
BÜLTEN
DAÜ YÖNETİMİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

DAÜ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA ÜÇ PROTOKOL İMZALANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Kasım 
2020 Cumartesi günü, saat 15:30’da, 
DAÜ Yönetimi’ni makamında kabul 
etti. Söz konusu ziyarette, DAÜ Vakıf 
Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal 
Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut 
Hocanın ile Sosyal ve Kültürel İşlerden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. 
Deniz İşçioğlu yer aldı. Ziyaret sonunda 
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı 
Dr. Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görüşmenin 
anısına plaket takdiminde bulunuldu. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Sağlık Bakanlığı arasında sağlık, eğitim, 
araştırma çalışmalarında iş birliği ya-
pılması amacıyla üç farklı protokole 
imza atıldı. Söz konusu protokollerin 
imza töreni, 11 Kasım 2020 Çarşam-
ba günü, saat 09:30’da, KKTC Sağ-
lık Bakanlığı’nda gerçekleşti. Törene; 
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal 
ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nahide Gökçora, Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Güran, Sağlık 
Bakanlığı yetkilileri ve basın mensupları 
katıldı. 

“Devletimizin Kurumlarıyla Her 
Zaman İş Birliği İçerisinde Olacağız”
İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Sağlık 
Bakanlığı’na bugün bizi burada ağır-
ladıkları için teşekkür ediyorum. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi bir devlet 
üniversitesidir. Her zaman devletimizin 
ilgili kurumlarıyla iş birliği içerisinde 
topluma hizmet anlamında ileri adımlar 
atmak isteriz. Bunun hayata geçirilmesi 
anlamında Sağlık Bakanlığı’yla çok 
önemli protokollere imza atacağız. Bu 
protokollerden iki tanesi daha önce 

imzalanmış protokollerin devamını 
sağlamak için çeşitli güncellemeleri 
içermektedir. Diğer protokol ise eği-
tim ve araştırma alanlarında Sağlık 
Bakanlığımızın doktorları, hastaneleri, 
sağlık kurumları ile üniversitemizin 
çalışanları, personeli altyapısının ortak 
kullanımı ve eğitim amaçlı araştırma 
yapılmasıyla ilgilidir. İki kurumun da 
bundan olumlu olarak etkileneceğini 
düşünüyorum” diye konuştu.

“Birlikte Başarılı Bir Çalışma 
Hayata Geçirildi”
Prof. Dr. Hocanın, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Protokollerimizin bir tanesinde Sağlık 
Bilimleri, Eczacılık ve Diş Hekimliği 

Fakültelerinin de ortak noktalarda iş 
birliği mevcut. Genetik laboratuvarıyla 
ilgili bir protokolümüz var. Bildiğiniz 
üzere Gazimağusa Hastanesi’nde bir ortak 
laboratuvar kuruldu. Üniversitemizin 
hocalarının desteğiyle ve Sağlık Ba-
kanlığı’nın oradaki altyapıyı sağlaması 
birlikte başarılı bir çalışma hayata geçti. 
Bizimle iş birliği yaptığı için Sayın 
Bakan Dr. Ali Pilli’ye teşekkür ediyorum. 
Tıp Fakültemizin değerli doktorlarına  
da teşekkür ediyorum. Onların desteği 
olmasaydı protokolleri bu noktaya 
getiremezdik. Yoğun programları içerisinde 
bizimle iş birliği yapıp bu çalışmayı bu 
noktaya getirmelerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz” şeklinde konuştu.
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“Her Zaman İş Birliği İçerisinde 
Olmaya Devam Edeceğiz”
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ise 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“Bugün çok anlamlı bir gün. Biz Sağlık 
Bakanlığı olarak her zaman üniversitelerin 
yanındayız. Ülkemiz için üniversiteler 
çok değerli ve önemlidir. DAÜ’nün 
katkısı bizler için çok önemlidir. DAÜ, 
her şeyden önce bir devlet üniversitesidir. 
Bugüne kadar her zaman iş birliği 
içerisinde olduk ve olmaya da devam 
edeceğiz. Bu ülkenin sağlıkta ileriye 
gidebilmesi için üniversitelerin katkısı 

çok önemlidir. Bu protokollerin haricinde, 
sağlık alanında gelişme sağlayabilmemiz 
için ileride farklı ve önemli projeleri 

de ortaya koyacağız. Biz her zaman 
üniversitelerimizle her türlü iş birliği 
yapmaya hazırız. Katkıları olan herkese 
teşekkür ediyorum” diyerek iki kurum 
arasındaki iş birliğinin ülkemize hayırlı 
olmasını diledi. Konuşmaların ardından 
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sağlık 
Bakanlığı ile DAÜ arasında hazırlanan üç 
ayrı protokole imza koydu. İmza töreninin 
ardından Bakan Dr. Pilli’ye Prof. Dr. 
Hocanın tarafından Kıbrıs’a özgü Lefkara 
işi pano takdiminde bulunuldu. İmza 
töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından 
sona erdi.
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DAÜ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA ÜÇ PROTOKOL İMZALANDI

DAÜ İLE KIBATEK VAKFI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile 
Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Ede-
biyatları Vakfı (KIBATEK) arasında, 
12 Kasım 2020 Perşembe günü, saat 
11:00’de, DAÜ Rektörlüğü’nde iş 
birliği protokolü imzalandı. Protokole 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın 
ile KIBATEK Başkanı İsmail Bozkurt 
imza koydu. İmza töreninde DAÜ 
Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu da hazır bulundu. Söz konusu 
iş birliği protokolü, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve 
denizaşırı çevre bölgelerde edebiyat, 
sanat, tarih ve benzeri bilimsel/kültürel 
alanlarda kültürel mirasın korunması, 
geliştirilmesi, arşivlenmesi ve bu amaçla 
sosyal veya kültürel proje ve etkinliklerin 
düzenlenmesini amaçlıyor.

“Çok Önemli Bir İş Birliği”
İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Bugün çok 
önemli bir kültür adamını ağırlıyoruz ve 
çok önemli bir iş birliği için buradayız. 
Sayın İsmail Bozkurt, yaptığı çalışmalarla 
KKTC’de farklı görevlerle kültür ve sanat 
alanında çok önemli katkılarda bulunmuş 
bir büyüğümüzdür, kültür adamıdır. 
Bugün DAÜ ve KIBATEK arasında bir iş 
birliği protokolü imzalayarak, DAÜ’nün 
eğitim, araştırma ve topluma hizmet 
kısmının çok önemli bir merhalesini 
kat ettiğimizi düşünüyoruz. KIBATEK; 
kültür, sanat, tarih, toplum bilim 
konularında faaliyet gösteren bir vakıf. 
DAÜ de bir devlet üniversitesi olarak 
ortak etkinlik düzenleme, bilimsel katkı 

koyma amacıyla bu protokolü imzalama 
yoluna gitti. İsmail Bey ile bu protokolü 
imzalamak bizim için bir onurdur. DAÜ 
ile KIBATEK arasında birçok alanda 
önceden başlayan bir iş birliği vardı. 
Kendisine, bu fırsatı tanıdığı ve beraber 
iş birliği yapma yönünde önümüzü açtığı 
için çok teşekkür ediyorum ve bunun 
çok faydalı etkinliklere yol açacağını 
düşünüyorum” diye konuştu.

“KIBATEK’in Doğuş Yeri DAÜ’dür”
KIBATEK Başkanı İsmail Bozkurt 
da, “Aslında KIBATEK DAÜ’nün bir 
ürünüdür. Çünkü KIBATEK, DAÜ 
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-
KAM) çalışmalarının bir ürünü olarak 
ortaya çıktı. 1998 yılında benim DAÜ-
KAM Başkanı olduğum dönemde bir 
sempozyumla başladı. Sonra gelişerek 
bir vakıfa dönüştü. Doğuş yeri burası. 
Dolayısıyla doğuş yerimizle birlikte 
yeniden bir protokol çerçevesinde 
ortak çalışmalar yapmak bizi çok mutlu 

edecektir. Eminim ki yapılacak çok işler 
vardır. KIBATEK KKTC’nin bir vakfıdır. 
Ayrıca yaklaşık 30 değişik ülkede 
temsilciliklerimiz vardır. Dolayısıyla 
olabildiğince uluslararası ilişkileri olan 
bir oluşumdur. Her yıl uluslararası 
sempozyumlarımız olur. Son somut 
çalışmamız 5 ciltlik Kıbrıs Türk Edebiyatı 
Tarihi’dir. Birkaç yıllık bir çalışmanın 
ürünü. Yaklaşık 100 akademisyenin katkı 
koyduğu bir çalışma ve gerçekten de 
Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı her yönünden 
yansıtan ele alan bir çalışma olduğunu 
düşünüyorum. Bu çalışmanın DAÜ ile 
ortak çalışmalarımızın başlangıç noktası 
olabileceğini düşünüyorum. Protokolün 
iki taraf için de hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

İmza töreninin ardından KIBATEK 
Başkanı İsmail Bozkurt, DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın’a 5 ciltlik 
Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi çalışmasını 
imzalayarak takdim etti. 
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DAÜ SANATSAL ETKİNLİKLERİ GÜNAY GÜZELGÜN SERGİSİ İLE DEVAM ETTİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 
(DAÜ) Rüstem Kitabevi ile 
sürdürdüğü ortak sanat et-
kinlikleri kapsamında, Günay 
Güzelgün’ün “Gönül Gözü” 
isimli ikinci sergisi Rüstem 
Kitabevi’nde 9 Kasım 2020 
Pazartesi günü, saat 18:30’da, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar tarafından açıldı. Sergiye, 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa 
Büyükelçiliği yetkilileri, KKTC 
üniversitelerinin temsilcileri, 
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu 
Başkanı Dr. Erdal Özcenk, 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut 
Hocanın, Vakıf Üyeleri, Rektör 
Yardımcıları, akademisyenler ve 
çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide sanatçının 80’e yakın suluboya 
ve pastel işleri yer aldı. Bu çalışmalar 
ilk sergi gibi çoğunlukla sanatçının 
günlüğünden, kendi için boyadığı, 
renklerle denemeler yaptığı, araştırdığı 
ve kendini özgür bıraktığı serbest 
çalışmalardan oluşuyor. 

“Günay Güzelgün’le Çalışmak Büyük 
Mutluluk”
Serginin açılışında konuşan DAÜ Sanat 
Koordinatörü ve Sanat Küratörü Zehra 
Şonya, “Bu gece Rüstem Kitabevi’nin 
çok samimi atmosferinde sizlerle be-
raber olmaktan dolayı büyük mutluluk 
duyuyoruz. Günay Güzelgün’ün ikinci 
sergisini yaklaşık bir sene sonra açmak 
bu geceye nasip oldu. Rüstem Kitabevi 
ile DAÜ arasında imzalanan protokol 
kapsamında başlattığımız bu sergilerde; 
daha çok köyde ya da merkezden uzak 
veya bu tip ortamlara girmek istemeyen, 
giremeyen ya da özellikle yeni nesil 
tarafından çok da bilinmeyen sanatçılarla 
çalışıp onları tekrardan sanat ortamına 
kazandırmayı, eserlerini göstermeyi, 
haklarında akademik yayınlar yapmayı 
hedefledik. İleride Günay Güzelgün’ün 
tüm eserlerini barındıran bir kitabı da 
oluşturacağız. Sanatçı, çok da bilinmeyen, 
ama eserlerde de göreceğiniz gibi oldukça 
duyarlı, üretken ve oldukça renkli bir 
dünyaya sahip olan, esprili bir kişidir. 
Tamamıyla köy hayatına, Kıbrıslı’nın 
kendi kimliğine hala daha sahip olan ve 
eserlerinde de onu yansıtmaya çalışan bir 
sanatçımız, büyüğümüz kendisi. Günay 
Güzelgün’le çalışmak bizim için ayrı bir 
mutluluk” diye konuştu.

“DAÜ Topluma Hizmet Verme 
Noktasında Öncülük Etmektedir”
Serginin açılışında konuşan DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 
“Sanatçımızın ilk kişisel sergisi, DAÜ ve 
Rüstem Kitabevi projeleri kapsamında 
Ocak 2020’de açılmıştır. Bugün sizleri 
değerli sanatçımızın ikinci sergisinin 
açılışında ağırlama fırsatını bulmuş 
olmaktan dolayı gururluyuz. DAÜ 
bir devlet üniversitesidir ve KKTC 
yükseköğretim alanının en önemli ku-
rumlarından birisidir. Kaliteli eğitim 
verme, araştırma konularında atılım 
yapma ve toplumumuza hizmet verme 
noktasında öncü bir rol üstlenmektedir. 
DAÜ olarak topluma hizmeti her zaman 
ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda 
yaptığımız çalışmalar içerisinde sanat 
da yer almaktadır. DAÜ, kurguladığı 
sanat projeleri ile yerli sanatçılarımız 
ve onların eserlerini gelecek nesillere 
aktarmak için bir sanat koleksiyonu 
oluşturma çalışmalarını, ileride halkımıza 
müze olarak kazandırma yönünde sür-
dürmektedir. Bu imkanı bizlere sunan 
ve gelecekte de ortak projelerle birlikte 
olacağımız Rüstem Kitabevi’ne ve 
değerli sanatçımız Günay Güzelgün’e 
teşekkür ederim” diye konuştu.

“DAÜ’ye Bu Güzel Etkinliği 
Düzenledikleri İçin Teşekkür 
Ediyorum”
Sergi açılışında konuşan KKTC Cum-
hurbaşkanı Ersin Tatar da, “Değerli 
sanatçımıza başarılar dilerken, KKTC’de 
sanatın gelişiyor ve yaygınlaşıyor 

olması ve dolayısıyla bir 
halk olma özelliğimizle 
kendi bağrımızdan çıkan 
çok değerli sanatçıların bu 
faaliyetlerinin halkımızla 
buluşması ve medya ara-
cılığıyla bütün dünyaya bu 
mesajın verilmesi bizim 
zenginliğimizdir. Dolayısıyla 
bu faaliyetleri devam ettirmek 
gerekiyor. DAÜ’ye bu güzel 
etkinliği düzenledikleri 
için teşekkür ediyorum. 
Rüstem Kitabevi’nin bu 
tarihi mekanında böyle 
güzel bir sanat faaliyetinin 
sergilenmesi ayrıca başka 
bir zenginliktir. Kıbrıs Türk 
Halkı; kendi özellikleriyle, 
kültürüyle, gelenekleriyle 
ve kendi bağrından çıkan 

sanatçılarıyla var olma mücadelesindedir. 
Bütün bu mücadeleyi sürdürürken de 
elbette hem kendi halkımıza, hem de 
bütün dünyaya halk olma özelliğimiz ve 
özellikle kendi devletimizde egemenlik 
ve eşitlik temelinde yaşama ve var olma 
mücadelemizin hayatın her dalında 
devam etmekte olduğu mesajını vermek 
bizim için bir mutluluktur. Bu vesileyle 
değerli sanatçımızı kutlarken, DAÜ’nün 
değerli Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı, 
Rektörü ve diğer yetkililerine de teşekkür 
etmek istiyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sa-
natçı Günay Güzelgün’e KKTC 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın 
tarafından plaket takdiminde bulunuldu 
ve sergi ziyarete açıldı. Büyük ilgi gören 
sergi, 9-21 Kasım 2020 tarihlerinde, 
Pazar günü hariç, 10:00 -18:00 saatleri 
arasında ziyarete açık olacak.  

Günay Güzelgün Kimdir?
1944 yılında Kıbrıs’ın Lurucina köyünde 
doğdu. 1968’de Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim – İş Bölümü’nden 
mezun oldu. İskele’ye yerleşti ve uzun 
yıllar öğretmen olarak çeşitli görevlerde 
bulundu. 1982- 1999 yılları arasında 
birçok karma sergiye katılan sanatçının 
eserleri ile ilgili ilk kişisel sergisi DAÜ-
Rüstem Kitabevi projeleri kapsamında 
Ocak 2020’de açıldı. Ayrıca fotoğraf ile 
de uğraşan sanatçının bu konuda açtığı 
bir kişisel sergisi de bulunmaktadır. 
Güzelgün halen İskele’de yaşamakta ve 
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nin yerel 
kurumlarla iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaretler 
devam ediyor. Bu bağlamda DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu 
Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, hazırlıkları süren Othello 
Uluslararası Hareketli Sanat Bienali iş birliği çalışmaları 
çerçevesinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet 
Harmancı’yı ziyaret ettiler. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sanatla ilişkili her türlü iş 
birliğine hazır olduklarını ve LTB’nin Othello Uluslararası 
Hareketli Sanat Bienali’ne gereken katkıyı koyacağını belirtti. 
Harmancı, üniversitelerin ve yerel yönetimlerin daha çok bir araya 
gelerek Kıbrıs’ın kuzeyinde sanat etkinliklerinin artırılmasında 
birlikte sorumluluk almaları ve gençlere alternatif sanat 
mecraları yaratmalarının gerekliliğine de dikkat çekti.  Prof. Dr. 
Senih Çavuşoğlu ise LTB gibi uluslararası platformlarda kabul 
gören bir kurumun Bienal’e destek vermesinin de kendileri için 
çok önemli olduğunu, böyle bir iş birliğinin sanat, üniversite ve 
kent iş birliğinin iyi bir örneği olabileceğini belirterek, bu tarz 
iş birliklerinin çeşitlenerek devam etmesi gerektiğine işaret etti. 

Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali Nedir?
Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali, DAÜ İletişim 
Fakültesi tarafından organize edilip, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Bienal, ismini 
Shakespeare’in ünlü oyununda söz edilen Gazimağusa 
kentindeki Othello Kalesi’nden almakta ve kentin kültür-sanatla 
olan ilişkisini simgeleyip ve vurgulamaktadır. 

Üniversitelerin kültür, sanat ve yaratıcılığı desteklemesinin 
önemli rollerinden biri olduğunun farkındalığı ile Bienal’in ana 
motivasyonu gerek ulusal gerekse uluslararası hem sanatçı olma 
yolundaki tasarım ve film öğrencilerini, hem de genç sanatçılara 
hareketli sanatı kullanarak kendi düşüncelerini yansıtmaya 
teşvik ederek uluslararası bir platformda bir araya getirip, 
düşünce ve birikimlerin paylaşılabildiği üretken ve motive edici 
bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır. 

Temel amaç,   hareketli sanatlarla özgün fikirler üretebilecek, 
farklı bakış açılarıyla alana katkıda bulunabilecek sinema 
ve görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin teorik bilgilerini 
pratiğe dökmelerine yardımcı olmak, kısa film yapımcılığının 
uluslararası alanda gelişmesine katkıda bulunmak ve kısa 
filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamaktır.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDEN 
LTB BAŞKANI HARMANCI’YA

ZİYARET

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp 
Fakültesi bünyesinde açılması planlanan Klinik Uygulama 
Merkezi’nin denetimleri tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı yetkililerince denetimi 
gerçekleştirilen söz konusu merkez ayakta tedavi ve farklı 
alanlarda poliklinik hizmeti verecek. 

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi’nde 
KKTC Sağlık Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü 
çerçevesinde gerekli görüldüğü durumlarda ileri tetkik, kan ve 
radyolojik tetkikler, yataklı tedavi, ameliyat ile yoğun bakım 
hizmetleri konusunda Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden 
destek alınacak.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide 
Gökçora, Klinik Uygulama Merkezi’nin hem eğitim hem 
de sağlık açısından önemli hizmetler vereceğine inandığını 
belirterek öğrencilerin klinik becerilerinin artmasında da 
merkezin önemli rolü olacağını vurguladı. Prof. Dr. Gökçora, 
Merkezin en kısa sürede hasta kabulüne başlayacağını da 
sözlerine ekledi.  

Prof. Dr. Gökçora, Gazimağusa halkını DAÜ Dr. Fazıl 
Küçük Tıp Fakültesi akademik kadrosu ile buluşturacaklarını 
belirterek halkın, merkezin hizmetlerinden  yararlanmasını 
sağlayacaklarını vurguladı. Ayrıca, Tıp Fakültesi eğitimi içinde 
her yıl yapılan klinik uygulamalara giriş dersleri kapsamında, 
poliklinik eğitimine fırsat tanıyacak imkanlar sunacağını da 
sözlerine ekledi. 

DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ 
KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ 
DENETİMLERİ TAMAMLANDI
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ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DAÜ’DE ANILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışının 82. Yıl Dönümü 
dolayısıyla, 10 Kasım 2020 Salı günü, 
saat 08:45’te, DAÜ Atatürk Anıtı 
önünde Anma Töreni gerçekleştirdi. 
DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (DAÜ-ATAUM) organizasyonu 
ile gerçekleştirilen törene, DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yar-
dımcıları, Akademik ve İdari Personel ile 
öğrenciler katıldı.

Program kapsamında, saat 09:00’da 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın 
tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk su-
nuldu. 09:02’de DAÜ-ATAUM Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk 
tarafından 10 Kasım Bildirisi okundu.

“Kıbrıs Türk Halkı Atatürk’ü Bir 
Kurtarıcı Olarak Görmüş ve Onun 
Çizgisinde İlerlemiştir”
Yrd. Doç. Dr. Göktürk, bildiride şu sözlere 
yer verdi: “Türk Milleti’nin kurtarıcısı ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu eşsiz 
insan Atatürk, 57 yıllık kısa ömründe fani 
bir insanın gerçekleştirmesine ihtimal 
verilmeyecek kadar büyük işler başarmıştır. 
Bu ulusun vazgeçilmez bir parçası olan Kıbrıs 
Türk Halkı da Mustafa Kemal Atatürk’ü 
bir kurtarıcı olarak görmüş ve 
onun çizgisinde ilerlemiştir. Bu 
çerçevede, Atatürk’ün Türkiye 
Cumhuriyeti’nde uygulamaya 
koyduğu inkılap hareketlerini 
zorlama olmaksızın, eş za-
manlı olarak kabul etmiştir. 
37 yıl önce kurulan özgür ve 
bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile birlikte Atatürk 
ilke ve inkılaplarını sonsuza dek 
yaşatma azim ve kararlılığında 
olduğunu her fırsatta göstermiştir. 
Büyük Atatürk; bizlere emanet 
ettiğin eserinle ve değerini 
her gün biraz daha derinden 

anladığımız fikirlerinle Türk Ulusu’nun 
gönlünde ve düşüncelerinde sonsuza kadar 
yaşayacaksın. Büyük Önder Atatürk’ü 
aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez 
daha  sevgi, saygı ve özlemle anıyor, yüksek 
hatırası önünde eğiliyoruz.” Yrd. Doç. Dr. 
Göktürk bildirisinde Kıbrıs Mücahitleri’nin 
Atatürk ile ilgili yazmış oldukları cümlelere 
de yer verdi. Bildirinin ardından tören saat 
09:05’te sirenler eşliğinde Saygı Duruşu 

ve İstiklal Marşı’nın hep bir 
ağızdan okunması ile devam 
etti.

“Türk Ulusu’nun Kurtarıcı 
ve Kurucu Lideri”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut 
Hocanın ise konuşmasında 
“Atatürk’ü anmanın en iyi 
yolu O’nu doğru anlamak ve 
anlatmaktır. 10 Kasım’ların, 
Atatürk’ün 57 yıllık 
hayatını, mücadelesini, Türk 
Ulusu’na kazandırdıklarını 
ve kazandırmak istediklerini 
doğru anlama bakımından 
önemi büyüktür. Bu çerçevede 
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin 
ne olduğunu geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimize 
iyi anlatmalıyız. Sevgili Öğ-
renciler; Atatürk yarınları, 

“Bütün ümidim” diye nitelendirdiği siz 
gençlere emanet etmiş, aydınlanma yolunun 
karşısında durmanın yenilmek olduğunu 
vurgulamıştır. Egemenlik ve uygarlık yo-
lunda durmak, dinlenmek yoktur, çalışmak 
ve öğrenmek, öğrendiklerini hayata 
yansıtmak, kalkınmak ve doğruluktan 
ayrılmadan başarmak vardır. Bu duygularla 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz 

hatırası önünde saygıyla 
eğiliyorum. Yüce Atatürk, si-
ze olan sevgimiz, saygımız 
ve minnetimiz her geçen gün 
daha da artarak sonsuza kadar 
sürecektir.” sözlerine yer 
verdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü anma programı 
kapsamında DAÜ-ATAUM 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk tarafından 
saat 12:00’de “1938 Türkiye 
ve Dünya Basını’nda Atatürk” 
konulu çevrim içi konferans 
da gerçekleştirildi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), Avrupa 
Birliği Projesi kapsamında Dikmen 
Belediyesi çalışanlarına hizmet içi 
eğitim vermeyi sürdürüyor. “Etkili 
İletişim Becerileri” ile başlayan 
seminerler; “Vatandaş İlişkileri”, 
“Yazılı İletişim Becerileri”, “İngilizce 
Eğitimleri” ve” Microsoft Office 
Uygulamaları” ile devam etti. 

Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. 
Metin Ersoy, Avrupa Birliği Projesi 
kapsamında Dikmen Belediyesi 
çalışanlarına verdikleri hizmet 
içi eğitimlerin başarıyla devam 
ettiğini belirterek, bu konuda katkı 
koyan herkese teşekkür etti. Hizmet 
sektöründe faaliyetlerini sürdüren 
belediyelerin, bu tür seminerlerle 
birlikte çalışanlarına DAÜ’nün öğretim 
üyelerinin deneyim ve tecrübelerini 
kazandırdığını vurgulayan DAÜ-SEM 
Başkanı Doç. Dr. Ersoy, “Yazılı 
İletişim Becerileri” ve” Microsoft 

Office Uygulamaları” kurslarının DAÜ 
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu 
laboratuvarlarında düzenlendiğini 

belirtti. Doç. Dr. Ersoy, DAÜ-SEM’in 
yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde 
eğitimlerini sürdüreceğini vurguladı.

DAÜ-SEM EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

DAÜ VAKIF YÖNETİCİLER KURULU BAŞKANI 
DR. ERDAL ÖZCENK’TEN 15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu 
Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) 37. Kuruluş Yıl Dönümü 
ile ilgili bir mesaj yayınladı. Dr. 
Özcenk, söz konusu mesajda şu 
ifadelere yer verdi:

“15 Kasım 1983, cum-
huriyetimizin kurulduğu ve 
bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz 
tarihtir. Bu tarihte Kıbrıs 
Türkleri, KKTC’nin ilanıyla 
özgürlüklerini tüm dünyaya ilan 
etmişlerdir. Tabii ki KKTC’nin 
kurulması kolay olmamıştır. 
Kıbrıs Türk Halkı, bugün 
huzur içerisinde yaşadığımız 
topraklarda acılarla dolu çok 
zor zamanlardan geçmiştir. 

Dolayısıyla şu anda huzur ve 
özgürlük içerisinde yaşadığımız 
cumhuriyetimizin değerini bil-
meli, ancak eski acılarımızı da 
unutmamalıyız. 

Bizi karanlık günlerden ay-
dınlığa taşıma noktasında ön-
derlik eden Kıbrıs Türk Toplumu 
Lideri Dr. Fazıl Küçük ve 
Kurucu Cumhurbaşkanımız 
Rauf Raif Denktaş’a minnet 
borcumuzu, bu önemli tarihte bir 
kez daha belirtmek büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu vesileyle, tüm halkımızın 15 
Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutlar, KKTC’nin varlığını her 
alanda daha da gelişerek ilelebet 
sürdürmesini temenni ederim.”
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DAÜ-ATAUM’DAN 15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN’DAN 
15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-
ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk, KKTC’nin 37. Kuruluş Yıl 
Dönümü ile ilgili bir bildiri yayınladı. Yrd. 
Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde 
şu ifadelere yer verdi:

“15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk Halkı’nın daima 
gurur ve onur duyacağı varoluş ve özgürlük 
mücadelesini devlet kurarak taçlandırdığı 
tarihi bir gündür. Çok acı dönemler ge-
çiren Kıbrıs Türk Halkı, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüce Türk 

Ulusu’nun yürüttüğü milli mücadeleyi 
ve ardından kurduğu Cumhuriyeti örnek 
alarak, çok zor koşullarda kendi varoluş 
ve özgürlük mücadelesini yürütmüştür. Bu 
mücadele, Mehmetçik ve Mücahidin omuz 
omuza gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile 
sonuca ulaşarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın 
özgür ve bağımsız iradesiyle kurduğu Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile en üst noktaya 
ulaşmıştır. Bugün dünya üzerinde birçok 
millet kendi devletini kurabilmek ve huzur 
içinde yaşayabilmek için büyük uğraşlar 
ve canlar vermektedir. Bunu kanıyla, 
canıyla başarmış olan bizlerin amacı, bu 

bağımsız devleti sonsuza dek yaşatma 
azim ve kararlılığımızı her alanda daha 
çok çalışarak göstermek olmalıdır. Kıbrıs 
Türk Halkı’nın şanlı direniş ve egemen 
varlığının simgesi olan Cumhuriyet’imizin 
37. kuruluş yıldönümünü onur ve gururla 
kutlarken, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü 
kazanmamızı sağlayan başta Liderimiz Dr. 
Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız 
Rauf Raif Denktaş olmak üzere tüm 
şehitlerimizi minnet ve şükran duygularıyla 
anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyor, 
15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’mızı 
kutluyoruz.”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) 37. Kuruluş Yıl Dönümü 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. 
Dr. Hocanın, söz konusu mesajda şu 
ifadelere yer verdi:

“KKTC’nin 37. Kuruluş Yıl 
Dönümü’nde, tüm halkımızın 15 
Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutlarım. Kıbrıs Türk Halkı, KKTC’yi 
liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu 

Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş 
önderliğinde, 15 Kasım 1983’te ilan 
etmiş ve bugünlere kadar getirmiştir.

KKTC, kurulduğu günden itibaren 
uluslararası toplum tarafından maruz 
kaldığı ambargolara rağmen, başta 
yükseköğretim olmak üzere pek 
çok alanda kendini dünyaya kanıtla-
mış, gelişimini sürdürmüştür. Doğu 
Akdeniz Üniversitesi de bu gelişimin 
sembollerinden biridir. Bugüne kadar 
62 binin üzerinde mezun veren ve 108 

ülkeden 16 binin üzerinde öğrencisi 
bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
dünya üniversite sıralamalarında elde 
ettiği dereceler ve dünyanın en önemli 
akreditasyon kuruluşları tarafından 
akredite edilmiş programları ile kaliteli 
eğitim verdiğini kanıtlamıştır. Doğu 
Akdeniz Üniversitesi daima kendisini 
geliştirmeye ve KKTC’ye katkı koy-
maya devam edecektir. Bu vesileyle 
halkımızın 15 Kasım Cumhuriyet 
Bayramı’nı bir kez daha kutlarız”
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