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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa
Büyükelçisi Kaya Türkmen 6
Aralık 2010 Pazartesi günü

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ)
ziyaret ederek, DAÜ Vakıf  Yöneti-
ciler Kurulu ve DAÜ Rektörlüğü
tarafından onuruna düzenlenen öğle
yemeğine katıldı. DAÜ Deniz Kulübü
Tesislerinde gerçekleştirilen öğle
yemeğinde DAÜ VYK Başkanı Eşber
Serakıncı, VYK Üyeleri Ata Samioğlu,
Rüstem Akyön, Dr. Nuri Gökşin ve
Aslı Eroğlu ile DAÜ Rektör Vekili
Prof. Dr. Osman Yılmaz, Prof. Dr. Ab-
dullah Y. Öztoprak, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Majid Hashemipour,
Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Doç. Dr.
Halil Nadiri ve Doç. Dr. Mustafa
Uyguroğlu hazır bulundular.
DAÜ’yü ilk kez ziyaret etme fırsatı
bulan TC Lefkoşa Büyükelçisi Türk-
men DAÜ’deki son gelişmeler,
akademik başarılar, kampüs altyapı
imkanları, öğrenci sosyal yaşamı gibi
birçok konuda yetkililerden bilgi aldı.
Yemek sonunda Büyükelçi Türkmen’e

DAÜ VYK ve DAÜ Rektörlüğü
tarafından günün anısına Kıbrıs el
sanatlarından oluşan bir hediye takdim
edildi.
Öğle yemeği ardından DAÜ yet-
kilileri ile önce Gazimağusa Kültür ve
Kongre Merkezi’ni gezen Büyükelçi
Türkmen, daha sonra ise DAÜ kam-
püsünü ziyaret etti. DAÜ kam-
püsünün ve alt yapı imkanlarının
oldukça etkileyici olduğunu vurgu-
layan Büyükelçi Türkmen Türkiye
Cumhuriyeti’nin DAÜ’nün bir yüksek
öğrenim kurumu olarak bölgede
gurur kaynağı olduğunun bilincinde
olduklarını ve gelişerek büyümeye
devam edeceğine olan inancını dile ge-
tirdi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi TC Lefkoşa Büyükelçisi 
Türkmen’den ZiyaretTürkmen’den Ziyaret

TC Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen DAÜ Yetkilileri ile Birlikte

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi’nde DAÜ TV katkılarıyla
gerçekleştirilen ve Cuma akşamları
22:00 – 24:00 saatleri arasında
Kanal T ekranlarından yayınlanan

“Nazmi Pınar’la Hodri Meydan”
isimli TV programının üçüncü
bölüm konuğu KKTC Maliye
Bakanı Ersin Tatar oldu. Söz
konusu programda Maliye Bakanı

Tatar, ülkemizin başarılı
gazeteci/yazarlarından Hasan
Hastürer ve Emin Akkor ile İşletme
ve Ekonomi Fakültesi Öğretim
Üyeleri Prof. Dr. Serhan Çiftçioğlu
ve Yrd. Doç. Dr. Yenal Süreç’in son
dönemlerdeki ekonomik konularla
ilgili sorularını yanıtladı. 
Programın ikinci bölümünde
çekime izleyici olarak katılan
DAÜ’lü öğrencilerin de sorularını
yanıtlayan Ersin Tatar, öğrenciler-
den gelen bir soru üzerine DAÜ ile
ilgili açıklamalarda da bulundu.
“DAÜ’nün bir devlet üniversitesi
olduğunu biliyoruz. Ama DAÜ’nün
son yıllarda mali sıkıntılar yaşadığı
da biliniyor. Devlet DAÜ’ye neden

destek vermiyor?” şeklindeki bir
soruya yanıt veren KKTC Maliye
Bakanı Ersin Tatar, DAÜ’nün
KKTC’nin gözbebeği olduğunu
ifade ederek, mali sorunlarının
büyük bir kısmını aşmış bir eğitim
kurumu olduğunu vurguladı.
“DAÜ’deki yönetim kararlı tavırları
ve özverili çalışmaları ile DAÜ’nün
mali sorunlarının çözülmesinde et-
kili olmuştur. KKTC hükümeti
DAÜ’nün her zaman arkasında ola-
caktır.” şeklinde konuşan Maliye
Bakanı Tatar, personelin de
özveride bulunmaları ile DAÜ’nün
artık sorunlu dönemi geride bırak-
mış ve tekrar atağa geçmiş bir
eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Tatar:
“DAÜ Mali Sorunlarını Aşmış Bir Üniversitedir”

“Hodri Meydan” üçüncü bölüm konukları birarada.



Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Kıbrıs Araştırmaları
Merkezi (DAÜ-KAM) tarafın-
dan “6. İz Bırakmış Kıbrıslı
Türkler Sempozyumu” düzen-
lendi. 25-26 Kasım 2010 tarih-
lerinde DAÜ Mehmet
Tahiroğlu Salonu’nda düzenle-
nen sempozyumda Merkez
Danışma Kurulu tarafından alı-
nan karar doğrultusunda
“Basın” teması işlendi ve bu
konuda ele alınan şahsiyetler ise
geçmişte basın alanında çok
önemli katkıları olan Mehmet
Remzi Okan Ailesi, Togan
Ailesi, Hikmet Afif  Mapolar ve
Con Rifat oldu. Sempozyum ile

Kuzey Kıbrıs’ta sosyal, kültürel,
ekonomik veya politik konu-
larda araştırma ve yayın yapma
kültürünün giderek artmakta
olduğu bir ortamda Merkezin
misyonu doğrultusunda katkıda
bulunulmaya çalışıldığı vurgu-
landı. 
Bu bağlamda Kıbrıs Araştır-
maları Merkezi olarak çok
önemsedikleri etkinliklerden
birinin “İz Bırakmış Kıbrıslı
Türkler Sempozyumu”
olduğuna değinen Merkez
Başkanı Doç. Dr. Doratlı,
düzenli olarak her iki yılda bir
düzenlenen bu sempozyumların
amacının yaşamları boyunca

düşünce ve fikirleriyle, gerçek-
leştirdikleri işlerle toplum
belleğinde iz bırakmış kişilerle
ilgili olarak bilinen ya da bilin-
meyenlerin paylaşılması ve
basılı kaynak yaratılması
olduğunu ifade etti.
Sempozyum, toplamda 4 otu-
rumda yapıldı ve bu oturum-
larda 17 bildiri sunuldu. Konu
edilen şahsiyetlerin fo-
toğraflarından oluşan küçük bir
de sergi sempozyum kap-
samında yer aldı ve sem-
pozyumda sunulan bildirilerin
de geçmişte olduğu gibi kitap
haline getirileceği açıklandı. 
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İşletme ve Ekonomi Fakültesi,
Bankacılık ve Finans Bölümü
Uluslararası Konferansa ev

sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Bankacılık ve Finans Bölümü
tarafından organize edilen ve ilk kez
düzenlenecek olan konferansta öğre-
tim görevlileri ve araştırmacılar,
Bankacılık ve Finans alanındaki yeni
yaklaşımlar hakkında görüşecekler. 
Bankacılık ve Finans Bölümü

Başkanı Doç. Dr. Salih Katırcıoğlu
13 - 15 Nisan 2011 tarihlerinde
gerçekleştirilecek olan konferansa
Bankacılık ve Finans alanında uzman
kişilerin katılacağını bildirdi.
Alanında uzman kişilerin konferansa
katılacağını bildiren Doç. Dr. Katır-
cıoğlu, yaptıkları çalışmalarla dünya
genelinde tanınan Harvard Üniver-
sitesi’nden Jay Resengard, New York
Üniversitesi’nden Anthony Saun-

ders, Londra Üniversitesi’nden
Meziane Lasfer  ve  Kanada Queen’s
Üniversitesi’nden Frank Milne’nin
konferansa konuşmacı olarak katılıp,
konu alanındaki görüşlerini ve
gelişmeleri katılımcılarla paylaşacak-
larını bildirdi.
Günlük olay ve değişimlerle ilgili
global ekonomik krizin ışığında Fi-
nans alanındaki tartışmaların
gerçekleşeceği konferansta katılım-

cılar çeşitli bakış açılarıyla stratejileri
tartışıp yeni bakış açıları ve yeni den-
geler üzerinde çalışmalarını sunacak-
lar. 

Uluslararası Konferansa
Ev Sahipliği Yapmaya
Hazırlanıyor

Doç.Dr. Salih Katırcıoğlu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
4. Sınıf  öğrencileri bir sosyal sorumluluk pro-
jesini daha gerçekleştirdi. Diyabet hastalığı
hakkında toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen
proje kapsamında düzenlenen konferansta Kıbrıs
Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca ve
Diyetisyen Şöhret Ercen diyabet hastalığı
hakkında öğrencileri bilgilendirdiler.

Konferansın ilk konuşmacısı Caner Arca, diya-
betin kanser ve  HIV virüsünden sonra dünyada
en yaygın üçüncü hastalık olduğunu söyledi.
Arca, teknolojinin gelişmesiyle değişen beslenme
alışkanlıklarının ve hareketsizliğin diyabeti olum-
suz yönde etkilediğini belirtti. İstatistiklerde yaş
oranı düştükçe diyabet oranının arttığının
görüldüğünü söyleyen Arca, bunun çevresel fak-
törlerden kaynaklandığını ifade etti. Şöhret Ercen
ise diyabet hastalığından korunma yollarını an-
lattı. Fazla kiloların kalp damar hastalıklarına,
diyabet hastalığına ve birçok kronik damar

hastalığına yol açtığını söyleyen Ercen, kilo-
larımızı kontrol altında tutmamızın önemine
vurgu yaptı. 

Konuşmaların ardından İletişim Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç.Dr. Nurten Kara konuşmacılara
birer teşekkür plaketi takdim etti.

İletişim Fakültesi’nde Diyabet Konferansı

Prof. Dr. Ülker Vancı Osam

“6. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” 
Başarıyla Gerçekleştirildi

Konferans konuşmacıları ve öğrenciler birarada.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sosyal so-
rumluluğunun bilincinde olduğunu bir kez
daha kanıtlayarak engellileri unutmadığını
gösterdi. DAÜ Eğitim Fakültesi, Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü
öğrencileri tarafından “Dünya Engelliler
Günü” dolayısıyla seminer ve çeşitli aktiviteler
gerçekleştirdi. 
Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamın-
daki program, sergi, panel ve toplumu bi-
linçlendirici broşürlerden oluşuyor. Bu vefalı
etkinlik zincirinin parçası olarak 3 Aralık 2010
Cuma günü, saat 14.00’da Dünya Engelliler
Günü farkındalığını arttırmak, pekiştirmek ve
onların sesini daha iyi duyabilmek amacı ile
seminer düzenlendi. 

“Duy Sesimi” sloganıyla yola çıkan Doğu Ak-
deniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi,
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik (PDR)
öğrencileri, engelli bireylerin toplum
içerisinde yaşadığı sorunları bulmak ve bu
sorunlara çözüm üretmek amacıyla kendi-
lerinin de burada olduklarını belirttiler. Bu
anlam dolu konferansa, Leyla Bayramoğlu
katılımcı aile, Ersel Sirhan görme engelliler
öğretmeni, Gözde Pehlivan uzman psikolog
olarak katıldı. Seminere gerek halk gerekse
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Seminerde
çeşitli kısa filmler gösterildi ve seminer so-
nunda katılımcılara “özel eğitime ihtiyaç
duyan bireyler” temalı birer rozet dağıtıldı.

PDR Öğrencilerinden Vefalı Davranış

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde
bu yıl kurulan ve 2010 – 2011 Akademik Yılı
başında açılan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin üç
bölümünden biri olan Fizyoterapi ve Rehabili-
tasyon Bölümü’ne bağlı Protez, Ortez ve Bi-
yomekani Merkezi’nin ilk protezi 10 Aralık
2010 Cuma günü hastaya teslim edildi. Basın
mensupları eşliğinde, DAÜ Rektör Vekili Prof.
Dr. Osman Yılmaz, Öğrenci Hizmetleri, Sosyal
ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Prof. Dr. Ab-
dullah Y. Öztoprak, Fakülte Dekanı Prof. Dr.
Hülya Harutoğlu, Fakülte Öğretim Üyeleri ve
öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen teslim
töreninde yaklaşık 15 yıl önce geçirdiği bir
trafik kazasında sol bacağını kaybeden Özdemir
Kara isimli hastaya uygulama yapılarak
yürümesi sağlandı. 
Törende kısa bir konuşma yapan Özdemir Kara,
bu imkanı sağladığı için DAÜ’ye ve Sağlık Bi-
limleri Fakültesi’ne teşekkür ederek, böylece
Türkiye’ye gidip gelmekten, birçok masraftan
ve iş kaybından kurtulduğunu, bu tip uygula-
maların insanın kendi ülkesinde olmasının
birçok fayda sağladığını belirtti ve çok mutlu
olduğunu ifade etti.
DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Yılmaz ise
Kuzey Kıbrıs’ın ciddi bir eksikliğinin bu mer-
kezle giderilmiş olduğunu ve bu tür hastaların
derdine derman olacak bir merkez yaratıldığını

ifade etti. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hülya Ha-
rutoğlu ise törende yaptığı konuşmada mutlu
ve kıvançlı olduğunu belirterek, bu uygula-
manın daha önce ülkemizde yapılmadığını ve
ciddi bir eksikliğin giderildiğini söyledi.
Türkiye’ye bu amacıyla giden hastalar için her
ne kadar birçok masraf  hükümet tarafından
karşılansa da yine de ciddi bir külfet
yaratıldığının altını çizen Prof. Dr. Harutoğlu,
böylece hem maddi hem de zaman külfetinden
hastaları kurtaracaklarını ifade etti. Bu

merkezin yaşam kalitesine katkı koymak adına
önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Harutoğlu
Üniversite yönetimine ve bu işin uzmanı olan
ve Türkiye’den gelerek fakülte kadrosuna
katılan öğretim üyelerine teşekkür etti. 
Merkez Sorumlusu ve DAÜ Sağlık Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal
Taslı da basın mensuplarına protez-ortez uygu-
lamalarının süreci, yapım aşaması, hastanın re-
habilitasyon dönemi gibi konularda bilgi verdi. 

Fakülte yetkilileri basının sorularını cevapladılar.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3.
sınıf  öğrencisi Doğukan Demir Mic-
rosoft’un her yıl düzenlediği  “Öğrenci
Üyeliği”ne (Microsoft Student Part-
ners) seçildi. Microsoft Student Part-
ners (MSP) programı, başarılı ve
yetenekli bilgisayar bilimlerinde eğitim-
lerine devam eden öğrencilerin yetenek
ve güçlü yanlarınının ortaya çıkarıl-
masına yardımcı olmayı amaçlamak-
tadır. Seçilen öğrenciler bir yıl süresince
“Microsoft Student Partners” ünvanını
taşıyorlar. 
Her yıl ortalama 60 kişinin hem
Türkiye’den hem de KKTC’den başvur-
duğu bu yılki KKTC Microsoft öğrenci
üyesi Doğukan Demir, Microsoft Stu-
dent Partners olma şerefine erişen

öğrencinin bilgisayar teknolojilerini
yakından takip edip reklamını yapabile-
cek özelliklere sahip olması gerektiğini
aynı zamanda da hem öğrenci topluluk-
ları ile hem de okul yönetimi ile yakın
ve iyi ilişkiler içerisinde olmasının bek-
lendiğini vurguladı. 
Microsoft Student Partners seçimleri
için Microsoft’un başvuran kişilerden
kendilerini tanıtan, becerilerini belirten,
bu zamana kadar bilgisayar teknolojileri
alanında neler yaptıklarını ve ileride
neler yapmayı hedefledikleri doğrul-
tusunda bir video hazırlamalarını iste-
diklerini belirten Demir, hazırlamış
olduğu tanıtım videosu ile bu yılki
KKTC Microsoft Student Partners
olarak seçildiğini bildirdi. 

Demir, Microsoft Student Partners’e
seçilen öğrencilerin birçok avantajlar
elde ettiğini ve Microsoft’un Most
Valuable Professional (MVP) ekibinin
seçilen öğrencilerle yakından il-
gilendiğini ve bu kişilerle çalışma fırsatı
yakaladıklarını bildirdi. İleride Türkiye
Microsoft şirketinde çalışma fırsatı elde
edebileceklerini bildiren Demir, sek-
tördeki birçok şirkette iş bulma
olanaklarının arttığını bildirdi. Ayrıca
Demir, Microsoft’un Student Partner
olanlara bir yıllık Microsoft Developer
Network (MSDP) üyeliği ile ürünlere
ücretsiz erişebileceklerini bildirdi.  
Demir, Microsoft Student Partner
seçilmesiyle birlikte yıl içerisinde  hedef-
lerini belirlediğini ve “Silver Night”

düzenleyerek Silver Light teknolojisi
alanında gece başlayıp sabah sona ere-
cek bir proje tasarlamayı hedeflediğini
bildirdi. 

Microsoft “Öğrenci Üyeliği”ne Seçildi

Doğukan Demir

İletişim Fakültesi’nde Diyabet Konferansı

Sağlıkta Önemli AdımSağlıkta Önemli Adım
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü  Protez Ortez ve 

Biyomekani Merkezi’nin İlk 
Protezi Teslim  Edildi

PDR öğrencileri Engelliler Günü’nü unutmadı.
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Sergiledikleri sıradışı ve şaşırtıcı sosyal farkın-
dalık projeleri ile birçok kesimin dikkatini ü-
zerinde toplayan, Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdür-
lüğü’ne bağlı “Flashback Action Team” Kulübü
üyeleri çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Tüm dünyada, “Kadına Yönelik Şiddetle Ulus-
lararası Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak
kabul edilen ve  birçok ülkede farkındalık çalış-
malarının yapıldığı 25 Kasım tarihinde DAÜ
kampüsünde, Flashback Action Team, DAÜ
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma
Merkezi (PDRAM) ile ortaklaşa geliştirdikleri
sıradışı çalışmada  ‘Ne yazık ki, şiddet sosyal
statü tanımıyor!’ sloganıyla etkileşimsel bir
poster sunuşu ve 10 dakikalık bir tiyatro gös-
terisi sergiledi. 
Yüzlerce öğrenci, akademisyen ve personelin
katıldığı sunuşta, iki dev pano üzerinde katılım-
cılar iki çarpıcı soruyla karşılaştılar ve soruların
altındaki farklı statüden oluşan fotoğraflara
bakarak cevap bulmaya çalıştılar. ‘Hangisi şid-
dete boyun eğer?’ sorusunun sorulduğu panoda
katılımcılara tahmin etmeleri için dört farklı
sosyal statüden kadın fotoğrafını içeren şıklar
sunuldu. a)Eğitim ve gelir düzeyi düşük,
b)Öğrenci, d) Eğitimli, e) Üst sosyal statüden
kadını temsil ederken, katılımcılar c) şıkkına
geldiklerinde ise bir aynayla karşılaştılar. Flash-
back Action Team’den yapılan açıklamaya göre,
kullanılan ayna yöntemiyle katılımcıların
kendileriyle yüz-leşmesi istendi. Aynı yöntem
ile ‘Hangisi kadına şiddet uygular?’ sorusunun

sorulduğu, dört farklı sosyal statüden erkeğin
resmedildiği diğer panoda da katılımcılardan
doğru cevabı bulmaları ve kendileriyle yüz-
leşmeleri beklendi. 
Flashback Action Team, DAÜ PDRAM ile bir-
likte yürüttüğü bu çalışmada, eğitim ve gelir
düzeyi düşük, öğrenci, eğitimli ve üst sosyal
statüden kadın ve erkek figürlerinin yansıtıldığı

resimlerle, halk arasında kadına şiddete yönelik
yanlış bilinen çok çarpıcı bir gerçeğe dikkat
çekti. PDRAM Başkanı ve DAÜ Psikoloji
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Biran Mertan’ın yap-
tığı açıklamaya göre, her sosyal statüden erkek
kadına şiddet uygularken; ne yazık ki her sosyal
statüden kadın da şiddete boyun eğiyor.  Destek
için DAÜ PDRAM’ın adres gösterildiği poster

sunuşu, Flashback Action Team üyesi ve ak-
tivite sorumlusu Salih Ceran ve Şule Arslan’ın,
kadına yönelik sözel şiddeti anlatan ilginç bir
tiyatro gösterisiyle son buldu. Flashback
akademik danışmanı Ozan İnamlık ve takım
lideri Bertan Turgut bu çalışmanın DAÜ kam-
püsü dışında Gazi Mağusa halkı ile de buluştu-
rulacağını bildirdi.   

Flashback Action Team üyelerinin DAÜ’de
akademisyen ve öğrenci etkileşiminin en güzel
örneklerinden birini sergilediği bu çalışma,
DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktivitelerden so-
rumlu Rektör Yardımcılığı, DAÜ Psikoloji
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Biran Mertan, Yrd.
Doç. Dr. Fatih Bayraktar ve DAÜ PDRAM
çalışanlarının işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 

Kadına Yönelik Şiddet Kınandı

DAÜ Rektörlüğü tarafından
yapılan açıklamaya göre; mevcut
öğrencinin memnun olması demek,
yeni öğrencilerin geleceği anlamına
gelir anlayışıyla DAÜ’de düzenle-
nen etkinlikler yabancı öğrencileri
memnun ediyor. Geçtiğimiz hafta-
lardaki uzun bayram tatili boyunca
birçok yabancı öğrencinin ülkele-
rine dönemeyeceğini göz önünde
bulunduran Rektör Yardımcılığı,
düzenlediği bir dizi etkinlikle
öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’ı gez-
melerini sağladı. Bunlardan bir
tanesi de Karpaz’a yapılan piknik ve
geziydi. Ardından yeni yıl için ge-
leneksel yeni yıl ağacı süslemesi
DAÜ ana girişinde öğrenciler ve
Uluslararası Ofis tarafından yapıldı.
Etkinliklerin organizasyonunda
Uluslararası Ofis, öğrencilerle bire
bir ilgilenip onların istekleri
doğrultusunda etkinliklerini artır-
maktadır. 

Uillia Prokopchuk; Doğu Ak-
deniz Üniversitesi’ne bu yıl
geldim. Uluslararası Ofis benimle
uçak alanından alınmamdan,
kayıdımın bitişine kadar ilgilendi.
Şu an Turizm Otelcilik Yüksek
Okulu’nda yüksek lisans yapıyo-
rum ve mezun olur olmaz DAÜ
için seminerler düzenleyip kendi
ülkem olan Ukrayna’da DAÜ’nün
tanıtımını yapacağım.  
Olga Betyak; Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ne yazın düzenlenen
etkinliklerle geldim ve eğitimime
burada devam etmeye karar vedim.
Doğu Akdeniz Üniversitesi her
öğrenci ile bire bir ilgilenip ders
dışı yaşanan bireysel ihtiyaçları
doğrultusunda hizmet vermek için
MENTOR sistemini kurdu ve ben
de o program çerçevesinde Ulus-
lararası Ofis’e gönüllü olarak
yardımcı olu-yorum.

Öğrenci Memnuniyeti
Öğrenci Akışını Artırıyor

Uillia Prokopchuk Olga Betyak

DAÜ girişindeki yeni yıl ağacı öğrenciler tarafından süslendi.

Hazırlanan panolarla kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.
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Sergiledikleri sıradışı ve şaşırtıcı sosyal farkın-
dalık projeleri ile birçok kesimin dikkatini ü-
zerinde toplayan, Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdür-
lüğü’ne bağlı “Flashback Action Team” Kulübü
üyeleri çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Tüm dünyada, “Kadına Yönelik Şiddetle Ulus-
lararası Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak
kabul edilen ve  birçok ülkede farkındalık çalış-
malarının yapıldığı 25 Kasım tarihinde DAÜ
kampüsünde, Flashback Action Team, DAÜ
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma
Merkezi (PDRAM) ile ortaklaşa geliştirdikleri
sıradışı çalışmada  ‘Ne yazık ki, şiddet sosyal
statü tanımıyor!’ sloganıyla etkileşimsel bir
poster sunuşu ve 10 dakikalık bir tiyatro gös-
terisi sergiledi. 
Yüzlerce öğrenci, akademisyen ve personelin
katıldığı sunuşta, iki dev pano üzerinde katılım-
cılar iki çarpıcı soruyla karşılaştılar ve soruların
altındaki farklı statüden oluşan fotoğraflara
bakarak cevap bulmaya çalıştılar. ‘Hangisi şid-
dete boyun eğer?’ sorusunun sorulduğu panoda
katılımcılara tahmin etmeleri için dört farklı
sosyal statüden kadın fotoğrafını içeren şıklar
sunuldu. a)Eğitim ve gelir düzeyi düşük,
b)Öğrenci, d) Eğitimli, e) Üst sosyal statüden
kadını temsil ederken, katılımcılar c) şıkkına
geldiklerinde ise bir aynayla karşılaştılar. Flash-
back Action Team’den yapılan açıklamaya göre,
kullanılan ayna yöntemiyle katılımcıların
kendileriyle yüz-leşmesi istendi. Aynı yöntem
ile ‘Hangisi kadına şiddet uygular?’ sorusunun

sorulduğu, dört farklı sosyal statüden erkeğin
resmedildiği diğer panoda da katılımcılardan
doğru cevabı bulmaları ve kendileriyle yüz-
leşmeleri beklendi. 
Flashback Action Team, DAÜ PDRAM ile bir-
likte yürüttüğü bu çalışmada, eğitim ve gelir
düzeyi düşük, öğrenci, eğitimli ve üst sosyal
statüden kadın ve erkek figürlerinin yansıtıldığı

resimlerle, halk arasında kadına şiddete yönelik
yanlış bilinen çok çarpıcı bir gerçeğe dikkat
çekti. PDRAM Başkanı ve DAÜ Psikoloji
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Biran Mertan’ın yap-
tığı açıklamaya göre, her sosyal statüden erkek
kadına şiddet uygularken; ne yazık ki her sosyal
statüden kadın da şiddete boyun eğiyor.  Destek
için DAÜ PDRAM’ın adres gösterildiği poster

sunuşu, Flashback Action Team üyesi ve ak-
tivite sorumlusu Salih Ceran ve Şule Arslan’ın,
kadına yönelik sözel şiddeti anlatan ilginç bir
tiyatro gösterisiyle son buldu. Flashback
akademik danışmanı Ozan İnamlık ve takım
lideri Bertan Turgut bu çalışmanın DAÜ kam-
püsü dışında Gazi Mağusa halkı ile de buluştu-
rulacağını bildirdi.   

Flashback Action Team üyelerinin DAÜ’de
akademisyen ve öğrenci etkileşiminin en güzel
örneklerinden birini sergilediği bu çalışma,
DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktivitelerden so-
rumlu Rektör Yardımcılığı, DAÜ Psikoloji
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Biran Mertan, Yrd.
Doç. Dr. Fatih Bayraktar ve DAÜ PDRAM
çalışanlarının işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 

Kadına Yönelik Şiddet Kınandı

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ve
DAÜ Öğrenci Konseyi tarafından organize edilen
“Karadeniz Gecesi”  DAÜ Deniz Kulübü Tesis-
leri’nde gerçekleştirildi. 
Geceye Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Yılmaz,
rektör yardımcıları, rektörlük koordinatörleri,
birçok öğretim görevlisi ve yaklaşık 300 öğrenci
katıldı. Gecede ilk açılış konuşmasını Öğrenci
Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel İşlerden So-
rumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ülker Vancı
Osam yaptı. Prof. Dr. Osam, Türkiye’nin ve
dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen öğrencileri
birbirleriyle tanıştırmak, kültürlerini ve oyunlarını
tanıtmak amacıyla bir dizi gece düzenlediklerini,
bu gecelerden ilkini Karadeniz gecesine ayırdık-
larını ifade etti. Prof. Dr. Osam’ın ardından ise
Rektörlük Koordinatörü Tuncer Tuncergil ile
Öğrenci Konseyi Başkanı Ekrem Soyşen sahneye
gelerek kısa birer konuşma yaptılar. 
Yapılan konuşmaların ardından gece Sosyal ve
Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Müzik
Kulübünün sahne performansı ile devam etti.
Daha sonra sahne alan Karadenizli bir öğrenci, gi-
tarı eşliğinde seslendirdiği Karadeniz şarkı ve
türküleriyle tüm konukları coşturdu. Karadeniz
bölgesindeki illerin ve özelliklerinin tanıtımının
yapıldığı bir sinevizyon gösterisi ile devam eden
gecede Karadeniz’e ait yöresel yemekler de ikram
edildi. Sinevizyon gösterisinin ardından Kara-
deniz’deki hidroelektrik santrallerin (HES) Doğu
Karadeniz bölgesindeki vadiler için yarattığı
tehditlere ve başlayan inşaatların çevreye verdiği
tahribata dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak
amacıyla bir slayt gösterisi sunuldu. 

Gece, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdür-
lüğü’ne bağlı Halk Oyunları Topluluğu’nun
muhteşem sahne performansı ile devam etti. DAÜ
Trabzonspor Kulübü üyeleri ise hazırladıkları
görsel performans ve slayt gösterisiyle geceye
renk kattılar. Karadeniz’in kendine özgü havasını
yansıtmak amacıyla gecede tulum, kemençe,
horon ve kolbastı gösterilerinin yanı sıra sürpriz
hediyeler verildi ve yarışmalar düzenlendi. Renkli
görüntülere sahne olan gece başarıyla sona erdi.

“Karadeniz Gecesi” “Karadeniz Gecesi” 
CoşkusuCoşkusu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Aktivite
Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım ve devir tes-
lim töreninde 2009-2010 Akademik Yılı öğrenci
konseyi yetkililerine plaket ve sertifikaları ve-
rilirken, 2010-2011 Akademik Yılı Öğrenci Kon-
seyi de tanıtıldı. Tanıtımda DAÜ Rektör Vekili
Prof. Dr. Osman Yılmaz, Rektör Yardımcıları,
Rektör Koordinatörleri, bazı Fakülte Dekanları,
Bölüm Başkanları, Öğretim Üyeleri ve öğrenciler
hazır bulundular. 
Gerçekleştirilen devir teslim ve tanıtım kokteyli
açılış konuşmasında DAÜ Öğrenci Hizmetleri ile
Sosyal Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardım-
cılığı Koordinatörü Tuncer Tuncergil seçimlerin
oldukça demokratik bir ortamda geçtiğini, öğren-
cilerin çoğunlukla seçimlere duyarlı olduklarını
dile getirdi ve bu vesile ile tüm öğrencilere
teşekkür etti. 
DAÜ Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ülker Vancı Osam ise konuşmasında seçim
sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederek
sözlerine başladı ve 2009-2010 Akademik yılı
öğrenci konseyinin iyi işler çıkardıklarını ve
başarılı aktivitelere imza attıklarından dolayı
memnuniyetini dile getirdi. Yeni ekipten de böyle
etkinliklere imza atmalarını umut ettiğini belirten
Prof. Dr. Osam, her zaman gereken yardımlara da
hazır olduklarını kaydetti.

DAÜ’nün yeni Öğrenci Konseyi’nde görev alan
öğrencilerin isimleri ise şöyle: Ekrem Soyşen
(Başkan-BTYO), Bünyamin Topçuoğlu (Başkan
Yardımcısı-Mimarlık), Fatih Keleş (Genel
Sekreter-Eğitim), Volkan Durhan (Mali İşler So-
rumlusu-Hukuk), Mustafa Uğur Aydın (Üye-
İletişim), Nasrulla Manafzade (Üye-İşletme ve
Ekonomi), İdris Ay (Üye-Mühendislik) Emin Ars-
lan (Üye-Fen ve Edebiyat), Tural İbrahimov (Üye-
TOYO), Ahmet Rıza Ömeroğlu (Üye-Yabancı
Diller Okulu), Yasin Koçak (Üye-Sağlık Bilimleri).  

Yeni Seçilen
Öğrenci 

Konseyi Tanıtıldı

Prof. Dr. Ülker Vancı Osam ve Yeni ÖYK birarada.
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Gün Batarken Film Ekibi DAÜ’deydi
Kuzey Kıbrıs’ın ilk uzun metrajlı filmi olan
“Gün Batarken” filminin yapım ekibi DAÜ
İletişim Fakültesi’nde öğrencilerle buluştu.
Yönetmenliğini Cemal Yıldırım’ın yaptığı,
senaryosunu Kuzey Tarık’ın yazdığı Gün
Batarken filmi, Uluslararası Antalya Altın
Portakal Film Festivali’ne katılarak, yarışma
dışı özel gösterim kategorisinde yer almıştı.
Sinema salonlarında gösterimi yapılamayan
film, bazı sivil toplum kuruluşu ve
belediyelerin işbirliği ile özel salonlarda gös-
terilmişti. 
İletişim Fakültesi Yeşil Salon’da gerçek-
leştirilen söyleşide, film ekibi yapım aşa-
masında yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı.
Yönetmen Cemal Yıldırım yapım ekibinde
DAÜ İletişim Fakültesi’nden mezunların da
bulunduğunu belirterek, filmin tamamen
gönüllü arkadaşların bir araya gelmesiyle
ortaya çıktığını söyledi.  Altın Portakal Film
Festivali’nde aldıkları olumlu tepkilerden de
bahseden Yıldırım, Kuzey Kıbrıs’ın yeniden
tanımlanmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Festivalde yer alan izleyicilerin Kuzey
Kıbrıs’ta yaşananları yeterince bilmediğini
söyleyen Yıldırım, Gün Batarken’in bu an-
lamda ön yargıları da kırdığını ifade etti. 
Filmin senaristi aynı zamanda başrol oyun-
cusu Kuzey Tarık da filmin hikayesini son
yıllarda Kıbrıs’ın yaşadığı hızlı değişime

ayak uyduramayan, kendini topraklarında
yabancı gibi hissetmeye başlayan bir gencin
hikayesi olarak tanımladı. Filmin Kuzey
Kıbrıs için önemini vurgulayan Tarık, filmin
Kuzey Kıbrıs sinema sektörü için büyük bir
adım olduğunu söyledi. Söyleşi öğrencilerin
sorularıyla son buldu. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık ve İç Mimarlık Yüksek
Lisans öğrencileri “Disiplinler Arası Atölye
Çalışması – Interdisiplinary Workshop” adlı
ders bağlamında İstanbul’a giderek bilimsel
araştırma,  inceleme  ve aktivite gezisine
katıldılar. Gezi kapsamında Doç. Dr. Uğur
Ulaş Dağlı, Doç.  Dr. Özlem Olgaç Türker ön-
derliğinde Kuzey Kıbrıs, Türkiye, İran ve Fi-
listin’den toplam 21 öğrenci, öncelikle İstanbul
Modern Sanat Müzesi’nde “Amber Sanat ve
Teknoloji” platformu tarafından organize
edilen  “Verikent” temalı “Amber’10” konferan-
sına ve atölye çalışmalarına katıldılar. Bu etkin-
likle birlikte DAÜ Mimarlık öğrencileri birçok
farklı ülkeden gelen katılımcılarla birlikte bir
dizi atölye çalışmasında aktif  yer alarak
sunumları dinleme olanağı buldular. 

Ana etkinlik yanında İstanbul kentinin can
damarı olan Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde

sokak , bina ve mekan ölçeğinde
teknoloji, sanat, kültürel
sürdürülebilirlik, politika gibi
kavramlar çerçevesinde analiz
çalışmaları yapan öğrenciler,
Ayrıca İstanbul 2010 Avrupa
Kültür Başkenti kapsamında
düzenlenen ve Türkiye’nin
değerli bilim adamlarının
küratörlüğü ile gerçekleştirilen
“İstanbul 1910 - 2010 Kent, Yapılı
Çevre ve Mimarlık Kültürü” Ser-
gisini inceleme olanağı da buldu-
lar. Serginin ana yaklaşımının
İstanbul’un 100 yıllık kentsel
dönüşüm süreci olması, öğren-
cilere kentsel dönüşüm  ve
kültürel sürdürülebilirlik temalarını hem İs-
tanbul ölçeğinde hem de genel anlamda sorgu-
lama olanağı sağladı. Öğrenciler için oldukça
yararlı geçen gezinin genel anlamda, İstan-

bul’un sınırsız etkinlik verileri ile, bilimsel
araştırma temeline dayanan Yüksek Lisans
eğitimine çok yönlü katkıları olmuştur

Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinin Aktivite Gezisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Azerbaycan
Öğrenci Topluluğu  Kişisel İşletme Becerileri
Programı ve Sosyal Yönetici Programı alanlarında
2 aylık (8 Hafta) kurslar düzenliyor.  Azerbaycan
Öğrenci Topluluğu üyesi Imran Mukhtarov
tarafından verilecek olan dersler tüm öğrencilere
yönelik olarak düzenleniyor. 15 kişilik toplamda 4
grup olarak başlanan kurslar sonunda katılımcılar
sertifikalarını alacaklar.

Kişisel İşletme Becerileri Programına kayıt yap-
tıran katılımcılar kurs sonunda etkili sunum be-

cerileri, vücut dili kullanımı ve müşteri ilişkileri
gibi alanlarda kendilerini geliştirme fırsatını
yakalayacaklar. Program kapsamında kazanılacak
olan beceriler arasında nasıl iyi bir iletişimci ve
başkan olunur, zaman nasıl yönetilir, değer-
lendirilir ve iletişim becerileri nasıl güçlendirilir,
sunum sırasında DVD ve video kullanımı ile heye-
can kontrolü yönetimi alanlarında eğitim alacaklar.
Sosyal Yönetim Programı kapsamında ise katılım-
cılar sosyal iletişim becerileri yönünde dersler alıp,
yönetici becerileri, genç çalışanlar, kapsamlı ve
ayrıcalıklı eğitim alanlarında eğitim görecekler. 

Öğrenci Topluluğu’ndan Öğrencilere KursÖğrenci Topluluğu’ndan Öğrencilere Kurs

“Gün Batarken” film ekibi ve İletişim Fakültesi öğretim görevlileri birarada.

Mimarlık öğrencileri İstanbul’da

İmran Mukhtarov
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Hukuk Fakültesi’nde, hukukla bütünleşen teorik
ve pratik bir tartışma alanı yaratmayı amaçlayan
Hukuk ve Sinema dersi, sinemaya hukukun
muhakeme özelliğini katarak öğrencilerle popüler
kültürün topluma ektiği öğeleri hukukla bağ-
daştırmayı bu anlamda da popüler kültür ve
hukukun ilişkisi anlamında farkındalık yaratmayı
hedeflemektedir. DAÜ Hukuk Fakültesi’nde ilk
kez 2003 yılında ders müfredatına eklenen Hukuk
ve Sinema dersinin hedeflerinden birinin de,
hukuk eğitimine egemen olan monolog tarzı ders
anlatımını bir nebze dahi olsa kırmak olduğunu
dile getiren, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Seda Orbay
Yücel ile Ar. Gör. Mazlum Doğan, birlikte
verdikleri Hukuk ve Sinema dersinin, her dönem
farklı bir konu üzerinden hareket ettiğini belirt-
mişlerdir. Böylelikle “sinema aracılığıyla” sine-
mayı araç haline getirmeden, öğrencilerin
dogmatik hukuk eğitimi dışında, farklı kapıları
aralamalarına fırsat tanıyan eleştirel bir ortam
sunulduğuna dikkat çektiler. Sinemanın, “tek bir
karede, tek bir imajda en fazla gerçekliği taşıma,
yansıtma potansiyelini taşıyan sanat dalı olarak

tanımlanabileceğine değinerek, sinemada
gerçeğin temsili, görünenle, ya da gösterilenle,
gerçekte yaşanmakta olan ve dahası yaşanmakta
olan ile yaşanması arzu edilen arasındaki ayırım
açısından önemli bir teorik ve pratik tartışma
alanı oluşturduğunu belirten Dr. Yücel ve Ar.
Gör. Doğan, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde verilen
Hukuk ve Sinema dersinin, sinemayı günlük
sıkıntılardan ve düşüncelerden uzaklaşmanın eğ-
lenceli bir yolu olarak görmek yerine, bir sanat
olarak benimseyen ve bu anlamda öğrencilere
yeni bir şeyler düşündüren, sinema üzerinden
hukuk ilintili sorular sorduran, onları etkileyen
ve bu çerçevede ciddi entelektüel doyum sağla-
makta olduğunu kaydettiler. 

Hukuk ve Sinema dersinin 2010-2011
Akademik Yılı Güz Dönemi’nde İşlenen
Teması “Kitle, İktidar ve İdeoloji”:
DAÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Dr.
Seda Orbay Yücel ile Ar. Gör. Mazlum Doğan,
içinde bulunduğumuz 2010-2011 Akademik Yılı
Güz Dönemi’nde Hukuk ve Sinema dersinde
“kitle, iktidar ve ideoloji”  konusunun işle-
neceğini, bu amaçla öğrencilerle öncelikle “Tru-
man Show”, “V for Vendetta” ve “La Historia
Oficial” filmlerinin izlendiğini dile getirerek, bu
dönem seçilen filmlere ilişkin öğrencilerle yapılan
tartışmalarda, ideolojinin hem egemen sınıf  hem
de devlet elinde nasıl tehlikeli bir silaha dönüşe-
bileceğinin gösterilmeye çalışıldığına değindiler.
Bu düzlem üzerinde ideoloji olgusu, karşımıza
hem bir “dünya görüşü” hem de bir “sınıf

bakışı”nı tamamlayan anlam üretim sistemleri
olarak çıktığını belirterek, bu üretim sistem-
lerinin, aynen “Alice”e sunulan “harikalar diyarı”
gibi, bize de yapay bir harikalar dünyasında her
gün bambaşka bir kalıba büründüğümüz yaşam-
lar sunduğunu dile getirdiler. Dr. Yücel ve Arş.
Gör. Doğan, Hukuk ve Sinema dersinin öğren-
cilere kazandırdığı en belirgin özelliklerinin olay-
ları daha net görebilmelerini sağladıklarını,
düşünce yapısını şekillendirdiklerini ve öğrenci-
lerin bu gerçekleri bir harikalar diyarı mı, yoksa
sadece bize “gerçek” veya “doğru” olarak sunulan
anlam ve değerlerin kuşatmış olduğu bir sahne
midir? şeklinde bir sorunsalı gündeme getirerek,
işte bu ve benzeri ufuk açıcı sorulara nihai cevap-
lar bulmak yerine, bu soruları sormanın ve bu
sorular üzerine bir tartışma ortamının kurul-
masının amaçlandığı bir ders olduğuna değin-
miştirler.

Hukuk’a Farklı Bir Bakış: 

“Hukuk ve
Sinema”

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim
Fakültesi Yeşil Salon’da gerçekleşti-
rilen söyleşide Fullbright aka-
demisyeni Dr. John W. Higgins,
“Dijital Öykü Anlatımı” hakkında bil-
giler verdi. 
Dijital öykü anlatımı kavramının
eleştirel pedagoji anlayışına
dayandığını söyleyen Higgins, asıl
amacın anlatılan öyküler aracılığıyla
insanların birbirlerinin öykülerini
paylaşmaları olduğunu belirtti.  Dijital
öykü anlatım tekniklerinin öğrenci-
lerin kişisel ve akademik gelişim-
lerindeki önemini vurgulayan Dr.John
W. Higgins, öykü anlatıcılığının tari-
hin her döneminde olduğunu, yeni
iletişim teknolojilerinin kullanımıyla
bu öykülerin daha kalıcı hale geti-
rildiğini ifade etti. 
Renkli bir sunuş gerçekleştiren Dr.
Higgins, yürüttüğü atöyle çalış-

malarında öğrencilerinin anlattığı di-
jital öykülere de yer verdi. Higgins,
“Yürüttüğüm atölye çalışmalarında
uyguladığım dijital öykü anlatma
teknikleri öğrencilere kişisel ve
kültürel deneyimlerini birbirleriyle
paylaşma fırsatı sunuyor, bu da öğren-
cilerin kendilerini daha iyi ifade et-
melerine, sosyal ilişkilerinin
gelişmesine, dolayısıyla akademik ve
sosyal bağlamda hayatlarında daha
başarılı olmalarına yardımcı oluyor”
dedi.
İletişim Fakültesi’nin bölüm olarak
kurulduğu ilk yılda Doğu Akdeniz
Üniversitesi’nde bir yıl çalıştığını
söyleyen Higgins, o dönemde de
bölümün öğrencileriyle bazı çalış-
malar yaptığını anlattı. Çok sayıda
öğrenci ve öğretim elemanının
katıldığı söyleşide Dr. Higgins,
Kıbrıs’ta yürüttüğü dijital öykü an-

latma projesi hakkında da bilgiler
verdi. Atölye çalışmasına katılan
Kıbrıs’lı Türk ve Rum öğrencilerin
kendi deneyimlerini paylaştıklarını ve
kendi öykülerini dijital olarak anlat-
tıklarını söyledi. 
Dijital öykü anlatımı nedir?
Son yıllarda giderek daha fazla duyul-
maya başlayan bir kavram olan “dijital
öykü anlatımı”, insanların dijital
iletişim teknolojilerinden yararla-
narak kendi “gerçek” öykülerini
başkalarıyla paylaşmalarını anlatmak-
tadır. İnsanların ne düşündüklerini,
kendi hayatlarında neyin önemli
olduğunu, çevrelerinde olan bitenler
karşısında ne hissettiklerini anlata-
bilmelerine olanak sağlayan dijital
öykü anlatma tekniği özellikle öğrenci
merkezli bir eğitim anlayışının
geliştirilmesinde önemli bir yöntem
olarak yaygınlaşacak gibi görünüyor.   

Dijital Öykü
Anlatımı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
ile 1991 yılından beridir İzmir’de
faaliyetlerini sürdüren ve bireyler ile
kurumların gerçek ihtiyaçlarını
karşılayan eğitimler yaratma viz-
yonunu benimsemiş olan BEMAR
Kariyer Okulu arasında Genel İşbir-
liği Protokolü imzalandı.
Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve

eğitim işbirliği konularında faaliyet-
leri ile bu alandaki sportif  ve bilim-
sel, ulusal/uluslararası projelerin
geliştirilmesi, seminer, kurs ve kon-
feransların düzenlenmesi ve ortak
lobi faaliyetlerinin yürütülmesi ile
diğer alanlarda işbirliği yapıl-
masının amaçlandığı söz konusu
işbirliği protokolüne DAÜ adına
DAÜ Tanıtım ve Gelişimden So-
rumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr.
Halil Nadiri, BEMAR Kariyer
Okulu adına ise Genel Müdür Melih
Kahramaner imza koydular. Doğu
Akdeniz Üniversitesi ve Bemar
Kariyer Okulu protokolu kap-
samında uygun görülen eğitim
programlarının ve zaman içinde
tarafların günün koşullarına göre
geliştirecekleri ve çeşitlendirecek-
leri benzer programların taraflarca

belirlenecek dönem-
lerde uygulamaya kon-
ması, ve tarafların
uygun göreceği diğer
alanlarda işbirliği im-
kanlarının geliştirilmesi
planlanmaktadır.
İzmir’de gerçekleşti-
rilen İşbirliği Protokolü
İmza Töreni’nde DAÜ
Sürekli Eğitim Merkezi
Başkanı ve İşletme ve
Ekonomi Fakültesi
Dekanı Doç. Dr. Cem
Tanova ile DAÜ Sürekli Eğitim
Merkezi Koordinatörü ve Halkla
İlişkiler ve Basın Müdürü Derviş
Ekşici de hazır bulundular. Protokol
kapsamında yukarıda belirtilen
konuların dışında özellikle DAÜ-
SEM bünyesinde işbirliği yapılması,

DAÜ-SEM ve BEMAR Kariyer
Okulu tarafından düzenlenen
Eğitim Programlarında karşılıklı
işbirliği yapılması ve ortak eğitim
projesi geliştirilmesi konusunda
işbirliği yapılması konuları da yer
alıyor.

DAÜ İle İzmir
Bemar Kariyer
Okulu Arasında
İşbirliği 
Protokolü
İmzalandı

Melih Kahramaner ve Doç. Dr. Halil Nadiri

Dr. Seda Orbay ve Ar. Gör. Mazlum Doğan
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Baskı 
DAÜ Basımevi

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü’ne bağlı Fener-
bahçeliler Kulübü (DAÜ-FEB)
tarafından organize edilen “TRT
Stadyum” söyleşisi program
sunucusu Erdoğan Arıkan ile
Fenerbahçe Spor Kulübü usta yo-
rumcusu ve aynı zamanda Sabah
gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç’in
katılımı ile 2 Aralık 2010 Perşembe
günü, saat 14:30’da DAÜ Merkezi
Derslikler 21 Numaralı Anfi’de
(CLA 21) gerçekleştirildi.

Söyleşiye geçilmeden önce DAÜ-
FEB’in yeni başkanı Utku Cenikli
tarafından, 4 yıl boyunca DAÜ-
FEB başkanlığını başarı ile
sürdüren Göktürk Daşoluk’a ver-
miş olduğu katkılardan dolayı
plaket ve Fenerbahçe forması
hediye edildi. Ardından başlayan
söyleşide Erdoğan Arıkan ve Gür-
can Bilgiç, 2 yıl önce DAÜ-FEB
tarafından çağrıldıklarını ve bu
vesile ile ikinci kez tekrar Doğu
Akdeniz Üniversitesi Fener-
bahçeliler Kulübü tarafından almış
oldukları davetten ne kadar çok
memnun olduklarını dile getirdiler.
Üniversitelerin davetlerine gitm-
eye özen gösterdiklerini ve haftada
bir kez bu davetlere katıldıklarını
sözlerine ekleyen konuşmacılar,

bunun nedeninin ise sürekli kam-
era önünde olunduğu için gerek
programın gerekse taraftarın
görüşlerini alamadıklarından
dolayı böyle davetlerde ise farklı
görüşlerin ve fikirlerin alınmasın-
dan ötürü tercih ettiklerini dile ge-
tirdiler.
Öğrencilerin sorularına yer verilen

söyleşide, futbol yöneticilerinin bil-
gileri ve başarılı bir tutum sergi-
leyip sergilemedikleri konusundaki
soruya Erdoğan Arıkan ile Gürcan
Bilgiç’in cevapları ise yönetimlerin
şu anda başarılı bir tutum sergi-
lemedikleri, başkanların yaptıkları
işlerin spor olmadığı, sadece yönet-
mek olduğundan dolayı yönetim

aşamasında profesyonel-
liği kullanmaları gerek-
tiği ve her işten anlarım
mantığından dolayı bu
denli kötü takımların
oluştuğu yö-nünde oldu.
Türk futbolunun çöküşte
olmasının nedenini de
buna bağ-layan konuş-
macılar ayrıca yabancı
liglerden alınan transfer-
lerin isimlerinin sa-
halarda çok fazla
ol-duğunu da sözlerine
eklediler. İkinci soru
olarak sorulan Arda Tu-
ran’ın yakın zamanda
vermiş olduğu demeçte
Türk pa-saportu taşıdığı için
Avrupa’ya gidemediği

söylemine karşı yabancı takımların
Türk futbolcusuna ya-tırım yap-
mayı pek istemedikleri ve ne-
deninin de yabancı takımların
şüphe içinde olduklarını ve uyum
sağlayıp sağlamayacakları konu-
sunda da büyük tedirginlik
yaşadıklarının açıkca görülmekte
olduğu kaydedildi. 
Oldukça geniş bir katılımın
yaşandığı söyleşi sonunda “TRT
Stadyum” Program Sunucusu Er-
doğan Arıkan ile Fenerbahçe Spor
Kulübü usta yorumcusu ve aynı za-
manda Sabah gazetesi yazarı Gür-
can Bilgiç katılan tüm öğrencilere
ve DAÜ-FEB Kulübüne göstermiş
oldukları ilgiden dolayı teşekkür-
lerini dile getirdiler. DAÜ Sosyal
ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rek-
törlük Koordinatörü Tuncer
Tuncergil tarafından konuklara
teşekkür plaketleri takdim edildi.
Söz konusu söyleşi ile ilgili görün-
tülere önümüzdeki hafta yayın-
lanacak olan “TRT Stadyum”
programında da yer verilecek.

TRT Stadyum DAÜ’den GeçtiTRT Stadyum DAÜ’den Geçti

Gürcan Bilgiç, Utku Cenikli ve Erdoğan Arıkan

Söyleşiyi kalabalık bir topluluk izledi.


