


1) Çağ Üniversitesi ne zaman kurulmuştur?

	 Çağ	Üniversitesi	9	Temmuz	1997	tarihinde,	4282	Sayılı	Yasayla	ve	2547	
Sayılı	Yasanın	Vakıf	Yükseköğretim	Kurumları’na	ilişkin	hükümlerine	tabi	olarak,	
Bayboğan	Eğitim	Vakfı	tarafından	kurulmuştur.

2 - Çağ Üniversitesi’nin sosyal olanakları nedir?

500.000m2	alan	üzerine	kurulan	Çağ	Üniversitesi;	10	araştırma	merkezi,	plane-
taryum,	kütüphane,	yedi	adet	bilgisayar	laboratuvarı,	son	teknolojiyle	dona-
tılmış,	derslikler	ve	amfiler,	sanal	mahkeme	salonu,	sağlık	merkezi,	5	kantin,	
yemekhane,	4	kafeterya,	oyun	salonu,	fitness	center,	açık	kapalı	spor	saha-
ları	(basketbol,	voleybol,	tenis,	golf,	futbol,	bocce),	şenlik	alanı,	servis	alanı,	
orman	alanı,	kültür-sanat	merkezi	(tiyatro	salonu,	amfi	tiyatro,	sergi	salonu),	

öğrenci	kulüp	odaları,	copy	center	ile	öğrencilere	şehir	gürültüsünden	uzak	kam-
püs	yaşamını	maksimum	düzeyde	yaşatmaktadır.

3 - Çağ Üniversitesi’nde engelli öğrenciler için sağlanan kolaylıklar nedir?

	 Çağ	Üniversitesi’ndeki	tüm	binalarda	engellilere	uyumlu	asansör	ve	katlara	erişimin	
sağlanması	için	engelli	lifti,	engelli	tuvaleti	ve	bina	merdivenlerinde	tırabzanlar	bulunmak-
tadır.	Tüm	sosyal	alanlara	ve	binalara	girişte	engelli	rampası	veya	lifti	bulunmaktadır.	Tesis	
ve	fakültelere	ulaşımı	için	engellilere	uyumlu	yürüyüş	yolları	ve	engelli	otoparkı	mevcuttur.	
Engelli	öğrenciler	ile	kampüse	ziyarete	gelen	engelli	ve	yaşlılar	için	Sağlık	Ofisi’nde	engelli	
sandalyesi	bulundurulmaktadır.	
	 Yükseköğretim	 Kurulu	 Başkanlığı	 tarafından	 düzenlenen,	 116	 farklı	 üniversiteden	
841	başvurunun	yapıldığı	Engelsiz	Üniversite	Ödüllerinde	Çağ	Üniversitesi	Yaşar	Bayboğan	
Kampüsü	olarak	“Mekanda	Erişilebilirlik	Ödülü”	almaya	hak	kazanmıştır.

	 Tüm	bunlara	ilave	olarak	ziyaret	ve	çeşitli	etkinlikler	için	kampüse	gelen	yaşlı	ve	en-
gelli	ziyaretçilerimizin	kampüs	içi	ulaşımlarının	sağlanması	için	iki	adet	golf	aracı	mevcuttur.	



4 - Çağ Üniversitesi’nin kabul koşulları nedir?

	 4	yıllık	lisans	bölümlerinden	tercih	yapmak	isteyen	öğrencilerin,	en	az	150	
olan	TYT	puanı	ile	sınavın	ikinci	oturumundaki	testlerden	alacağı	puanla	hesapla-

nacak	olan	ilgili	bölümün	puan	türünün	en	az	170	olması	gerekmektedir.

 2	yıllık	lisans	programlarına	başvurmak	isteyen	öğrencilerin	TYT	puanı	en	
az	150	olmalıdır.

	 ÖSYM	tercih	kılavuzundan	ilgili	puanlar	göz	önünde	bulundurularak	yapı-
lan	tercihler	sonucunda	kazanıldığı	takdirde	belirtilen	kayıt	tarihlerinde	kayıt	

yaptırabilir.

5 - Çağ Üniversitesi’ne ek kontenjan ile kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM	tarafından	yapılan	ilk	yerleştirme	sonrasında	kontenjanların	dolma-

ması	halinde,	herhangi	bir	üniversiteye	yerleşemeyen	öğrenciler	yayınlana-

cak	kılavuz	doğrultusunda	tercih	yapabilirler.

6 - Kayıt için gerekli belgeler nedir?

•	 Adayın	yks	sonuç	belgesi	(internet	çıktısı),

•	 Adayın	mezun	olduğu	okuldan	aldığı	diplomanın	aslı	ya	da	yeni	tarihli	mezu-

niyet	belgesi,	diplomasını	kaybetmiş	ise	mezun	olduğu	liseden	alacağı	diploma	kayıp	

belgesi,



•	 Nüfus	cüzdanının	aslı	veya	onaylı	örneği,

•	 İkametgah	ile	ilgili	beyan,

•	 Askerlik	çağına	gelmiş	veya	daha	yüksek	yaştaki	erkek	adaylar	için	ilgili	askerlik	şu-

besinden	 alınacak	 “bir	 fakülte	veya	yüksekokula	 kaydolmasında	 askerlikçe	 bir	

sakınca	olmadığına	dair	belge”.(1995-1996	ve	daha	sonraki	doğumlulardan	 is-

tenmeyecektir.),

•	 12	adet	4,5	x	6	cm	boyutunda	fotoğraf.

•	 Öğrenim	ücretinin	ödenmesi	ile	ilgili	belge	ve	peşinatın	yatırıldığını	gösterir	makbuz	

ile	kayda	gelinir.		Kalan	taksitler	için	kredi	kartı	çektirileceğinden	dolayı	kayıt	sırasında	kredi	

kartı	istenilecektir.	Ücretler	ile	ilgili	bilgiyi	mali	işler	biriminden	öğrenebilirsiniz.

•	 Burslu	öğrencilerin	bankaya	yatıracakları	ilk	taksit	miktarları	web	sitemizden	Mali	İş-

ler	Daire	Başkanlığı	sayfasında	gösterilmiştir.

•	 Dikey	geçiş	sınavı	ile	kayıt	yaptıracak	öğrenciler	ön	lisans	diploması	veya	geçici	me-

zuniyet	belgesinin	aslı,	lise	diploma	aslı.

•	 Dikey	geçiş	sınavı	ile	kayıt	yaptıracak	öğrenciler	transkript	ve	ders	içeriklerini	getir-

melidir.



7 - Çağ Üniversitesi ücretleriniz nedir?

	 Ücretlerimiz	her	yıl	web	sayfasında	yayınlanmaktadır.	Peşin	ödeme-
lerde	indirim	yapılmamaktadır.	Eğitim	ücretine	taksitlendirme	yapılabilir.

8 - Eğitim ücreti dışında ödemem gereken bir ücret var mı?

	 Kişisel	harcamalar	öğrenciye	aittir.	(Yemek-içme	vb.)	Kitaplar	öğren-
ciler	tarafından	tedarik	edilir.	

9 - Bursluluk durumu nedir? Burs kesilme koşulu nelerdir?

 Üniversitemiz,	%100	ve	%50,	olmak	üzere	2	farklı	burs	olanağı	sunmak-
tadır.	Burslar,	Öğrenci	Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezi	tarafından	her	
yıl	yapılan	üniversiteye	giriş	sınavı	sonunda,	ÖSYM	kılavuzunda	yer	
alan	burslu	kontenjanlara	ÖSYM	tarafından	yerleştirilen	öğrencilere	
tanınır.	Burs	 süresi	Fakültelerde	Hazırlık	+	4	yıl,	Meslek	Yükseko-
kulunda	ise	2	yıldır.	(MYO’da	sadece	Uygulamalı	İngilizce	ve	Çevir-
menlik	Bölümü’nde	1	yıl	İngilizce	Hazırlık	eğitimi	mevcuttur)



10 - Tercih, kardeş, akraba bursu var mı?

	 Öğrencilerin	puanlarıyla	kazandıkları	burs	dışında	bir	burs	seçeneği	
bulunmamaktadır.	

11- Not ortalamamı yükselterek bursumu yükseltebilir miyim?

Hayır.

12 - Çağ Üniversitesi’nde kaç kulüp var ve isteyen her öğrenci kulüp kurabilir mi?

	 Çağ	Üniversitesi’nde	aktif	olarak	52	öğrenci	kulübü	bulunmaktadır.	Dileyen	öğrenciler	
Öğrenci	Kulüpleri	Yönergesi	doğrultusunda	yeni	kulüp	kurmak	için	başvuruda	bulunabilirler.	

13- Hazırlık Okulu (İngilizce) zorunlu mu?

 Eğitim	dili	%30	İngilizce	olan	Hukuk	Fakültesi	ve	4	yıllık	bölümlerin	tamamının	dili		
%100	 İngilizcedir(Türk	 Dili	 ve	 Edebiyatı	 Bölümü	 hariç)	 ve	 İngilizce	 Hazırlık	
Okulu	zorunludur.	Ancak	muafiyet	sınavında	başarı	gösteren	öğrenciler	birinci	
sınıftan	başlayabilirler.	Meslek	Yüksek	Okulu’na	bağlı	bölümler	ise	(Uygulamalı	
İngilizce	Çevirmenlik	hariç)	İsteğe	bağlı	Hazırlık	okumak	isteyen	öğrenciler	li-
sans	programının	ücreti	ödeyerek,	okuyabilirler.
Ayrıca	Hazırlık	Okulu	tarafından	web	sitesinde	ilan	edilen	uluslararası	dil	sınavlarında	başa-
rılı	olan		ve	bunu	belgeleyen	öğrenciler	de	İngilizce	hazırlık	sınıfından	muaf	tutulurlar.



14 - Hazırlık eğitiminde öğrencilerin sınıfları nasıl belirleniyor?

	 Öğrenciler	Çağ	Üniversitesi’ni	kazanıp	kayıt	yaptırdıktan	sonra,	ilan	edilen	tarihlerde	
seviye	belirleme	sınavına	girer.	İngilizce	seviyelerine	göre	sınıflara	ayrılırlar.

15 - Çağ Üniversitesi’nde derslere devam zorunluluğu var mı?

	 Fakültelerde	ve	MYO’da	%70,	hazırlık	okulunda	%	90	devam	zorunluluğu	vardır.

16 - Ders muafiyetleri nasıl yapılmaktadır?

	 Öğrencilerin	transkripti	fakülte	kurulu	tarafından	incelenir.	Kredisi	ve	içeriği	uygun	
olan	derslerin	muafiyeti	yapılır

17 - Çağ Üniversitesi’ne nasıl ulaşım sağlanır?

 Adana,	Mersin,	Tarsus’tan	ücretsiz	servisler	bulunmaktadır.	Ayrıca	Yenice	Tren	İstas-
yonu’ndan	üniversiteye	ring	servisleri	mevcuttur.		Mersin	Büyükşehir	Belediye	Otobüsleri	
de	kampüse	kadar	yolcu	taşımaktadır.

18 - Çağ Üniversitesi’ne ait yurt var mı?

 Üniversitemize	ait	yurt	bulunmamaktadır.	Öğrencilerimiz	Kredi	ve	Yurtlar	Kurumu	
yurtlarında,	özel	yurtlarda	veya	evlerde	konaklamaktadırlar.	Servislerimiz	Adana,	Mersin	ve	
Tarsus’a	ücretsiz	ulaşım	sağlamaktadır.	Üniversitemiz	Adana,	Tarsus,	Mersin	arasında	bu-
lunmakta	olup;	Adana’ya	25	km,	Tarsus’a	20	km,	Mersine	40	km	uzaklıktadır.

19 - Çağ Üniversitesi’nde ikinci öğretim programı var mı?

	 Çağ	Üniversitesi’nde	ikinci	öğretim	programı	bulunmamaktadır.



20 - Çağ Üniversitesi’nde kariyerim için yol gösterecek, fikirlerimi destekleyip 
geliştirecek bir birim var mı?

	 Kariyer	Geliştirme	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi,	Kuluçka	Merkezi	ve	Öğrenci	De-
kanlığı	her	türlü	fikir	ve	projelerinizi	geliştirmeniz	konusunda	yol	göstererek;	öğrencilerin	
kariyer	yolculuklarında	destek	olmaktadırlar.		

21 - Çağ Üniversitesi’nde yurtdışı eğitim ve işbirliği anlaşmaları var mıdır?

	 Üniversitemizin	5	kıtada	100	üniversite	ve	kuruluşla	işbirliği	bulunmaktadır.	Bu	kap-
samda	öğrencilere	Erasmus	+	Programı	çerçevesinde	yurtdışı	eğitim		imkanı	da	sunulmak-
tadır.

22 - Çift Diploma nedir?

	 Avrupa	Komisyonu	tarafından	verilen	diploma	eki	ile	Çağ	mezunlarının	diplomaları	
Avrupa	ülkelerinde	de	geçerlidir.	

23 - Burslu ve ücretli öğrenciler bir arada mı eğitim görüyor?

	 Çağ	Üniversitesi’nde	karşılıksız	ve	kesintisiz	burs	olanakları	bulunmaktadır.	
Öğrenciler	arasında	burs	oranları	ile	ilgili	bir	ayrım	yapılmaz.

24 - Çağ Üniversitesinde spor imkanlarından nasıl faydalanabilirim?

	 Öğrenciler;	fitness	center,	açık	kapalı	spor	sahaları’ndan	(basketbol,	voleybol,	tenis,	
golf,	futbol,	bocce)	ilgili	birime	kayıt	yaptırarak,	ücretsiz	yararlanabilirler.	Ayrıca	uzman	eğit-
men	tarafından	ücretsiz	tenis	dersleri	de	verilmektedir.



25 - Çağ Üniversitesi Kütüphanesi’nin özellikleri nedir?

	 Üniversitenin	kütüphanesi,		öğretim	ve	araştırma	programlarını	desteklemek,	öğre-
tim	elemanları,	öğrenciler	ve	çalışanların	her	 tür	ve	ortamdaki	bilgi	ve	belge	 ihtiyaçlarını	

karşılamak,	araştırma	için	en	iyi	bilgi	kaynaklarını	toplamak	ve	bunlardan	yarar-
lanmak	için	en	uygun	ortamı	sağlamayı	amaçlamaktadır.	10.000	m	²	alan	üze-
rine	kurulu	ve	6.000	m²	kapalı	alana	sahip	Bilgi	ve	Teknoloji	Merkezi	içerisinde	
bulunan	kütüphane,		giriş,	asma	kat,	üst	kat	ve	teras	katlarıyla	2500	m²	lik	bir	
alana	ve	300	kişilik	oturma	kapasitesine	sahiptir.
Giriş	katında	Grup	Çalışma	odaları,	Bireysel	Çalışma	Alanları	(kareller),	Ödünç	
Verme/Rezerv	Bankosu,	Danışma	(Referans)	Kaynakları,	Güncel	Süreli	Yayınlar	

(Gazete,	Dergi,	Bülten	vs.),	Görsel-işitsel	Materyaller	(Multimedya)	ve	bu	materyalleri	kul-
lanabilecek	45	adet	yeterli	donanıma	sahip	bilgisayarlar	vardır.	Ayrıca	bu	katta	kullanıcıların	
araştırmalarında	kullanabileceği	kütüphane	kaynaklarını,	abone	olunan	e-veritabanlarını	ve	

internet	kaynaklarını	tarayabileceği	5	adet	tarama	terminali	bulunmaktadır.	Yine	kütüpha-
nemizde	daha	özgür	bir	ortamda	araştırma	yapmak	isteyen	kullanıcılarımıza	kütüphane	içe-
risinde	kullanmak	koşuluyla	dizüstü	bilgisayar	da	ödünç	verilmektedir.		
	 Asma	katta,	Genel	Koleksiyon	adı	verilen		Amerikan	Kongre	Kütüphanesi	Sınıflama	
Sistemine	göre	A’dan	Z’ye	raflara	dizilmiş	olan	asıl	kitapların	bulunduğu	kısım	bulunmakta-
dır.	Ayrıca	Kütüphane	Hizmetleri	Ofisi	 (Teknik	Hizmetler,	Kütüphanelerarası	Ödünç	 (ILL-	
interlibrary	loan	vs.),	Özel	Çalışma	Ofisi	ve	Kütüphane	Daire	Başkanlığı’da	bu	katta	bulun-
maktadır.	Üst	katta,	Süreli	Yayınlar	Bölümü	(Üniversite	Dergileri,	eski	yıllara	ait	süreli	yayın	
arşivleri,	Tezler,	Yıllıklar,	Raporlar,	İstatistikler	vs.),	Teras	katta	ise	Serbest	Çalışma	Alanı	bu-
lunmaktadır.
Kütüphane		koleksiyonunda,	40.000	civarında	basılı	kitap,	334.322	bin	civarında	e-kitap,	
650	başlıkta	A’dan	Z’ye	sıralı	basılı	dergi,	50.000	civarında	tam	metin	e-dergi	ve	500	civa-
rında	da	görsel-işitsel	(multimedya)	bilgi	kaynağı	bulunmaktadır.
Görme	engelli	öğrenciler	için	teknolojik	donanımlara	sahip	kütüphane,	hafta	içi	08.30-21.30	
/	cumartesi	günü	09.00-13.00	arasında	hizmet	vermektedir.
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