
Geleneksel ortamların görevini eksiksiz ya-
pan, fazla sorgulamayan, itaatkar, kurallara 
sıkı sıkıya bağlı çoğunluğu arasında yer al-
maktansa, risk alan, duygularını bastırma-
yan, varolanla yetinmeyen, eleştirel bakan, 
sorgulayan, söyleyecek sözü olan, güç ve sta-
tüyü takmayan ve ayak direyen değerli fikir-
lerin içinde yer almak... Evet üniversite veya 
akademik eğitim bir meslek edindirme işi 
değildir. Burada konsept yaşama dair 
yeni ve farklı bakış açıları ile donanmış, de-
ğişim ve gelişimleri yakından izleyerek hızla 
adapte olmak ve bir duruş sergileyebilmektir. 
Bunu  gerçekleştirebildiğiniz oranda ileride 
hangi meslekle uğraşırsanız uğraşınız sağlam 

duruşunuzla her zaman engelleri de aşarak 
başarılı olursunuz. Bulunduğunuz toplum-
da öne çıkarak toplumun önünü açıp, hem 
yerel hem de evrensel değerler oluşturma 
şansını elde eder, insana ve yaşama yön 
verirsiniz. Ve herzaman... Bruce Lee’nin 
şu sözünü hatırlayın...“Zihnini boşalt. bi-
çimsiz ol, şekilsiz ol. tıpkı su gibi. Suyu barda-
ğa koyduğunda bardak olur. Şişeye koyarsan 
şişe, çaydanlığa koyarsan çaydanlık olur. Su 
akabilir, süzülebilir, damlayabilir ya da gür-
leyebilir, su ol arkadaşım.”

Dear Graduates,

I wholeheartedly extend sincere congratulations, 
both personally and on behalf  of  our academic 
and administrative staff  members, on your 
successful completion of  the university study. 
This is, in fact, the first step you take into 
professional life. I am fully confident that 
you will continue your success both in your 
professional and social life. I also have no doubt 
that you will carry this diploma which gives you 
the right and power to take decisions affecting 
others’  lives with a great sense of  responsibility. 

At this point, I would like to highlight the 
concept of  ‘responsibility’. In the essence of  
professionalism lies the responsible use of  
the power brought about by education. As 
professionals, you should be aware of  your 
moral duty to apply your knowledge for the 
benefit of  public, keeping in mind that your 
statements and actions may affect others’  lives 
either negatively or positively. In addition, 
positive emotions (like love and affection) 
should be guiding your thinking and decision 
making. Also, please always remember that you 
are responsible for observing and perceiving the 
existence of  others.

A good example of  the latter can be explained 
by the metaphor of  a falling tree in a forest. 
Charles Riborg Mann and George Ransom 
Twist (1910), two physicists, asked the 
following question in a book they wrote: “If  a 
tree falls in a forest and no one is around to hear 
it, does it make a sound?”  Surely, the origin 
of  this question underlies in the statement of  
philosopher George Berkley (1734), one of  the 
defenders of  idealism, who states that “the trees 
in the park exist only if  there is someone nearby 
to perceive them.”  For this reason, I believe that 
you should feel responsible for others as well as 
the work you do.

While fulfilling the requirements of  your 
career, you may feel alone and that your voice is 
unheard, that you go about your work unnoticed 
or all your efforts are in vain – just like the tree 
in the forest... I believe that in situations 

like these, even if  you are not appreciated, the 
consolation brought about by doing something 
good and helping others will be the actual 

and meaningful consolation for you. As our 
graduate, we expect you to demonstrate this 
devotion in every aspect of  life. In this way, 

you will gain ultimate respect not only from the 
institutions you are employed in but also from 
your social environment!

Please share with us your valuable experiences 
and achievements in your prospective careers! 
We also invite you to participate in the academic, 
social and cultural activities that will take place 
throughout the year. Your participation will not 
only help support your personal development 
but will also strengthen the unbreakable bond 
between us.

I wish you every success in your prospective 
endeavors. Hoping to see you again...

Prof. Dr. Necdet Osam

Rector

Değerli Mezunlar,

Profesyonelliğe geçiş sürecinde ilk adım olan 
üniversite eğitimini başarı ile tamamladınız. 
Sizleri, tüm öğretim üyelerimiz ve çalışan-
larımız adına kutluyorum. Mesleki ve sosyal 
yaşamınızda bu başarınızı devam ettireceğini-
ze inanıyorum. Kişisel dönüşümünüzün ispatı 
olan, toplum içerisinde fikir yürütebilme ve in-
sanların hayatlarını etkileyen kararları verme 
hakkını ve gücünü sizlere veren bu diplomayı 
büyük bir sorumluluk hissi ile taşıyacağınıza 
olan inancım tamdır.

Sorumluluk hissetmenin altını çizmek isterim. 
Eğitimin verdiği gücü sorumlu kullanmak, 
profesyonel olmanın gerekliliğidir ve profes-
yonel insanların bu konularda daha dikkatli 
olmaları beklenir. Diğer bir ifadeyle eylemle-
rimizin ve söylemlerimizin başkalarının ha-
yatını olumlu yada olumsuz etkileyebileceğini 
bize hatırlatan insani duygudur ve duyguların 
mesafe kavramı yoktur! (Tıpkı aşk ve sevgi 
gibi...).  Felsefe tarihinde “ormanda devrilen 
ağaç metaforu”  olarak bilinen bir soru bunu 
güzel açıklamaktadır.  Charles Riborg Mann ve 

George Ransom Twist (1910) adlı iki fizikçi 
yazdıkları kitapta bir fizik sorusu olarak şunu 
sormuşlardır: “Issız bir ormanda bir ağaç dev-
rilse ve civarda bunu duyabilecek bir canlı da 
yoksa, ses olur mu? Neden?”  Tabi bu sorunun 
kaynağı, idealizmin savunucularından Filo-
zof  George Berkley’in (1734) sarf  ettiği “Bir 
parktaki ağaçlar, onların varlığını, algılayan 
birileri olduğu sürece vardırlar”  cümlesidir, ki 
bu cümle sadece filozofları değil çeşitli alanlar-
da çalışmalar yapan bilim adamlarını da meş-
gul ettiği, düşünmeye sevkettiği açıktır. Bundan 
hareketle yaptığımız işin sorumluluğunu daha 
da fazla hissetmemiz gerektiğine inanıyorum. 
Yaptığımız işlerde kendimizi yalnız hissedebi-
lir, sesimizin duyulmadığını, farkedilmediği-
mizi ya da boş yere uğraştığımızı düşünebiliriz 
- tıpkı ormandaki ağaç gibi... Bu gibi durum-
larda takdir edilmesek bile iyi birşeyler yapmış 
olmanın, başkalarının derdine derman olmanın 
tesellisi bizler için en hakiki teselli olduğuna 
inanıyorum. Vazgeçmeyi düşüneceğiniz anlar 
olacaktır, işte o anlarda bu teselliyi hatırlayı-
nız! Bu bir anlamda fedakarlık, başkalarının 
yaşamını olumlu, doğru ve güzel yönde etkileme 
fedakarlığıdır. Mezunumuz olarak sizlerden 
beklentimiz bu fedakarlığı yaşamın her alanın-
da göstermenizdir. Bu şekilde hareket etmenizin 
sizlere, sadece çalışacağınız kurumlarda değil, 
sosyal çevrenizde de büyük bir saygı uyandıra-
cağını hatırlatırım!

Mezuniyet sonrasında yaşayacağınız kariyer 
tecrübelerinizi bizlerle paylaşınız! Paylaşım-
larınız sayesinde hep birlikte daha da gelişecek 
ve daha ileriye gideceğiz. Yıl boyunca düzen-
lediğimiz birçok eğitsel, sosyal ve kültürel faa-
liyetlere katılımlarınızı bekliyoruz. Bu sayede 
kendinizi geliştirmeye devam edecek, aramız-
daki güçlü ve sarsılmaz bağlar daha da güç-
lenecektir.

Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Yeniden görüş-
mek üzere.

Prof. Dr. Necdet Osam

Rektör

Assoc. Prof. Dr. Senih ÇAVUŞOĞLU
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (Bölüm Başkanı)
Department of Visual Arts and Visual Communication Design (Chair)

The question is 
whether to take 
your place within 
the traditional 
crowd filled with 
individuals who 

get work done thoroughly, don’t ask many 
questions, are obedient and strictly follow rules, 
or to take risks, not to repress feelings, to want 
more than what is given, to critisize, question, 
comment on, to ignore power and status and 
to rebel as part of  a valuable group.Yes, a 
university or an academic establishment is not 
the place to learn a profession. The concept here 
in life is to be able to adapt to new and different 

perspectives, to adapt to and be able to follow 
change and advancement. 
As long as one can realize this, whatever 
profession one has, one will always be able 
to overcome boundaries and be successful. 
In the environment you are in, you will 
step forward and establish both local and 
universal values, showing the path to both 
people and life. And every time . . .remember 
this saying of  Bruce Lee....
“Empty your mind. Be formless, shapeless, like 
water. Now, you put water into a cup - it 
becomes the cup. Putting it into a tea-pot - it 
becomes the teapot. Look, water can flow, or 
creep, or drip or crash. Be water, my friend.”

Eastern Mediterranean University
2016-17 Spring Semester Graduation Ceremony
June 20th 2017 - 19:00 - EMU Stadium
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
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Our mission as students is not to mimic the steps of  
presidents or astronauts but to surpass their steps. 
This graduation has shown us how capable we all 
are of  achieving our goals when we are determined. 
EMU was a perfect place to foster our minds as it 
equips us with the necessary tools to tackle our future, 
making us unique and better individuals. I would like 
to thank Dean of  Pharmacy Faculty Prof. Dr. Mustafa 
Fethi Şahin for his love and assistance, my thesis 
advisor Prof. Dr. Gönül Şahin and course advisor Prof. 
Dr. Mehmet İlktaç for their support, and my family 
whom I love. CONGRATULATIONS to all 2017 
spring graduates.

Christabel Tobechukwu Onyeisi 
Information Systems Engineering

Learning in EMU is not just academic, being 
here in EMU teaches how to grow up, gives 
insights on our futures with what we get from 
motivation and inspiration. One of  my favorite 
things about EMU is the environment; the 
campus environment makes it easy for each one 
of  us to push themselves towards the right path.

Üniversite olgusu, bir dönüşümü-kişisel dönü-
şümü ifade etmektedir. Doğu Akdeniz Ünivesi-
tesi,  gerek akademik gerekse sosyal bağlamda  
bana çok şeyler katmıştır. Bunların başında so-
rumluluk hissetmek, farklı bakış açıları edinmek, 
bilgiyi bulmak, bilgiyi kullanmak ve yeni bilgiler 
üretmek gelmektedir. Bizler artık ilk günkü biz-
ler değiliz. Bu bilinçle bizden sonraki nesillerin 
eğitilmesinin yanında insanlığa katkı koymanın 
bir insanlık görevi olduğunu her zaman hatır-
layacağım. Değerli Öğretim Üyelerine /Görev-
lilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarken, diğer 
mezun arkadaşlarıma mesleki ve sosyal yaşam-
larında başarılar dilerim.

Taner Uyar  
İngiliz Dili Eğitimi

Mohammad Sami Ahmed Dweik 
Visual Arts & Visual Communication Design

Emine Erkanlı 
İşletme Yönetimi

Başlangıçlar güzeldir, bitişler zor. Hep birlikte 
güzel bir gelecek için çalıştık ve sona geldik. Bu 
yolculukta kaliteli eğitim ortamı sağlayan DAÜ’ye  
bilgi ve deneyimlerini özveri ile aktaran çok değerli  
hocalarımıza binlerce kez teşekkür. “Birer kıvılcım 
olarak gidiyoruz ama elbette birer alev olarak 
döneceğiz”.

Ahmet  Aydın 
İç Mimarlık

Öncelikle, eğitim süresince üzerimde emeği geçen 
tüm hocalarıma teşekkür ederim. Sevdiğim bir 
meslek olan İç Mimarlık Bölümü kimi insana çok 
zor, kimi insana işkence gibi gelebilir ama ne olursa 
olsun sevdiğiniz işi en iyi şekilde yaparsınız. Her 
ne kadar uykusuz geceler bitmeyen ödevler olsa da 
seçtiğiniz mesleği severseniz, yaptığınız işten keyif  
alırsınız. Ben okula geldiğim ilk günü hatırlıyorum 
şöyle bir dönüp geçmişe baktığımda, DAÜ ailesi 
çok şey katmış. Hayatıma bilgi birikimleri kültürlü 
olma hayatına yön vereceğin kararları alabilme ve 
muhteşem bir özgüven! DAÜ’LÜ OLMAK BİR 
AYRICALIKTIR!



Hoodah Suleman Baba
Mathematics & Computer Science

Obaidah Idilbi 
Civil Engineering

Meryem Belaid
Business Administration

Hasibe Sinem Olmuş
Radyoterapi

Deniz Serçelik
Business Administration

First of  all I’m happy and honored to graduate 
from East Mediterranean University. I mostly 
had good days in EMU. Reliable, friendly and 
funny fellows make education more attractive. 
EMU provided me good education which will 
be useful in my professional life. I feel fear and 
excitement as the graduation ceremony getting 
closer and I know that I`m not the only one who 
is feeling those emotions. We are going toward 
the unknown future which include and require 
totally different emotions, opportunities and life. 
I wish the future will be good and successful for 
all of  us.

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında yavru 
vatan Kıbrıs’ın her alanda en iyisi olan Doğu 
Akdeniz Üniversitesi’ni tercih ederek çok doğru 
bir karar verdiğimi düşünüyorum. Üniversite 
tercihi yapacak olan arkadaşlarıma şunu 
söylemek isterim: Doğu Akdeniz Üniversitesi 
yalnız eğitim alanında değil, birçok sosyal ve 
kültürel alanlarda da fazlasıyla zengin bir eğitim 
kurumudur. Sevgili DAÜ ailesi; iyi ki DAÜ’lü 
olmuşum ve sizlere katılmışım. teşekkürlerimi 
sunarım.  Sizleri her zaman hatırlayacağım! 

It has been a long four years, but here I am, 
ready to graduate. I worked incredibly hard to 
get to this point, however, I did not do it all by 
myself. First and foremost, I would like to thank 
Allah for everything. I also owe a huge debt of  
gratitude to a list of  people. To my parents, 
siblings, thank you for supporting me in more 
ways than it’s possible to count. To my teachers, 
thank you for sharing your time considerately, 
your talent, and knowledge with my classmates 
and I. To my friends, thank you for making 
university life a fun and not boring one. Thank 
you EMU, for this great opportunity, I enjoyed 
the campus life, the studies, activities and fun 
events, and most importantly, meeting all the 
people from diverse backgrounds.

Studying in Cyprus was one of  my most signi-
ficant life experiences. With the international 
reputation of  EMU, the diversity of  its stu-
dents and the modern facilities it provides, Fa-
magusta makes the most prominent destination 
to me and to anyone who wishes to go through 
some wonderful educational years in Cyprus. 
The years I spent on this island have ended. 
The end of  an extraordinary period, in which 
I had the chance to learn from some great pro-
fessors, meet great friends and work with the 
amazing EMU Sporium family, whom I thank 
all for all the good times we had. 

Leaving home and studying abroad shape the 
soul and the mind. I evolved to be a person 
who is well prepared and ready for what life 
have to offer. EMU had provided me with 
knowledge and skills to become the person I 
am now and the person I want to be in the 
future. As Henry Miller once said: “one’s 
destination is never a place but a new way of  
seeing things“.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi ‘ nde İngilizce olarak almış 
olduğum üst düzey eğitim sayesinde birçoka ulusla-

rarası  projeye imza attım. Üniversitemde almış olduğum 
uluslararası eğitim için öğretim üyelerine ve  Doğu Akdeniz 
Üniversitesi ‘ ne çok şey borçluyum. 

Ürün ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı - Enocta 
Emre Tok

D

Arkas Holding 
Bilgi Sistemleri Direktörü

Mert Oruz

oğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce eğitimin-
deki kalitesi, uluslararası akreditasyonları ve 

öğrenci değişim programlarıyla büyük bir kurumda 
üst düzey yönetici olarak görev almamda önemli bir 
rol oynamıştır.

D

Dear Graduates,  

You have successfully reached an 
important cornerstone in your career 
path which is the transition to professional 
life. As Alumni Relations and Career 
Research Directorate ( known as MİKA), 
we extend our heartfelt congratulations 
to you. As the members of  the EMU 
Family, you are fully ready to pursue 
success and, at the same time, represent 
your university worldwide in the best 
way possible! 
As you are all aware, life is the combination 

of  possibilities, something which you 
always need to remember not to miss 
the opportunities it presents  to you. 
We recommend that you always keep 
yourself  updated to make use of  these 
opportunities.  
We will always remember you and, at 
the same time, be the biggest follower 
of  your success.

Hoping to see you again...
Alumni Relations and Career Research 
Directorate 

Değerli Mezunlar,
Kariyer yaşamanızın en önemli dönüm 
noktalarından biri olan profesyonelliğe 
geçiş sürecini başarı ile tamamladınız. 
Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Araş-
tırma Müdürlüğü (MİKA) olarak sizle-
ri kutluyoruz.  DAÜ Ailesi’nin üyeleri 
olarak, burada almış olduğunuz eğitim 
sayesinde Üniversite’yi  dünyada  en 
iyi şekilde temsil etmeye ve  başarıdan 
başarıya koşmaya hazırsınız! Sizlerin de  
bildiği üzere hayat bir olasılıklar bütü-
nüdür. Bunu hayatın sizlere sunduğu 

fırsatları kaçırmamanız adına daima 
hatırlamanızı ve bilgilerinizi güncel 
tutmanızı tavsiye ederiz. 
Başarılarınız takipcisi olacak ve sizleri 
her zaman hatırlayacağız.

Yeniden görüşmek üzere...
Mezunlarla İlişkiler ve 
Kariyer Araştırma Müdürlüğü

Tel: 0392 630 2000/2664
E-mail: daumezun@emu.edu.tr 
Website: http://alumni.emu.edu.tr 
Facebook: https://www.facebook.com/daumika

Doğu Akdeniz Üniversitesi,
uluslararası kariyere sahip 

seçkin mezunlar yetiştirir.

Bahar Yapıcılar
Build-Up PR Genel Müdürü

AÜ mezunu olmak bir ayrıcalık mı ayrıcalık. 
Ve bu ayrıcalığın nedeni, en önemli mihenk 

taşları olan değerli öğretim üyelerimizin bizlere 
kazandırdığı bilgiye ulaşma ve kullanma beceri-
sidir. Başarılı olmak ise bitmeyen bir maraton... 
Biz, DAÜ’de işimizi aşkla yapmayı ve katma değer 
yaratmayı öğrendik.

D

Nazlı Köymen
Event-Point Genel Müdürü

AÜ, bize kendimize güvenmeyi, sorumluluk 
almayı ve  tek başına ayakda durmanın ne 

demek oldugunu ögretti. Akademik bilgi edinimi-
nin yanında sosyal becerilerimizin de gelişmesi, 
başarıya giden yolda bizlere rehber olmuştur. 
Hayata DAÜ’de başladık...

D
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