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Sevgili Mezun 
Temsilcimiz, 
Sizin deste!inizle Akdeniz Üniversitesi mezunlar
a!ını büyütmek ve mezunlar arasındaki 
dayanı"mayı güçlendirmek için çalı"maya 
devam ediyoruz.

Aramızdaki diyalo!u artırmak ve daha verimli 
i"birli!i olanakları olu"turmak amacıyla
bilgilendirme ve yönlendirmelerimizi içeren bu 
bro"ürümüzü sizinle payla"ıyoruz.

Geribildirim ve önerilerinize önem veriyor,
gönüllü mezun temsilcilerimizden biri olarak 
çalı"malarımızda bize destek oldu!unuz için size 
te"ekkür ediyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi



Mezun
Temsilcisi
Mezun Temsilcisi Kimdir ?

Akdeniz Üniversitesi mezunları 
arasındaki dayanı"mayı artırmak ve 
üniversiteyle mezunlar arasında daha 
faydalı i"birlikleri kurmak için gönüllü 
olmu" mezunlara “Mezun Temsilcisi” 
denir.



Nasıl Mezun
Temsilcisi
Olunur ?

Mezun Temsilcisi
Ne Yapar ?

Mezun Temsilcisi olmak 
için Kariyer Merkezi’ne
ba"vurulması yeterlidir.

Mezun Temsilcisi olarak 
atanan ki"i, Kariyer Merkezi 
Tarafından Akdeniz Üniversitesi 
Mezun Temsilcileri A!ı e-posta
grubuna eklenir.

Ayrıca tüm mezunlarımıza 
tanımlanacak olan 
Mezun Kimlik Kartı ile 
Mezun Temsilcimiz de Akdeniz 
Üniversitesi olanaklarından 
yararlanmaya devam eder.

Üniversite ile mezunlar arasında
köprü görevi üstlenerek üniversitenin
sundu!u imkânların, etkinlik ve
programların mezunlar arasında
yaygınla"tırılmasına ve mezun
arkada"larından gelen görü" ve
önerilerin üniversiteye ula"tırılmasına
destek olur.

Mezun arkada"larıyla temasa geçerek 
bu ki"ileri ileti"im a!larına ekler.

“AÜ Mezun Temsilcileri A!ı” e-posta
grubuna üye olup Kariyer Merkezi ve 
di!er Mezun Temsilcileri ile
ileti"imde kalarak bilgi ve deneyim
payla"ımında bulunur.

Akdeniz Üniversitesi tarafından
düzenlenen mezunlara yönelik etkinlik
ve programları, sosyal medya, e-posta
veya telefon aracılı!ıyla mümkün olan
en fazla sayıda mezuna ula"tırır.

Akdeniz Üniversitesi mezunlarının
Kariyer Merkezi’yle ba!lantıya
geçmelerini sa!lar ve mezunlardan
gelen görü", öneri ve talepleri do!ru
yerlere iletir.



Mezun
Temsilcili!i
Kategorileri

Dönem Temsilcisi

!ehir ve Ülke Temsilcisi

Kurumsal Temsilci



Dönem
Temsilcisi



Dönem
Temsilcisi
Kendi mezuniyet sınıfı içinde
dayanı"mayı peki"tirmek üzere sosyal
faaliyetlere öncülük eder ve mezunlar
ileti"im a!ının geli"mesine katkı sa!lar.

Akdeniz Üniversitesi mezunlarının sosyal
sorumluluk bilinciyle ülkemizin 
gelece!ine katkı sa!lamaları için 
öncülük eder. 



"ehir ve Ülke 
Temsilcisi



"ehir ve Ülke 
Temsilcisi

"ehir ve Ülke 
Temsilcisi
Bulundu!u "ehir ve ülkelerde ya"ayan 
veya yeni ta"ınan mezunların dayanı"ma 
a!ları kurmalarına ve üniversitemiz
tarafından yurt dı"ında veya Antalya 
dı"ında düzenlenen etkinliklerin
gerçekle"tirilmesine destek olur.

Bulundu!u bölgedeki mezunlarımız
arasında Akdeniz Üniversitesi ruhunun
ve ileti"imin canlı tutulmasını sa!lar.



"ehir ve Ülke 
Temsilcisi

Kurumsal
Temsilci



Kurumsal
Temsilci
Çalı"tı!ı kurumda Akdeniz Üniversitesi
temsilinin artırılmasına ve aynı kurumda
çalı"an mezunlarımız arasında 
dayanı"manın peki"tirilmesine destek 
olur.

Üniversitemizin i" dünyası ile olan 
ba!larını ve ileti"imini güçlendirir.



Aktif bir mezun temsilcisi 
olun; Akdeniz Üniversitesi 
Mezunları A!ı’nın
geni#lemesine destek verin,
ileti#im ve i#birliklerini 
artırın, sınıf arkada#larınızı
harekete geçirerek gençlerin 
kaliteli e!itime eri#melerini 
sa!layın!



Akdeniz Üniversitesi Mezunları A!ı’na giri# yapmak,
bilgilerinizi kontrol etmek ve güncellemek için: 

kariyermerkezi.akdeniz.edu.tr/mezun

Mezun Temsilcileri listesine ula#mak için:

kariyermerkezi.akdeniz.edu.tr/mezun

Mezun Temsilcili!i Programı ile ilgili tüm
görü# ve önerileriniz için: 

kariyermerkezi@akdeniz.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi



Akdeniz Üniversitesi

kariyermerkezi@akdeniz.edu.tr (0242) 310 15 12 kariyermerkezi.akdeniz.edu.tr

Pınarba"ı, Akdeniz Ünv. 07070 Konyaaltı/Antalya
Kampüs ana giri"inde yer alan Sosyal Tesisimizin hemen yanındayız.

Koç Üniversitesi Mezunlarla "li#kiler birimine bu dokümanın
hazırlanmasındaki katkılarından dolayı te#ekkür ederiz.


