
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Kıbrıs adasının en iyi üniversitesi 
olduğunu bir kez daha kanıtladı. Dünya 
genelindeki üniversiteleri sıralayan 
Sydney, Avustralya merkezli uniRank 
tarafından yapılan ve Kıbrıs’taki 43 
yükseköğretim kurumunun yer aldığı 
Kıbrıs Üniversite Sıralaması’nda 
DAÜ birinci sırada yer alma başarısını 
gösterdi. Böylece DAÜ Times Higher 
Education ve geçtiğimiz günlerde 
yayınlanan ShanghaiRankings sıra-
lamalarındaki başarılarının ardından 
bir başarıya daha imza atmış oldu. 
Söz konusu sıralamada Üniversitelerin 
bizzat kendileri tarafından sunulan 
verilerden ziyade, bağımsız web bilgi 
kaynakları tarafından sağlanan geçerli, 
tarafsız ve etki altında kalmayan web 
ölçütleri kullanılmış ve en iyi Kıbrıs 
üniversitelerinin akademik olmayan bir 
lig tablosu sağlanması amaçlanmıştır. 
Bu bağlamda uniRank kriterleri 
doğrultusunda ve kullanılan ölçütler 
içerisindeki 2019 Kıbrıs Üniversiteler 
Sıralaması’nda DAÜ lig birinciliğine 
layık görülmüştür. Listede birinci 
sıradaki DAÜ’nün ardından Güney 
Kıbrıs’tan University of Cyprus ikinci, 
University of Nicosia ise üçüncü olarak 
yer almıştır. 

UniRank Nedir?
Sydney, Avustralya merkezli UniRank, 
200 ülkede resmi tanınırlığı olan 

13 bin 600’ün üzerinde üniversite 
ve kolejin değerlendirme ve 
sıralamasını içeren, dünyanın önde 
gelen uluslararası yüksek öğrenim 
rehberi ve araştırma motorudur. 
UniRank resmi olarak tanınırlığı 
olan, lisanslı ve akreditasyonlu, resmi 
olarak onaylanmış en az dört yıllık 
lisans veya lisansüstü derecesinde 
diploma verebilecek olan ve dersleri 
ağırlıklı olarak yüz yüze bir formatta 
veren yükseköğretim kurumlarını 
değerlendirmeye almaktadır. 

UniRank’ın amacı ise web mevcudiyeti 
ve popülarite, güven/yetki ve kaliteli 
bağlantı popülaritesi gibi kriterleri göz 
önünde bulundurarak, üniversite ve 
kolej gibi eğitim kurumlarını dünya 
çapında sıralamaktır. İlgili sıralamalar 
özellikle uluslararası öğrenci ve 
akademik personelin, yabancı bir 
ülkede bulunan belirli bir yüksek 
öğrenim kurumunun ne kadar popüler 
olduğunu anlamalarında yardımcı 
olmak amacıyla tasarlanmıştır. 
Detaylı bilgiye https://www.4icu.org 
adresinden ulaşılabilmektedir.
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REKTÖR PROF. DR. NECDET OSAM’DAN İSTANBUL’DA MEDYA SEKTÖRÜNE ZİYARET
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 23 
Ağustos 2019 Cuma günü, İstanbul’da 
Cumhuriyet, HaberTürk ve NTV’ye 
ziyaretlerde bulundu. Cumhuriyet 
gazetesinden Figen Atalay, HaberTürk 
Medya Grubu’ndan Genel yayın 
Yönetmeni Selçuk Tepeli ve NTV’den 

Haber Direktörü Halil Demir ile biraraya 
gelen Prof. Dr. Osam, medya  mensuplarına 
DAÜ ile ilgili son gelişmeler hakkında 
bilgi verdi. Üniversite Tercih Dönemi 
dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, 
medya kurumları ve DAÜ arasında 
yapılabilecek kurumlar arası iş birliği 
konuları da görüşüldü. 



Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 
40 yıllık eğitim-öğretim tecrübesi, çok 
uluslu insan kaynağı ve uluslararası 
akreditasyonlarının desteğiyle DAÜ Sürekli 
Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) eğitimini 
ve öğretimlerini kampüs dışına da taşıdı. 
DAÜ-SEM toplumun tüm kesimlerinin 
yaşam boyu eğitim ihtiyaçlarını karşılamak 
adına çeşitli konularda sertifika programları, 
kurslar ve seminerler düzenleyerek bireylerin 
yaşam boyu öğrenimine katkı koymaya 
devam ediyor. DAÜ-SEM’in yeni akademik 
dönemdeki faaliyetleri ve projeleri hakkında 
basın açıklaması yapıldı.

DAÜ-SEM’den Lefkoşa atağı
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 
DAÜ-SEM daha önce eğitimler verdiği 
başkent Lefkoşa’da şimdi daha büyük ve 
uzun süreli projelerle bir girişim başlattı. 
DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, 
DAÜ-SEM’in yeni dönemdeki faaliyetlerini 
değerlendirerek; günümüzde bilimsel, 
teknolojik ve kültürel değişimlerin çok hızlı 
gerçekleştiğini vurgulayarak, bireylerin 
bilgi ve becerilerini her yaşta geliştirmeye 
ihtiyaç duyduğunu belirtti. Doç. Dr. Orhan 
Korhan açıklamasına şöyle devam etti: 
“Yaşam boyu öğrenme kavramı ile 2004’ten 
beri faaliyetlerine devam eden DAÜ-SEM; 
Kıbrıs’ta Türkiye Üniversiteler Sürekli 
Eğitim Merkezleri Konseyi kurucu üyesi 
(TÜSEM) ve Avrupa Üniversiteler Sürekli 
Eğitim Merkezleri Ağı (European University 
Continuing Education Network, EUCEN) 
tam üyesi olan tek kurumdur. Kaliteli 
yönetim belgesi ISO:9001 belgesine sahip 

olan merkezde bugüne kadar yaklaşık 40 
bin kişinin yaşam boyu öğrenim hedeflerine 
katkı koydu.” 

Terfilerde ve yükselmelerde 
geçerli belgeler
DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, 
DAÜ-SEM’in bireysel ve mesleki gelişimi 
sağlamaya dönük eğitim programları ve 
etkinlikleri düzenlemesinin yanı sıra, 
üniversite öğrencilerinin ve meslek sahibi 
bireylerin uluslararası nitelik taşıyan 
sınavlara hazırlanmalarını ve katılmalarını 
sağlamaya yönelik hizmetler de sunduğunu 
ifade etti. “Merkezimiz, TOEFL-IBT, TOLES 
gibi uluslararası akademik ve özel İngilizce 
yeterlilik sınavları uygulama yetkisine sahip 
bir merkezdir ve yıl boyunca bu gibi sınavlara 
katılmak isteyenlere hazırlık kursları açıp, 
düzenlemektedir” diye sözlerine devam eden 
Doç. Dr. Korhan, çalışmalarını Lefkoşa’da 
sürdüren resmî kuruluşlar, sivil toplum 
örgütleri, mesleki kuruluşlar ve özel sektörün 
eğitim ihtiyaçlarını DAÜ-SEM üzerinden 
karşılayabileceğini kaydetti. DAÜ-SEM 
sertifika ve belgelerinin EUCEN, TÜSEM 
ve DAÜ logolarını taşıdığını da belirten Doç. 
Dr. Korhan, yeni iş başvurularında, terfilerde 
ve yükselmelerde bireylere önemli katkılar 
sağladığını söyledi. Yasayla kurulmuş 
bir kurum olan DAÜ’nün bünyesinde 
gerçekleştirilen eğitimlerin de her alanda 
onaylandığını sözlerine ekledi.

Kurs, seminer ve sertifika programları 15 
yıldır kesintisiz devam etmekte
2019 Ocak ayından yıl sonuna kadar 
planlanan ve gerçekleştirilmesi öngörülen 

eğitimlerin üzerinde bir talebin olduğunu 
ve yoğun bir tempo ile çalışmaya devam 
ettiklerinin altını çizen DAÜ-SEM Başkanı 
Doç. Dr. Orhan Korhan, DAÜ-SEM 2020 
yılınının planlanlaması ve çalışmalarını 
da en kısa zamanda tamamlayacaklarını 
söyledi. Merkezin İngilizce, Bilgisayara 
Giriş, Bilgisayarlı Muhasebe, Almanca, 
Fransızca, Yunanca, Excel Kursu gibi 
kursları genel olarak her yıl farklı seviyelerde 
düzenlediklerini kaydeden Korhan, bu yıl 
merkezin farklı seviyelerde açılacak kurslar 
için 2019 yıl sonu ve 2020 yılı takvim 
yayınlayacaklarını ve bu takvime merkezin 
web sitesinden veya sosyal medyadan en 
kısa zamanda ulaşılacağını söyledi. Genel 
olarak düzenlenen kursların yanında spesifik 
alanlarda da düzenlenen eğitimler için çok 
talep olduğunu, kesintisiz olarak eğitim 
veren ve 15. yılını dolduran merkezin 
geniş kapsamlı bir çalışma düzenlendiğini 
ve CISCO gibi uluslararası kabulü olan 
eğitimlerin de ayrıca merkezin bünyesinde 
de gerçekleştirileceğini ifade etti. DAÜ-
SEM’in topluma dönük bir merkez olarak 
hizmet ettiğinin altını çizen DAÜ-SEM 
Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, sosyal, 
kültürel, eğitsel, terfiye yönelik her alanda 
düzenledikleri eğitimlerin, merkezin “Daha 
öğrenecek çok şey var!” konsepti ile topluma 
hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.   

Kurslarla ilgili bilgi almak ve kayıt 
yaptırmak için 0392 6302471 numaralı 
telefon aranabilir,  https://sem.emu.edu.tr/tr 
adresi ziyaret edilebilir veya dausem@emu.
edu.tr adresine e-posta gönderilebilir.
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DAÜ ULUSLARARASI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

KONFERANSINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

DAÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KURSLARINA
 KAMPÜS DIŞINDA DA DEVAM EDİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş 
birliğiyle, “Global Joint Conference on 
Industrial Engineering and Its Application 
Areas (GJCIE 2019)” başlığı altında 
gerçekleştirilecek olan uluslararası 
konferans, 2-3 Eylül 2019 tarihlerinde, 
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre 
Sarayı’nda düzenlenecek. Bünyesinde, 
“6th Global Conference on Engineering 
and Technology Management (GCETM)“, 
“4th Global Conference on Industrial 
Engineering (GCIE)” ve “5th Global 
Conference on Healthcare Systems 
Engineering and Management (GCHSEM)” 
başlıklı uluslararası üç konferans dizisini 
bulunduran GJCIE 2019; araştırmacıların, 
mühendislerin ve eğitimcilerin endüstri 
mühendisliği alanındaki yenilikleri, 
gelişmeleri ve ilerlemeleri tartışacakları 
uluslararası bir forum oluşturacak. 

En Güncel Konular Tartışılacak
Konferans Başkanı olarak İTÜ’den 
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fethi Çalışır ve Eşbaşkan olarak DAÜ 
Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Orhan Korhan görev 
alacak. Açılış konuşmasını DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam’ın yapacağı ve 
ilk sunumu yine DAÜ’den Prof. Dr. 
M. Yaşar Özden’in gerçekleştireceği 
konferansın bu yılki teması “Dijital 
Karışıklık Çağında Endüstri Mühendisliği 
Uygulamaları” olacak. Bu nedenle bilgi 
sistemleri ve teknolojinin uygulamaları 
bu konferans kapsamında detaylı olarak 
masaya yatırılacak. Konferansta, özellikle 
dijital çağda verinin üretime nasıl katkı 
yapacağı ve organizasyonların verimliliği 
bu kapsamda nasıl artıracağı tartışılacak. 
Endüstri Mühendisliği alanındaki en 
güncel konuların ve uygulamaların 

akademisyenler ve araştırmacı mühendisler 
tarafından değerlendirilmesinin yanı sıra, 
ileriye dönük iş birlikleri için bir zemin 
oluşturulacak. 

Prestijli Yayınevinde Basılacak
GJCIE 2019’da sunulmak üzere kabul 
edilen makaleler, prestijli bir uluslararası 
yayınevi olan Springer Nature tarafından 
“Lecture Notes in Industrial Engineering 
and Management” isimli kitapta basılacak. 
Bu yayın ayrıca Web of Science tarafından 
da taranıyor. Yerel firmalardan Necat 
& Zorlu Ltd’in desteklediği konferans 
hakkında daha detaylı bilgi http://www.
gjcie.org/ adresinden edinilebiliyor.

DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık 
Fakültesi, güçlü akademik kadrosu ile 2019-
2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni 
öğrencilerine merhaba diyecek. 1000’i 
aşkın  öğrencisi bulunan ve bugüne kadar 
100’ü aşkın mezun veren DAÜ Eczacılık 
Fakültesi, 2011-2012 yılında kurulmuş olup, 
10 dönemden oluşan B. Pharm. Programı ile 
12 dönemi kapsayan Pharm. D. Programı 
sunuyor. Eğitim dili İngilizce olan Eczacılık 
Fakültesi, Eczacılık mesleğinin ilkelerini ve 
etik anlayışını kavramış, toplum sağlığında 
ilk basamak olan sağlık danışmanlığı 
hizmetini verebilecek, üst düzey uluslararası 
donanıma sahip, meslekteki son bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri takip etme özelliği 
kazandırılmış nitelikli eczacılar ve bilim 
insanları yetiştiriyor.

En Son Teknoloji Kullanılıyor
Eczacılık alanındaki bilimsel araştırmalara 
evrensel ve bölgesel düzeyde katkıda bulunan 
DAÜ Eczacılık Fakültesi, uluslararası ilaç 
endüstrisinde ve mesleğin diğer dallarında 
çalışmak için gerekli bilgi birikimini 
aktarabilecek bir fakülte çatısına sahip. 
Kıbrıs’ta ilk, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Eczacılık 
Fakülteleri arasında ise ikinci fakülte olarak 
Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) 
tarafından akademik üyeliğe kabul edilen 
DAÜ Eczacılık Fakültesi; farmasötik 

bilimler için gerekli en son teknolojik 
ve eğitime dönük altyapı ile donatılmış 
öğrenci laboratuvarlarını bünyesinde 
barındırıyor. Uluslararası Eczacılık 
Öğrencileri Federasyonunda (IPSF) temsil 
edilen fakültemiz, öğrenci değişim programı 
(SEP) ile öğrencilerimize farklı ülkelerde 
eczacılık deneyimi kazandırma ve yurt 
dışında staj yapabilme imkanı vermektedir. 
Ayni zamanda yine bu birlik aracılığı ile 
tüm dünyadan Eczacılık Fakültelerinden 
öğrenciler Fakültemize gelmektedir. Ayrıca 
öğrencilerimiz Türk Eczacılar Birliği (TEB) 
bünyesindeki TEB-Gençlik Komisyonu’ nda 
delege olarak temsil edilmektedir.      
    
37 Farklı Ülkeden Öğrenci
Tüm laboratuvarları akıllı tahtaya sahip olan 
DAÜ Eczacılık Fakülte binasının önünde 
Farmasötik Botanik ve Farmakognozi 
çalışmaları için “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Bahçesi” yapıldı. Laboratuvar olanakları, 

araştırma için de yeterli olup; yeni kurulmasına 
rağmen, Eczacılık Fakültesi Science Citation 
Index (SCI) tarafından taranan saygın 
dergilerde yaklaşık 82 adet bilimsel makale 
yayınladı. 37 ülkeden öğrencisi olması 
nedeniyle, Eczacılık Fakültesi çokuluslu 
bir öğrenci profiline sahip olmakla ve 
öğrencilerine kolayca sosyalleşebilecekleri 
uluslararası bir atmosfer sağlamakla gurur 
duyuyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi her yıl, 
14 Mayıs Eczacılık Günü’nü, özel bir tema 
üzerinde yoğunlaşmak suretiyle, ilaç ve 
kozmetik endüstrilerinden önemli misafirleri 
öğrencilerimizle bir araya getirerek, gelecek 
kariyer olanakları hakkında tartışmak üzere, 
düzenli bir şekilde “Kariyer Günleri” olarak 
kutluyor. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Fethi Şahin, Eczacılık Fakültesi 
mezunlarının dünyanın dört bir yanında 
çalışarak insanlığa hizmet verdiğini ifade 
ederken, her bir mezunun çok iyi birer eczacı 
olacağına inandığını belirtti.

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜÇLÜ 
AKADEMİK KADROSUYLA YENİ 

ÖĞRETİM YILINA HAZIR!

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ 
YENİ AKADEMİK YILA HAZIR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Eğitim Fakültesi, güçlü akademik 
kadrosuyla 2019-2020 Akademik Yılı Güz 
Dönemi’nde yeni öğrencilerine merhaba 
diyecek. 1999 yılında kurulan fakülte; 
çağdaş eğitimin gerekleriyle toplumun 
eğitimden beklentilerini uzlaştıran 
işlevsel eğitim anlayışını benimseme ve 
uygulamayı, toplumun gereksinimleri 
doğrultusunda öğretmen eğitiminde yeni 
modeller üretmeyi, öğrenmeyi öğretme 
doğrultusunda eğitim, öğretim ve öğrenme 
ilke ve süreçlerini geliştirmeyi, uygulamayı 
ve yaygınlaştırmayı hedefliyor. 

Akademik Mükemmellik
Eğitim - öğretim alanında nitelikli araş-
tırmalar yapan DAÜ Eğitim Fakültesi, 
araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası 
ortamlarda paylaşırken, eğitim-öğretim 
konusunda geliştirilecek politikalara ve 
alınacak kararlara araştırma ve projeler 
yoluyla katkıda bulunuyor. DAÜ Eğitim 

Fakültesi’nin eğitim 
öğretim politikası; aka-
demik mükemmellik, 
entelektüel özgürlük, 
özverili hizmet, güven ve 
eşitlik üzerine kurulu.

Programlar
DAÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde; 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği (Türkçe), İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği (Türkçe), 
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce), 
Müzik Öğretmenliği (Türkçe), Okul 
Öncesi Öğretmenliği (Türkçe), Özel 
Eğitim Öğretmenliği (Türkçe), Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe), 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
(İngilizce), Sınıf Öğretmenliği (Türkçe), 
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) olmak üzere 
4 yıllık lisans programlarını bulunduruyor.
DAÜ Eğitim Fakültesi, aynı zamanda 
bünyesinde; Eğitim Programları ve 

Öğretim (Türkçe Tezli), Eğitim Yönetimi 
ve Denetimi (Türkçe Tezli), Eğitimde Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri (İngilizce Tezli), 
Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
(İngilizce Tezsiz), İngiliz Dili Eğitimi 
(İngilizce Tezli), İngiliz Dili Eğitimi 
(İngilizce Tezsiz), Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık (Türkçe Tezli), Okul Öncesi 
Eğitim (Tezli - Tezsiz) başlıklı bir ila 
iki yıllık Yüksek Lisans Programları ile 
Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
(İngilizce), İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce) 
başlıklı Doktora Programlarını da 
bulunduruyor.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), her 
dönem olduğu gibi bu dönem de Uluslararası 
Hukuk Becerileri Sınavı’na (TOLES) ev 
sahipliği yaptı. TOLES’in Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) en çok sınav 
deneyimli merkezi olan DAÜ’de 27 Haziran 
2019 tarihinde düzenlenen sınava, Türkiye 
ve KKTC’den toplam 15 aday katıldı. Sınav 
sonuçları, 23 Ağustos 2019 Cuma günü 
açıklandı. Açıklanan sonuçlarda DAÜ’yü 
tercih eden adayların oldukça başarılı 
oldukları gözlemlendi. 

“Hepinizle Gurur Duyuyorum”
DAÜ Hukuk Fakültesi’nde faaliyet gösteren 
TOLES Koordinatörü Peril S. Emiroğluları, 
sınava katılan ve başarı gösteren adayları 
kutlayarak, “Sonunda iyi haberimiz geldi. 
TOLES Sınavı sonuçları açıklandı. Öncelikle 

bu uluslararası sınava girme cesaretini 
gösteren tüm adaylarımızı kutlar, özellikle 
en yüksek üç notu elde edenlere teşekkür 
ederim. Hepinizle gurur duyuyorum” diye 
konuştu. Sınavda en yüksek üç notu elde 
eden katılımcılar şöyle: Batuhan Altıntaş 
(Foundation/81-mükemmel), İlayda Durmaz 
(Foundation/76) Evrim Eren (Foundation/76) 
ve Feza Kılgın (Higher/76 – çok iyi), Ece 

Akın ve Ecem Özada (Foundation/73 – 
çok iyi). DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce 
Hazırlık Okulu, DAÜ Hukuk Fakültesi ve 
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) iş 
birliği ile 2012 yılından beri yapılan TOLES 
Sınavı; adaylara gerek yurtiçi, gerekse de 
yurtdışında iş olanakları sunuyor. Sınavlara 
KKTC ve Türkiye’de çalışmakta olan 
avukatlar ve tercümanlar giriyor. 

DAÜ-ATAUM BAŞKANI 
YRD. DOÇ. DR. TURGAY 

BÜLENT GÖKTÜRK, 
30 AĞUSTOS ZAFER 

BAYRAMI 
DOLAYISIYLA BİLDİRİ 

YAYINLADI 

DAÜ’NÜN 
TOLES BAŞARISI

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-
ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 97. Yıldönümü nedeniyle 
bir bildiri yayınladı. Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk bildirisinde şu ifadelere 
yer verdi:

Ağustos ayı, Türk milletinin, Türk tarihinin 
zafer ayıdır. Ağustos 1071’de Malazgirt’te 
Alparslan Anadolu’yu fethetmiş, Ağustos 
1526’da Mohaç’ta Kanuni Sultan Süleyman 
Mohaç Zaferi ile Avrupa’daki topraklarını 
genişletmiş, Ağustos 1922’de Başkomutan 
Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz 
sonucunda ulaştığı zaferle Anadolu’yu 
yeniden vatan yapmış, Ağustos 1974’de 
ise Kıbrıs’ta Mehmetçik ve Mücahit omuz 
omuza İkinci Barış Harekatı ile Kıbrıs 
Türkü’ne özgürlük getirmiştir.Bu zaferler 
içerisinde 30 Ağustos 1922’de kazanılan 
Büyük Zafer’in ayrı bir yeri vardır. 
Bugün, Ulu Önder Atatürk’ün Samsun’a 
ayak basarak başlattığı Ulusal Kurtuluş 
Mücadelemizin Eylem Safhası’nın son 
adımının atıldığı gündür. Bugün, bir 
milletin tüm yokluklara ve zorluklara 

karşın “Ya bağımsızlık ya ölüm…” 
parolası ile başladığı Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi’ni başarıya ulaştırdığı ve yurdu 
emperyalist işgal güçlerinden kurtardığı 
gündür. Atatürk’ün kendi ifadesiyle; “30 
Ağustos Zaferi, Türk Tarihi’nin en önemli 
dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok 
büyük, parlak zaferlerle doludur, ama Türk 
Ulusunun burada kazandığı zafer kadar 
kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize 
değil, dünya tarihine yeni bir akım 
vermekte kesin etkili bir meydan savaşı 
hatırlamıyorum. Besbelli ki yeni Türk 
Devleti’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz 
yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda 
akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit 
ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin 
ölümsüz koruyucularıdır.”

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı 
için Başkomutanlık Meydan Muharebesi 
adıyla da bilinen “Büyük Taarruz”un 
başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan 
orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 

Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla 
Türk toprakları işgal kuvvetlerinden 
tamamen temizlenmiştir. Bu zafer ile 
Türk Milleti’nin varoluş iradesini kıracak 
hiçbir gücün olmadığı tüm dünyaya bir kez 
daha gösterilmiştir. Birlik ve beraberlik 
içerisinde; kendisini tarih sahnesinden 
silmek isteyenlere, 30 Ağustos Zaferi 
ile unutulmayacak bir ders vermiş olan 
milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve 
hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza 
kadar var olacağını tüm dünyaya en güçlü 
şekilde bir kez daha kabul ettirmiştir.

Bu anlamlı günde, Yüce Önder’in 
“Zafer, ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir. 
Başarı ise,‘Başaracağım’ diye başlayarak 
sonunda ‘Başardım’ diyebilenindir” 
şeklindeki sözlerini hatırlayarak,  başta 
Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, 
bu toprakları vatan yapmak uğruna toprağa 
düşmüş olan tüm şehitlerimizi rahmet, 
minnet ve şükran duygularımızla anıyor, 30 
Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyorum.
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