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Kayseri Şehitleri AnıldıKayseri Şehitleri Anıldı

Kayseri’deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimiz, üniversitemiz akademik ve idariKayseri’deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimiz, üniversitemiz akademik ve idari
personeli tarafından, olay yerine karanfiller bırakılarak anıldı. Burada konuşan Rektörpersoneli tarafından, olay yerine karanfiller bırakılarak anıldı. Burada konuşan Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan, terör örgütlerinin hiç bir zaman amaçlarınaYardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan, terör örgütlerinin hiç bir zaman amaçlarına
ulaşamayacaklarını vurguladı. Prof. Dr. Alan, terör saldırılarına karşı milletimiziulaşamayacaklarını vurguladı. Prof. Dr. Alan, terör saldırılarına karşı milletimizi
sağduyulu olmaya davet etti.sağduyulu olmaya davet etti.

AGÜ Talks SöyleşileriAGÜ Talks Söyleşileri

Gençlik Fabrikası'nın düzenlediği kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının öndeGençlik Fabrikası'nın düzenlediği kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının önde
gelen isimlerini öğrencilerle buluşturan "AGÜ Talks" söyleşileri devam ediyor.gelen isimlerini öğrencilerle buluşturan "AGÜ Talks" söyleşileri devam ediyor.
Dreamstalk Platformu’nun kurucusu yazar, akademisyen ve girişimci Semih Yalman,Dreamstalk Platformu’nun kurucusu yazar, akademisyen ve girişimci Semih Yalman,
bu yıl çıkardığı kitabı ile aynı adı taşıyan "Hayal Et ki Ol" konulu söyleşiye konuşmacıbu yıl çıkardığı kitabı ile aynı adı taşıyan "Hayal Et ki Ol" konulu söyleşiye konuşmacı
olarak katıldı.olarak katıldı.

Suriyeli Mültecilere AGÜ'denSuriyeli Mültecilere AGÜ'den
DestekDestek

Suriyeli mülteci kadınların el işi ürünleri,Suriyeli mülteci kadınların el işi ürünleri,
düzenlenen kermeste satışa sunularakdüzenlenen kermeste satışa sunularak
mültecilere gelir elde edildi.mültecilere gelir elde edildi.

"Girişimciliğe Bir Adım""Girişimciliğe Bir Adım"
KonferansıKonferansı

AGÜ Business Club Öğrenci Kulübü tarafındanAGÜ Business Club Öğrenci Kulübü tarafından
“Girişimciliğe Bir Adım” konulu konferans“Girişimciliğe Bir Adım” konulu konferans
düzenlendi.düzenlendi.

Idea Camp Kulübü’ndenIdea Camp Kulübü’nden
YarışmaYarışma

Idea Camp Öğrenci Kulübü tarafındanIdea Camp Öğrenci Kulübü tarafından
düzenlenen yarışmada öğrenciler ve öğretimdüzenlenen yarışmada öğrenciler ve öğretim
üyeleri yarıştı.üyeleri yarıştı.

Genç TEMA Kulübü'ndenGenç TEMA Kulübü'nden
KonferansKonferans

AGÜ’de Melek Yatırım veAGÜ’de Melek Yatırım ve
Mentorluk SemineriMentorluk Semineri

AB Çağdaş Mimarlık ÖdülleriAB Çağdaş Mimarlık Ödülleri
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Abdullah Gül ÜniversitesiAbdullah Gül Üniversitesi

Genç Tema Kulübü tarafından TEMA Vakfı ileGenç Tema Kulübü tarafından TEMA Vakfı ile
ortaklaşa “Doğa gönüllüsü olmak” konuluortaklaşa “Doğa gönüllüsü olmak” konulu
konferans düzenlendi.konferans düzenlendi.

Türkiye’nin ilk mentor ve uzman ağı MentorsTürkiye’nin ilk mentor ve uzman ağı Mentors
Network Turkey (MNT) kurucusu MehmetNetwork Turkey (MNT) kurucusu Mehmet
Onarcan, Melek Yatırım ve Mentorluk semineriOnarcan, Melek Yatırım ve Mentorluk semineri
verdi.verdi.

Sümer Kampüsü’nün mimari projesi, PrestijliSümer Kampüsü’nün mimari projesi, Prestijli
mimarlık ödüllerinden 2017 Mies van der Rohemimarlık ödüllerinden 2017 Mies van der Rohe
Ödülü’ne aday gösterildi.Ödülü’ne aday gösterildi.
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