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E Mezun
27 Şubat - 3 Mart 2017 tarihleri 
arasında düzenlenmesi planlanan 
5. Uluslararası Kariyer Haftası ha-
zırlıkları devam ediyor. 27 Şubat’ta 
başayacak olan hafta, özetle hafta 
boyunca bölümlerin belirleyeceği 
ve ağırlıklı olarak mezunların konuk 
edileceği etkinlikler ile gerçekleştiri-
lecektir. Bölümlerde düzenlenecek 
olan seminerlerde, atölye çalışmaları 
gibi organizasyonların yanında 1 Mart 
2017 Çarşamba günü Lala Mustafa 
Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenecek 
olan yerel ve uluslararası firmaların 
birer stand açacakları Kariyer Fuarı ile 
devam edecektir.

Konu etkinlik fakülterin etkin katılımı ve 
MİKA Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisin-
de gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalarla 
ilgili toplantılar Fakültelerin Temsilcileri-
nin katılımı ile devam etmektedir.

Yer  /Venue: Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı, DAÜ Rektörlük karşısı, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs   /LMP Sports Complex, opposite Rector’s Office, Famagusta, North Cyprus
Tel: (0 392) 630 20 00        E-posta  /E-mail: mezun@emu.edu.tr        mika.emu.edu.tr
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DAÜ’lünün Kariyer Yolculuğu 
MİKA ve DAÜ TV işbirliği ile hazırlanan, başarılı DAÜ Mezunlarının konuk edildiği 

“DAÜ’lünün Kariyer Yolculuğu” isimli televizyon programının bu haftaki konuğu program 
yapımcı, yönetmen ve sunucusu avukat Mehmet Ekin Vaiz’di. 

MİKA personeli  Bedia Balses mode-
ratörlüğünde gerçekleşen ve BRTK 
2’de yayınlanan program bol kahka-
halı ve keyif li bir atmosterde çekildi.  

Mehmet Ekin Vaiz, eğitim aldığı 
Hukuk Fakültesi, avukatlık mesleği, 
televizyon ve sosyal medyada büyük 
kitlelere ulaşan programları ve hayata 

H a b e r

Kariyer Yolculuğuna
Hoşgeldiniz

dair konular hakkında bilgiler verdi. 
Kıbrıs’ın siyasi ve sosyal hayatına 
damgasını vuran “Hellimli Demokra-
si” ve “Neydi Olacağı” programları ile  
büyük bir başarı ve izleyici kitlesine 
sahip olan Mehmet Ekin Vaiz, DA-
Ü’deki öğrencilik yıllarını, deneyim-
lerini paylaşarak mezunlarımıza da 
önemli tavsiyelerde bulundu.
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Süleyman KANSU
Salamis Bay Conti Otel Genel Müdürü  

“Eğitim ve Kariyer İçin DAÜ”
Doğu Akdeniz Üniversitesi eğitime 
başladığı ilk günden beridir sürekli 
yükselen bir eğri çizerek başarılı bir 
eğitim yuvasına dönüşmüştür. Üniver-
site aynı zamanda Gazimağusa’nın 
birçok yönden çehresini değiştirmekle 
kalmamış, hem ada halkı tarafından, 
hem de uluslararası platformda tercih 
edilen bir konuma gelmiştir. Kurulu-
şundan bugüne mesleki birçok alanda  
başarılı bireyler yetiştirip geniş bir 
mezun kitlesine sahip olmuştur.

Süleyman Kansu mezunlarımıza gön-
derdiği mesajda şöyle diyor: 
DAÜ’de Turizm Otelcilik eğitimi aldım. 
Öncelikle insan hayatı hayal etmekle 
başlar, hayaller, yetenek ve yeterlilikler 
birey ile birlikte her zaman varolur. 
Bireylerin bunları keşfetmesi ve doğru 
olana yönlenmesi, ne yapmak istedi-
ğini şekillendirmesi bu eğitim süreçleri 
sayesinde gerçekleşir. Üniversiteler ise 
bunun son ve en önemli sürecidir, iyi 
ve doğru bir eğitim, öğretim merkezi 
şarttır. DAÜ Kıbrıs’ta kurulmuş, sürekli 
gelişerek kaliteli bir eğitim sunma 
misyonunda her zaman ileriye gitmiş 
çok iyi bir eğitim/öğrenim merkezidir. 
Benim de her zaman iyi bir turizmci 
olma hedefim ve hayalim vardı. Fakat 
bunu gerçekleşebilmesi için iyi bir 
altyapı, eğitim, teorik ve pratik bilgi 
şarttı. DAÜ bunu benim için en iyi 
şekilde sağladı.

Hasret ATAGÖREN
KKTCELL, Bireysel Satış Bölümü
Mobil Satış Uzmanı

“Bu bölüm mezunu olmaktan      
 gurur duyuyorum.” 
DAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık 2008 mezunu Hasret 
Atagören’ in mezunlarımıza gönderdiği 
mesaj şöyle: 
DAÜ’den mezun olduktan hemen 
sonra reklamcılık, sonrasında ise çeşitli 
sektörlerde halkla ilişkiler, yöneticilik, 
satış sorumluluğu gibi  görevlerde bu-
lundum. Şu an adanın en güçlü iletişim 
merkezlerinden biri olan KKTCELL’de 
Bireysel Satış bölümüne bağlı Mobil 
Satış Uzmanı olarak görev almaktayım. 
İletişim Fakültesi’nde aldığım eğitim, 
iş hayatımda çok büyük fayda sağlı-
yor. İnsanlarla güçlü iletişim kurarak 
görevimi mümkün olan en etkin ve 
doğru şekilde yürütebiliyorum. Bunun 
yanında İletişim Fakülte’sindeki yabancı 
öğretmenlerimizin de büyük etkisi ile 
yabancı müşterilerimle İngilizce iletişim 
kurararak işlerimi daha kolay yürütüyo-
rum. Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde İngilizce eğitim gerçekten 
çok güzel. Seçmeli dersler haricindeki 
çeşitli derslerimizin İngilizce oluşu hem 
dünya görüşümüzü geliştiriyor hem de 
mesleki yaşantımızda ilgili terimleri 
etkin olarak öğrenmemizi sağlıyor. 
Bunun, Türkiye’den veya 3. dünya 
ülkelerinden adamıza gelen öğrenciler 
için de çok büyük bir avantaj oldu-
ğunu düşünüyorum. İngilizce eğitimin 
güzelliği yanında ilgili derslerin insanın 
yaratıcılığını geliştirdiğine inanıyorum. 

Çağrı GEDİK
Rixos Hotels (Antalya)
Misafir İlişkileri Müdürü

‘Eğitimin asıl büyük amacı, bilgi   
 lenmek değil, eyleme geçmektir.’
2010 yılında Turizm ve Otel İşletme-
ciliği Bölümü’nden mezun olan Çağrı 
GEDİK, turizmin hizmet sektörü olması 
nedeniyle teoriğin yanı sıra pratik 
düşünüp anlık sağlam kararlar almak 
gerektiğini dile getirmiştir. Müşteri 
memnuniyetinin çok önemli olduğunu, 
bunu sağlamanın çok da kolay olmadı-
ğını ve bunun için yetkin bir donanıma 
sahip olunması gerektiğini belirtmiştir. 
DAÜ’nün teorik eğitimin yanında, teo-
rinin pratiğe dönüşmesinde ve kişinin 
kendi alanında başarıyı elde etmesinde 
büyük katkı sağladığını ifade etmiştir.

Çağrı Gedik, DAÜ’de eğitim almanın 
İngilizce eğitiminin pratik olarak her 
alanda pekiştirilmesi konusunda da 
fayda sağladığını, öğretim üyelerinin 
tecrübeleri, yurtiçi ve yurtdışı eğitimle-
rinin  sosyal hayatta da sağlam adım-
lar atılmasına hazırladığını belirtmiştir.  
Devamlı kendini geliştiren ve hızlı bir 
ivmeye sahip olan hizmet sektörü 
çalışanlarının, güncel trendlere uyması 
gerektiğini bu konuda da DAÜ’nün 
her zaman bir adım ileride olduğunu 
ifade eden mezunumuz, eğitim dönemi 
boyunca bireylere bunun önemini ak-
tarmış olduğunu ifade etmiştir.

Yeni mezunlara; içlerindeki potansiyelin 
ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak, 
bu potansiyeli korkmadan ve kendileri-
ne güvenerek savunmaları ve kullan-
maları gerektiği mesajını vermiştir.

Mezunlarımızdan Mesaj Var 
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Yönetim Yeri
Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs

Doğu Akdeniz Üniversitesi adına sahip
Prof. Dr. Necdet OSAM, Rektör

Sorumlu: Prof. Dr. Cem TANOVA
Uluslararası İşler ve Tanıtım Rektör Yardımcısı

Hazırlayan: Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma 
Müdürlüğü

Genel Koordinatör: Derviş EKŞİCİ 
Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürü

Haber Koordinatörü: Bedia BALSES
Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü

Sayfa Düzeni: Ersev Sarper

E-mail:  daumezun@emu.edu.tr
Tel:  (+90) 392 630 2000/2664
Web:  http://alumni.emu.edu.tr
Linkedin:  DAÜ Mika
Facebook:  DAÜ Mika
Adres:  Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve  
 Kariyer Araştırma Müdürlüğü 
            Gazimağusa – Kuzey Kıbrıs, Mersin 10, Türkiye

Erkan Erzurumlu 
1984 Londra doğumlu. 

Kıbrıs’ın başarılı 
müzisyenlerinden Turgay 

Erzurumlu’nun oğlu. 

Babası sayesinde çok küçük yaşlarda 
müziğe ve gitar çalmaya başladı. Lise 
çağlarında Namık Kemal Lisesi’nde 
ilk profesyonel müzik hayatına adım 
attı. Liselerarası  müzik yarışmalarına 
katılıp başarılı dereceler alan grupta 
yer aldı. Aynı yıllarda yaşının küçük 
olmasına rağmen bir çok müzisyenle 

sahne almaya ve stüdyo kayıtlarına 
eşlik etmeye başladı. Liseyi bitirdikten 
sonra DAÜ müzik bölümüne girme-
siyle  müzik dünyasına profesyonel 
olarak başlamış oldu.
DAÜ, çünkü her şeyden önce uluslar 
arası bir kimliğe sahip.

2011 yılında DAÜ Müzik Bölümünden 
mezun olan Erkan Erzurumlu Doğu 
Akdeniz Üniversitesi’ni seçmesinde 
DAÜ’nün uluslararası kimliğinin büyük 
rol oynadığını belir terek DAÜ’deki 
eğitimin dünya standartları düzeyin-
de olduğunu ifade etti. Bir çok farklı 
kültürden öğretmen veya öğrenci ile 
çalışma şansı elde ettiğini belir ten 
Erzurumlu bunun KKTC şartlarında 
kolay erişilecek bir fırsat olmadığını 
dile getirdi. Gazimağusa Kültür Sanat 
Festivali ve İstanbul’daki Akbank Jazz 
festivallerinde konser veren Erzu-
rumlu, Ajda Pekkan, Fettan Can gibi 
isimlerle gerçekleştirdiği konserlere 
devam ediyor.

Erkan Erzurumlu’nun mezunlarımıza 
gönderdiği mesajı şöyle: 
DAÜ’de eğitim almanın bana yap-
tığı en büyük katkı, mesleğimdeki 
global dili öğrenmek oldu. Orada, 
birbirinden değerli, dünyanın farklı 
yerlerinde gelen çok üst seviyede 
profesör ve hocalardan ders aldım. 
Bu sayede onların edindiği tecrübeler, 
aldıkları eğitimlerden faydalandım. 
Aldığım eğitimin bana en büyük katkısı 
aslında şu anda dünyanın herhangi bir 
yerinde, en ciddi platformlarda bile 
rol alabilmeye beni hazırlamış olması-
dır. Profesyonel müzik yaşantımın bir 
çok anında DAÜ’de aldığım eğitimin 
faydalarını görüyorum.  

DAÜ benim gibi bir çok genç için 
büyük bir fırsat. Ayrıca uluslararası 
prestiji ve imajı ile çok önemli bir 
Üniversite. DAÜ’lü olmaktan gurur 
duyuyorum.

Ünü Ülke Sınırlarını Aşan 
Bir DAÜ’lü


