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AGÜ'de Mezuniyet Sevinci IAGÜ'de Mezuniyet Sevinci I
Graduation Joy at AbdullahGraduation Joy at Abdullah
Gül UniversityGül University

İlk mezunlarının yüzde 88’inin istihdam edildiği, yüzde 50’den fazlasının daİlk mezunlarının yüzde 88’inin istihdam edildiği, yüzde 50’den fazlasının da
henüz öğrenciyken iş teklifi aldığı AGÜ, bu yıl ikinci mezunlarını verdi.henüz öğrenciyken iş teklifi aldığı AGÜ, bu yıl ikinci mezunlarını verdi.

88% of the AGU's first graduates have been employed and more than 50% received job88% of the AGU's first graduates have been employed and more than 50% received job
offers while still students. This year, the university is proud to be graduating the secondoffers while still students. This year, the university is proud to be graduating the second
round of students.round of students.

Mezun Olmadan İş TeklifiMezun Olmadan İş Teklifi
Aldı I Getting Job OfferAldı I Getting Job Offer
Before GraduationBefore Graduation

AGÜ’nün ilk mezunlarından Makine Mühendisliği Bölümü mezunu BerkayAGÜ’nün ilk mezunlarından Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Berkay
Güncan, mezun olmasına 1 ay kala uluslararası bir şirket olan Stryker’dan Ar-GeGüncan, mezun olmasına 1 ay kala uluslararası bir şirket olan Stryker’dan Ar-Ge
Mühendisi olarak iş teklifi aldı.Mühendisi olarak iş teklifi aldı.

One month before his graduation, Berkay Güncan, one of the first MechanicalOne month before his graduation, Berkay Güncan, one of the first Mechanical
Engineering graduates of AGU, received a job offer from the global company Stryker toEngineering graduates of AGU, received a job offer from the global company Stryker to
b R&D E i

AGÜ’den Lise Yaz Okulu IAGÜ’den Lise Yaz Okulu I
AGU Summer Program forAGU Summer Program for
High School StudentsHigh School Students

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 9. – 12. sınıfBu yıl ilk kez düzenlenen ve 9. – 12. sınıf
arası gençlerin katıldığı AGÜ Lise Yaz Okuluarası gençlerin katıldığı AGÜ Lise Yaz Okulu
ile öğrencilere günümüzün önemliile öğrencilere günümüzün önemli
yetkinlikleri hakkında eğitimler verildi.yetkinlikleri hakkında eğitimler verildi.

For the first time this year, AGU organized theFor the first time this year, AGU organized the
Summer Program for High School Students fromSummer Program for High School Students from
the 9th to 12th grades to train them on thethe 9th to 12th grades to train them on the
necessary competences of today.necessary competences of today.

Geleneksel Tanıtım Günleri IGeleneksel Tanıtım Günleri I
Traditional Open Days EventTraditional Open Days Event

Aday öğrencilere, üniversite tercihleri,Aday öğrencilere, üniversite tercihleri,
meslekler, eğitim olanakları, akademikmeslekler, eğitim olanakları, akademik
programlar, olanaklar ve barınma imkanlarıprogramlar, olanaklar ve barınma imkanları
hakkında bilgiler verildi.hakkında bilgiler verildi.

Prospective students were informed about theProspective students were informed about the
university preference, occupations, educationuniversity preference, occupations, education
opportunities, academic programs, privileges andopportunities, academic programs, privileges and
accommodation types.accommodation types.

Dr. Erdem’den UluslararasıDr. Erdem’den Uluslararası
Yayın I InternationalYayın I International
Publication by Dr. ErdemPublication by Dr. Erdem

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. ÖğretimElektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğretim
Üyesi Talha Erdem’in kitabı, dünyanın önemliÜyesi Talha Erdem’in kitabı, dünyanın önemli
yayınevlerinden Springer tarafındanyayınevlerinden Springer tarafından
yayımlandı.yayımlandı.

Dr. Talha Erdem, faculty member of the ElectricalDr. Talha Erdem, faculty member of the Electrical
and Electronics Engineering, had his bookand Electronics Engineering, had his book
published by Springer, a world-renownedpublished by Springer, a world-renowned
publisher.publisher.

Endüstri Öğrencileri,Endüstri Öğrencileri,
TÜBİTAK 1'ncisi I IndustrialTÜBİTAK 1'ncisi I Industrial
Students Came in 1stStudents Came in 1st

Malezyalı DeğişimMalezyalı Değişim
Öğrencileri I ExchangeÖğrencileri I Exchange
Students from MalaysiaStudents from Malaysia

AGÜ ve Toplumsal CinsiyetAGÜ ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği I AGU and GenderEşitliği I AGU and Gender
MainstreamingMainstreaming
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Abdullah Gül ÜniversitesiAbdullah Gül Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıfEndüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf
öğrencileri TÜBİTAK’ın 2242 Üniversiteöğrencileri TÜBİTAK’ın 2242 Üniversite
Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’ndaÖğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda
bölge 1. oldu.bölge 1. oldu.

Senior students of the Industrial Engineering wonSenior students of the Industrial Engineering won
the first place among its regional rivals in thethe first place among its regional rivals in the
2242 TUBITAK Research Project Competition for2242 TUBITAK Research Project Competition for
University Students.University Students.

AGÜ Uluslararası Ofis, AGÜ'nün partnerAGÜ Uluslararası Ofis, AGÜ'nün partner
üniversitesi olan Malezya Yönetim ve Bilimüniversitesi olan Malezya Yönetim ve Bilim
Üniversitesi'nden gelen değişim öğrencileriÜniversitesi'nden gelen değişim öğrencileri
Farah ve Amyra ile görüştü.Farah ve Amyra ile görüştü.

Our International Office interviewed AGUOur International Office interviewed AGU
exchange students Farah & Amyra, coming fromexchange students Farah & Amyra, coming from
AGU’s partner University “Management &AGU’s partner University “Management &
Science University” in Malaysia.Science University” in Malaysia.

Vizyonunu küresel boyutta tanınan, kaliteliVizyonunu küresel boyutta tanınan, kaliteli
bir üniversite olmak üzere kuran AGÜ, aynıbir üniversite olmak üzere kuran AGÜ, aynı
zamanda toplumsal hayata güçlü bir etkizamanda toplumsal hayata güçlü bir etki
yaratıyor.yaratıyor.

AGU has been established to become a high-AGU has been established to become a high-
quality university & has been promoting itsquality university & has been promoting its
vision globally. At the same time, university hasvision globally. At the same time, university has
been making a strong impact on the social life.been making a strong impact on the social life.
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