
Bu zorlu dönemde en önemli şey bir arada olmak ve bu süreci en verimli şekilde geçirebilmek diye düşünüyoruz… 
Lakin fiziksel olarak bir arada olamayacağımız için biz de sınırları çevrimiçi aşmaya karar verdik...

Bu süreçte Öğrenci Dekanlığı olarak;

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık görüşme servisleri online olarak de-
vam edecektir. Normal süreçte olduğu gibi Klinik psikoloğumuz Ar.Gör. 
Ceyda Cihan Aydoğdu’ya ceyda.cihan@agu.edu.tr adresinden iletişime 
geçerek Salı ve Çarşamba günleri zoom’dan görüşme yapmak için rande-
vu alabilirsiniz. 

Kariyer danışmanlığı programında iş dünyasından insanlarla buluşmaya 
da online devam edebileceksiniz. Kariyer danışmanlarınız bu süreçle ilgili 
sizlere destek olmaya oldukça istekliler. Bu süreçle ilgili bir aksaklık söz 
konusu olma durumunda yine ozge.tok@agu.edu.tr mail adresinden ile-
tişime geçebilirsiniz.  

Kariyer Gelişim Merkezi’ de çalışmalarına ve size ulaşmaya sanal ortam-
da devam edecek. 
 
6 Nisan 2020 pazartesi günü - Hızıroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Selnikel Firmasının CEO’su Metehan Hızıroğlu’nu Zoom üzerinden bir 
webinarda ağırlayacağız. 
 
Diğer yandan periyodik olarak yaptığımız ve bölüm bazında ilerlediğimiz 
CV yazma ve mülakat eğitimlerinin de sıklığını artırıp haftada bir yine 
sanal ortamda Zoom üzerinden yapacağız.
 
2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için kullanışlı bir sistem olacağını düşündüğü-
müz Pearson Profesyonel Gelişim Eğitim Seti platformuna erişim sağlaya-
cağız.  Bu platforma 24 saat erişebilecek, kariyer gelişiminize odaklana-
bileceksiniz. 

Mezun olmaya hazırlanan son sınıf öğrencilerimizle daha faydalı olaca-
ğına inandığımız webinarlarla yüz yüze görüşmeye devam edeceğiz. Ka-
riyer Gelişim Merkezi ile ilgili sorularınızı career@agu.edu.tr adresinden 
iletebilirsiniz. 

Gençlik Fabrikası da sizlerle 
 
Tüm gençlere açık olan ‘Genç Atölye’ adlı destek programı ile bir arada 
olacak ve her akşam 21:00 - 21:40 arası buluşma düzenleyecek. Sen de 
katılmak istersen https://forms.gle/UyNfVHk9ueX9pNkj7 formunu doldu-
rup, toplantı saatinde bilgisayarının/telefonun başında olarak katılabilir-
sin. Zoom’un kullanacağın cihazda yüklü olduğundan emin ol. 
 
Bu arada sen de bir şeyler paylaşmak istersen ekiple (youth@agu.edu.tr) 
iletişime geçmen yeterli ….  

During this period all of our academic and administrative offices is open 
and operating, and willing to help you as much as possible… 

Throughout this period, as part of Office of the Dean of Students, 

Our clinical psychologist R.A. Ceyda Cihan Aydoğdu will continue to meet 
you, but this time online. As you do before, by contacting her at ceyda.
cihan@agu.edu.tr, you can make an appointment. You will have the con-
versation via Zoom on every Tuesday and Wednesday.

As part of Career Counseling Program, you will also be able to continue 
meeting people from the business world online. Your career counselors are 
very willing to support you. In case of a problem during this process, you 
can still contact us at ozge.tok@agu.edu.tr .

Career and Employability Office will continue to work and reach you 
online. 

On Monday, April 6th, 2020, we will host Hızıroğlu Holding Board Member 
and CEO of Selnikel Company, Metehan Hızıroğlu in a webinar via Zoom.

On the other hand, we will increase the number of CV writing and interview 
trainings, which we have carried out periodically department by department, 
and will do it once a week through Zoom. 
 
Our 2nd and 3rd year students, we will get access to a useful system, the 
Pearson Professional Development Training Set platform. You will be able 
to access this platform 24/7, and focus on your career development with-
out interruption.

Of course, Youth Factory is always with you… 

Youth Factory hosts the support program, ‘Youth Studio’ open to all young 
people, between 21:00 and 21:40 every evening. If you want to join, you 
can fill out the form https://forms.gle/ UYNfVHk9ueX9pNkj7 , and join 
via your computer/phone at the meeting time. Make sure that Zoom is in-
stalled on the device you will use. 

In the meantime, if you want to share something, just contact the team at 
youth@agu.edu.tr.

In this difficult period, we strongly believe that the most important thing is to be together and to be able to get through 
these rough days as productive as possible. Since we cannot physically come together, we have decided to go beyond 
the limits via the benefits of the digital world... All you need is a smartphone/computer/laptop having a reliable inter-
net connection, plus Zoom program installed on your devices.

plus Zoom program

Bilgilendirme

Info Pack



SKS birimimiz de sizler için aktif bir şekilde çalışmakta;

Hala yurtta kalan öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını daha hızlı ve kolay 
çözebilmek için  için whatsapp grubu oluşturdu. Yurtla ilgili sorularınız 
için 0352 224 88 00 (dahili:8501-8502) nolu telefona ulaşabilirsiniz.

Belirtmek isteriz ki, yurttan ayrılan öğrencilerin ödemeleriyle ilgili olarak; 
16 Mart 2020 tarihi itibari ile yurtlardan ayrılış yapan öğrenciler için Mart 
ayı yurt ücretinin yarısının tahsil edilmesine ve diğer aylar için öğrencile-
rin yurtlara giriş yapacağı tarihe kadar ücret alınmamasına karar verildi. 

Yemek bursundan faydalanan öğrencilerimizin bursları aynı şekilde yatı-
rılmaya devam edecektir.

Bu dönemde gaming kulüp ile birlikte online olarak öğrencilerle birlikte 
oynanabilecek oyunları aşağıda sıraladık. Zamanla daha fazla oyun çıka-
caktır fakat hiçbir yükleme gerektirmeden oynanabilecek oyunlar şu anlık 
bu kadar.
 
1- https://www.haxball.com/
2- gartic.io
3- http://slither.io
4- https://superhex.io

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ da ;
 
İhtiyaç duyduğunuz tüm belgeleri en hızlı şekilde online olarak size ile-
tecekler. Her türlü sorunuzu oidb@agu.edu.tr adresinden iletebilirsiniz. 

Uluslararası Ofisimiz de;

Kaldıkları yerden etkinliklerine, göçmenlik durumlarına dair rehberlikle-
rine  online olarak toplu veya bireysel şekilde devam edeceklerdir. Sürege-
len iletişim kanalları (email, social media, zoom) aynı şekilde kullanılıp, 
bilgilendirilmeler sürecektir. 

Şimdi hadi gelin bizim de oldukça keyif aldığımız sergileri, müzeleri sa-
nal ortamda gezip, canlı konserleri dinleyelim. Harvard- Cambridge gibi 
üniversitelerin erişime açtıkları online dersleri takip edelim. Bunun için 
https://kpy.bilgi.edu.tr/tr/haber/tum-dijital-platformlar/1252 linkine tıkla-
manız yeterli. 

Our Office of the Health, Culture, and Sports is actively working for you. 

To quickly and easily solve all the needs of our students who are still living 
in the dormitory, we have created a WhatsApp group. If you have ques-
tions about the dormitory, you can also call 0352 224 88 00 (ext: 8501 
or 8502).

Regarding the payments of students who have left the dormitory, it has been 
decided that students who left the dormitories as of March 16th, 2020, will 
be charged half of the dormitory fee for March, and that for the other months, 
they will not be charged until they return to their dorms. 

The scholarship for food will continue to be paid in the same way. 

We have listed the games that can be played together online with the Gam-
ing Club during this period. More games will be released over time, but the 
games that can be played without any installation are:

1- https://www.haxball.com/
2- gartic.io
3- http://slither.io
4- https://superhex.io

Student Affairs will forward you all the documents you need in the fast-
est way, i.e. online. You can send any questions to oidb@agu.edu.tr.

Our International Office will also continue its activities and its guidance 
on immigration status via online meetings as a whole group or individu-
ally. The same communication channels (email, social media, Zoom) will 
be used in the same way before, and briefings and notifications will con-
tinue as usual.

Now, we would also like to remind you to seize the opportunities of the 
digital world. Let’s visit the exhibitions and museums virtually, which we 
enjoy quite a bit, and listen to live concerts. Let’s follow the online courses 
that universities such as Harvard and Cambridge have made available. 
Just click on the link for a quick access to most of these social and cul-
tural resources listed: https://kpy.bilgi.edu.tr/tr/haber/tum-digrafik-plat-
formlar/1252 (Although the page seems in Turkish, you would be able to 
understand what they are for. Do not be afraid, just click and enjoy the 
content on the page opened).

Ek olarak; 
Bu dönemde hareketsiz kalmamaya da çalışalım ve bu dönemde bedenimizi meditasyon, yoga ve sporla aktif tutmaya çalışalım. Bu-
nun için İngilizce  https://www.youtube.com/watch?v=8oWmGJc8NWI ve Türkçe https://www.youtube.com/watch?v=BVD0YVUy4r0 
videolarını deneyebilirsiniz.

Last but not least, let’s try not to stay still during this period, but try to keep our body active with meditation, yoga, and other sports/
movements that you can easily do indoors. For example, you can try meditating with the YouTube videos like https://www.youtube.
com/watch?v=8oWmGJc8NWI (in English) and https://www.youtube.com/watch?v=BVD0YVUY4r0 (in Turkish) 

Sağlıkla kalın.

We are looking forward to meet you in these digital platforms…


