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Değerli Öğrenciler, 
  
Küresel çapta yaşanmakta olan korona virüs 

krizi bizlerin de hayatlarında bazı temel 

değişikliklere neden olmuştur. Üniversitemiz 

bu yeni oluşan koşullara gerek teknolojik 

gerekse alt yapı olarak hazırdır. Bazı 

öğrencimiz ülkelerine, ailelerinin yanına 

dönmüş, bazıları ise kampüsümüzde veya 

kentimizde kalmaya devam etmektedir. 
Ülkesine dönmeyip burada kalan 

öğrencilerimiz ile birlikte üniversitemizde 

büyük bir aile olduk… Onların ihtiyaçlarına 

cevap verebilmek için özveri ile 

çalışmaktayız… Fiziksel olarak sizlerle 

beraber olamasak da biz her ortamda sizlerle 

büyük ve güçlü bir aileyiz. 
Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Hepimizin 

kalbi DAÜ’de atmaktadır. Bugün, sanal 

olarak sınıflarımızda sizlerle birlikte 

eğitimimize devam etmekteyiz. Sizleri çok 

özlediğimizi bilin. Yeniden bir arada 

olabileceğimiz, sosyal ve kültürel 

faaliyetlerimizi bir arada yapabileceğimiz, 

farklı farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizin 

bayraklarının dalgalandığı üniversite kampüs 

hayatımıza geri dönebileceğimiz günleri 

heyecanla bekliyoruz. Eminim ki bu hasret en 

kısa sürede sona erecektir. 
Sizlerle daha iyi iletişim kurabilmek için bir 

form hazırlanıştır…Bu bilgi formu size daha 

kolay ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle 

formu doldurmanız sizlerle iletişim 

kurabilmemiz açısından olukça önemlidir. 
  
Bilgi formunu doldurmak için lütfen öğrenci 

portal’ınıza giriş yapınız 
  
Derslerinize çalışmaya devam edin, çevirim 

içi derslerinizi takip edin, danışmanlarınız ile 

iletişime geçin. Ve en önemlisi 

kampüsümüzde yeniden bir araya geldiğimiz 

zaman gerçekleştirmeyi istediğiniz projeleri 

ve etkinlikleri planlayın. Bizlerle paylaşın. Bu 

günler çok yakındadır. 
Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmelisiniz. 

Evinizde kalın uyarılarını dikkate almalısınız. 

Dear Students, 
  
The global Corona Virus crisis has caused 

some important changes in our lives. Our 

University is ready for these new conditions, 

thanks to its technological and infrastructural 

strengths. Some of our students have returned 

to their countries and families, while others 

have chosen to stay on our campus or in the 

city. 
We have become a big family in our 

university together with our students who 

have not returned to their countries. We are 

working with devotion to cater for their 

needs. Although we cannot physically be 

with you, please know that we are a big 

family in every way. 
We would like you to know that you are very 

valuable for us. Our hearts all beat for EMU. 

Today, we continue our education with you 

in an online format. Please know that we 

miss you very much. We look forward to the 

days when we can be together again, all 

together participate in social and cultural 

activities and go back to our campus life, 

where the flags of our students from different 

countries would be waving. I am sure that 

this longing will end as we will be re-uniting 

soon. 
A form has been prepared in order to better 

communicate with you… The said form will 

enable us to reach you more easily. We 

kindly invite you to fill out the form for us to 

keep contact with you. 
  
Please login to your student portal to fill out 

the form 
  
Keep studying, follow your online lessons 

and contact your advisors. And most 

importantly, plan the projects and events you 

want to accomplish when we re-unite on our 

campus. Share them with us. Just know that 

those days are very soon. 
Also during  this process, we advise you to 

be careful about your health and pay 

attention to ‘stay at home’ notices. You will 
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Sınavlarınızın ve uygulamalı derslerinizin 

telafisi için ileride bilgilendirme yapılacaktır. 

Bilgilendirme yazılarını takip ediniz. Sizlerin 

hiçbir konuda mağdur olmaması için sizlere 

yardımcı olunacağına emin olun. 
Bizler sizler için buradayız. Bu zor süreci 

birlikte atlatacağımıza inanın. Her zaman 

üniversitenizin yanınızda olacağını bilin. 
  
Rektörlük 

be informed on how your exams and practice 

classes will be made up for in the near future. 

Follow the informative texts and 

announcements. Please be sure that you will 

be supported in every way to ensure that you 

are not disadvantaged in any way. 
We are here for you. We are sure that we will 

survive this difficult process together. Your 

university will always stand with you. 
  
Rectors Office 

 


