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AGÜ’lü ve G.Kore’liAGÜ’lü ve G.Kore’li
Araştırmacılardan ÖnemliAraştırmacılardan Önemli
Buluş I Discovery by AGU &Buluş I Discovery by AGU &
S.Korean ResearchersS.Korean Researchers

Buluş dünyanın en prestijli Malzeme Kimyası dergilerinden “Chemistry ofBuluş dünyanın en prestijli Malzeme Kimyası dergilerinden “Chemistry of
Materials” dergisinde yayınlandı.Materials” dergisinde yayınlandı.

The discovery was publicized on the cover of "Chemistry of Materials, one of the mostThe discovery was publicized on the cover of "Chemistry of Materials, one of the most
prestigious journals in its field.prestigious journals in its field.

Mezun Oldu, HollandalıMezun Oldu, Hollandalı
Şirkette İşe Başladı I SheŞirkette İşe Başladı I She
Graduated and Got to WorkGraduated and Got to Work
for a Dutch Companyfor a Dutch Company

Endüstri Mühendisliği mezunlarından Lütfiye Aykaç, mezuniyetinden kısa birEndüstri Mühendisliği mezunlarından Lütfiye Aykaç, mezuniyetinden kısa bir
süre sonra uluslararası teknoloji şirketi olan Clariba’da işe yerleşti.süre sonra uluslararası teknoloji şirketi olan Clariba’da işe yerleşti.

Lütfiye Aykaç, one of the Industrial Engineering graduates, got a position at Clariba, anLütfiye Aykaç, one of the Industrial Engineering graduates, got a position at Clariba, an
international technology company, shortly after completing her degree program.international technology company, shortly after completing her degree program.

AGÜ’de Oryantasyon GünleriAGÜ’de Oryantasyon Günleri
I AGU Orientation DaysI AGU Orientation Days

Oyunlar, grup çalışmaları, akran rehberliğiOyunlar, grup çalışmaları, akran rehberliği
gibi etkinliklere de yer verilen oryantasyongibi etkinliklere de yer verilen oryantasyon
programı bir hafta sürdü.programı bir hafta sürdü.

Composed of games, teamwork and peerComposed of games, teamwork and peer
guidance, the orientation program continued forguidance, the orientation program continued for
a whole week.a whole week.

AGÜ'nün Atıksız KampüsAGÜ'nün Atıksız Kampüs
Yolculuğu I AGU’s JourneyYolculuğu I AGU’s Journey
to Zero-Waste Campusto Zero-Waste Campus

AGÜ Sümer Kampüsü, kuruluşundan bu yanaAGÜ Sümer Kampüsü, kuruluşundan bu yana
yeşil ve çevre dostu olma yolunda ilerleyenyeşil ve çevre dostu olma yolunda ilerleyen
örnek bir üniversite alanıörnek bir üniversite alanı

Sümer Campus, is an exemplary university siteSümer Campus, is an exemplary university site
that has been progressing towards being greenthat has been progressing towards being green
& environmentally friendly since its foundation.& environmentally friendly since its foundation.

Avrupa Genç BilgisayarAvrupa Genç Bilgisayar
Olimpiyatı I European JuniorOlimpiyatı I European Junior
Olympiad in InformaticsOlympiad in Informatics

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr.Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr.
Üyesi Ahmet Soran, Türkiye’yi temsil edenÜyesi Ahmet Soran, Türkiye’yi temsil eden
takımda, ekip lideri olarak görev aldı.takımda, ekip lideri olarak görev aldı.

Dr. Ahmet Soran from the Computer EngineeringDr. Ahmet Soran from the Computer Engineering
was the leader of the team representing Turkey.was the leader of the team representing Turkey.

Dr. Erdem’e RoyalDr. Erdem’e Royal
Society’den Destek I Dr.Society’den Destek I Dr.
Erdem Receives RoyalErdem Receives Royal
Society FundingSociety Funding

Uluslararası ÖğrenciUluslararası Öğrenci
Sayısında Artış I Increase inSayısında Artış I Increase in
International StudentInternational Student
NumbersNumbers

Eski Sümerbank ÇalışanlarıEski Sümerbank Çalışanları
AGÜ’de Buluştu I FormerAGÜ’de Buluştu I Former
Sümerbank Textile FactorySümerbank Textile Factory
Workers Met at AGUWorkers Met at AGU
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Abdullah Gül ÜniversitesiAbdullah Gül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Talha Erdem’in projesiDr. Öğretim Üyesi Talha Erdem’in projesi
dünyanın en önemli bilim topluluklarındandünyanın en önemli bilim topluluklarından
Royal Society tarafından desteklendi.Royal Society tarafından desteklendi.

Dr. Talha Erdem earned the support of the RoyalDr. Talha Erdem earned the support of the Royal
Society, one of the most prestigious scientificSociety, one of the most prestigious scientific
academies worldwide, for his project.academies worldwide, for his project.

Yabancı çalışanları ile beraber SümerYabancı çalışanları ile beraber Sümer
Kampüsü’nde 50’den fazla ülkeden insanKampüsü’nde 50’den fazla ülkeden insan
çalışıyor veya eğitim görüyor.çalışıyor veya eğitim görüyor.

Currently together with foreign employees,Currently together with foreign employees,
people from 50 different countries work or studypeople from 50 different countries work or study
on the Sümer Campus.on the Sümer Campus.

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası'nın eskiSümerbank Kayseri Bez Fabrikası'nın eski
çalışanları, Sümer Kampüsü'nde birarayaçalışanları, Sümer Kampüsü'nde biraraya
gelerek anılarını yad etti.gelerek anılarını yad etti.

Former workers of Sümerbank Kayseri TextileFormer workers of Sümerbank Kayseri Textile
Factory visited Sümer Campus and took a strollFactory visited Sümer Campus and took a stroll
down memory lane.down memory lane.
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