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DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ AVRUPA ÜLKELERİ
TURİZM OKULLARI ARASINDA YAPILAN

AEHT YARIŞMALARINDAN ALTIN MADALYA İLE DÖNDÜ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fa-
kültesi, Estonya’nın Tallinn şehrinde düzenlenen 
34. Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği 
(AEHT) konferansı ve farklı gastronomi ve turizm 
yarışmalarına (Mutfak Sanatları, Pastacılık, Ba-
rista, Turizm Destinasyonu) katılarak, Mutfak 
Sanatları alanında birincilik elde ederek madalyaya 
sahip oldu.  

Gastronomi yarışmaları ile ilgili olarak bilgi 
veren DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Kılıç, Avrupa’dan 400 okulun üye 
olduğu AEHT’de 500’ün üzerinde yarışmacının 

ter döktüğünü belirterek, Mutfak Sanatları ve 
Konaklama İşletmeciliği alanlarında yarışan 
Selma Hulusi’nin altın madalya kazanmasının 
mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade etti. Prof. 
Dr. Kılıç, uluslararası etkinliklerde yer almanın 
gerek ülke, gerekse üniversite açısından tanıtım 
için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası arenada yarışmanın vizyon olarak 
öğrencilere çok şey kattığını ve özgüvenlerinin 
artmasına yardımcı olduğunu sözlerine ekleyen 
Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi olarak 
gerek fiziksel gerek akademik gerekse uluslararası 

düzeyde verdikleri eğitimle kalite açısından zirveye 
çıkmak için her türlü gayreti gösterdiklerinin altını 
çizdi. Prof. Dr. Kılıç, geçen yıllarda bronz ve 
gümüş madalya ile adaya döndüklerini, geçtiğimiz 
yıl ise “Hospitality Management” alanında altın 
madalyayı aldıklarını, bu yıl da altın madalyayı 
DAÜ’ye kazandırdıklarından duyduğu mutluluğu 
ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, bu yıl Turizm Fakültesi 
olarak 34.’sü gerçekleştirilen etkinliklerin genel 
kuruluna katıldıklarını ve Avrupa’nın birçok ül-
kesinden farklı turizm ve otelcilik okulu ile bir 
araya gelerek ortak çalışmaların başlatılması 
konusunda adım attıklarını belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, Turizm ve Otelcilik ile Gastronomi 
alanlarında sahip oldukları akreditasyon ve 
uluslararası üyelikler ile ShanghaiRanking sı-
ralamasındaki başarılarını pekiştirdiklerini be-
lirterek, Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Kurtuluş Özbaşar’ın gastronomi yarışmalarında 
jüri üyesi olarak bir kez daha görev almasının da 
ayrı bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti. Dünya 
Şefler Birliği (WACS) üyesi olan Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün yarışmalara 
katılacak olmasının yanı sıra, Özbaşar’ın da 
ayrıca WACS resmi onaylı jüri üyesi olarak bu 
etkinliklerde görev yaptığını belirtti.

Bu başarıların hem kendilerini hem de öğrencileri 
motive ettiğini ayrıca ülkemizin tanıtımına da 
son derecede önemli katkı sağladığını ifade 
ederek bu bağlamda öğrencilerin gelişimine 
destek veren, eğiten tüm hocalara ve bu katılımın 
gerçekleşmesinde her zaman olduğu gibi her türlü 
desteği veren DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerini 
iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kal-
kınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü 
Ömer Cihan, 8 Kasım 2021 Pazartesi günü, saat 
10:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Söz 
konusu ziyaret, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut 
Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Ziyarette, 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği 
Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nden Uzman 
Tuğba Sin de yer aldı. Prof. Dr. Hocanın, Kalkınma 
ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Cihan’a 

ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve DAÜ’nün 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette DAÜ 
ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği 
Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi arasında 
yapılacak iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. Ziyaret sonrasında; Prof. Dr. Hocanın 
tarafından, Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi 
Koordinatörü Cihan’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi 
pano takdiminde bulunuldu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ KALKINMA VE 

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ OFİSİ’NDEN 
DAÜ REKTÖRLÜĞÜ’NE ZİYARET
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal 
Nijeryalı Öğrenciler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Senato Toplantı 
Odası’nda gerçekleşen ziyarette; DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile KKTC 
Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanı El-Yakub 
Sabo Abdullahi ve birlik yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

“DAÜ Öncü Bir Görev Üstlenmektedir”
Ziyarette konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 
yeni yönetimi tebrik ederek tüm öğrenciler için güzel bir 
akademik yıl diledi. Uluslararası öğrenci topluluklarının, 
öğrenciler ile üniversiteler arasında önemli bir köprü 
görevi gördüğünün altını çizen Prof. Dr. Hocanın, 
ülkenin ilk devlet üniversitesi olan DAÜ’nün, bir 
öğrenci adası olan ülkemizde, öğrencilerin problemlerini 
çözme ve gereken desteği verme noktasında öncü bir 
görev üstlendiğini ifade etti. Ülkemize 20 yılı aşkın bir 
süredir dünyanın dört bir yanından öğrencinin geldiğini 
belirten Prof. Dr. Hocanın, KKTC’nin öğrencilerin 
sorunlarına yabancı olmadığını ve bu konuda pek çok 

gelişmiş ülkeden dahi daha ileride olduğunun altını çizdi. 
Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün iyi bir eğitim ve gelecek 
sunmakla yükümlü olduğunu belirterek, öğrencilere 
yalnızca öğrenim görürken değil, mezun olduktan sonra 
da yardımcı olduklarını, kariyer planlaması da dahil her 
konuda destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. 

“Desteğinizden Dolayı Teşekkür Ederiz”
KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanı El-
Yakub S. Abdullahi de konuşmasında DAÜ’ye ziyaret 
isteklerini kabul ettikleri için teşekkür ettiklerini belirtti. 
Birliğin altı yıl önce kurulduğunu ve ilk başkanın 
DAÜ’den olduğunu ifade eden Abdullahi, diğer 
üniversitelerden temsilcilerin başkanlık yapmasının 
ardından altı yıl aradan sonra başkanlığın tekrardan 
DAÜ’ye döndüğünü dile getirdi. Sosyal ve Kültürel 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu’na 
da her zaman kendilerine vermiş olduğu desteklerden 
dolayı teşekkür eden Abdullahi, birlik olarak adadaki 
tüm Nijeryalı öğrencilerin sıkıntılarını gidermek için 
çalışacaklarını ve öğrenciler ile üniversiteler arasında 
köprü görevi görmeye devam edeceklerini söyledi. 

Ziyaret sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın 
tarafından KKTC Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği 
yöneticilerine hediye takdiminde bulunuldu.

DAÜ Deniz Tesisleri’nde Yemek Düzenlendi
KKTC’deki üniversitelerde öğrenim görmekte olan 
Nijeryalı öğrencileri temsil eden KKTC Ulusal Nijeryalı 
Öğrenciler Birliği üyeleri için, DAÜ tarafından, 6 Kasım 
2021 Cumartesi günü, saat 19.00’da, DAÜ Deniz 
Tesisleri’nde (Beach Club) yemek düzenlendi. Yemeğe 
DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı. Yemekte 
konuşan Prof. Dr. İşçioğlu, bu yıl bayrağı devralan 
DAÜ öğrencisi Başkan El-Yakub Sabo Abdullahi ve 
ekibini tebrik ederek, yeni yönetime başarılar diledi. 
Prof. Dr. İşçioğlu yemek için diğer ilçelerden DAÜ’ye 
gelen Nijeryalı öğrencilere de teşekkür ederek, güzel 
bir akşam geçirmeleri temennisinde bulundu. Farklı 
üniversitelerden yemeğe geleneksel kıyafetleriyle katılan 
öğrenciler birbirleriyle tanışma imkanı buldu.

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu 
Başkanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (ATAUM) iş birliğinde “Fethin 450. 
Yılında Kıbrıs: Dünü, Bugünü ve Yarını”  
konulu uluslararası sempozyum 16 Kasım 
2021 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Mustafa 
Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek. 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak 
sempozyum, açılış konuşmaları ile devam 
edecek. Açılış konuşmaları DAÜ ATAUM 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Türk 
Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Ahmet Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa 
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından ger-
çekleştirilecek. Sempozyumun devamında 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından 
basımı gerçekleştirilen ve Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent 
Göktürk ile Süheyla Göktürk tarafından yayına 
hazırlanan, mücahit anılarının yer aldığı “Mücahitler 
Anlatıyor” kitabının mücahitlere takdimi yapılacak. 
İki oturumda gerçekleştirilecek olan sempozyumun 
ilk oturumu Doç. Dr. Ahmet Kılınç başkanlığında 

düzenlenecek. Söz konusu oturumda Prof. Dr. Feridun 
Emecen “Büyük Strateji ve Fetih: Kıbrıs 1571”, Prof. 
Dr. Hüseyin Çınar “Osmanlı Dönemi’nde Kıbrıs’ta 
Kurulan Vakıflar Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. 
Dr. Mesut Hakkı Caşın “Akdeniz’in Yükselen Yıldızı 
KKTC ve Geleceği” ve Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent 

Göktürk “Karar Alma Süreçlerinde Kıbrıs 
Rum Ortodoks Kilisesi” başlıklı sunumlar 
gerçekleştirecek. II. Oturumda ise DAÜ 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut 
Turhan başkanlığında  Prof. Dr. Soyalp 
Tamçelik “Atatürk Dönemi Türk Dış Poli-
tikasında Kıbrıs ve Kıbrıslı Türklerle İlgili 
Mülahazalar”, Prof. Dr. Sevinç Aliyeva “Rus 
Politikasında Kıbrıs Meselesi”, Prof. Dr. 
Nejla Günay “Kıbrıs’ın İngiliz Yönetimine 
Geçmesi ve Bunun Ermeni Olaylarına Etkisi” 
ve Prof. Dr. Yücel Acer “Doğu Akdeniz’de 
Deniz Sınırları Sorunu ve KKTC’nin 
Hakları” konulu sunumlar gerçekleştirecek. 

Kıbrıs konusunun siyasi, sosyal ve ekonomik 
yönlerini içerecek şekilde uluslararası boyut-
larıyla incelenmesi amaçlanan sempozyum, 
konu ile ilgili akademisyen ve araştırmacıların 

bir araya gelmesine vesile olacaktır. Sempozyumda 
sunulacak bildirilerin Kıbrıs konusunun gerçeğe 
dayalı ve bilimsel olarak tartışılması bakımından 
yararlı olacağı ve sempozyumda ulaşılacak sonuçların 
Kıbrıs konusunda strateji üretenlere ışık tutacağı ön 
görülmektedir.

KKTC ULUSAL NİJERYALI ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ’NDEN 
DAÜ REKTÖRLÜĞÜ’NE ZİYARET 

DAÜ’DE “FETHİN 450. YILINDA KIBRIS: 
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI”  KONULU ULUSLARARASI SEMPOZYUM GERÇEKLEŞECEK 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 
10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
anma etkinlikleri kapsamında, 9 Kasım 2021 Salı 
günü, saat 12:00’de, DAÜ Turizm Fakültesi Tower 
Restaurant’ta, Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan 
bir menünün davetini gerçekleştirdi. Etkinliğe DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları, 
Fakülte Dekanları, Atatürk Araştırmaları ve Uygulama 
Merkezi (ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk ve Öğretim Üyeleri katıldı. Etkinliğin 
açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Aykut Hocanın, başarıları ile gurur duydukları 
Turizm Fakültesi’nin daveti ve anma etkinliklerinin 
ön başlangıcı olan bu etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Hocanın, 
bu etkinliğin DAÜ’nün günün anlam ve önemini 
vurgulaması açısından son derece önemli olduğunu, 
Atatürk’ün ortaya koyduğu vizyon ve düşüncelerin 
kendilerine rehberlik ettiğini ve ilk kez düzenlenen bu 
etkinlikle Atatürk’ün farklı bir yönünü de gördüklerini 
ifade etti. Etkinliğe katılan DAÜ ATAUM Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ise yaptığı 
konuşmada ilk kez düzenlenen bu etkinliğin kendilerini 
heyecanlandırdığını, bu etkinlik ile Atatürk’ün askeri, 
idari gibi toplumun bildiği özelliklerinin yanında kişisel 
anlamda farklı bir yönünün daha ortaya konulduğunu 
ifade ederek etkinliği gerçekleştiren ve ev sahipliği 
yapan Turizm Fakültesi’ne teşekkürlerini iletti.

“Geleneksel Türk Yemeklerini Sevmekte İdi”
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç da 
konuşmasında etkinlikten duyduğu heyecan ve mutlulukla 
beraber tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek, Atatürk’ün 
yemek ve kültür konusundaki yaşamını günümüz 
açısından değerlendirdi. Prof. Dr. Kılıç, “Atatürk’te 
sofrada uzun süre oturma geleneğini görmekteyiz. 
Bugün çağdaş ülkelerde insanlar, sofralarda uzun zaman 
oturmaktadırlar. Tartışırlar, eğlenirler, iş hallederler. 
Atatürk de öyle yapmıştır. O; sofrayı ülke sorunlarını 
çözümlemede bir araç olarak kullanmıştır. Kuru fasulye ve 
pilav örneğinde olduğu gibi, O da bir Türk insanı olarak 

geleneksel Türk yemeklerini sevmekte idi. Yemeklerdeki 
gelenekselliği sürdürmesi, O’nun gele-neksel Türk 
kültüründen kopmayışının bir kanıtıdır” diye konuştu. 
Etkinlik kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
öğrencilerinin hocaları ile birlikte hazırladıkları menü; 
beyaz peynir, kavun, leblebi, marul, fava, yoğurt, su 
böreği, ıspanaklı Selanik böreği, yağlı fasülye, tereyağlı 
pilav, hindili pilav, etli taze bamya, hünkar beğendi, ayran, 
limonata, irmik helvasından oluştu. Davette, katılımcılara 
sunulan menüde, Atatürk’ün beslenme alışkanlığı, yediği 
ve sevdiği yemeklerin hikayesi de yer aldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sinema Kulübü ve 
İletişim Fakültesi’nin desteği ile pandemi sebebiyle uzun 
zamandır beraber film izleyemeyen sinemaseverler açık 
hava film gösteriminde buluştu. Sinema salonlarının 
pandemi sebebi ile uzun zaman kapalı kalması, kısıt-
lamaların azaltıldığı günümüzdeyse sağlık riski nedeni 
ile kalabalık gruplar halinde film izleyemeyen DAÜ’lü 
öğrenciler, açık havada film izlemenin keyfini yaşadı. 5 
Kasım 2021 Cuma gecesi İletişim Fakültesi bahçesinde 
düzenlenen gösterimde, başrolünde Natalie Portman’ın yer 
aldığı, Altın Küre ve Akademi ödüllü Black Swan (Siyah 
Kuğu) filmi izleyici ile buluştu.

Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç: “DAÜ Sinema Kulübü 
yeni akademik yılda, yeni projeleriyle öğrencileriyle 
buluşmaya hazırlanıyor”
DAÜ Sinema Kulübü danışmanı Yrd. Doç. Dr. 
Barçın Boğaç, araya giren pandemi sürecinde kulüp 
aktivitelerine ara vermek zorunda kaldıklarını, ancak 
güncel şartlar dahilinde aktivitelerini tekrar canlandırmaya 
başladıklarını ifade ederken şunları ekledi “Açık Hava 
Sineması konseptini hayata geçirmek, uzun bir zamandır 
arzuladığımız bir çalışmaydı. Sadece İletişim Fakültesi 
değil, diğer birçok fakülteden öğrencinin ve üniversite 
çalışanlarının da etkinliğe katılması, birlikte film izlemeyi 
özleyen bir izleyici potansiyeline işaret ediyor. Özellikle 
günümüzde, farklı teknolojilerde ve platformlarda film 
izlemenin bireysel formlara dönüştüğüne tanık olsak da, 
keşfinden bu yana sinemanın kolektif seyir deneyiminin 
yeri ve tadı her zaman bir başka olmuştur; öyle de 
olmaya devam edecektir”. Hava koşulları el verdikçe ve 
özellikle bahar döneminde, kampüs içinde düzenli film 
gösterimlerini organize etmeye devam edeceklerini belirten 
Yrd. Doç. Dr. Boğaç, ayrıca Gazimağusa surlar içinde yer 
alacak daha geniş kapsamlı açık hava film gösterimleriyle 

de Kıbrıslıların sosyal yaşamının ve kamusal alan ka-
tılımının merkezinde yer alan 1950’li yıllardaki kolektif ve 
nostaljik film seyir deneyimlerini tekrar canlandırmak için 
çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.   

Gösterime katılan öğrenciler ise deneyimlerini şöyle 
ifade ettiler:
Halil Efe Akdemir: Pandemi nedeniyle okulda uzun 
zamandır etkinlik yapamıyorduk. Güvenli bir ortamda 
altmıştan fazla kişiyle filmi izlemek ve birbirimizi 
tanımasak bile o filmin bize hissettirdiği duyguları birlikte 
hissetmek, yeniden öğrenci olduğumuzu hatırlamak ve 
teknolojinin dışında bir arada olmak çok özlediğim bir 
deneyimdi.

Yağmur Kayapınar: Arkadaşlarımla fakültemizin çim-
lerinde yayılarak film izlemek benim için aşırı pozitif 
yüklüydü, her sahnesi hafızamda olan bir filmden bile 
inanılmaz keyif aldım; hatta öyle ki tüm arşivimi aynı 
ortamda en baştan izleyebilirim. Umuyorum bunu çok 

sık gerçekleştirebiliriz ve ben film arşivimi hepinizle 
paylaşabilirim. 

Rohat Arslan: Uzun süre yalnız zaman geçirdiğimiz bir 
dönemden sonra arkadaşlarımla birlikte aynı anda film 
izlemek çok keyifli ve zevkli bir etkinlikti. Hem sınıf 
arkadaşlarımla ilişkilerimde adaptasyon sağlayan hem de 
motive edici bir aktivite oldu.

Aydın Çınaroğlu: Uzun bir aradan sonra yüz yüze 
fakültenin bahçesinde toplanmak beni çok mutlu etti. 
Samimi ve güzel bir ortamdı. Hep birlikte olmanın verdiği 
güzellikle filmi izledik ve bu durum kaynaşmamıza sebep 
oldu. 

Yağmur Kaymak: Evlere kapandığımız dönemden sonra 
açık havada birlikte film izlemek harika bir duyguydu. 
Sinema kulübüne bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum. 
Umarım daha çok yapılır ve birlikte çimlere yayılıp güzel 
filmler izlemeye, sohbetler etmeye devam ederiz.

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ’NDEN ANLAMLI ETKİNLİK: 
ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER SUNULDU

DAÜ’DE AÇIK HAVA FİLM GÖSTERİMİ DÜZENLENDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve 

Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) ile Doğu 

Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve 

Eğitimi Merkezi (DAÜ KAEM) 8 Kasım Dünya 

Şehircilik Günü nedeniyle çevrim içi olarak ortak 

panel gerçekleştirdi. 8 Kasım 2021, Pazartesi günü, 

saat 17.00’de MS Teams üzerinden yapılan söz 

konusu panel DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu 

Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Müge Rıza ve Yrd. Doç. 

Dr. Ayşenur Talat Zrilli’nin moderatörlüğünde 

gerçekleştirildi. “Kent, Mekan ve Toplumsal 
Cinsiyet” konusu ile gerçekleştirilen panele ko-
nuşmacı olarak katılan DAÜ-KAEM Başkanı 
Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ve Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Selda Tuncer, KKTC’de çok az konuşulan 
fakat günümüzde çağdaş şehircilik yaklaşımlarının 
temelini oluşturan ve sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarının da bir parçası olan toplumsal cinsiyet 
eşitliği perspektifinden dünyadaki ve ülkedeki 
kentlerin durumunu tartıştı.  

Panelde, toplumsal cinsiyetin kenti ve kamusal 
mekanları deneyimleme biçimlerine etkisi, 
farklı kesimlerden kadınların kent hakkı, 
toplumsal cinsiyet kaynaklı eşitliksizlikler 
ve pandemi döneminin yarattığı yeni koşul-
lar ve zorluklar üzerinde duruldu. Panelde, 
kentte yaşayan kadınların kentteki kamusal 
alanlara güvenle erişebilme, kentin sunduğu 
hizmetlerden faydalanabilme ve kenti, istek ve 
ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirme haklarını 
kullanabilme konusunda KKTC’de ve Türkiye’de 
birçok eksiklik olduğu tespiti yapılırken bu 
noktalarda neler yapılabileceği tartışıldı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, 8 
Kasım Dünya Şehircilik Günü ile ilgili mesaj 
yayımladı. Prof. Dr. Dağlı mesajında şu ifadelere 
yer verdi:

“Gelişmiş ülkelerde şehirlerin gelişimi kamusal 
yarar sağlayacak senaryolar bağlamında ele alın-
maktadır. Maalesef bizim ülkemizde şehirlerin 
gelişiminin karşılığı rant düzeninin oluşturulması 
anlamına gelmiştir. Bugün ‘rantın’ yönetiminde 
şekillenen ve hızla betonlaşan, yüksek yapılarla 
donatılan şehirlerimiz, hem fiziksel hem de sosyal 
açıdan tehlike ile karşı karşıyadır. Yapılaşmanın hızla 
artmaya devam ettiği günümüzde, şehirlerimizin 
ranta teslim olmaması için katılımcılık anlayışı ile 
uzmanlar tarafından hazırlanmış imar planlarına 
gereksinim duyulmaktadır. Ancak Gazimağusa 
– İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın sürecinde 
yaşananlara bakıldığında şehirlerimizi bekleyen 
tehlikelerin boyutu oldukça yüksektir.

Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı 
2016’da Şehir Planlama Dairesi tarafından 
çalışılmaya başlanmış ve sosyo – kültürel, 

ekonomik, fiziki, ekolojik anlamda bizim de dahil 
olduğumuz birçok paydaşın görüşleri alınarak 
tamamlanmıştı. Planın, Aralık 2019’da Belediyeler 
ve Planlama Dairesi’nden oluşan Birleşik Kurul 
tarafından onaylandığını; ancak yürürlüğe 
konulmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Daha sonra 
ise sadece inşaat sektörünün kontrolünde yeniden 
gündeme alındığı ve yeni bir plan hazırlandığı 
bilgisine sahip olduk. 

Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir durum 
değildir. Yanlıştan bir an önce dönülmesini ve 
tüm paydaşlar tarafından onaylanan önceki İmar 
Planı’nın hayata geçmesi için yeniden adımların 
atılmasını talep ediyor; bu bağlamda, 1950’lilerden 
beri dünya genelinde kutlanan 8 Kasım Dünya 
Şehircilik Günü’nde yöneticilerimizi, şehirlerimizin 
geleceği için konuyla ilgili sağduyuya davet edi-
yorum. 

Son olarak da; dünyada iklim değişikliğine yönelik 
şehirler için vizyon geliştiren duyarlı ve bizim 
adamızda ise şehirlerimizin sorunları için sürekli 
görüş üreten kurum ve kişilerin, Dünya Şehircilik 
Günü’nü kutluyorum.” 

DAÜ KENT–AG İLE DAÜ KAEM 8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK 
GÜNÜ NEDENİYLE ORTAK ETKİNLİK DÜZENLEDİ

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. UĞUR ULAŞ DAĞLI 

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJ YAYIMLADI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü 
dolayısıyla, 10 Kasım 2021 Çarşamba 
günü, saat 08.45’te, DAÜ Atatürk Anıtı 
önünde Anma Töreni gerçekleştirdi. 
DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin (DAÜ-ATAUM) orga-
nizasyonu ile gerçekleştirilen törene; 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 
Rektör Yardımcıları, Akademik ve İdari 
Personel ile öğrenciler katıldı. Program 
kapsamında, saat 09.00’da DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. 
Ardından DAÜ-ATAUM Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk 
tarafından 10 Kasım Bildirisi okundu.

“Atatürkçü Düşünce Sistemi Dimdik 
Ayaktadır”
Yrd. Doç. Dr. Göktürk, bildiride şu sözlere 
yer verdi: “Türk Milleti’nin kurtarıcısı ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu 
Önder Atatürk, yarattığı Kurtuluş Savaşı 
Destanı, Türkiye mucizesi ve sayısız 
inkılaplarıyla, 57 yıllık kısa ömründe fani 
bir insanın gerçekleştirmesine ihtimal 
verilmeyecek kadar büyük işler başarmış 
ve dünya tarihinde bugün de saygınlığını 
koruyan eşsiz bir yere sahip olmuştur. 
Birinci Dünya Savaşı’nın karanlık 
günlerinde, Çanakkale’de Türk Milleti’ne 
milli bir kahraman, esaret altındaki diğer 
dünya milletlerine de umut ışığı olarak 
doğmuş; yok edilmek istenen milletini ve 
parçalanan Türk Vatanı’nı kurtarmak için 
Anadolu’da Milli Mücadele’yi başlatmış, 
bin bir yokluk ve yoksulluk içerisinde 
milleti tek bir kuvvet haline getirerek 

Kurtuluş Savaşı’nın galibi ve dünyada 
özgürlük meşalesinin önderi olmuştur. 
Yakılmış, yıkılmış vatan toprakları 
üzerinde, bütün bu olumsuzluklara 
rağmen modern bir Cumhuriyet kurmuş, 
düşman olarak savaştığı milletlerle 
kısa sürede iyi ilişkiler kurarak Türkiye 
Cumhuriyeti’ni dünyada herkesin saygı 
duyduğu bir devlet haline getirmiştir. 
Bunun yanında ulusuyla el ele vererek 
çağdaşlaşmanın temellerini oluşturan 
inkılaplarını gerçekleştirmiştir. Atatürk; 
ne boş hayallerin peşinde koşmuş, ne 
de gerçekleşmesi mümkün olmayan 
emellere inanmıştır. Büyük insan, bütün 
ilhamını bilimin ve aklın gerçeklerinden 
almış, düşünce sistemini hayatın içinde 
bizzat yaşayarak oluşturmuştur. Uğruna 
milyonlarca insanın ölüme sürüklendiği 
ideolojiler tarihin karanlıklarına 
gömülürken, Atatürkçü Düşünce Sistemi 
dimdik ayaktadır ve Türk Ulusu’na 
bundan sonra da kılavuz olmaya devam 
edecektir. 

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 zamanlı olarak kabul etmiştir. 38 yıl 
önce kurulan özgür ve bağımsız Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza dek 
yaşatma azim ve kararlılığında olduğunu 
da her fırsatta göstermiştir. Bunun 
en açık örneğini, tam 56 yıl önce, 10 
Kasım 1965 tarihinde, Mağusa Sancağı 
Karakol Mücahitleri’nin nöbet tuttukları 

mevzilerinden Mağusa Sancaktarlığı’na 
gönderdikleri ‘Yüce Atamız; Türk’e 
mücadeleyi ve hürriyeti sen öğrettin. 
Kıbrıs’taki hürriyet mücadelemizi senden 
ilham alarak yapıyoruz. Biz Karakol 
Mücahitleri senin izinde yürüyecek ve 
Türk’e karşı gelmenin ne demek olduğunu 
öğreteceğiz. Bu kuvvet ve kudreti 
damarlarımızdaki asil kanda buluyoruz. 
Ne Mutlu Türküm Diyene…’ ifadelerinin 
yer aldığı mesajda görmekteyiz. Büyük 
Atatürk; bizlere emanet ettiğin eserinle 
ve değerini her gün biraz daha derinden 
anladığımız fikirlerinle, Türk Ulusu’nun 
gönlünde ve düşüncelerinde sonsuza 
kadar yaşayacaksın. Bu duygu ve 
düşüncelerle, Büyük Önder Atatürk’ü, 
aramızdan ayrılışının 83. yılında bir kez 
daha sevgi, saygı ve özlemle anıyor, 
yüksek hatırası önünde eğiliyoruz.”

Bildirinin ardından tören saat 09.05’te 
sirenler eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın hep bir ağızdan okunması ile 
devam etti.

“Büyük Bir Özlemle Anıyoruz”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın 
ise konuşmasında, “Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edi-
şinin 83’üncü yıl dönümünde, Ata’mızı 
saygı ve özlemle anmak için bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Atatürk, işgal 
altındaki Türkiye’yi kurtarmak için, tarih 
19 Mayıs 1919’u gösterdiğinde, silah 
arkadaşlarıyla birlikte Samsun’a çıkmış, 
burada Milli Mücadele meşalesini 
Türk Halkı ile beraber yakmıştır. Genci 
yaşlısı, kadını erkeği ile tüm ülke birlik 
olmuş; yokluklar ve imkansızlıklar 
içerisinde, çok büyük fedakarlıklarla 

vatanı düşmandan kurtarmış, modern 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. 
Sevgili öğrenciler; sizlere Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Beni 
görmek demek mutlaka yüzümü görmek 
demek değildir. Benim fikirlerimi, 
benim duygularımı anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız bu kafidir” sözünü 
hatırlatmak isterim. Sizler ülkelerimizin 
geleceğisiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ü 
iyi anlamak ve O’nun bizlere gösterdiği 
geleceğe yürümek; modern, çağdaş ve 
barış içerisinde bir geleceğe yürümek 
demektir. Atatürk’ün en büyük özelliği 
her zaman Türk Halkı ile iç içe olmasıdır. 
Şu an bedenen aramızda olmasa da; 
fikirleriyle ve düşünceleriyle aramızdadır 
ve sonsuza kadar aramızda kalmaya 
devam edecektir. Atatürk’ün fikirlerini 
yaşatmaya ve sonraki nesillere aktarmaya 
devam edeceğiz. Bütün ömrünü Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve Türk Halkı’nın 
geleceğine adayan Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü saygıyla, sevgiyle ve 
büyük bir özlemle anıyoruz. Ruhu şad 
olsun” sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı 
kapsamında; DAÜ Eğitim Fakültesi, 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik 
Öğretmenliği Programı öğrencilerinden 
oluşan koro tarafından müzik dinletisi 
gerçekleştirildi. Saat 09.30’da ise, 
Merkezi Derslikler Binası Lobisi’nde 
Atatürk Fotoğrafları Sergisi açılışı ger-
çekleştirildi. Geniş katılımlı sergi büyük 
ilgi gördü.

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DAÜ’DE ANILDI
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Prof. Dr. Hocanın’ın 10 Kasım Mesajı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Aykut Hocanın, Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ay-
rılışının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Prof. Dr. Hocanın mesajında, 
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde 
kendisini rahmetle anıyor, mirasına olan 
minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Atatürk, 
işgal altındaki Türkiye’yi kurtarmak için, 
tarih 19 Mayıs 1919’u gösterdiğinde, silah 
arkadaşlarıyla birlikte Samsun’a çıkmış, 
burada Milli Mücadele meşalesini Türk Halkı 
ile beraber yakmıştır. Genci yaşlısı, kadını 

erkeği ile tüm ülke birlik olmuş; yokluklar 
ve imkansızlıklar içerisinde, çok büyük 
fedakarlıklarla vatanı düşmandan kurtarmış, 
modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur” 
ifadelerini kullandı.

Mesajında öğrencilere de seslenen Prof. Dr. 
Hocanın, “Sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, ‘Beni görmek demek mutlaka 
yüzümü görmek demek değildir. Benim 
fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız 
ve hissediyorsanız bu kâfidir’ sözünü 
hatırlatmak isterim. Sizler ülkelerimizin 
geleceğisiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ü iyi 
anlamak ve O’nun bizlere gösterdiği geleceğe 
yürümek; modern, çağdaş ve barış içerisinde 
bir geleceğe yürümek demektir” dedi.

Atatürk’ün en büyük özelliğinin, her zaman 
Türk Halkı ile iç içe olmasına vurgu yapan 
Prof. Dr. Hocanın, “Şu an bedenen aramızda 
olmasa da; fikirleriyle ve düşünceleriyle 
aramızdadır ve sonsuza kadar aramızda 
kalmaya devam edecektir. Atatürk’ün fi-
kirlerini yaşatmaya ve sonraki nesillere 
aktarmaya devam edeceğiz. Bütün ömrünü 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Halkı’nın 
geleceğine adayan Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü saygıyla, sevgiyle ve büyük 
bir özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun” diye 
konuştu. 

Prof. Dr. Hocanın’ın 15 Kasım Mesajı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 
38. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Kıbrıs Türk Halkı’nın 15 
Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan 
Prof. Dr. Hocanın, mesajında “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  
birçok alanda kendini dünyaya kanıtlamış, 
gelişimini sürdürmüştür. DAÜ de bu ge-
lişimin en önemli sembollerinden biridir” 
ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hocanın, mesajını şu şekilde 
sürdürdü: “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve 
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif 
Denktaş’ı saygı, sevgi ve büyük bir özlemle 
anarken, bugün bu topraklarda özgürce 
yaşamamızı sağlayan şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diler, tüm mücahitlerimize ve 
gazilerimize minnetlerimizi sunarız. Hal-
kımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlu 
olsun.”

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN 
ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ VE 

15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI YAYINLADI  



BÜLTEN 7

Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün 
10 Kasım Bildirisi 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-
ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk, ölümünün 83. yılında çeşitli 
törenlerle anılacak olan Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ile ilgili bir bildiri yayınladı. 
Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk 
bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

“Türk Milleti’nin kurtarıcısı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder 
Atatürk, yarattığı Kurtuluş Savaşı destanı, 
Türkiye mucizesi ve sayısız inkılaplarıyla 
elli yedi yıllık kısa ömründe fani bir insanın 
gerçekleştirmesine ihtimal verilmeyecek 
kadar büyük işler başarmış ve Dünya 
tarihinde bugün de saygınlığını koruyan eşsiz 
bir yere sahip olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’nın karanlık günlerinde, 
Çanakkale’de Türk Milleti’ne milli bir 
kahraman, esaret altındaki diğer dünya 
milletlerine de umut ışığı olarak doğmuş, 
yok edilmek istenen milletini ve parçalanan 
Türk Vatanı’nı kurtarmak için Anadolu’da 
Milli Mücadele’yi başlatmış, binbir yokluk 
ve yoksulluk içinde milleti tek bir kuvvet 
haline getirerek Kurtuluş Savaşı’nın galibi 
ve dünyada özgürlük meşalesinin önderi 
olmuştur. 

Yakılmış, yıkılmış vatan toprakları üzerinde, 
bütün bu olumsuzluklara rağmen, modern bir 
cumhuriyet kurmuş, düşman olarak savaştığı 
milletlerle, kısa zamanda iyi ilişkiler 
kurarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyada 
herkesin saygı duyduğu bir devlet haline 
getirmiştir. Bunun yanında ulusuyla el ele 
vererek çağdaşlaşmanın temellerini oluşturan 
inkılaplarını gerçekleştirmiştir.

Atatürk; ne boş hayallerin peşinde koşmuş, 
ne de gerçekleşmesi mümkün olmayan 
emellere inanmıştır. Büyük insan, bütün 
ilhamını bilimin ve aklın gerçeklerinden 
almış, düşünce sistemini hayatın içinde bizzat 
yaşayarak oluşturmuştur. Uğruna milyonlarca 
insanın ölüme sürüklendiği ideolojiler tarihin 
karanlıklarına gömülürken, Atatürkçü Dü-
şünce Sistemi dimdik ayaktadır ve Türk 

Ulusu’na bundan sonra da kılavuz olmaya 
devam edecektir. 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 inkılâp hareketlerini 
zorlama olmaksızın, eş zamanlı olarak 
kabul etmiştir. 38 yıl önce kurulan özgür ve 
bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 
birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza 
dek yaşatma azim ve kararlılığında olduğunu 
da her fırsatta göstermiştir.

Bunun en açık örneğini, tam 56 yıl önce, 
10 Kasım 1965 tarihinde Mağusa Sancağı 
Karakol Mücahitlerinin nöbet tuttukları 
mevzilerinden Mağusa Sancaktarlığı’na 
gönderdikleri; “Yüce Atamız Türk’e müca-
deleyi ve hürriyeti sen öğrettin. Kıbrıs’taki 
hürriyet mücadelemizi senden ilham alarak 
yapıyoruz. Biz Karakol Mücahitleri senin 
izinde yürüyecek ve Türk’e karşı gelmenin 
ne demek olduğunu öğreteceğiz. Bu kuvvet 
ve kudreti damarlarımızdaki asil kanda 
buluyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene…” 
ifadelerinin yer aldığı mesajda görüyoruz.

Büyük Atatürk,
Bizlere emanet ettiğin eserinle ve değerini 
her gün biraz daha derinden anladığımız 
fikirlerinle Türk Ulusu’nun gönlünde ve 
düşüncelerinde sonsuza kadar yaşayacaksın. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder 
Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yılında 
bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyor, 
yüksek hatırası önünde eğiliyoruz.”

Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün 
15 Kasım Mesajı
Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-
ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl 
Dönümü ile ilgili bir bildiri yayınladı. Yrd. 
Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde 
şu ifadelere yer verdi:

“Her milletin kendi tarihinde unutamayacağı 
özel günler vardır. 15 Kasım 1983 de, Kıbrıs 
Türk Halkı’nın daima gurur ve onur duyacağı 
varoluş ve özgürlük mücadelesini devlet 

kurarak taçlandırdığı özel bir gündür. Çok 
acı dönemler geçiren 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 Mutlu 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 Cumhuriyetimizin 
38. Kuruluş Yıl Dönümü’nü onur ve gururla 
kutlarken, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü 
kazanmamızı sağlayan başta Liderimiz Dr. 
Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız 
Rauf R. Denktaş olmak üzere; tüm 
şehitlerimizi minnet ve şükran duygularıyla 
anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyor, 
15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’mızı kut-
luyoruz.”

DAÜ-ATAUM 10 KASIM BİLDİRİSİ VE 
15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI YAYINLADI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü 
tarafından “II. 15 Kasım 
Cumhuriyet Koşusu” 12 Kasım 
2021 Cuma günü, saat 15.00’te 
gerçekleştirildi. Koşu, DAÜ 
Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı 
önünden başlayarak DAÜ 
Yasin Düşüner Stadyumu’nda 
sona erdi. Gerçekleştirilen 
söz konusu etkinlikte tüm ka-
tılımcılar DAÜ ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti için koştu. 
Cumhuriyet Koşusu, 20 – 29, 
30 – 39, 40 – 49 ve 50 yaş 
üstü olmak üzere toplamda 4 
kategoride gerçekleştirildi. 

Koşuya DAÜ Vakıf Yöneticiler 
Kurulu Başkanı Dr. Erdal 
Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Aykut Hocanın, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 
Demirel, Prof. Dr. Hüseyin 
Aktuğlu, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu 
ile akademik, yönetsel personel 
ve öğrenciler katıldı. 

Dört Kategoride Madalyalar 
Verildi
Koşu sonunda kategorilere göre 
dereceye giren katılımcılara 
birincilik, ikincilik, üçüncülük 
madalyaları verildi. Kadınlar 20 
– 29 yaş kategorisinde Duygu 
Ağcabay birinci, Beyza Çelme 
ikinci ve Sıla Okur üçüncü sırayı 
elde etti. 20 – 29 yaş erkekler 
kategorisinde ise Aymana Mazaur 
birinci, Redha Albaloushe ikinci 
ve Ersencan Akbaşak üçüncü 

sırada yer aldı. 30 – 39 yaş 
kadınlar kategorisinde Naile 
Günbay birinci, Eda Sarı ikinci 
olurken, 40 – 49 yaş kategorisinde 
birinci sırayı Gülseren Dayanık 
elde etti. Erkekler 40 – 49 yaş  
kategorisinde birinciliği Aydın 
Kayol elde ederken, 50 Yaş 
üstü erkek kategorisinde Hasip 
Hasipoğlu birinciliği elde etti. 

Öte yandan “II. 15 Kasım 
Cumhuriyet Koşusu”nda özel 
ödüller de verildi. En genç koşucu 
kategorisinde Ersencan Akbaşak 
ödülünü DAÜ VYK Başkanı Dr. 
Erdal Özcenk’ten, en olgun erkek 
özel ödülü Hasip Hasipoğlu ise 
ödülünü DAÜ Rektörü Prof. 
Dr. Aykut Hocanın’dan aldı. En 
olgun kadın ödülünün sahibi de 
Gülserek Dayanık ise ödülünü 
Prof. Dr. Deniz İşcioğlu’ndan 
aldı.  

Tüm Yarışmacılara Katılım 
Belgesi
Yarışmada dereceye girenlere 
ödüllerini DAÜ Vakıf Yöneticiler 
Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut 
Hocanın, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. 
Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Prof. 
Dr. Deniz İşçioğlu takdim etti. 
Aynı zamanda DAÜ Cumhuriyet 
Koşusu’na katılan tüm yarış-
macılara DAÜ Spor İşleri 
Müdürlüğü tarafından katılım 
belgesi verildi.

DAÜ’DE II. 15 KASIM CUMHURİYET KOŞUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bö-
lümü öğrencisi, Kuzey Kıbrıs Bilardo 
Federasyonu Milli Sporcusu Mustafa Alnar, 
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 23 yaş 
altı Avrupa Şampiyonu oldu. Antalya’da 
Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu’nun 
düzenlediği EURO TOUR organizasyonu 
U23 kategorisinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni temsil eden DAÜ öğrencisi 
Mustafa Alnar, rakibi Alman Luca Menn’i 
8-2’lik bir skorla yenerek altın madalyanın 
ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 
2021 Başbakanlık Kupası Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nin (DAÜ) oldu. Tenis Fe-
derasyonu’na ait kortlarda lig üçüncüsü ve 
dördüncüsü DAÜ ile Lefkoşa Şehir Kulübü 
arasında oynanan ‘Kupa’ mücadelesinin 
galibi 6-1’lik üstünlükle DAÜ oldu. 

KKTF Başbakanlık kupası, 7 maç şeklinde 
gerçekleştirildi. Maçlar; 2 tek erkek, 2 tek 
kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık 
çiftler arasında oynandı.  DAÜ ile Lefkoşa 
Şehir Kulübü arasında oynanan maçlarda 
tek erkekler kategorisinde DAÜ’den Şevki 
Öksüzoğulları ve Mustafa Zorba, tek kadınlar 
kategorisinde Fatma Kayol ve Şengül Tilki, 
çift kadınlar kategorisinde Fatma Kayol ve 
Elaheh Ashrafian, karışık çiftler kategorisinde 
ise Mustafa Zorba ve Şengül Tilki galip geldi. 
Çift erkekler kategorisinde oynanan maçlarda 
ise Sehan Şeyh ve Yusuf Gökturk Gökbayrak 
mağlup oldu. DAÜ Tenis takımları DAÜ 
Spor İşleri Müdürlüğü Personeli Aydın Kayol 
antrenörlüğünde maçlara hazırlandı. Maçlar 
sonunda düzenlenen ödül töreni ile kupa ve 
madalyalar sahiplerini buldu. 

DAÜ ÖĞRENCİSİ 
MUSTAFA ALNAR 

23 YAŞ ALTI 
AVRUPA BİLARDO 

ŞAMPİYONU

KKTF 2021 BAŞBAKANLIK KUPASI DAÜ’NÜN
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