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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Türkiye’de ilk vakıf destekli devlet üniversitesi modeli ile yükse-
köğretimde fark yaratarak ve uluslararası alanda yeni nesil üniversitelerin öncüsü olarak hedeflerine 
kararlılıkla ilerlemektedir.

AGÜ, tüm bileşenleri ile ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için üstlenmesi gereken sorumluluğu 
almış ve bu amaçla sürece önemli katkılar sunmuştur. 

Üniversitemiz,

•	 İleri düzey bilimsel araştırmalarla yeni teknolojiler üreten ve bu teknolojileri toplumsal ve ekono-
mik faydaya dönüştüren bireyler yetiştirerek ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına,

•	 Küresel zeminde yenilenmeye ihtiyaç duyan yükseköğretim sistemine yeni bir yaklaşım ve tasarım 
geliştirerek yükseköğretimi toplumun ve çağın gereklerini karşılar hale getirmeye,

•	 Uluslararası bilim ve teknoloji çevrelerinde ülkemizin hak ettiği yeri almasına önemli katkılar sun-
maya devam edecektir.

AGÜ’nün bu büyük hedeflere ulaşması, kaliteyi ödünsüz bir şekilde önceleyerek, üniversitenin gelişi-
mini özenli ve sabırlı bir anlayışla yürüterek mümkün olabilecektir. 

İnceleyeceğiniz bu kitap, göreve geldiğimiz 3 Ocak 2013 tarihinden bugüne kadar AGÜ’nün gelişim 
sürecinin somut verilerini ve geleceğe dair plan ve projelerini özetlemektedir.

Üniversitemizin kuruluşunda önemli destekleri olan ve çok kısa bir süre içerisinde elde ettiği başarıla-
ra büyük katkılar sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaş-
kanımız Sayın Abdullah Gül olmak üzere ülkemizin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve yöneti-
cilerine, AGÜ öğretim elemanlarımıza, idari personelimize, sevgili öğrencilerimize, AGÜ Destekleme 
Vakfı’nın değerli üyelerine ve tüm AGÜ dostlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu
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YENİ BİR KURUMSAL 
ÜNİVERSİTE MODELİ
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), vakıf destek-
li bir devlet üniversitesi modeli ile 21 Temmuz 
2010 tarihinde kurulmuştur. İleri düzeyde eğitim 
ve araştırma yapan bir kurum olması hedefle-
nen AGÜ’yü yeni bir model olarak ortaya çıka-
ran en önemli unsurlardan biri AGÜ Destekleme 
Vakfı’dır (AGÜV). AGÜV 13 Temmuz 2011 tarihin-
de, AGÜ’nün uluslararası alanda rekabet edebilen 
bir dünya üniversitesi olmasına destek sağlamak 
amacıyla ülkemizin saygın sanayicileri ve iş insan-

ları tarafından kurulmuş geniş katılımlı bir vakıftır.
Kalkınma hızı ve girişimciliği ile Türkiye’de örnek 
gösterilen Kayseri’yi bilim ve teknoloji alanında 
da öne çıkarması amaçlanmış olan üniversitenin, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 11. Cumhurbaşka-
nı Sayın Abdullah Gül’ün adını taşıması düşünül-
müş ve kendileri de, Türkiye yükseköğretiminde 
fark yaratacak, uluslararası alanda rekabet edebi-
lecek kaliteli ve çağdaş bir üniversite olması şar-
tıyla bu teklifi uygun görmüştür.

Yenilikçi Üniversite 
Tasarım Süreci

600’den fazla konu uzmanı seçkin katılımcıdan 
sağlanan fikirlerle oluşturulmuş bir ortak akıl

AGÜ, 2013 yılından beri dünyada örneğine az rastlanan kapsamlı bir planlama ve tasarım sürecinden 
geçmektedir. Bu süreçte 600’ün üzerinde bilim insanı, iş ve sanayi dünyası, kamu ve sivil toplum ku-
ruluşu temsilcisinin katılımı ile çok sayıda arama konferansı, atölye çalışması ve ortak akıl toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 

Halen devam etmekte olan tasarım çalışmalarının öncelikli amacı; toplumun bilimsel, sosyal, kültürel, 
ekonomik ve teknolojik ihtiyaçlarını dikkate alarak AGÜ’nün örnek yeni nesil bir üniversite modeli 
olarak geliştirilmesidir. AGÜ, Kalkınma Bakanlığı tarafından da yeni nesil üniversite modeli geliştirmek 
üzere desteklenen bir AR-GE projesidir. Bu proje, yüksek öğretim alanında dünyada yeni bir model 
olan topluma hizmet odaklı bir üniversite sisteminin yeni süreç, kurum, yöntem, yapı ve mekanizma-
larıyla birlikte tasarlanmasını hedeflemektedir.
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27 Şubat 
2013

21 Şubat 
2015

14 Ocak
2016

15 Nisan 
2013

21 Mart
2015

31 Mayıs 
2016

3 Ekim 
2016

15 Mayıs
2013

6-7 Haziran
2013

12 Nisan 
2013

13-15 Mart 
2015

6 Nisan
2016

30 Nisan 
2013

28 Ağustos 
2016

9 Kasım
2016

1-2 Haziran
2013

18 Haziran
2013

2013

2014

2015

2016

Ön 
Görüşmeler

İstanbul

Elektrik-Elektronik 
Müh.Arama 
Konferansı

Stratejik Planlama
Çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı
Sunuş Ankara

Bilgisayar Müh.
Arama Konferans

3. Nesil Üniversite
Projesi Toplantısı

Toplumsal Katkı 
Atölyesi

Kayseri Kimliği 
Araştırmaları

AK Netleştirme
Toplantıları Kayseri

Kick off 
Kayseri

2050 Yılında
Kayseri

Yükseköğretimde Sosyo-
Teknik ÜniversiteTasarımı

Kayseri Kimliği 
Araştırmaları

Yönetim Bilimleri & İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi

Arama Konferansı

AGÜ LABS Tasarım
Atölyesi

Müfredat Tasarım
Atölyesi

3 Temmuz
2013

14-15 
Temmuz

2013

26-27 
Temmuz

2013

11 Temmuz
2013

16-17 
Temmuz

 2013

AK Netleştirme
Toplantıları 

Kayseri

Müfredat Tasarımı
Toplantıları

Mühendislik Fakültesi
Çalıştayı Kayseri

Kampüs Tasarım
Çalıştayı İstanbul

Gençlik Merkezleri
Çalıştayı Paris

2 Şubat
2014

22 Mayıs
2014

15 Aralık
2014

1-2 Mart 
2014

27 Eylül
2014

8 Mart
2015

AGÜ LABS 
Çalıştayı

3. Nesil Üniversite
Tasarımı

Makine Mühendisliği
Arama Konferansı

Birlikte Yaşam 
Çalıştayı

Endüstri Mühendisliği
Arama Konferansı

İnşaat Mühendisliği
Arama Konferansı

Arama
Konferansı Ankara

Öğrenme Deneyimi
Çalıştayı

AK Netleştirme
Toplantıları Kayseri

28
Eylül
2013

13-15 Kasım
 2015

50’nin üzerinde Arama Konferansı, Tasarım Atölye ve Netleştirme Toplantıları 
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Yeni Nesil 
Üniversitelerin 
Öncüsü Olmak

Farklılıklarımız 
Zenginliğimizdir

Sürdürülebilir ve 
Akıllı Kent: Kayseri

31 Mayıs-
2 Haziran 2013 

“AGÜ’nün Vizyon ve 
Stratejisi Arama 

Çalıştayı”
1-2 Mart 2014 

Tarihleri Arasında 
“Birlikte Yaşam 

Çalıştayı”

AGU LABS 
Çalıştayı

“Kayseri 2050 
Çalıştayı”

Eğitim, Araştırma ve 
Toplumsal Katkı Alanlarını 
Harmanlayacak Yeni Nesil 

Bir Platform
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YENİ BİR BAKIŞ
ÜNİVERSİTE KAVRAMINA
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YENİ BİR MODEL: AGÜ
GLOBAL ÖLÇEKTE SORUNLAR YAŞAYAN,  TOPLUMDAN UZAKLAŞARAK ETKİNLİĞİNİ 
YİTİREN ÜNİVERSİTE SİSTEMİNE

Günümüzde toplumun her alanında yaşanan değişimler, geleneksel üniversite modellerinin yetersiz 
kalmasına yol açmıştır. Üniversitelerin eğitim ve araştırma fonksiyonları birbirlerinden ayrışmış durum-
dadır. Üniversite sisteminin toplumla etkileşimini sağlayan unsurları işlevlerini yerine getirememekte, 
üniversiteleri toplumların ihtiyaçlarına karşılık veremeyen yabancılaşmış kurumlara dönüştürmektedir. 
AGÜ tüm dünyada üniversitelerin yaşadığı bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla YENİ NESİL ÜNİ-
VERSİTE modelini geliştiren, ÖNCÜ ve ÖRNEK bir kurumdur.  

AGÜ: Topluma ve Bilime Katkı Odaklı Üniversite 
AGÜ’nün öncüsü olduğu yeni nesil üniversite 
modelinde toplumla iç içe, bütünleşik faaliyet 
gösteren ve topluma katkı hedefini önceleyen 
bir anlayış vardır. AGÜ bu amaçla, üniversitelerin 
temel fonksiyonlarından olan bilgi üretme ve bil-
giyi yayma  faaliyetlerinde toplumun ihtiyaçlarını 
mutlaka göz önüne alan, topluma olumlu katkı 
yapmayı ve küresel sorunlara çözüm üreten bir 
yaklaşımı benimser.  AGÜ’de esas olan, bilgiyi 
toplumsal değere dönüştürmektir. 

AGÜ’de gerçekleştirilen faaliyetler topluma etkisi 
açısından kurgulanır ve değerlendirilir. Her faali-
yetin kısa, orta ve uzun dönemde topluma ve bi-
lime anlamlı katkı yapması en önemli hedeftir. Bu 
anlamda AGÜ geleneksel üniversite anlayışından 
uzaklaşarak toplum ortaklarıyla (iş ve sanayi dün-
yası, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, yerel 
yönetimler) birlikte ve işbirliği içinde karar alır ve 
faaliyetlerini yürütür.

AGÜ, yenilikçi eğitim yaklaşımı ve bilimsel bilgi üretim süreçleri ile 
toplumsal katkıyı odağına yerleştirmiş, dünya çapında saygınlığı hedef-
leyen yeni nesil bir araştırma üniversitesidir
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AGÜ: Eğitim, Araştırma ve Topluma 
Katkı Alanlarını Harmanlayan Üniversite

AGÜ’nün en önemli farkı eğitim, araştırma ve 
toplumla etkileşimi bütünleştirerek bu faaliyetler 
arasında sinerjiler yaratmasıdır. AGÜ’de eğitim, 
araştırma ve topluma katkı faaliyetleri birbirini 
destekleyecek ve besleyecek şekilde bütünleşik 
olarak ve kalite odaklı bir anlayışla yürütülür. Bu 
faaliyetler birbirleriyle çarpan etkisi yaratacak şe-
kilde harmanlanmaktadır.

AGÜ akademik çalışmalarında yeni teknolojiler, 
yeni ürünler, yeni iş modelleri geliştirilmesini, kü-
resel ve yerel sorunlara çözüm sunulmasını ve 
sosyal fayda üretilmesini kararlılıkla destekler. 

Bu bütünleşik süreçlerin tamamı eğitim ile iç içe 
örülerek tasarlanır ve öğrencilerin bu süreçlerin 
önemli birer paydaşı olması sağlanır.

Kalkınma Bakanlığımız tarafından da destekle-
nen bu bütünleşik yaklaşım, “Yükseköğretimde 
Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve 
Süreç Tasarımı Projesi” olarak geliştirilmeye baş-
lanmıştır. İlk uygulamaların hayata geçirilmesi de 
dahil olmak üzere AGÜ’nün ‘yeni nesil üniversite’ 
olabilmesi için ihtiyaç hissettiği sistematiği orta-
ya koyacak bu proje çıktıları, örnek uygulamalarla 
gündelik hayatın içinde yerini almaktadır. 

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasına Göre Devlet 
Üniversiteleri Arasında İlk 2’de

Türkiye’de Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Son 
10 Yılda Kurulan Devlet Üniversiteleri Arasında 2. Sırada

Üniversite Yerleştirme 
Sonuçlarına Göre Birçok 
Programıyla İlk 10’da

Öğretim Üyesi Başına 
Yılda 1.53 Bilimsel Makale ve

34 Atıf ile Türkiye’de İlk Sırada
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AGÜ: Yenilikçi, Girişimci ve 
Katılımcı Üniversite 

AGÜ: Yükseköğretimde Kaliteyi 
Önceleyen Üniversite

AGÜ, yenilikçi ve girişimci bir anlayışa ve kültüre 
sahiptir.  Akademik kurumların toplumla bütünle-
şik olması ve faaliyetlerinde toplumsal ve ekono-
mik değer üretmesi gerektiği düşüncesiyle, yeni 
üniversite modelinin kurgulanması sürecinde ön-
cülük etmek AGÜ’nün yüklendiği önemli görev-
lerden biridir.  AGÜ bu hedeflerine ulaşmak için 
yenilikçi bir kültür geliştirmeye ve gerek iç gerek-
se dış paydaşlarıyla işbirliği içinde faaliyet gös-
termeye önem verir.

AGÜ kültüründe kalite kavramı merkezi ve bütün-
cül niteliktedir. Yükseköğretim  Kurulu’nun önce-
likli politikaları ile de uyumlu olarak, AGÜ kalitenin 
çok önemli olduğunun bilincinde olan ve kaliteyi 
her faaliyetinin merkezine koyan bir anlayışa sa-
hiptir. AGÜ anlayışında kaliteli bir üniversite bü-
tün unsurlarıyla yüksek standartları tutturan bir 
yapıda olmalıdır.  

AGÜ’nün kaliteli üniversite anlayışında kaliteli öğ-
renci, kaliteli akademik kadro ve kaliteli idari kad-
ro birlikteliği esastır. Başarılı öğrencileri yetkin 
akademik ve idari kadrolarla bir araya getirmek, 
AGÜ’nün en önemli hedeflerinden biridir. 

İnsan kaynaklarında kaliteyi ve çeşitliliği garanti 
altına almak için öğrencilerin ve akademik per-
sonelin kayda değer bir oranının dünyanın farklı 
bölgelerinden olmasına özen gösterilir.

AGÜ’nün hedeflerini gerçekleştirme sürecinde 
güvendiği en önemli yetkinlikleri (1) nitelikli insan 
gücü, (2) yenilikçi vizyonu ve bu vizyonun değer-
lerini içselleştirmiş AGÜ bileşenlerinin (öğrenciler, 
akademik ve idari personel, AGÜ dostları) pay-
laştığı AGÜ kültürü ve (3) yerel yönetimler, kamu 
yöneticileri, iş ve sanayi dünyası ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcileriyle kurduğu güçlü bağlar ve 
işbirlikleridir.

Öğretim Üyelerinin Tamamı Yurtdışı Tecrübesine Sahip

YÖK Verilerine Göre 2015 Yılı Akademik Teşvik 
Sıralamasında 1. Sırada

Sümer Kampüsü’ne Singapur’da Düzenlenen Uluslararası 
Dünya Mimarlık Festivali’nde “Dünya Birinciliği” Ödülü

Son 10 Yılda Kurulan 
Üniversiteler Arasında 
ÖSYM Verilerine Göre 
En Başarılı Üniversite 
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AGÜ’nün kaliteli üniversite anlayışında kaliteli 
mekanlar ve kaliteli süreçler de yer almaktadır. 
Eğitim, araştırma, toplumla etkileşim, kültür ve 
sanat içerikli faaliyetleri için kullandığı bütün me-
kanlarının uluslararası standartlarda, insan odaklı 
ve estetik nitelikte olmasını sağlar. AGÜ kampüs-
lerinde günlük hayattan yönetsel ve eğitsel faali-
yetlere kadar bütün süreçler özenle tasarlanır ve 
uygulanır.

AGÜ’nün kalite anlayışında en önemli unsur aka-
demik ve idari personelin atanma ve yükseltilme 
süreçlerinde yansız, liyakat ve performans temel-
li sistemlerin uygulanmasıdır. Bu amaçla AGÜ’de, 
yönetimde nesnellik ve şeffaflık ilkelerinden ha-
reketle kapsamlı atama-yükseltme yönergeleri 
geliştirilmiştir ve uygulanmaktadır.
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KAMPÜSLER



Sümer Kampüsü

KAMPÜSLER

Sümer Kampüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve en büyük sanayi tesislerinden biri olan Kayseri Sümer-
bank Bez Fabrikası’nın eğitim kampüsüne dönüşüm projesidir.

Kayseri’de 1935 yılında üretime başlayan tesis, ekonomik, sosyal ve kültürel rolü kadar özgün mimari 
yapısı ile de önemli bir kültür varlığıdır.

Fabrikanın eski tesisleri aslına uygun restore edilerek fakülte binaları, öğrenci yurtları, müze, kafeterya, 
derslikler, sergi alanları, konferans salonu, ofisler, laboratuvarlar ve misafirhane gibi mekanlara dönüş-
türülmüştür. 

AGÜ, biri kent merkezinde (Sümer Kampüsü) diğeri ise kentin yeni gelişen bölgesinde (Mimar Sinan 
Kampüsü) olmak üzere iki ayrı kampüse sahiptir.

AGÜ Sümer Kampüsü, Türkiye’nin en büyük 
endüstriyel miras dönüşüm projesidir
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2013 2016

2013 2016
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Sümer Kampüsü, çevresi ve şehirde yaşayanlarla bütünleşeceği bir buluşma noktası olarak yapılan-
maktadır. Bu amaçla iki ayrı müzeyi bünyesinde barındırmaktadır.

Sümer Kampüsü Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. 

Müzeler

Cumhurbaşkanlığı Müzesi

Sümerbank Bez Fabrikası döneminde Makine Enerji Servisi olarak kullanılan ve halen içinde o dö-
neme ait birçok makinenin muhafaza edildiği yapının, Sanayi Müzesi’ne dönüştürülme çalışmaları 
devam etmektedir.

Sanayi Müzesi
2013 2016
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Fabrika döneminde çalışanların konser, tiyatro 
gibi kültür ve sanat etkinliklerini sahneledikleri 
Deneme Sahnesi ile giriş yapılarındaki sergi alan-
larının restorasyon çalışmaları ise devam etmek-
tedir.

Deneme 
Sahnesi-Sergi 
Alanları

Çeşitli türlerde 1000’e yakın koruma altına alınmış tescilli ağaca sahip olan kampüs, ’Yeşil Kam-
püs’ özelliği ile de dikkat çekmektedir.

Yeşil Kampüs
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Türkiye’de benzeri olmayan, sıra dışı bir mi-
mari tasarımla inşa edilen ve enerji tasar-
rufuna öncelik verilen akıllı merkez binası, 
yağmur suları gibi atık suların geri dönüşüm 
ile yeniden kullanılmasını sağlayacak sis-
temlerden, ısı tasarrufu sistemlerine kadar 
bir çok özellik taşımaktadır.

Akıllı Kampüs Binaları

Adını Kayseri’nin Ağırnas Köyü’nde doğan Mimar Sinan’dan alan kampüsün yapımı devam etmektedir. 
Yakın bir gelecekte hizmete girmesi planlanan kampüs, üniversitenin iş ve sanayi dünyası ile iç içe olmasını 
sağlamak amacıyla, özellikle Organize Sanayi Bölgesi yakınında, kentin yanıbaşında kendi vadisine sahip 
özel bir arazide inşa edilmektedir. 

Toplam 185.000 metrekaresi kapalı olmak üzere, 3.600.000 metrekarelik bir alana kurulmakta olan Mimar 
Sinan Kampüsü, 40.000 metrekareye yaklaşan bir gölün üzerinde yer alan ve suyun iki ucunu birbirine 
bağlayan köprü bina ikonik yapısı ile kampüs vadisine hâkim, modern bir vizyon sunmaktadır. 

Mimar Sinan Kampüsü

Kampüs binalarına 2015 yılında, Amerika 
Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından 
LEED Silver sertifikası
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Yeşil alanları, mimarisi, özgün tasarımı, modern ve insan odaklı mekanları ile öne çıkan her iki kampüs de 
ulusal ve uluslararası ödüller almıştır:

Hürriyet Emlak, Capital ve Ekonomist Dergileri tarafından “Türkiye’nin En Başarılı Emlak Yatırımları 
Eğitim kategorisinde “Birincilik” ödülü, Mimari Dönüşüm kategorisinde de “İkincilik” ödülü
Mimarlar Odası tarafından, Ulusal Mimarlık Ödülleri, Türkiye’nin En İyi Yapıları Ödülü’nü almıştır.

Kampüs Ödülleri

Sümer 
Kampüsü

Mimar Sinan 
Kampüsü

Singapur’da düzenlenen 
Uluslararası Dünya Mimarlık Festivali’nde 
“Dünya Birinciliği” ödülü

Mimarlar Odası tarafından, Ulusal Mi-
marlık Ödülleri, Türkiye’nin En İyi Pro-
jeleri Ödülü’nü almış, aynı zamanda 
Singapur’da düzenlenen Uluslararası 
Dünya Mimarlık Festivali’nde “Finalist” 
olmuştur.

Her Mevsim Yeşil 
Kampüs-Mimar 
Sinan Kampüsü
Mimarisi ile dikkat çeken kampüs ye-
şil bitki örtüsü ile de öne çıkmaktadır. 
Kampüs, her mevsim yeşil olma özelli-
ği taşıyan 19 çeşit bitki örtüsü ile ağaç-
landırılmaktadır.
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AGÜ Kütüphaneleri
20 bin basılı eser
3.5 milyon e-kitap
26 farklı mobil uygulama
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20 bin basılı eser
3.5 milyon e-kitap
26 farklı mobil uygulama

Bilgi Parmaklarınızın Ucunda
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DIŞ VAZİFE EVLERİ
2013
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ÖĞRENCİ KÖYÜ
2016
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EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA

AGÜ’DE 



AGÜ’nün Özgün 
Eğİtİm Modelİ

AGÜ Dil Okulu, Türkiye’deki üniversitelerin dil okulu programları içinde özgün bir yere sahip olan, çağ-
daş ve etkin bir programdır. Öğrenciler, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ayrı ayrı ka-
zanırlar. Bir ay süreyle ABD’ye gönderilirler ve uluslararası deneyim kazanırlar. Okutmanlarının %60’ı 
anadili İngilizce olan ülkelerden gelmektedir. Dersler, 15 kişilik sınıflarda ileri eğitim teknolojileri kulla-
nılarak öğrencilerin aktif katılımı ile yürütülür.

AGÜ’de alışılagelen öğretim modellerindeki gibi öğrenme süreci doğrudan bilgi aktarımı yoluyla ger-
çekleşmez. İşbirliği içinde, birlikte-öğrenme kuramlarının işe koşulduğu aktif öğrenme yoluyla gerçek-
leştirilmektedir. Öğrencilerde öğrenme sorumluluğunun oluşturulduğu açık öğrenme ortamları sa-
yesinde yaparak-yaşayarak öğrenme ilkeleri doğrultusunda, gelecekte etkin bir şekilde kullanabilme 
becerileri geliştirilmektedir. Bu kapsamda, sınıflarının fiziksel ortamlarının, aktif öğrenmeyi destekle-
yecek şekilde teknolojik olarak tasarlanması ve donatılması sağlanır.

Üniversitede yenilikçi ve öğrenen odaklı bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Beceri Odaklı Dil Okulu Modeli

Öğrenen Odaklı Eğitim Modeli

ABD’de
dil eğitimi
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Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen “Yükseköğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Mo-
deli Sistem ve Süreç Tasarımı” başlıklı proje kapsamında örnek olarak tasarlanan “AGÜ Ways” dersi, 
klasik ders işleyiş biçiminden farklı olarak eş zamanlı takım çalışmalarına imkân tanıyan, öğrencilerin 
birbirleri ile etkileşimini tetikleyen, gündemdeki küresel meselelerin analiz ve çözümüne yönelik bilgi 
üretim ve paylaşımını gerçekleştirdikleri ortamdır. Çekirdek müfredat içerisinde yer alan “AGÜ Ways” 
dersinde sürdürülebilirlik, inovasyon, enerji, kalkınma, yoksulluk, barış, demokrasi, göç gibi küresel 
meseleler öğrenciler tarafından ele alınarak tartışılmaktadır. Ders akışında öğretme-öğrenme hiyerar-
şisinin ortadan kalkması ve dersin akademisyen ve asistanları da dahil herkesin herkesten öğrenebil-
mesi sağlanmaktadır.

Yeni Öğrenen ve Öğreten Rolleri

      AGÜ öğrencileri:

•	 Derslerde, gerçek yaşamla ilişkilendirdikleri bir probleme ilişkin grup projelerinde çalışırlar ve dersi 
veren disiplinlerarası öğretim üyesi takımlarından danışmanlık alırlar,

•	 AGÜ öğrencileri küresel sorunlar odaklı çekirdek müfredat kapsamında; meslekleri keşfetme, ino-
vasyon ve girişimcilik, dünyada nüfus ve göç, dünyada sağlık ve gıda, sürdürülebilirlik ve kentleş-
me, barış ve demokrasi gibi dersler almaktadır,

•	 Bazı dersleri kampüs dışında gerçek iş yaşamı ortamlarında gerçekleştirmektedir.

      Bu yaklaşımı benimseyen ve uygulayan 

      AGÜ öğretim üyeleri:

•	 Öğrencilerin öğrenmenin kendi temel sorumluluğu olduğunu anlamalarını ve benimsemelerini 
sağlar,

•	 Öğrencilerin gerek sınıf ortamı içinde gerekse dışında birbirlerinden öğrenmesine önem verir,
•	 Öğrencinin kendi öğrenmesini takip etme ve değerlendirme becerisi kazanmasını destekler,
•	 Öğrencilerin öğrenme düzeyleri ile ilgili zamanında geribildirim alır,
•	 Öğrencilerin bireysel öğrenme stilleri ve öğrenme ihtiyaçlarını göz önüne alır,
•	 Tartışma, problem çözme, grupla işbirliği içinde öğrenme, topluma hizmet ederek öğrenme gibi 

yöntemlerle, öğrencinin çözümleyen, anlamlandıran, değerlendiren ve öğrendikleri üzerinde düşü-
nen katılımcı bir öğrenen konumuna gelmesine olanak tanır,

•	 Öğrenciyi iş yaşamına ve kişisel yaşama daha etkin olarak hazırlar,
•	 Öğretim üyesi rolünü dönüştürür, öğrencinin öğrenmesini geliştirici, zenginleştirici ve yol gösterici 

rehber olarak tanımlar.

Derslerin klasik ders anlatımı dışındaki yöntemlerle yürütüldüğü “Lecture-Free Week” uygulaması 
Türkiye’de ilk defa AGÜ’nün tüm programlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

AGÜWays 1 Ders, 3 Saat, 4 Akademisyen ve 4 Asistan

30



İş Yaşamı Deneyimi Programı
AGÜ öğrencilerinin mezun olmadan önce iş deneyimi kazanmalarını ve öğrencilerin yurtdışı iş yaşamı 
deneyimlerinde Avrupa ve Amerika’daki kurumların yanı sıra, Uzak Doğu ülkelerinde (Japonya, Çin, 
Hong Kong, Singapur, Kore vb.) çalışmalarını sağlar.

Abdullah Gül Üniversitesi Yapı Kulübü Öğrencilerinin 
TAV İnşaat’ın  Dubai ve Abu Dabi ‘deki Şantiyelerine Teknik Gezisi (2016)
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Küresel sorunları 
merkezine alan 
öğrenen odaklı 
eğitim modeli

Yurt dışında
staj imkanları

Maksimum

20 kişilik
sınıflar

% 100 
öğretim yapan

4 devlet
üniversitesinden biri

İngilizce 

Beceri odaklı 
dil eğitimi veren 
öncü üniversitelerden biri
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Araştırma
Küresel Sorunlara Odaklı 
Bir Araştırma Üniversitesi
AGÜ, yeni nesil araştırma vizyonu ile küresel sorunlara çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olarak, 
kurduğu nitelikli işbirlikleriyle bilgiyi değere dönüştüren, Türkiye’nin en yenilikçi ve girişimci üniversi-
telerindendir.

Eğitim ile araştırma çalışmalarını harmanlayan AGÜ’de araştırma programlarının temel amacı, tümü 
yurtdışı deneyime sahip alanında önde gelen öğretim üyeleri ile birlikte bilimsel literatüre özgün kat-
kılarda bulunmak, toplumun ekonomik, teknolojik ve sosyal alanlardaki gelişimini desteklemektir.
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Bilgiyi değere dönüştürme ve topluma fayda sağlama yaklaşımından yola çıkan akademik persone-
limiz, disiplinlerarası araştırma projelerinde farklı küresel sorumluluk alanlarında kuramsal ve uygula-
malı çalışmalara odaklanmıştır.

AGÜ, temel bilimlerde ve ileri düzey Ar-Ge projelerinde kullanılmak üzere biyomühendislik, kanser 
genetiği, insan genetik hastalıkları, doku mühendisliği, nanoteknoloji, ileri malzemeler, optik, fotonik, 
telekomünikasyon, yüksek başarımlı hesaplama, biyomedikal, yapı mimarisi, inşaat, makine mühen-
disliği gibi alanlarda dünya standartlarında araştırma altyapısı ve laboratuvarlara sahiptir.

AGÜ’nün bilimsel çıktılarının temelini proje odaklı ve üniversite dışından fonlanan Ar-Ge çalışmaları 
oluşturmaktadır. Bu projeler başta TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Dünya Bankası olmak üzere çeşitli sanayi 
ve kamu kuruluşları ile uluslararası organizasyonlar tarafından desteklenmektedir.

AGÜ’nün en öne çıkan özelliklerinden biri de araştırmaya ve ülkemizin bilim insanı kaynağına verdiği 
önemdir. Bu amaçla, AGÜ en güncel konularda yürüttüğü lisansüstü programları ile ülkemizin nitelikli 
insan gücü yetiştirmesine olanak tanır. AGÜ, lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra lisans öğrencilerine de 
öğretim üyelerinin liderliğinde bilimsel araştırma yapma olanağı sunmaktadır. Bu sayede AGÜ öğren-
cileri, henüz lisans eğitimine devam ederken ders projeleri ötesinde yürüyen bilimsel projelerde de 
yer almakta ve eşsiz akademik tecrübeler kazanmaktadır.

Disiplinlerarası Bir Yaklaşım ile Çözüm Üreten 
Bir Üniversite

Eğitim ile Bütünleşik Nitelikli Bilimsel 
Araştırmanın Adresi
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AGÜ, bilginin değere dönüştürülmesi için Ar-Ge odaklı üniversite-sanayi işbirliğine öncelik verir. 
AGÜ’nün tüm öğrencileri Türkiye’nin en seçkin şirketlerinde ve farklı sektörlerde disiplinlerarası ekip-
ler halinde proje tabanlı gerçek hayat deneyimi kazanmakta ve şirketlerin ürün ve süreç tasarımları-
na katkıda bulunmaktadır. 

AGÜ’de yürütülen bilimsel çalışmaların mutlak surette toplum yararına dönüşmesi önceliktir. Ar-Ge 
projelerinin çıktılarının ticarileştirilebilmesi için öğretim üyelerine ve öğrencilerine fikri haklar, pa-
tentleme, lisanslama ve şirket kurma gibi konularda bilgi ve yönlendirme sağlanmaktadır. Bu kap-
samda AGÜ, öğretim üyelerinin Teknopark’ta şirket kurmasını destekler ve öncelikler.  

Bu kapsamda AGÜ öğretim üyeleri tarafından toplam 7 ve AGÜ yüksek lisans öğrencileri tarafından 
2 adet başlangıç aşaması firması teknokent bünyesinde kurulmuştur. AGÜ’lü araştırmacıların içinde 
buluş sahibi ya da başvuru sahibi olarak yer aldığı 3 ulusal ve 15 uluslararası patent başvurusu bulun-
maktadır. AGÜ’lü araştırmacıların sanayi ile işbirliği yapmasını sağlamak ve sanayicilerin ihtiyaçlarını 
belirlemek düşüncesiyle Kayseri’de ve Türkiye’nin genelinde 100’den fazla firma ile iletişime geçilmiş 
ve ortak projeler yürütmek için çalışmalar başlatılmıştır. 

Araştırmanın Toplum Yararına Dönüştüğü 
Bir Üniversite
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Odak araştırma konularımızdan bazıları:

•	 Enerji, nanoteknoloji, fotonik, biyomedikal, bilgi ve iletişim teknolojileri
•	 Kanser tedavileri, genetik hastalıklar, ilaç hedefleme, doku mühendisliği
•	 Mimari tasarım, belgeleme, koruma ve yeniden işlevlendirme, kent politikaları ve yönetimi
•	 Girişimcilik ve yenilikçilik, finans, kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme, hizmetlerin yönetimi
•	 Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları, göç araştırmaları, Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Uzak Doğu 

çalışmaları 

Tersine beyin göçünde öncü üniversite: AGÜ

•	 AGÜ TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programında en çok tercih edilen ilk 5 Üniversiteden biri 
olmuştur.

•	 AGÜ, tersine ve direk beyin göçü ile 2013-2016 yılları arası 30’dan fazla ülkeden (ABD, Japonya, 
Kore, Lübnan, Singapur, Fransa, İtalya vb.) çok sayıda nitelikli bilim insanını ülkemize kazandır-
mıştır.

AGÜ, öğretim üyelerinin 2013-2016 yılları arası aldığı bazı ödüller:

•	 Dünya Ekonomik Forumu, Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü
•	 Uluslararası Genç Liderler ve Girişimler Derneği, Bilimsel Önderlik Alanında Türkiye’nin En Başarılı 

İnsanı Ödülü
•	 Türkiye Bilimler Akademisi, Yılın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü
•	 Bilim Kahramanları Derneği, Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü
•	 Deneysel Hematoloji Derneği, Yılın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü
•	 Bilim Akademisi Derneği, Yılın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü
•	 Eczacıbaşı Holding, Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü
•	 Güven Hastanesi, Bilimsel Araştırma Proje Destek Ödülü
•	 FABED, Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü
•	 ODTÜ, Yılın Doktora Tezi Ödülü
•	 Dünya Bilimler Akademisi, Genç Üyelik Onuru
•	 Amerikan Bilim İlerletilmesi Programı, Bilim ve Diplomasi Programı Üyeliği
•	 TÜBİTAK, Teşvik Ödülü
•	 Sedat Simavi, Fen Bilimleri Ödülü
•	 Loreal, Bilim Kadını Ödülü
•	 Küresel Genç Akademi, Üyelik Onuru

AGÜ, Ulusal ve Küresel Sorunlara Çözüm Üretir
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AGÜ, farklı kurum ve kuruluşlardan proje desteği alır

•	 Avrupa Birliği
•	 Dünya Bankası
•	 TÜBİTAK
•	 Eczacıbaşı Holding A.Ş.
•	 Özel Ankara Güven Hastanesi
•	 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş 
•	 Arçelik A.Ş.
•	 Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. 
•	 Türk Silahlı Kuvvetleri
•	 Milli Savunma Bakanlığı
•	 Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.
•	 Alcatel-Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.
•	 TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş.

2013-2016 yılları arası Üniversite-Sanayi ortaklı projelerimizden bazıları:

•	 Kablosuz Algılayıcılar ile Binalarda ve Köprülerde Hasar Tespiti 
 Destekleyen Kuruluşlar: Turkcell ve TÜBİTAK
•	 Plazma Teknolojileri-İtki Motorları 
 Destekleyen Kuruluşlar: TSK, MSB ve Roketsan
•	 LCD Ekranlarda Renk Zenginleştirme
 Destekleyen Kuruluşlar: Arçelik ve TÜBİTAK
•	 5. Nesil (5G) Kablosuz Haberleşme
 Destekleyen Kuruluşlar: Avea ve Avrupa Birliği
•	 Elektrik Kaçaklarının Tespiti 
 Destekleyen Kuruluşlar: Alcatel-Lucent ve TÜBİTAK
•	 Internet Ağlarında Dijital Saldırı Tespiti
 Destekleyen Kuruluşlar: TurkNet ve TÜBİTAK

AGÜ, Üniversite-Sanayi İşbirliğine Önem Verir
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ÖZGÜN KURUMLARI
AGÜ’NÜN 
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Tanıtım 
Gönüllülerİ
İlk öğrencilerini 2013-2014 akademik yılında alan AGÜ, LYS tercihlerine göre mevcut programlarının 
pek çoğu ile devlet üniversiteleri arasında ilk 5 sıralamada oldukça başarılı bir yer edinmiştir. 

Bölüm Türkiye Sıralaması

Bilgisayar Müh. 5

Elektrik-Elektronik Müh. 5

Mimarlık 5

İnşaat Müh. 7

Makine Müh. 8

Endüstri Müh. 11

Moleküler Biyoloji ve Genetik 5

İşletme 6

AGÜ, Vakıf Üniversitesi İmkanlarının 
Ötesinde Fırsatlar Sunan Bir Devlet Üniversitesi

73 farklı ilden gelen öğrencisi ile bir 
Türkiye üniversitesi

*2017 LYS sonuçlarına göre

ÖĞRENCİLERİN:

%72’SINE yasam bursu

ilk 1000’den gelenlerine ABD’de yüksek lisans ve doktora bursu Tümüne dizüstü bilgisayar verilmiStir

%59’una ABD’de ücretsiz dil eGitimi-. . . .

%60’inA ücretsiz yurt imkanı. .
..

.

ilk 10’da
göre birçok programıyla

2’inci
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AGÜ TANITIM gÖNÜLLÜLERİ
•	 Aday Öğrenci İletişim Koordinatörlüğü her yıl tüm Türkiye’de 25.000’in üzerinde 

başarılı aday öğrenci ile birebir iletişime geçiyor.
•	 AGÜ, her yıl 25 ‘in üzerinde eğitim fuarına katılım sağlıyor.
•	 AGÜ, her yıl 20’yi aşkın ilde 100’ün üzerinde başarılı okulu ziyaret ediyor.
•	 90’ı aşkın gönüllü AGÜ öğrencisi, üniversitemizi aday öğrencilere anlatıyor. 
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AGÜ’nün öncelikli hedeflerinden biri, öğrencilerini mesleki uzmanlıklarının yanı sıra sosyal, duygusal, 
kültürel ve entellektüel gelişimlerini tamamlamış, iş ve sanayi dünyasının beklentilerini karşılayacak 
yetkinliklere sahip dünya vatandaşı standartlarında bireyler olarak yetiştirmektir. AGÜ Öğrenci Faali-
yetleri Koordinatörlüğü bu bakış açısıyla, üniversite yaşamları boyunca öğrencilerin kişisel gelişimle-
rine destek olacak farklı hizmetleri bütünleşik bir yapıda yürütebilmek amacıyla kurulmuştur.

Ülkemizde ve dünyadaki pek çok yüksek öğretim kurumunda ayrı birimler olarak var olan geleneksel 
öğrenci işleri (ders kayıtları, not dökümleri vb.), öğrenci konseyi, öğrenci kulüpleri, psikolojik danış-
ma ve rehberlik, kariyer ofisi ve öğrenci barınma hizmetleri, AGÜ’de bütünsel bir yaklaşımla Öğrenci 
Faaliyetleri Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Bunlara ek olarak, öğrencilerin üniversite 
yaşamına uyumlarını sağlamak amacıyla, akran rehberliği programı, kariyer ofisi, topluma hizmet ve 
gönüllülük esaslı deneyimsel öğrenme programları ve kredili kişisel gelişim dersleri sunulmaktadır.

AGÜ Öğrenci Faaliyetleri 
Koordinatörlüğü

Akran Rehberliği 
Programı

Öğrencilerin akademik gelişimi kadar sosyal, 
kültürel ve entellektüel gelişimini de dikkate 
alan bir bakış açısı

Topluma Hizmet ve Gönüllülük Esaslı 
Deneyimsel Öğrenme Programları

Kariyer
Ofisi
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Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü, Türkiye’de ilk kez bir ‘Akademik Olmayan Transkript’ ge-
liştirmiştir. Bu transkript, öğrencinin yüksek öğrenim sürecinde geliştirdiği temel yetkinlikleri 
hangi etkinliklere katılarak kazandığını gösteren özgün bir belgedir. Böylece, akademik dersler 
kapsamında olduğu kadar, ders dışı sosyal, kültürel, sportif etkinliklerde, gönüllü çalışmalarda 
ve uluslararası projelerde aktif rol alarak yetkinliklerini geliştiren AGÜ öğrencileri, iş başvurula-
rında kullanabilecekleri değerli bir belgeye sahip olmaktadırlar.

Akademik olmayan transkript yetkinlikleri;

•	 İletişim kurabilme, 
•	 İşbirliği içinde takım çalışması yapabilme, 
•	 Uluslararası ve çok kültürlü olabilme, 
•	 İnsiyatif alarak liderlik yapabilme, 
•	 Yaratıcı, yenilikçi ve esnek olabilme, 
•	 Planlama ve organizasyon yapabilme, 
•	 Kararlı ve yüksek motivasyonlu olabilme becerileri 
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Gençlik Fabrikası

Gençlik Fabrikası Neler Yapar?

Gençler için gençlerle birlikte daha iyi bir 
topluma

İş Birlikleri

Türkiye’de bir ilk olan AGÜ Gençlik Fabrikası:

•	 Gençleri eğiten, 
•	 Yaratıcı ve girişimci olmaya teşvik eden, 
•	 Gençlere yaşama dair beceriler kazandıran, 
•	 Uluslararası vizyon katan, 
•	 Gençlerin toplumsal hayata katılımını sağlayıp bir arada öğrenmenin ve üretmenin keyfine vardıran, 
•	 Ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren, öğrenen odaklı bir yapıdır.

YFU Youth For 
Understanding

Türkiye Ulusal
Ajansı

Erasmus+ Staj Hareketlilik Konsorsiyumu

ECHE
Erasmus Hareketlilik

Eurodesk
Bilgi Masası

Avrupa
Gönüllü Hizmeti

Akreditasyonlarımız

50’den fazla ülkede 200’den
fazla kurumla ortaklık

SALTO-Gençlik
Avrupa-Akdeniz
Kaynak Merkezi

Toplum 
Gönülleri Vakfı

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

AmCham
Türk-Amerikan
Ticaret Odası

Robert Bosch 
Vakfı

APCO 
Worlwide

ABD Ankara
Büyükelçiliği
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Etkinlikler ve Fark Yaratan Çalışmalar 
•	 Robert Bosch Vakfı işbirliği ile SivilLab Türkiye temas noktası 
•	 Müfredatta “Gençlik Halleri” Dersi
•	 Toplum Gönüllüleri Vakfı “Üniversitelerde Sosyal Girişimcilik” projesinde 8 üniversiteden biri
•	 AGÜ Talks: Gençlere ilham veren konferanslar
•	 “Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar ve Fırsatlar Sempozyumu” (ISYEC)
•	 Eurodesk - Strateji takımı üyeliği
•	 Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey) Türkiye ile  “Geleceğin Liderleri ile Kariyer Sohbetleri”
•	 “Gençliğin yerel yönetime katılımı” başlıklı DYPALL Network Projesi  yürütme komitesi üyeliği
•	 Türkiye Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ Programı, ErasmusTern Staj Konsorsiyumunda 
       İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
•	 AGÜ Gönüllü Bankası uygulama birimi
•	 SALTO, Avrupa Akdeniz Gençlik Kaynak Merkezi ve Ulusal Ajans işbirliği ile çok dilli eğitim porta-

lının temsilciliği ve gençlik alanındaki yayınların Türkçe`ye çevirilmesi, Uluslararası Yaygın Eğitim 
Metotları Fuarı Çalışma Grubu üyeliği

•	 Erasmus+ KA1: “Gençlerin Güçlendirilmesi” – Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi ve Gençlik Çalışanları 
Hareketliliği projesi

•	 Erasmus+ KA2: Y Kuşağının Beceri Gelişimi ve Sosyal Medyada Kişisel Marka Yönetimi Üzerine 
İnteraktif Rehber Projesi

•	 Erasmus+ KA3: “Gençliğin yerel yönetime katılımı” başlıklı DYPALL Network Projesi (Brüksel Mer-
kezi Proje)

•	 Merkezi Finans ve İhale Birimi – (Sivil Toplum Diyaloğu Programı) “İşte Gençlik” (Türkiye’de bir ilk 
olan girişimcilik masa oyunu tasarımı ve uygulaması (app) geliştirilmesi)

Yurtdışı Hareketlilik

Gençlik Programı Yurtdışı Staj Hareketliği Öğrenim Hareketliği 3 Yılda Toplamı

211 65 20 296
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Eğitim, araştırma ve sosyal girişimcilikte öncü Türk üniversitelerinden biri olarak AGÜ, uluslararasılaş-
manın öneminin farkındadır ve uluslararası profilini dünyaca tanınan üniversitelerin konumuna yük-
seltmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda AGÜ, başta Asya olmak üzere Afrika ve Orta Doğu 
gibi gelişmekte olan bölgeleri içine alan bir “2015-2020 Uluslararasılaşma Stratejisi”ni hazırlamıştır.

Bunun doğal sonucu olarak;
•	 Erasmus dışı uluslararası işbirliği anlaşmalarının %70’i Asya’daki yükseköğretim kurumlarıyla yapılmıştır. 
•	 Asya’daki ağını geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla birçok öğrenci alımı ve heyet ziyareti ger-

çekleştirilmiştir.

Asya, Orta Doğu ve Afrika Odaklı 
Uluslararasılaşma Stratejisi

AGÜ “Türkiye’nin kalbinde uluslararası bir çekim merkezi” olmayı başarmıştır. 2020 yılına kadar ise 
uluslararası öğrenci ve akademik personel oranını %25’e çıkarmayı hedeflemektedir.

Sunulan kültürel çeşitlilik, toplumu zenginleştirmekte ve bireylerin iletişimlerini geliştirmektedir.

Uluslararası öğrenciler, ulusal 
lise notlarının yanı sıra SAT, ACT, 
IB, GCE, GRE, GMAT, TOEFL, 
vb. gibi uluslararası sınavlardan 
da yüksek not alarak AGÜ’ye 
kabul edilmektedir. 

Uluslararası Öğrenci Oranı
%9

Uluslararası Personel Oranı 
%25

Kampüsteki Ülke Sayısı
50

Uluslararası 
Akademik 
Mükemmellik

Uluslararası Ofis

Uluslararası Merkez
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AGÜ Akademi

AGÜ Akademi, üniversitenin var olan bilgi ve tecrübe birikimini, toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak 
ve katma değer yaratmak için çalışmaktadır. Eğitim programlarını oluştururken başta iş çevreleri ol-
mak üzere ilgili paydaşların, AGÜ ekosisteminden elde ettikleri en yüksek bilgi ve deneyimlerini top-
luma yayma hedefiyle hareket etmektedir. 

Abdullah Gül Üniversitesi; Amerikan Üniversite Sistemi Giriş Sınavı olan SAT, TOEFL sınavlarının  
Türkiye’de yapıldığı merkezlerden biridir. 

Sürekli Eğitimin Yeni Adı

AGÜ, SAT ve TOEFL Sınav Merkezleri Arasında

AGÜ Akademi tarafından;
•	 Girişimcilik, 
•	 İnovasyon Yönetimi ve Finansman Fırsatları, 
•	 İstatistiksel Proses Kontrol, 
•	 Ölçüm Sistemleri Analizi, 
•	 Siber Güvenlik Eğitimi,
•	 KOSGEB ile Girişimcilik Eğitimleri,
•	 KalDer işbirliğiyle Kalite Eğitimleri Sertifika Programı düzenlenmiştir.

AGÜ Akademi, uzaktan eğitimi gerçek zamanlı ders formatında yaparak bölgesel kalkınmayı sağla-
mak amacıyla iş ve sanayi dünyasına ihtiyaç duydukları alanlarda (Genel İngilizce, Mesleki İngilizce, 
Apple-IOS, Microsoft, Cisco Network, proje yönetimi ve kalite eğitimleri) hizmet sunmaktadır.

GMAT ve GRE Sınavları 2017 yılında yapılmaya başlanacak. 
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Çocuk Üniversitesi

AGÜ Çocuk Üniversitesi,   başta üstün 
yetenekli çocuklar olmak üzere yarının 
büyüklerine şimdiden sahip çıkmanın 
çok önemli bir sorumluluk olduğunun 
bilinci ve anlayışı içerisinde,  çocukları-
mızın gelişim ihtiyaçlarına ve yetenek-
lerini geliştirmelerine yönelik fırsatlar 
sunmaktadır.

5-14 yaş aralığında 436 öğrenciye 3345 SAAT                                                                                   Öğrenci
Görsel Tasarım Atölyesi 51

AMC+AIME Sınavlarına Ev Sahipliği 18

Oyun Atölyesi 29

Turnuva 30

Fotoğrafçılık Atölyesi 22

Girişimciliğin Anavatanında Çocuk Girişimciliği Atölyesi 23

Resim Sergisi 30

Çocuk Hakları Atölyesi 30

Kodlama Atölyesi 203

378 Yetişkine Danışmanlık ve Eğitim
Ailelere ve Eğitimcilere Danışmanlık 230

Eğitimci Eğitimi 148

Çocuk Üniversitesi, çocukların keşfedilmeleri, erken yaşlarda üniversite ile tanışmaları, üniversitenin 
imkanlarından faydalanmaları, üniversite öğretim elemanlarından ders almaları, bilimsel çalışmalar 
yapmaları, farklı alanlardaki ihtiyaçlarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, eğitimcilere ve ailelere 
eğitimler vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.

Çocuk Üniversitesinin son 1 yılda yaptığı atölye çalışmaları:

Çocuklara Gelişim Fırsatları
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Kampüste
Kültür, Sanat

müzİKve
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Milli Kültürümüze Sahip Çıkıyoruz

Selçuklu ve Osmanlı döneminde gerek Sanat Mûsıkî’sinde ve gerekse Mevlevi Mûsıkîsi’nde kullanılan 
ancak 17. yüzyılda kaybolan Çeng adlı enstrümanımızı Anadolu’ya yeniden kazandırmak için düzen-
lenen “Çengname” adlı konserde, Azeri sanatçılar sahne almışlardır. 

Türk-Alman İşgücü Antlaşması’nın 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde kaleme alınan ve göç olgusu-
nu işleyen “Bavuldaki Hayatlar” adlı kuklalı gençlik oyunu, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer 
Kampüsü’nde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

AGÜ, güncel sanat gösterilerini, müzik dinletilerini ve sergileri topluma açık Sümer Kampüsü’nde dü-
zenli olarak misafir etmektedir.  

Kampüste Kültür, 
Sanat ve Müzİk 
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Kentin tarihi ve kültürel zenginlikle-
rini de gün yüzüne çıkaracak, kültü-
rel bilinç ve sürekliliğe katkı sağla-
yacak sergiler, çalışmalar hazırlanıp 
gerçekleştirilmektedir.

AGÜ idari, akademik personeli ve öğrencilerinin de katılımı ile oluşturulan Türk Müziği Topluluğu üye-
leri, Türk Sanat Müziği’nin saygın bestekarlarının seçkin eserlerini dinleyiciler ile buluşturuyor.

Sümer Kampüsü Kayseri’de 
Sanatın Evi Olacak

AGÜ’de, klasik batı müziği, caz müziği ve geleneksel türk müziği gibi müzik dinletileri; 
güncel görsel sanat etkinlikleri, sergiler, ve özel sinema günleri düzenlenmektedir

AGÜ Türk Müziği Topluluğu
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Spor, Kampüs Yaşamının Bir Parçası
Nitelikli egzersiz ve spor programları vasıtasıyla öğrencilerimizin bedensel, ruhsal, sosyal ve zihinsel 
gelişmelerine katkı sağlayarak, onların sağlıklı, mutlu ve üretken bireyler olmalarına, günlük hayatın 
getirdiği stresten uzaklaşmalarına ve böylece günlük yaşam kalitelerini arttırmalarına katkı sağlan-
maktadır. 

Bu kapsamda öğrencilerimiz BESYO’nun organize etmiş olduğu zengin kurs seçeneklerine (kayak, 
snowboard, buz pateni, binicilik, okçuluk, dart, golf, tenis, masa tenisi, modern dans, Türk halk dans-
ları, oryantiring, step-aerobik vb.) ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun yürüttüğü yarışma-
lara çeşitli spor takımları (kayak, snowboard, masa tenisi, futbol vb.) oluşturarak katılmaktadır. 

Kampüs’te Spor 

Sümer Kampüsümüzde, açık hava tenis kortlarımız, basketbol, voleybol ve futbol sahalarımız, yürü-
yüş ve bisiklet parkuru, öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır. 

Aktivite merkezimiz içinde son teknoloji ürünü sabit makinaların, serbest ağırlıkların ve kardio cihaz-
larının bulunduğu kondisyon merkezi, step-aerobik, yoga, pilates stüdyosu ile Uzakdoğu savunma 
sporları stüdyosu yakında kullanıma açılacaktır.

Tesislerimiz
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Sümer Kampüsü’nde, açık hava tenis kortları, basketbol, 
voleybol ve futbol sahalarının yanısıra, yürüyüş ve bisik-
let parkurları da bulunup, öğrencilerimizin günlük yaşam 
kalitelerini arttırmalarına  katkı sağlamaktadır.
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Kadın basketbolunda ülke-
mizi ve Kayseri’yi başarıyla 
temsil eden AGÜ Spor Ka-
dın Basketbol Takımı, 2015-16 
sezonunda Türkiye Kadınlar 
Basketbol Ligi’nde sergile-
diği performans ve oynadığı 
final serisiyle dikkatleri üzeri-
ne çekmeyi başarmıştır. AGÜ 
Spor, ülkemizi Avrupa kupa-
larında da başarıyla temsil et-
mektedir.

AGÜ Spor 
Kulübü Kadın 
Basketbol 
Takımı
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agü’nün
2023 hedeflerİ
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Yeni nesil üniversitelerin 
öncüsü olma vizyonunu 

hayata geçirmek. Bu yeni 
modeli öncelikle Türk 

yükseköğretim sistemine 
kazandırmak

Yeni kurulan bir üniversite 
olmasına rağmen eğitim 
programlarının tamamına 
uluslararası akreditasyon 
almış Türkiye’nin ilk üni-

versitesi olmak

Şehrin ekonomik, 
sosyal ve kültürel ge-
lişimini hızlandıracak 
projeler geliştirmek

Uluslararası say-
gın üniversiteler 
ile ortak lisans ve 
lisansüstü prog-
ramları açmak

Lisansüstü programları-
nın sayısını arttırmak ve 
tamamının disiplinlera-
rası olmasını sağlamak

Lisansüstü/Lisans öğren-
ci oranını 1/2’ye çıkartmak

En az bir alanda 
Türkiye’nin en iyi 

mükemmeliyet merkezini 
kurmak 

İlk mezunlarımızla 
beraber uluslar- 

arası yükseköğretim 
derecelendirme 

kuruluşlarının sırala-
masında, 

Türkiye’de
 birinci olmak  Son 10 yılda kurulan 

üniversiteler içerisinde 
dünyada ilk 10’ a girmek

AGÜ’NÜN 
2023 HEDEFLERİ
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Uluslararası saygın 
bilim ödüllerini 

Türkiye’ye 
kazandırmak

Uluslararası başarılar 
kazanacak sporcular 

yetiştirilmesine katkıda 
bulunmak

Meslek alanları yanı sıra 
kültür ve sanat alanla-

rında da liderlik edecek 
mezunlar yetiştirmek

Uluslararası fon-
lama kuruluşların-
dan yüksek bütçeli 

proje destekleri 
almak

Üniversiteyi yenilenebilir 
enerji sistemleri ile kendi 

kendine yetebilir hale 
getirmek 

Bir sanayi şehri olarak 
bilinen Kayseri’yi uluslara-
rası rekabette öne çıkara-
cak yüksek teknoloji ge-
liştirme ve Ar-Ge temelli 
çalışmalarına arayüzler 

oluşturmak

Uluslararası öğrenci ve 
akademik personel 

oranını %25’e çıkarmak
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