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Sevgili Öğrenciler,
Zorlu bir sınav maratonunu başarıyla tamamlayıp geleceğinizi birlikte en iyi şekilde
hazırlayacağımız AGÜ’ye hoş geldiniz. Küresel rekabetin hızla yaşandığı günümüzde
öğrencilerimizi her alanda en üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Üniversitemiz yeni
nesil eğitim programları, genç odaklı yaklaşımı ile öğrencilerimizin kişisel gelişimini
öncelemektedir. İş ve sanayi dünyasıyla, ARGE kuruluşlarıyla, uluslararası platformda
önde gelen üniversitelerle işbirliği ağları kuran çok farklı bir üniversiteye adım attınız.
Üniversite yılları yalnızca mesleki formasyonun kazanıldığı ve kişinin akademik olarak
geliştiği bir süreç değil aynı zamanda kendisini bir dünya insanı olabilme yolunda
sosyal, kültürel ve entelektüel açılardan da geliştirebileceği en uygun ortamdır. Üniversitemiz öğrencilerimize kaliteli ve üst düzey akademik programlar sunmanın yanı
sıra, üniversite yaşamınızı keyifli ve huzurlu kılmak için özel kampüs yaşam alanları ve
gençlik etinlikleri ile kariyerinizi ve başarınızı desteklemek için tasarlanmıştır. Üniversite
bir amaç değil sizleri geleceğe hazırlayan önemli bir araçtır. Hayatınızın bu önemli
döneminde üniversitemizin sizlere sağlayacak olduğu özel imkanla kariyerinize iyi bir
noktadan başlayacağınıza ve AGÜ ayrıcalığını yaşayacağınıza inanıyorum.
Sizlere bu süreçte başarılar diliyorum.
Saygı ve sevgilerimle,

İhsan Sabuncuoğlu
Rektör
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AKADEMİK
Eğitim-Öğretim
Öğretim Dili: AGÜ’nün lisans programlarının eğitim-öğretim dili İngilizcedir. AGÜ’ye yerleştirilen öğrenciler İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu, AGÜ’de verilen İngilizce Muafiyet
Sınavı veya AGÜ tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile belgelerlerse, yerleştirildikleri programa direkt kayıt yaptırabilirler. İngilizceleri yeterli olmayan öğrenciler, AGÜ Dil Okulunda dil
öğrenimi görürler.
Eğitim Öğretim Yılı: Bir eğitim öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri
en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Ayrıca, 7 haftası ders ve bunu takip eden 1 haftası sınav
olmak üzere en çok 8 haftalık yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin
tercihine bağlıdır.
2019-2020 eğitim-öğretim yılı akademik takvimine
http://www.agu.edu.tr/akademiktakvim linkinden ulaşabilirsiniz
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Dil Okulu
Dil Okulundaki Programlar
İngilizce Hazırlık
Fakültelerde Akademik İngilizce
Seçmeli İkinci Yabancı Dil Dersleri
İngilizce Hazırlık, İngilizce Muafiyet Sınavı (İMS)’ndan yeterli puanı alamayan veya AGÜ tarafından kabul edilen diğer bir sınav sonucu olmayan öğrenciler için zorunludur. İngilizce
hazırlık programı öğrencilerin bölüm derslerinde İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Türkiye’deki üniversitelerin hazırlık programları içinde özgün bir yere
sahip olan, modern ve yoğun bir İngilizce dil programıdır. .Dil okulu eğitimi, sınav sistemi vb.
hakkında detaylı bilgi için; http://languageschool.agu.edu.tr/
Fakültelerde Akademik İngilizce, bölümlerine geçen tüm öğrenciler için zorunludur. AGÜ
mezunlarının iş hayatlarında etkili bir şekilde İngilizce iletişim kurabilecek donanıma sahip
olmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. İki dönemlik iki zorunlu dersten oluşur. İngilizce 101,
102’nin önşartıdır. Bu derslere girmek dört beceride yeterlilik gerektirir. Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma açısından daha fazla pratiğin yanı sıra öğrencilere eleştirel düşünme ve
tartışmayı öğretir. Bu becerileri de akademik tartışma, akademik sunum ve akademik yazmada göstermeleri beklenir.
Seçmeli İkinci Yabancı Dil Dersleri, ilgili öğrencilere dünya çapında geçerli ikinci bir yabancı
dili öğrenme fırsatı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Talebe bağlı olarak ilgili öğrenciler Fransızca, Rusça gibi dillerde giriş seviyesinde ders alabilirler.

6

Fakülte Programları
.Üniversitemiz fakülteler, bölümler, ders içerikleri ve akademik kadromuz hakkında detaylı bilgiye; http://www.agu.edu.tr/fakulteler linkinden ulaşabilirsiniz.

Dersler
Ders Kaydı
Üniversitemizde ders kayıtları öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır. Akademik kaydın doğru
ve zamanında akademik takvime uygun olarak tamamlanması danışman ve öğrencinin ortak sorumluluğudur.
Üniversitemiz öğrenci bilgi sistemine https://uis.agu.edu.tr/buis/Login.aspx ilk girişte, T.C Kimlik .numarası, Anne adı, Baba adı ve Üniversitemize yerleştirme sırası bilgilerini giren öğrencinin
belirtmiş olduğu e-posta adresine bir şifre gönderilir. Öğrenciler, AGÜ’deki öğrenimleri boyunca Öğrenci Bilgi Sistemini, Kullanıcı adı olarak T.C. Kimlik numaralarını ve e-posta adreslerine
gönderilen şifreyi girerek kullanabilirler. Bu sistem ile; Ön .kayıt, Ders kaydı, Not sorgulama ve
Transkript (Öğrenci Kopyası) online olarak görebilir ve yazdırabilirler.
Lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı,
türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.
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Notlandırma ve Not Hesaplama
Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.
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Harf notu veya işaret

Katsayı

Puan

Statü

A

4,00

90-100

Geçer

A-

3,67

87-89

Geçer

B+

3,33

83-86

Geçer

B

3,00

80-82

Geçer

B-

2,67

77-79

Geçer

C+

2,33

73-76

Geçer

C

2,00

70-72

Geçer

C-

1,67

64-69

Geçer

D+

1,33

56-63

Şartlı geçer

D

1,00

50-55

Şartlı geçer

F

0,00

0-49

Başarısız

NA

0,00

*

Devamsız

W

3,33

83-86

Çekilme

I

3,00

80-82

Eksik

T

2,67

77-79

Transfer işareti

S

2,33

73-76

Yeterli

U

2,00

70-72

Yetersiz

P

1,67

64-69

Devam ediyor

EX

1,33

56-63

Muaf

Her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu not ortalaması ile genel not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan harf
notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.
Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu ve ortalama hesabına katılan
tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar aldığı
ve ortalama hesabına katılan tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi
değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
Başarı Tanımları
Azami eğitim öğretim süresi içinde olan ve ilgili yarıyılda ortalama hesabında kullanılan en
az üç adet ders alan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50 – 4,00 arasında olanlar yüksek
şeref (high honor), 3,00 – 3,49 arasında olanlar şeref (honor) öğrencisi olarak tanımlanır. Not
ortalaması koşulunu sağlayan ancak ortalama hesabında kullanılan üç adet ders koşulunu
sağlamayanlar başarılı (satisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.
Azami eğitim öğretim süresi içinde yarıyıl not ortalaması 2,00 – 2,99 arasında olan veya
azami eğitim öğretim süresi dışında olup yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olanlar başarılı
(satisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.
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Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ancak ilgili yarıyılda herhangi bir dersten
başarısız notu olan öğrenciler yeterli (sufficient) öğrenci sayılır.
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Tüm bölüm öğrencileri 1. Yıllarında ortak bir ‘Çekirdek Program’ izlerler.
Matematik, Bilim (Fizik, Kimya, Biyoloji), Sosyal Bilimler, Programlama, Kişisel ve Profesyonel
Gelişim, gibi temel derslerden oluşan bu programın en temel amaçları, üst yıllar için gereken altyapıyı geliştirerek, homojen hale getirmek ve disiplinler arası öğrenme ve farkındalığı
yaratmaktır.
Hedef, hem fen hem sosyal yönü güçlü , bireyler yetiştirmektir. Ders tamamlama zorunluluğu
olmadan bölümler arası öğrenci geçiş kolaylığı da çekirdek program uygulamasının diğer
bir avantajıdır.
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Bir programın normal ders yükü, toplam 30 kredilik ders olarak tanımlanır. Öğrencilerin bir
yarıyıldaki ders yükü, normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükü, öğrencinin talebi ve
danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler için en fazla sekiz AKTS
kredisi kadar artırılabilir.
Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler
için en fazla on beş AKTS kredisi kadar artırılabilir. Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiremezler.
Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programlarının müfredatında yer almayan kredili derslerdir. Bir yarıyılda en fazla iki adet ders alınabilir. Notlandırma ve not hesaplama, başarı tanımları, çekirdek program, ders yükü, .derslere devam, sınavlar ve telafi

s ı -

navları hakkında detaylı bilgiye lisans/sınav .yönetmeliği linkinden ulaşabilirsiniz;
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.20550&MevzuatIliski=0& sourceXmlSearch=
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ÖĞRENCİ HİZMETLERİ
Öğrenci Dekanlığı
Öğrenci dekanlığının amacı, üniversitedeki tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üniversite
hayatları boyunca akademik, kişisel, sosyal, mesleki, fiziksel ve duygusal gelişimlerine destek olmaktır. Öğrenci Dekanı, öğrencilerin üniversitedeki akademik çalışmalara ve kampüs
hayatına uyumlarını kolaylaştıracak her türlü sağlık, finans, konaklama ve sosyal ihtiyaçlarını
destekleyen birimler arasındaki koordinasyonu sağlar.
Kariyer ve Profesyonel Gelişim Ofisi
Kariyer ve Profesyonel Gelişim Ofisi, öğrencilerin ve mezunların profesyonel iş yaşamlarına
destek olmak ve fırsatlar oluşturmak üzere,
- Kendilerini tanımalarına ve farkındalıklarını artırmalarına
- Beceri, yetenek ve isteklerine uygun, mutlu olabilecekleri kariyer seçimleri yapmalarına, Farklı kariyer seçenekleri hakkında bilgi edinmelerine,
- Mülakat teknikleri, ön yazı ve özgeçmiş hazırlama, meslek etiği, kariyerde ilerleme imkânları
gibi konularda deneyim kazanmalarına,
- İş dünyası ile iletişim kurmalarına ve iş adamlarının deneyimlerinden yararlanmalarına imkan
verecek yönlendirme, yerleştirme ve izleme programlarını sunmaktadır.
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ofisi
Üniversite yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak,
Sosyal, duygusal, zihinsel ve davranışsal gelişimlerine yardımcı olmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, Günlük hayatta karşılaşabilecekleri akademik, kişisel ve sosyal zorlukları aşabilmek ve sorunlarla baş edebilmek için gerekli yeterlilikleri kazanmalarına yardımcı olmaktır.
PDR Ofisi, bu amaca ulaşmak için çalışmalarını farklı boyutlarda yürütmektedir:
Öğrencilerin kişisel sorunlarını çözümlemelerine yardımcı olacak uzmanlar aracılığıyla bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Zaman yönetimi, stres yönetimi, verimli ders çalışma teknikleri, öğrenme stilleri, sınav kaygısı,
iletişim becerileri gibi konularda öğrencilere destek olacak yöntemlerin paylaşıldığı kişisel
gelişim derslerinde grup çalışmaları yapılmaktadır.
Öğrenci dekanlığı ve bağlı ofisler hakkında daha detaylı bilgiye http://od.agu.edu.tr/
linkinden erişim sağlayabilirsiniz.
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Gençlik Fabrikası
Türkiye’de kendi alanında bir ilk olan AGÜ Gençlik Fabrikası, cumhuriyetin ilk yıllarında üretim
ve gelişim vizyonu ile Kayseri’de kurulan Sümer Bez Fabrikası ile aynı yerleşkedeki Abdullah
Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü içerisinde faaliyet göstermektedir. Tarihi fabrikanın binasında
aynı vizyondan ilham alan Gençlik Fabrikası, ham maddesi olan gençlere yatırım yapmaktadır.
Gençlik Fabrikası gençleri eğiten, yaşama dair beceriler kazandıran, uluslararası vizyon katan, yaratıcı ve girişimci olmaya teşvik eden, gençlerin toplumsal hayata katılımını sağlayan ve bir arada öğrenmenin ve üretmenin keyfine vardıran öğrenen odaklı bir merkezdir.
Fabrika, kendisini sadece AGÜ ile sınırlamayıp, ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösterir.
Gençlik Fabrikası ile ilgili daha detaylı bilgiyi http://youth.agu.edu.tr/ linkinde bulabilirsiniz.
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Uluslararası Ofis
Uluslararası ofis, AGÜ’nün uluslararası arenada, öğrenme, öğretme, araştırma ve girişimde yüksek kaliteli, yenilikçi ve yaratıcı bir kurum olarak tanınmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
AGÜ’deki uluslararası

öğrenci ve öğretim elemanı sayısını arttırmak amacıyla yoğun tanıtım

çalışmaları yapan ofis aynı zamanda yabancı dil öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek ve dilsel
çeşitliliği ve kültürlerarası farkındalığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Uluslararası ofis ile ilgili daha detaylı bilgiyi
http://intoffice.agu.edu.tr/#utm_source=AGUweb&utm_medium=Uluslararas%C4%B1Ofis&utm_campaign=Ulusl

linkinde bulabilirsiniz.
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KAMPÜSTE YAŞAM
Sümer Kampüsü
Üniversite kampüs alanı Cumhuriyetin ilk sanayi yerleşkesi olan 20. yüzyıldaki ekonomik kalkınmayı simgeleyen, şimdi ise ülkemizin bilimsel kalkınmasına ev sahipliği yapacak olan “Sümer
Kampüsü”. Kayseri şehir merkezinde yer alan kampüs, yemyeşil alanları, tarihi doku içerisinde
oluşturulan modern eğitim konsepti ile birlikte Türkiye ve dünyada ses getirecek bir kampüs
olarak yapılandırılıyor. Sümer Kampüsü dünya çapında ödüller almaya başlamış durumda.
(World Architecture Festival, 2012)
Sümer Kampüsü’nün tarihi karakterinin yanı sıra en önemli özelliği yeşil bir kampüs olması. 80
yaşında ağaçlarla kaplı, 180 dönümlük bir bahçenin içindeki tesisler, stresten uzak bir kampüs yaşamı sunuyor. Araç trafiğine kapalı olarak tasarlanan bu yeşil kampüste yürümekten
ve vakit geçirmek- ten keyif alacaksınız. Üstelik bu rahatlatıcı ve yeşil alan gününüzün geri
kalanını geçireceğiniz öğrenci köyünün de hemen yanı başında.
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Kütüphane
AGÜ kütüphanesinde 20.000 basılı eser, 3.5 milyon e-kitap ve 26 veri tabanına mobil iletişim
bulunmaktadır. Öğrenciler, rektörlük binasında yer alan kütüphaneden kitap almak ve ders çalışmak amacıyla faydalanabilirler. Ayrıca kütüphanedeki kaynakları görebilecekleri ve ödünç
alınan kitapların süresini uzatabilecekleri online kütüphane sistemini (http://library.agu.edu.tr/)
kullanabilirler.

18

Öğrenci Köyü
AGÜ, Sümer Kampüsü’ne 5 dakikalık yürüme mesafesinde, 80 yıllık tarihe sahip ve özel
olarak restore edilmiş özel taş evlerden oluşan Öğrenci Köyünde, yeşil ve geniş bahçeleri,
sosyal alanları ile içinde yaşamaktan keyif alacağınız; modern ve ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmış seçkin bir yaşam alanı sunuyor.
40.000 m2 alan üzerinde kurulan Öğrenci Köyümüzde 16 adet blok bulunuyor. 5 daireden
oluşan her blokta, toplam 19 öğrencimiz konaklayabilmektedir. Her dairede 1 ya da 2 kişilik
odalar, 3 ya da 4 kişinin ortak kullandığı mutfak/duş/- tuvalet bulunmaktadır.
Öğrenci köyünde bulunan tenis kortu, basketbol/voleybol sahası, halı saha ve yürüyüş parkuru ile öğrenciler spor imkanlarına kolayca ulaşabilirler.
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Yeme - İçme
Öğrencilere, kampüsümüzde bulunan yemekhanede düşük ücretle yiyebilecekleri öğle yemeği
sunulmaktadır. Ayrıca, kampüs içinde yer alan iki ayrı kafede öğrenciler farklı yemek seçenekleri
bulabilirler. Kampüs çevresinde ve 10 dakikalık yürüyüş mesafesindeki şehir merkezinde de çeşitli
yemek seçenekleri bulunmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri
AGÜ’de öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve ilgi duydukları konularda becerilerini geliştirebilmeleri
için pek çok kulüp bulunmaktadır. Kulüp çalışmaları, Öğrenci Dekanlığı, beden eğitimi spor yüksekokulu (BESYO) ve spor kültür sağlık (SKS)’nin desteği ile öğrencilerin önderliğinde yürütülecek,
sanat ve spor dallarında, doğa, çevre ve bilim konularında yapacakları etkinlikleri kapsamaktadır.
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Spor
AGÜ’de spor etkinlikleri içinde yer almak isteyen öğrencilerimiz, kampüs ve öğrenci köyünün
yanı sıra yakın çevremizdeki spor tesislerinden de yararlanabilecekler. Kadir Has spor tesisleri
ve Sümer yüzme havuzu bunlardan bazıları.
Öğrenci Köyünde 1 tenis kortu, 1 basket/voleybol sahası, 1 halı saha ve yürüyüş parkuru
mevcuttur. Aynı şekilde kampüs alanında da 1 tenis kortu, 1 tenis/basket sahası ve 1 halı
saha ve fitness salonu kompleksi de yer almaktadır. Söz konusu fitness kompleksi içinde 1
aerobik/step, yoga/plates stüdyosu, 1 adet de Uzakdoğu savunma sporları stüdyosu ve 1
adet kondisyon salonu yer almaktadır. Ayrıca, kapalı alanlarımızda masa tenisi ve bilardo
oynama imkanı bulunmaktadır.
BESYO tarafından organize edilen kurslarla da öğrencilerimiz

Tenis, Masa Tenisi, Futbol,

Voleybol, Basketbol, Binicilik, Golf, Okçuluk, Tracking, Buz Pateni, Su kayağı ve oryantring
sporlarını öğrenme veya geliştirme şansı elde etmektedirler. Kayseri’de olmanın en büyük
avantajlarından birisi de çok modern bir kayak merkezi olan Erciyes Dağı’na yakınlığı. Her
hafta sonu yarım saat içinde kayak pistlerinde olabilir; arkadaşlarınızla eğlenceli bir gün
geçirirken, dağ havası alarak kayak sporunun keyfini çıkarabilirsiniz.
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Sağlık
Öğrencilerimizin kampüs içerisinde bulunan revirde, modern ilk yardım malzemesi ve tıbbi cihazlarla temel sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. Acil durumlarda ilk müdahale hekim ve hemşire tarafından yapılmakta; gerekli görüldüğü taktirde ambulans, aile hekimi ya da hastanelere
yönlendirilmektedir.
Üniversitemizde sağlık hizmetlerine destek vermesi amacıyla bir iş yeri hekimi “Vizite Saati” kapsamında her gün 2 saat boyunca revirimizde öğrencilerimize sağlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca,
kampüs civarındaki Aile Sağlık Merkezleri ile koordineli bir sağlık hizmeti yürütülmekte, acil olmayan sağlık sorunları için Aile Hekimleri ile birlikte çalışılmaktadır. Öğrencilerimizin Aile Sağlık
Merkezine kayıt yaptırması için Hemşire ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
Öğrencilerimiz tam teşekküllü sağlık hizmeti almak istediğinde kampüsümüzün önünden geçen
otobüslerle Kayseri Şehir Hastanesine kolaylıkla ulaşabilirler. Ayrıca kampüsümüze Aile Sağlık Merkezi 100 metre ve 112 Acil Merkezi ise 2 km uzaklıktadır. Kampüsümüz Kayseri’de bulunan çok
sayıdaki özel hastanelere 1-2 km mesafede bulunmaktadır.
Üniversitemiz öğrenci köyü, yeme-içme, öğrenci kulüpleri, spor .
faaliyetleri ve sağlık hizmetleri
hakkında detaylı bilgiye http://www.agu.edu.tr/kampusteyasam linkinden ulaşabilirsiniz.
Üniversitemizdeki güncel etkinlikler ve gelişmeleri http://agunews.agu.edu.tr/ Linkinden takip
edebilirsiniz.
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AGÜ VAKFI-AGÜV
AGÜ, Türkiye’de

ilk vakıf destekli devlet üniversitesi modeli ile Temmuz 2010 tarihinde ku-

rulmuştur. Üniversite, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sanayi yerleşkesinin ülkemizdeki en büyük
dönüşüm projesi ile eğitime kazandırılan Sümer Kampüsü’nde ilk öğrencilerini 2013 - 2014
akademik yılında almıştır.
Uluslararası kalitede eğitim veren ve araştırma yapan bir kurum olması hedeflenen AGÜ’yü
yeni bir model olarak ortaya çıkaran en önemli unsurlardan biri AGÜ Destekleme Vakfı’dır
(AGÜV). AGÜV Temmuz 2011 tarihinde kurularak, üniversitenin gelişimine paralel ve etkin bir
destek sağlamak üzere çalışmalarına başlamıştır. Vakfın üç temel amacı
- Başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamak,
- Akademik ve idari personelinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her
türlü desteği sağlamak,
- Fiziki ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarının geliştirilmesine
destek olmak.

Burs Olanakları
Üniversitemiz giriş sıralamalarına bağlı olarak konaklama ve çeşitli burs imkanları sağlamaktadır. Detaylı bilgiye http://www.agu.edu.tr/adayogrenci linkinden ulaşabilirsiniz.
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KAYSERİ’DE YAŞAM
Tarih
Kayseri 5000 yıla uzanan tarihi boyunca Anadolu’nun cazibe merkezlerinden biridir. Kuzey ile
güneyi, doğu ile batıyı birbirine bağlayan yolların kesişme noktasında yer almış ve bir çok
millet için stratejik bir konuma sahip olmuştur. Bu milletlerin kültürel mirası Kayseri’nin bugününe zenginliklerine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Ekonomi
Kayseri’de ticaretin başlangıcı Hitit Uygarlığı’nın önemli yerleşme merkezlerinden biri olan
Kaniş’te gerçekleşmiştir. Kervan ticaretinin önemli uğrak yerlerinden biri olan şehirde, büyük
çaplı pazar yerleri, ticaret hanları mevcuttu ve ticaret gelişmiş durumdaydı. Haftanın ve yılın
belirli günlerinde büyük pazarlar kurulmaktaydı.
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında da Kayseri önemli bir ticaret merkeziydi. Bu dönemde
kitre, cehri, yapağı, deri, acı çekirdek, pastırma-sucuk, güherçile, halı ve çeşitli dokuma
ürünleri en çok ticareti yapılan mallardı. Kayseri’nin kara ve demiryollarının kesişme noktasında olması, Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlayan sanayileşmenin 1950’den sonra hız kazanması, buna bağlı olarak da nüfusun artması, önceden var olan ticareti daha da önemli hale
getirmiştir.
Tarihte bir ticaret merkezi olma özelliği taşıyan Kayseri, bu niteliğini sürdürmeye devam
etmiştir. Kayseri günümüzde Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Serbest Bölgesi ve
Teknoparkı ile Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir.
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Konaklama
Erciyes Dağı ve Kapadokya gibi turizm merkezlerine çok yakın olan Kayseri’de, yerel ve zincir
otellerden oluşan, farklı seçeneklerde konaklama imkanları bulunmaktadır. Kayseri’de bulunan otellerle ilgili bilgiyi http://www.kulturportali.gov.tr adresinden alabilirsiniz.

Ulaşım
Kayseri, yüzyıllar boyunca belli başlı askeri ve ekonomik yolların kavşak noktasında yer almıştır. Bu da Kayseri’yi sürekli olarak önemli kılmıştır. Kayseri, coğrafi açıdan İç Anadolu ile Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yer alan illeri, batıya ve güneye bağlayan demir ve
karayolları üzerinde bulunan bir kentimizdir.
Karayolu ile güneyden denize 3 saatlik mesafede, kuzeyden Ankara’ya 4 saatlik mesafede ve batıdan Kapadokya’ya 1 saatlik mesafede bulunan Kayseri günübirlik ziyaretler
için bile uygun bir konumdadır. Sümer Kampüsüne 10 dakikalık mesafede bulunan Erkilet Havaalanı’ndan THY ve diğer özel havayolları, Kayseri’den İstanbul ve diğer illere her
gün karşılıklı seferler düzenlenmektedirler. Havaalanı, tren garı ve otobüs terminaline Sümer
Kapmpüsü önünden hareket eden otobüslerle rahatlıkla kısa sürede ulaşılabilmektedir. Şehir
içinde ise ulaşım 4 ana hattan oluşan tramvay sistemi ve şehir içi otobüslerle yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için http://www. kayseriulasim.com adresinden ulabilirsiniz.

25

Kayseri’de Yapılacaklar

Erciyes Dağı
Türkiye’nin üçüncü Orta Anadolu’nun en

Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park,

yüksek dağı olan Erciyes, uluslararası kış

eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistem-

sporları merkezi konumundadır. Kayak ve

lerini bir arada bulundurması ve Afrika ile

dağcılık için son derece elverişli pist ve kul-

Avrupa arasındaki iki ana kuş göçü yolu-

varların yer aldığı Erciyes’te son yıllarda yapı-

nun kesişme noktası olması sebebiyle, ülke-

lan çalışmalarla modern konaklama yerleri

mizin en önemli korunan alanlarından birisi-

inşa edilmiştir. 24 saat hizmet veren tesislerin

dir. Alan, oldukça zengin bir bitki örtüsünü

yanı sıra Kayseri’ye uzaklığı 25 km olan yol

de içinde barındırıyor.

sürekli açık tutulmaktadır. Kayak mevsimi 1

301 kuş türü ile Manyas Gölü’nden sonra

Kasım-1 Mayıs tarihleri arasında beş aylık

Türkiye’nin ikinci önemli kuş cennetidir.

oldukça uzun bir süreyi kapsamaktadır. Erciyes, dağcılık ve buzul tırmanışları yanı sıra,
yaz aylarında tracking parkuru olarak da
kullanılmak- tadır.
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Sultan Sazlığı Milli Parkı

Ayrıca barındırdığı

Kapuzbaşı Şelaleleri
Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi durumun-

Kayseri ve çevresi hakkında detaylı bilgiye

da olan Kapuzbaşı şelalesi, görenleri adeta

http://www.agu.edu.tr/kayserideyasam lin-

büyülemektedir. Yörede beş tanesi büyük,

kinden ulaşabilirsiniz.

iki tanesi küçük olmak üzere yükseklikleri 30 ile, 70 m.’yi bulan ve her biri dereyi

Ayrıca sosyal medyadan Kayseri ve Kapa-

besleyecek güçte olan 7 şelale vardır. Ka-

dokya etkinliklerini takip edebilirsiniz.

puzbaşı Şelaleleri, Aladağ Milli Parkı sınırları
içerisindedir. Şelale, Aladağlar trekking parkuru- nun en güzel durak noktalarından
birisidir. Bölge Kayseri merkezinden 165 km
uzaklıktadır. Bölgeye, yaz aylarında gidilmesi
tavsiye edilmektedir.
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Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Tercih haftasında sorularınızı tanıtım ofisine veya
http://helpdesk.agu.edu.tr/mibew/chat?locale=tr linkinden
öğrencimize sorarak öğrenebilirsiniz.
Yerleştiğim bölümü kayıt sonrasında değiştirebilir miyim?
AGÜ’de bir yıl okuduktan sonra değiştirebilirsin. Hazırlık veya Çekirdek programları farklı bölüm öğrencileri için ortak olduğundan, ders tamamlamaya gerek kalmaz. Ancak, geçiş
yapabilmek için LYS puanının, geçmek istediğin bölümün giriş yaptığın yılki taban puanına
eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
Hazırlıktan geçmem için kaç kredi toplamam gerekir?
56 Kredi ile geçersen 101 İngilizce dersini alabilirsin. 52-55 kredide kalırsan, bölümüne geçme hakkı kazanırsın, ancak 101 dersini alabilmek için İngilizce ‘Bridge’ dersini tamamlaman
gerekir.
Öğrenci kartımı kaybedersem ne yapmam gerekir?
Öğrenci İşleri’ne başvurursan, belli bir ücret karşılığı yeni kimlik çıkarttırabilirsin.
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KAMPÜS KROKİSİ
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Önemli/Yararlı Telefonlar
Yangın 110

AGÜ – Sağlık Birimi

Posta Kodu 119

Telefon: 0352 224 88 00 - 7950

Ankesör Arıza 122

Sümer Aile Sağlığı Merkezi
Yeni Mah. 34. Sok. Kocasinan, KAYSERİ

Bilinmeyen Numaralar 11811

Telefon: 0352 337 05 52

Telefon Arıza 121
PTT Danışma 161

En Yakın Postahane:
PTT Yenimahalle Şubesi Barbaros Mah.

Tele Bilgi 144

AGÜ Sümer Kampüsü Yanı

Polis İmdat 155

Kocasinan/KAYSERİ

Polis İmdat 155

Telefon: 0352 339 42 38

En Yakın Sağlık Kuruluşları

AGÜ İletişim:
Adres: Sümer Mah. 3551. Sok. No:9

Kayseri Şehir Hastanesi

Kocasinan/KAYSERİ

Adres: Şeker Mah. Molu Cad

Mail Adresi: yurt@agu.edu.tr

Kocasinan /KAYSERİ

AGÜ Santral: 0352 224 88 00

Telefon: 0352 315 77 00

Öğrenci Köyü Yönetim Dahili: 4500
Öğrenci Köyü Güvenlik Dahili: 4510

Merkezi Hekim Randevu:182
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