verdim. 2011 yılında  başvurduğum 
İşletme Yüksek Lisansa kabul edildim. Belirtmek is-
terim ki, bu başvuru sürecinde Çağ Üniversitesi’nden 
mezun olmamın çok ciddi avantajlarını yaşadım. Çağ 
Üniversitesi’nden akademik transkriptimi aldıklarında,  
bu derslerin burada zaten yüksek lisansta verildiğini ve 
benim hazırlık derslerini bile almama gerek olmadığı-
nı, ayrıca benim onların öğrencileri olmamdan çok bü-
yük onur duyacaklarını belirttiler.   

 2011 yılında Amerika’nın en iyi üniversitele-
rinden biri olan, University of Central Florida’da baş-
ladığım Master of Business programını 2014 yılında 3 
yaşında ve 3 aylık iki kızımla birlikte başarı ile tamam-
ladım. Hayallerimin daha da ötesini gerçekleştirmeye 
başlamıştım ancak, çocuklar büyüyene kadar bir adım 
sonrasını bir süre ertelemem gerekiyordu. 

 Mezun olduktan tam 3 sene sonra da tekrar iş 
hayatına dönmeye karar verdim ve şu anki çalıştığım 
enerji sektörünün en iyisi Mitsubishi Hitachi Power 
Systems’te işe girdim. 3 aylığına proje bazında deneme 
amaçlı girdiğim işimde 1 ay içinde aldığım terfi ile son 
3 yıldır Uluslararası Satın Alma Uzmanı olarak devam 
etmekteyim. 

 Üniversiteye ilk başladığım senelerde, üniver-
siteyi doğduğum büyüdüğüm şehirde okuyacak olma-
nın vermiş olduğu üzüntüyle hemen başka okullara 
yatay geçiş yapabilmek için araştırmalara başladım. 
Yaptığım yatay geçiş başvurusu kabul olunca da artık 
okula alışmış, çok güzel arkadaşlıklar edinmiştim ve 
kabulümü yaktım. Şimdi iyi ki de diyorum...

 Çok eğlenin ama yapmak istediğiniz iş için me-
zun olmayı beklemeyin derim... Okul yıllarında yapa-
cağınız stajlar sizi mezun olduğunuzda hem sosyal ağ 
açısından zenginleştirecektir hem de işe alınmada di-
ğerlerinden mutlaka bir adım öne geçirecektir. Bunun 
yanında yapacağınız gönüllü işler, sosyal sorumluluk 
projeleri sizlerin iş hayatında sadece çalışarak değil 
aynı zamanda sosyalleşerek bir katkı sağlayabileceği-
nizi gösterecektir. Üniversite yıllarınızı sadece okuyup 
diploma alma odaklı geçirmek yerine, öğrendiklerinizi 
uygulama şansı ve ortamı bularak fark yaratın...



İrem PELİT

Bize kendinizden bahseder misiniz? Mezun olduktan sonraki kariyer planınız neydi, 
hayal ettiğiniz yerde misiniz? 

Üniversite yıllarından unutamadığınız 
bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Çağlılar için tavsiyeleriniz var mi?

1987 Pozantı doğumluyum.2010 yılında Çağ Üniver-
sitesi Uluslararası İlişkiler lisans bölümünden,2012 
yılında Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
MBA İşletme Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans 
eğitiminden mezun oldum.2018 yılında  Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalında doktora eğiti-
mine başladım ve tez aşamasındayım.Evliyim ve bir 
çocuk annesiyim.

 Lisans eğitimini tamamlamadan önce mesleği-
me karar vermiştim.Çünkü; bildiklerimi ve öğrendik-
lerimi başkalarına aktarmanın verdiği hazzı hiçbir şey 
vermiyordu.Üniversitemi çok sevdiğim için olmak is-
tediğim yer burasıydı.2017 yılında kendi kurumumda 
Öğretim Görevlisi olarak göreve başladım.Huzurlu ve 
mutluyum.İnsan ihtiyaçlarının 5. basamağına ulaşmak 
dileğiyle... 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu

3 KELIMEYLE ÇAĞ ?

Saygı,

Gelecek,

Yuva  Lisan eğitimi süresince hocalarımla ve arka-
daşlarımla tebessüm ile hatırlayacağım anılarım ol-
du,ancak;hatırladığımda hüzün yaratan bir anıya sahip 
değilim.Kariyer planı olarak kendi okulumda olmak 
istememin sebeplerinden biri de bu sanırım.

 Sevgili öğrencilerimiz; Çağ’da geçirdi-
ğiniz yılların kıymetini bilin.Seçtiğiniz bölümle-
rin tadını çıkartarak okursanız,başarı kaçınılmaz 
olacaktır. Çağ’lı olmak;imkanlar, ileri seviyede 
dil eğitimi,gelişen teknolojiye sahiplik, etkili ifa-
de yeteneği, uluslararası alanda kabul edilme ve 
çok yönlü analitik ve eleştirel düşünce yeteneği-
ne sahip olmaktır.Sizler bizim evlatlarımızsınız.
Başarıya ulaşmak yolun sonu değil, yolun kendi-
sidir.Yarın demeden yola bugün çıkın.



Nur YAVUZ

Bize kendinizden bahseder misiniz? Mezun olduktan sonraki kariyer planınız neydi, 
hayal ettiğiniz yerde misiniz? 

Üniversite yıllarından unutamadığınız 
bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Çağlılar için tavsiyeleriniz var mi?

 Merhaba. Ben Nur YAVUZ. 1996 Adana do-
ğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Adana’da oku-
dum. Lisans eğitimimi Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji bölümünde 2019 yılında tamamla-
dım. Üniversiteye başladığım ilk yıl içerisinde tiyat-
royla ve fotoğrafçılıkla ilgilendim. Şu anda Adana’da 
bulunan özel bir anaokulunda psikolog olarak çalış-
maktayım.

Elbette mezun olmaya yaklaştıkça gelecek kaygım da 
aynı oranda artmıştı. Bu yüzden sadece mezun olaca-
ğım yıl değil tüm lisans hayatım boyunca hangi yol-
dan ilerleyeceğim konusunda kendime alternatif yollar 
belirledim. Farklı alanlarda stajlar yapmak ve farklı 
projelerde rol almak yolumu belirlememde fazlasıyla 
yardımcı oldu.
Belki de hem psikolog hem de eğitimci olarak başarılı 
olan akademisyenlerimiz sayesinde mesleğimle ilgili 
aklımda hiçbir soru işareti kalmamıştı. Doğru mesle-
ği seçtiğimi biliyordum, bana sadece uzmanlaşacağım 
alanı seçmek ve donanım kazanmak kalmıştı.
Eğitimimin ikinci yılında gelişim psikolojisi dersini 
almaya başladığımda bu alanda daha çok keyif alaca-

Psikoloji Bölümü Mezunu

3 KELIMEYLE ÇAĞ ?

Samimiyet, 

Sosyallik, 

Başarı.

ğımı ve daha başarılı olacağımı keşfettim. Zorunlu ve 
gönüllü stajlarımı da bu doğrultuda seçmeye özen gös-
terdim. Mezun olacağım yıl kariyerimin başlangıcı ola-
rak anaokulları araştırmaya, buralarda çalışan tecrübeli 
meslektaşlarımdan fikirler almaya başladım. Böylece 
başarımdaki ilk adımı anaokulunda işe başlayarak at-
mış oldum. Mezun olduktan sonra geçen bu kısa sürede 
olmam gerektiğini düşündüğüm yerdeyim ancak tabii 
ki hedeflerim bununla kısıtlı değil.
 
 Hayalim hem yüksek lisansımı tamamlamak 
hem de bir anaokulunun kurucusu olmak ve tüm gü-
cümle hayallerimi gerçekleştirmek için çabalayacağım. 

 Elbette yüzümü gülümseten binlerce anıyı cep-
lerime doldurup mezun oldum Çağ Üniversitesi’nden. 
Birbirinden eğlenceli olaylar geçti başımdan fakat en 
unutulmazı oyunun bittiği, herkesin alkışladığı sahney-
di. Anıyı unutulmaz kılan bizde bıraktığı histir. Kepi 
atarken ışıl ışıl gözlerle sana bakan aileni görmek, bir-
likte uykusuz kaldığın arkadaşlarınla kep atarken poz 
vermek en güzel histi ve dolayısıyla en güzel anıydı 
benim için.

 Çağ Üniversitesi insanın kendini geliştirmesin-
de fazlasıyla imkan sunan bir üniversite. Bu sebeple 
sunulan tüm olanakları değerlendirmeli ve üniversite 
hayatının tadını çıkartmalılar. Mezun olunca fazlasıyla 
özleyeceğinizi şimdiden söylemeliyim. 



Ahmet Bahadır GENÇAY

Bize kendinizden bahseder misiniz? Mezun olduktan sonraki kariyer planınız neydi, 
hayal ettiğiniz yerde misiniz? 

Üniversite yıllarından unutamadığınız 
bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Çağlılar için tavsiyeleriniz var mi?

 Merhaba ben Ahmet Bahadır Gençay. 23 Nisan 
1994 Tarsus doğumluyum.  2012 senesinde Uluslara-
rası Ticaret ve Lojistik bölümüne başladım. Mezun 
olduktan 1 sene sonra Catoni Deniz İşleri’nde Lojis-
tik Koordinatörü olarak çalışmaya başladım. 2019’un 
Eylül ayı itibariyle, Türkiye Petrollerinin DSV Fatih 
Gemi’sini işleten Global Offshore Engineering firma-
sında Depo Sorumlusu olarak çalışıyorum.

 Açıkçası bölüme başlarken herhangi bir fikrim 
yoktu. Düşündüğüm tek şey daha spesifik bir bölüm 
okumanın daha yararlı olacağıydı. 3. Sınıfta MIP’de 
ve CMA-CGM’de yaptığım stajlardan sonra kafamda 
canlanan iş hayatına dayanarak ofiste çalışmanın bana 
uygun olmadığını düşünüyordum. Daha önce hiçbir 
fikrim olmayan petrol ve doğalgaz arama işine, bir fir-
manın acentesi olarak başladım. Yani şu an için yaptı-
ğım iş daha önce kafamda canlanan bir iş değildi fakat 
sahada çalışma kısmında evet kısmen hayal ettiğim 
yerdeyim diyebilirim.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bölümü Mezunu

3 KELIMEYLE ÇAĞ ?

Destek, 

Kalite, 

Dostluk.
  Bir etkinlikte, Türkiye’nin her şehrinden gelen 
250 kişilik bir ekibi 4 gün ağırlamıştık. O anki yorgun-
luğu ve bittiğinde başarma duygusunu unutamıyorum. 

 Pozitif ve girişken olmak her zaman işe yarar. 
Karamsarlığa kapılmasınlar.



Umut KÖZ

Bize kendinizden bahseder misiniz? Mezun olduktan sonraki kariyer planınız neydi, 
hayal ettiğiniz yerde misiniz? 

Üniversite yıllarından unutamadığınız 
bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Çağlılar için tavsiyeleriniz var mi?

 1994 yılı Adana doğumluyum. İlk ve Ortaöğ-
renimimi Mimar Kemal İ.Ö.O, Lise öğrenimimi Toki 
Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi’nde tamamla-
dım. Hayallerimi gerçekleştirme yolunda attığım ilk 
büyük adım olan Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’n-
den 2018 yılında mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda 
hayalim olan avukatlık mesleğine hazırlanırken çalış-
maya başladığım Demirdüzen Avukatlık ve Hukuki 
Danışmanlık Bürosu’nda 1 yıllık staj eğitimini tamam-
layıp hali hazırda avukat olarak görev yapmaktayım.

 Hayallerimi gerçekleştirme yolunda emin 
adımlarla ilerlerken gerek akademik kadrosu ile ge-
rekse de interaktif, özverili ve çağdaş eğitim sistemini 
benimsemiş Çağ Üniversitesi’nde edinmiş olduğum 
bilgi ve birikim ile kariyerimde yapabileceklerimin sı-
nır tanımadığı düşüncesiyle oluşturduğum hedeflerim 
doğrultusunda şu an tam olarak istediğim yerdeyim. 

Hukuk Fakültesi Mezunu

3 KELIMEYLE ÇAĞ ?

AYRICALIK, 

ÖZGÜVEN, 

BAŞARI
 Edebiyata ve sanata olan düşkünlüğümün bir 
yansıması olan yönetim kurulunda görev aldığım Çağ 
Üniversitesi Edebiyat Kulübü’nde gerçekleştirdiğimiz 
konferanslar, sunumlar, etkinlikler, sosyal dayanışma 
ve yardımlaşmaya yönelik çalışmalarımız bana birçok 
konuda tecrübe kazandırdı. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü vesilesiyle Çağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları 
Merkezi adına hazırladığımız kısa film çalışmamız be-
nim için unutulmaz bir etkinlikti.

 Çağ Üniversitesi uluslararası standartlarda, öğ-
renci odaklı eğitim sistemini benimseyen bir üniversite 
olmaktan da öte öğrenciler için bir fırsattır. Üniversite-
ye başladığınızda öğrenci kulüplerine üye olup sosyal 
aktivitelerde rol alarak hayatınızın her alanında yarar-
lanabileceğiniz tecrübelere sahip olursunuz. Sizleri he-
nüz öğrencilik yıllarınızdayken çalışma yaşamına ha-
zırlayan Kariyer Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalardan 
faydalanmanızı tavsiye ederim.



Gamze Nur OKUL

Bize kendinizden bahseder misiniz? Mezun olduktan sonraki kariyer planınız neydi, 
hayal ettiğiniz yerde misiniz? 

Üniversite yıllarından unutamadığınız 
bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Çağlılar için tavsiyeleriniz var mi?

 İsmim Gamze Nur Okul. 25 yaşındayım, Tar-
sus’ta yaşıyorum. Çağ Üniversitesi-Uluslararası Tica-
ret ve Lojistik bölümünden 2018 yılında mezun oldum. 
Anadolu Grubu’nun taze meyve ve meyve suyu kon-
santresi ihracat firması olan Anadolu Etap firmasında, 
1 yıldır İhracat Operasyon Uzman Yardımcısı olarak 
çalışıyorum.

 Mezun olmadan önce çeşitli etkinlikler, finan-
sal kaynaklar, Linkedin, Kariyer.net vasıtasıyla takip 
ettiğim firmalardaki açık pozisyonları ve bu pozisyon-
ların bana uygunluğunu araştırıyordum. Mezuniyete 
yakın bir tarihte aslında bölümümle çok da ilgili ol-
mayan turizm sektöründen makul bir iş teklifi gelince, 
sezonluk olarak Doğuş Grubunun D-Maris Bay isimli 
otelinde çalıştım. 2018 Aralık ayında kariyer.net ara-
cılığıyla bana ulaşan ve şimdiki işimi teklif eden Ana-
dolu Etap’ın iş teklifini kabul ederek asıl hayalim ve 
alanım olan lojistik sektörüne de atılmış oldum.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 
Mezunu

3 KELIMEYLE ÇAĞ ?

Gelişim, 

Fırsat , 

Eğlence !
 Üniversite yıllarımın tamamı unutulmaz ve 
güzel anılarla dolu. Öğrenim hayatım boyunca Müzik 
Kulübü ile şarkı söyledim. Benim için en unutulmaz 
anılar genelde sahnede olduklarım. Yaptığımız etkin-
liklerle insanların yüreğine dokunabilmek, eğlendir-
mek benim için hep çok kıymetli oldu. Değerli hoca-
larımız, dekanlarımız ve rektörümüzün her etkinliği en 
önden izleyip ayakta alkışlamaları ve sonrasında tebrik 
edip güzel sözleriyle bizi onurlandırmaları her zaman 
çok güzel hissettirdi.

 Çağlılara tavsiyem her anın tadını çıkarmaları. 
Üniversitemiz her konuda öğrencilerine destek sağlı-
yor. Bunun kıymetini bilmek ve doğru kullanabilmek 
çok çok önemli. Eğlenmek, kendini geliştirmek, unu-
tulmaz anılar biriktirmek için üniversite yıllarınızdan 
başka zamanınız olmayacak. İş hayatı çok yoğun, stres-
li ve büyük sorumluluklarla dolu. Bu yüzden en güzel 
yıllarınızı boşa harcamayın. Keşke dememek için her 
fırsata saldırın. 



H. Anıl SAĞALTICI

Bize kendinizden bahseder misiniz? Mezun olduktan sonraki kariyer planınız neydi, 
hayal ettiğiniz yerde misiniz? 

 Merhaba, benim adım H. Anıl Sağaltıcı. 26 ya-
şındayım, 2012-2017 yılları arasında Çağ Üniversitesi 
Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümünde oku-
dum. 4.sınıfın ilk döneminde Almanya/Mannheim’da 
Erasmus programı ile bir dönem okuyup Türkiye’ye 
geri dönünce mezun oldum. Mezuniyetten sonra Tür-
kiye’deki kısa süreli iş arama sürecinden sonra yurt-
dışındaki şirketlere başvurularda bulunup TUI Cruises 
şirketinde Financial Assistant olarak çalışmaya başla-
dım. 1,5 senedir bu şirketin bünyesinde, farklı gemiler-
le hem Avrupa’yı gezip hem de sevdiğim işi yapmakta-
yım. 

 Mezun olduktan sonraki kariyer planım tam 
olarak bulunduğum yerde olmaktı. Açıkçası dünyanın 
ne kadar büyük olduğunu ve gerçek fırsatların sadece 
Türkiye’yle sınırlı olmadığını bildiğim için bu mace-
raya atılmak benim için zor olmadı. Üniversitemizin 
bana kattığı en güzel değer, vizyonunu genişletip dün-
yanın gelişme hızına ayak uydurma fikri olabilir. 

Uluslararası Finans ve Bankacılık
 Bölümü Mezunu

3 KELIMEYLE ÇAĞ ?

Vizyon, 

Rekabet

İlericilik
Üniversite yıllarından unutamadığınız 
bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Çağlılar için tavsiyeleriniz var mi?

 Üniversite yıllarıma ait unutamadığım anıla-
rım çoktur ama okulumuzun bana kazandırdığı güzel 
arkadaşlıklarım asla unutamayacağım şeylerin başında 
gelir diyebilirim.

 ÇAĞ’lı arkadaşlara tavsiyem, hangi bö-
lümde okurlarsa okusunlar dünyayı tanımadan 
ve en az 3 ülke gezmeden okuldan mezun ol-
masınlar. Çünkü unutmasınlar ki ÇAĞ’lı olmak 
Çağ’ı yakalamak demektir. 
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