
BÜLTEN
DAÜ TSE KALİTE DENETLEMELERİNDEN GEÇTİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
tarafından 19-22 Ekim 2020 tarihlerinde 
gerçekleştirilen ISO 9001-2015 Kalite 
Yönetim Sistemi ve ISO 10002-2018 
Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
konularında girmiş olduğu denetimi 
başarıyla tamamladı. Söz konusu de-
netlemenin kapanış toplantısı, 22 Ekim 
2020 Perşembe günü, saat 14:00’te, 
çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 
Toplantıya DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın, İdari ve Teknik İşlerden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. 
Serhan Şensoy, TSE KKTC Müdürü 
Kemal Kızıltan, DAÜ Toplam Kalite 
Yönetim Merkezi Müdürü Hasan Kavaz 
ve Danışman Latif Sakar’ın yanı sıra, 
DAÜ Kalite Birim Temsilcileri de katıldı. 

“Sürekli İyileştirme Döngüsü 
İçerisindeyiz”
Toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. 
Aykut Hocanın, kalitenin bir kültür ve 
anlayış olduğunu ifade ederek, öncelikle 
TSE değerlendirme ekibine kalite sü-
reçlerinde yaptıkları gözlemler ve de-
ğerlendirmelerle DAÜ’ye çok değerli 
geri dönüşler sağladıkları için teşekkür 
etti. Prof. Dr. Hocanın, “Kaliteye 
yönelik konulan hedeflere ulaşma nok-

tasında belirli süreçlerin işletilmesi, bu 
sırada da eksikliklerin giderilmesi için 
yapılan çalışmalar sürekli iyileştirme 
döngüsü içerisinde devam etmektedir. 
Üniversitemiz hem akademik, hem yö-
netsel, hem de toplam kalite yönetimi 
bağlamında da bu kalite odaklı çalışmaya 
inanmış; kültürünü, çalışmalarını ve 
hedeflerini buna göre düzenlemiştir. 
Süreçle ilgili başta İdari ve Teknik 
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcımız 
Doç. Dr. Serhan Şensoy’a, DAÜ Toplam 
Kalite Yönetim Merkezi Müdürü Hasan 
Kavaz’a, tüm birimlerimizde çalışan 
ve kalite süreçlerinde emek göstermiş 
personelimize teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün kendine 
güveni tam ve kurumsal gelişim he-
defleyen bir kurum olarak her zaman 
kalite seviyesi yüksek denetim süreçlerine 
gönüllü olarak katılmak istediğinin altını 
çizdi.

“DAÜ’yü Tebrik Ediyorum”
TSE KKTC Müdürü Kemal Kızıltan 
da konuşmasında denetimlere katılan 
DAÜ personeline teşekkür ederek, de-
netimlerin üniversiteye katma değer 
sağlama yönünde verimli olmasını diledi. 
Denetim süreci boyunca 20’ye yakın 

bölümün denetlendiğini ve çalışanların 
durumunun olumlu olduğunun göz-
lemlendiğini ifade eden Kızıltan, “DAÜ, 
güncellenen standardın yeni isteklerini 
etkin bir şekilde sağlamıştır. Başarılı 
çalışmalarından dolayı tüm DAÜ Kalite 
Birim Temsilcilerini tebrik ediyorum” 
diye konuştu.

“Daha İleriye Gitmiş Bir DAÜ 
Göreceksiniz”
DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan 
Şensoy da konuşmasında tüm DAÜ 
personeli ve TSE denetçilerine te-
şekkürlerini ileterek, “Kalite bir süreçtir. 
Hedeflerimizi daha da yükseğe çıkaracak 
adımlar atıyoruz. Özellikle pandemi 
sürecinde bazı zorluklar yaşansa da yine 
bunları bir kenara koyup bu denetime 
hazırlandık. Süreci devamlı kılmak için 
adımlarımızı attık. Yönetim sistemleri 
oturmuş durumda. Bu nedenle tüm ekibe 
çok teşekkür ediyorum. Eminim ki bir 
sonraki süreçte daha ileriye gitmiş bir 
DAÜ göreceksiniz” diye konuştu. 
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DAÜ ATAUM BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. GÖKTÜRK, 
YENİ KİTABININ GELİRİNİ DAÜ ÖĞRENCİ BURS FONUNA BAĞIŞLAYACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ 
ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay 
Bülent Göktürk’ün yeni kitabı, “Hilmi 
Kılgın’ın (Hilmi Komutan) Arşivinden 
Varoluş Mücadelesinde Mağusa San-
cağı” adıyla yayınlandı. Yrd. Doç. Dr. 
Turgay Bülent Göktürk kitabının 500 
adedinin gelirini, DAÜ Öğrenci Burs 
Fonuna bağışlama kararı aldı. Kitap, 24 
Ekim 2020 Cumartesi günü itibarıyla 
DAÜ Kampüsü içerisinde yer alan Deniz 
Shop ve Gazimağusa şehir merkezinde 
yer alan Deniz Plaza’da satışa sunuluyor.

DAÜ Rektörlüğü’nden Teşekkür
DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Turgay Bülent Göktürk, 19 Ekim 
2020 Pazartesi günü, saat 10:00’da, 
DAÜ Rektörlüğü’nü ziyaret ederek, 
kitabını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut 
Hocanın ile Sosyal ve Kültürel İşlerden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. 
Deniz İşçioğlu’na takdim etti. DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz 
İşçioğlu, DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’e 
hem tarihe ışık tutan bu eseri ülkemize 
kazandırdığı için, hem de DAÜ öğrenci 
burs fonuna katkıda bulunarak ihtiyaç 
sahibi öğrencilerin eğitimine destekte 
bulunacağı için kendisine teşekkürlerini 
ilettiler. Yrd. Doç. Dr. Göktürk bu 
konudaki duygularını “Ayrıca bu ve-
sileyle geleceğimizin teminatı olan öğ-

rencilerimize de katkı sağlamış olmak 
bizlere farklı bir onur yaşatmaktadır” 
şeklinde ifade etti.

Resmi Belgelere Dayanıyor
Mağusa Sancağı’nda Dal 2 (İsth. Sb.) 
olarak görev yapmış olan merhum Hilmi 
Komutan’ın kişisel arşivinin kaynak 
olarak kullanıldığı ve yaklaşık bir buçuk 
yılda tamamlanan kitapta, Hilmi Kılgın 
ve mücadele arkadaşlarının Varoluş 
Mücadelesi sürecinde yaşadıkları resmi 
belgelere dayandırılarak anlatılmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk kitabın hazırla-
nış sürecini şu şekilde anlattı: “Şubat 
2019’da ofisimde beni ziyarete gelen 
merhum Hilmi Kılgın’ın oğlu, babasının 
arşivinin önemli bir kısmının kendisinde 
olduğunu söyleyerek, bunların doğru 
şekilde değerlendirilmesiyle babasının 
hatırasını canlı tutmak istediğini belirtti 
ve benden destek talep etti. Çalışmalara 
hemen başladık.

Süreç içerisinde el yazılı veya daktilo ile 
yazılmış yazıların birçoğu bilgisayara 
aktarıldı. Tasnif ve değerlendirme ta-
mamlandıktan sonra, öncelikle bu bel-
geler ışığında Mağusa Sancağı’nın 
Varoluş Mücadelesi’ndeki yerini anlatan 
bir kitap oluşturmanın uygun olacağını 
değerlendirdim. Bu çerçevede çatısını 
Sancak Ceridesi’nin oluşturduğu, di-
ğer belgelerle de gelişen olayların 
desteklendiği bir kitap meydana geldi. 

Bazı olaylar, o dönemleri yaşamış olan 
canlı şahitlerin ifadeleriyle teyit edildi. 

Nihayet, yaklaşık bir buçuk yıllık çalışma 
sonunda merhum Hilmi Komutan’ın 
hatırasına yakışan bir eserin meydana 
geldiğini düşünüyorum. Bugün özgür ve 
huzurlu bir hayat yaşanmasını sağlamak 
için kahraman mücahitlerimizin geç-
mişte neler yaşadıklarını ve neler ya-
şayamadıklarını, gelecek nesillere kıs-
men de olsa aktarabildiysek ne mutlu 
bizlere. Bu maksatla tüm mücadele 
şehitlerimizi tekrar rahmet ve şükran-
la anıyor, gazilerimize minnet duy-
gularımızı sunuyoruz.”
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DAÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ KIBRIS’TA ÇAĞDAŞ KONUT MİMARİSİNİN 
İZLERİNİN SÜRÜLECEĞİ WEBİNAR SERİSİNİ BAŞLATTI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
tarafından organize edilen, “Kıbrıs’ta 
Çağdaş Konut Mimarisinin İzinde” 
başlıklı web semineri serisinin ilki, 
19 Ekim 2020 Pazartesi günü, saat 
13:30’da çevrim içi olarak gerçekleşti. 
Etkinlikte sunuş yapan Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi mezunu Yüksek Mimar 
Onur Olguner, tasarladığı iki konutun 
hikayesini Mimari Tasarım I öğrencileri 
ile paylaştı. Webinarların ikincisi 22 
Ekim 2020 Perşembe gün 13:30-16:30 
saatleri arasında gerçekleşti.  İkinci su-
nuşa sırası ile Cemil Atakara, Ertuğ 
Ertuğrul ve Kemal Kasapoğlu katıldı.

Öğrenciler Uzmanlarla Buluştu
Cemil Atakara Mimarlık Ofisi’nin de 
sahibi olan Mimar, Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi’nde Dekan 
Yardımcısı ve Öğretim Üyesi.  DAÜ 
Mimarlık Fakültesi mezunu olan Atakara 
halen Türkiye, Suriye ve Kuzey Kıbrıs’ta 
projeler yürütmektedir. İkinci sunuşu ise 

KTMMOB Mimarlar Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Ertuğ 
Ertuğrul yaptı. Mimarlık Lisansı’nı 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden alan 
Etuğrul, daha sonra AA Mimarlık 
Okulu’nda (Architectural Association 
School/London) Konut ve Kentleşme 
alanında yüksek lisansını tamamladı. 
Türkiye’de ve Fransa’da çeşitli projeleri 
bulunan Mimar, halen Ertuğrul Mimar-
lık Ofisi’ni yürütmektedir. Webinar’ın 
son konuşmacısı ise Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve 
Sheffield Üniversitesi mezunu; DAÜ 
Öğretim Görevlisi Yüksek Mimar Kemal 
Kasapoğlu idi.  Kasapoğlu, iki konut 
projesini öğrenciler ve diğer katılımcılar 
ile paylaştı.

Webinar Serisi Devam Edecek
DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü, ARCH 291 Mimari Tasarım I 
stüdyo ekibi, Prof. Dr. Kokan Grchev, 
Yrd. Doç. Dr. Pınar U. Righelato, Dr. 
Sevil Aydınlık ile Araştırma Görevlisi 
Şerife Hikmet’in koordinasyonunda 

gerçekleşen ve iş birliğine dayalı öğrenme 
yaklaşımını benimseyen deneysel bir 
stüdyo çalışmasına hizmet edecek bi-
çimde tasarlanan etkinliğin amacı tasarım 
odaklı eğitimde öğrencilerin sürece aktif 
katılımlarını teşvik ederek, problem 
çözme ve karar verebilme yetilerini 
geliştirmek.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dö-
nemi’nden başlayarak Yapılı Çevrede 
Disiplinler Arası Çalışmalar Merkezi 
(ISBE) ve Konut, Eğitim, Araştırma 
ve Danışma Merkezi’nin (KEDAM) iş 
birliğinde daha geniş bir kitleye ulaşmayı 
hedeflenen etkinlik, toplumda mimarlık 
mesleğinin ve konut tasarımının 
önemine ilişkin farkındalık yaratmayı ve 
mimarların tasarım sürecinde kullanıcı/
müşteri ile nasıl etkileştiğine dair 
ipuçları vermeyi amaçlıyor. Webinar 
serisinin 2020-2021 Akademik Yılı 
Bahar Dönemi’nde de devam etmesi 
planlanıyor.
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 DAÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI İLE 
ANALİZ SYSTEMS LTD. ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu 
(BTYO) Müdürü Doç. Dr. Nazife 
Dimililer, Analiz Systems (Özgü) Ltd. 
Direktörü Sultan Taçyıldız’ı ağırladı. 
Toplantıya, DAÜ BTYO “Muhasebe 
ve Vergi Uygulamaları” programları 
koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan Tecel ve 
kendisi de DAÜ BTYO “Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları” programı mezunu 
olan Analiz Systems (Özgü) Ltd. Yazılım 
Destek Personeli Cansu Avcı da katıldı.

İş Birliği Yapılacak
Yapılan toplantıda 2019-2020 Akademik 
Yılı Bahar Dönemi’nde COVID-19 
pandemisinden dolayı uygulanan so-
kağa çıkma yasağı ve dolayısıyla 
çevrim içi eğitim sırasında edinilen 
deneyime göre; 2020-2021 Akademik 
Yılı Güz Dönemi’nde dijital ortamda 
sürdürülecek eğitim için yapılabilecekler 
tartışıldı. Analiz Systems (Özgü) Ltd. 
ile firmanın kendi bünyesine, DAÜ 
BTYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
programı öğrencilerine “Expert Systems” 
programına uzaktan ve ücretsiz erişimle 
eğitim imkanını sağlamak amacı ile 
ayrı bir sunucu kurulması konusunda 
fikir birliğinin sağlandığı toplantıda, 
ayrıca Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
programında yer alan ve uygulama 
saatlerinde “Expert Systems” muhasebe 
programının kullanıldığı dersleri başarıyla 
tamamlayan öğrencilere aldıkları not-
lara bağlı olarak her iki kurumun da 
onaylayacağı başarı ve üstün başarı 
sertifikası verilmesi konusunda da karar 
alındı. 

Mezunların kazandıkları pratik becerileri 
kolaylıkla belgelemelerini sağlayan 
sertifikaların, iş bulabilirliklerini ar-
tıracağı ve işverenlerin daha sağlıklı 
karar vermelerine imkan tanıyacağı 

da konuşuldu. Toplantıda, iş yapma 
becerisine sahip kalifiye ara elemanın 
önemine vurgu yapıldı ve bu konularda 
istihdamın teşvik edilmesi için gerekli 
adımların atılması için yapılabilecekler 
tartışıldı. Bu bağlamda DAÜ-BTYO, 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı 
mezunlarına, BTYO ile Analiz Systems 
(Özgü) Ltd. tarafından onaylanan başarı 
veya üstün başarı sertifikası verilmesi ve 
bu sertifikalara sahip mezunları istihdam 
eden kuruluşlara “Expert Systems” 
yazılımı kira ücretinde indirim yapılması 
konusunda fikir birliğine varıldı.

FIBAA Sertifikasyonuna Sahip
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları prog-
ramlarına ilişkin DAÜ BTYO’dan 
yapılan açıklamada, “Bünyemizde eğitim 
veren ‘Muhasebe ve Vergi Uygulamaları’ 
2 yıllık ön lisans ve 3 yıllık teknikerlik 
programları sadece Kıbrıs’ta değil, aynı 
zamanda içinde bulunduğumuz bölgede 
bu konuda FIBAA sertifikasyonuna 
sahip olan tek eğitim programıdır. 
FIBAA kalite mührü, sunulan eğitimin 
hem Avrupa standartları ile akademik 
uyumluluğuna, hem de özellikle eğitimin 
sektörün ihtiyaçlarına göre verildiğini 
belgelemektedir. FIBAA sertifikasyonu, 
mesleki becerilerin kazanılmasını, teori 
ve pratiğin bütünleştirilmesini ve ilgili 
mesleki kurumlar ve işletmelerle iş 
birliğini gerektirmektedir. Bu sayede 
programlarımız Avrupa Yeterlilik 
Çerçevesine (EQF), Avrupa Kredi Trans-
feri ve Biriktirme Sistemine (ECTS) 
ve ayrıca Avrupa Kalite Güvencesi 
Standartları ve Kılavuzlarına (ESG) uygun 
eğitim verdiklerini belgelendirdiklerinden, 
tüm dünyada geçerli diplomaları ile 
mezunlarının hem iş bulma olanaklarını 
artırmakta, hem de arzu etmeleri halinde 
de lisans tamamlamalarını kolay hale 
getirmektedir” denildi.

Doğrudan İş Hayatına Atılım
DAÜ BTYO’nun misyonunun iş ha-
yatına doğrudan atılmaya hazır mezun 
yetiştirmek olduğu belirtilen açıklamada, 
“Bunu gerçekleştirmek için her zaman 
sektör ihtiyaçları belirlenerek sektörün 
talep ettiği beceri ile bilgiler müfredatlara 
entegre ediliyor. Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları programlarımızda bu yüz-
den, KKTC’deki en yaygın kullanıcıya 
sahip muhasebe yazılımı olan “Expert 
Systems”, ilgili muhasebe derslerimizin 
laboratuvar uygulamalarında uzun yıllardır 
kullanılmaktadır. Söz konusu program, 
Analiz Systems (Özgü) Ltd. tarafından 
2000 yılından itibaren eğitim amaçlı 
kullanılmak üzere BTYO’ya hibe edilmiş 
ve özel muhasebe laboratuvarımızda tüm 
öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş 
bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz 
mezun olduklarında programın beceri 
kazanımlarını gerçekleştirip iş hayatına 
hızlı bir şekilde adapte olabilmektedirler. 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bö-
lümümüzün öğrencilerinin, genel olarak, 
mezun olmadan iş imkanı bulmalarındaki 
en önemli etkenler arasında bu tarz 
pratik becerileri kazanmaları, teknolojik 
imkanları ve bilişimi kullanabilmeleri, 
ülkemizde muhasebe ve işletmelerle ilgili 
prosedürlere ve kurallara hakim olmaları 
ve iş etiğine bağlı kalmaları sayılabilir.” 
dendi.

“Sayın Taçyıldız’a Teşekkür Ederim”
DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife 
Dimililer, Analiz Systems (Özgü) Ltd. 
ile yapacakları iş birliğine ilişkin, “Tüm 
dünyayı etkileyen küresel salgından 
dolayı, eğitimi çevrimiçi dijital platforma 
taşıdığımızda da Analiz Systems (Özgü) 
Ltd. BTYO’daki muhasebe dersleri için 
kendi bünyesindeki sunucuyu bize açmış 
ve gerekli adaptasyonları yapıp kesintisiz 
ve kolay bir şekilde geçiş yapmamızı 
sağlamıştır. Bu sayede öğrencilerimiz 
hiçbir kayıp yaşamamış ve gerekli tüm 
bilgi ve becerileri kazanmıştır. Bunun için 
hem okulumuz ve öğrencilerimiz, hem de 
öğrencilerimizi istihdam edecek kurumlar 
adına, Sayın Sultan Taçyıldız’a teşekkür 
ederim. Bu tarz iş birlikleri sayesinde 
programlarımızdan mezun olan muhasebe 
uzmanları istihdam edildikleri kurumlarda 
ayrı bir eğitimden geçmemekte ve 
dolayısıyla doğrudan iş gücüne katkıda 
bulunmaktadırlar. Mesleki eğitimin daha 
ileriye taşınması için her zaman sektör 
ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 
Mezunlarımız bizim gururlarımızdır” diye 
konuştu.
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DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ’NDEN BİR İLK

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Turizm Fakültesi, 
Gastronomi ve Mutfak Sa-
natları Programı’nda okuyan 
77 öğrenci, ilk kez uluslararası 
alanda geçerli olan “City 
and Guilds” programından 
mezun olarak diploma almaya 
hak kazandı. Konu ile ilgili 
açıklamalarda bulunan DAÜ 
Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ 
Turizm Fakültesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Programı 
öğrencilerinin 2017 yılından 
itibaren genel eğitim müf-
redatlarına ek olarak, paralel 
bir şekilde herhangi bir 
ek ücret ödemeden ulus-
lararası geçerliliği olan ser-
tifikasyon programı “City 
and Guilds” müfredatına 
göre de eğittiklerini belirtti. 
Prof. Dr. Kılıç, iki yıl süren 
eğitim sürecini tamamlayan 
77 öğrencinin “Level 2” se-
viyesinde bu diplomayı almaya 
hak kazandığını belirtti. Prof. 
Dr. Kılıç, bu uygulamanın 
sadece DAÜ’de eğitim gören 
öğrencilere yönelik olduğunun 
da altını çizdi.

Turizm Sektörüne Yönelik 
Sertifikasyon Eğitimleri 
Başlıyor
Bu diploma ile, gıda sektöründe 
uluslararası kapıların DAÜ 
Gastronomi ve Mutfak Sa-
natları Programı öğrencileri 
için ardına kadar açılacağının 
ve sektörde dünyanın her-
hangi bir ülkesinde iş im-

kanları yaratacağının altını 
çizen Prof. Dr. Hasan Kılıç, 
uluslararası pişirme teknikleri, 
hijyen kuralları, menü ha-
zırlama becerileri ve daha pek 
çok konuda eşsiz bilgiye sahip 
olan öğrencilerin, dünyanın 
en iyi restoran ve otellerinde 
çalışabilecek düzeyde oldu-
ğunu belirtti. Prof. Dr. Kılıç 
bu eğitim programlarının sa-
dece öğrencilerine yönelik 
olmadığını, sektörde eksikliği 
hissedilen şeflik, ara eleman 
gibi alanlarda uluslararası 
geçerliliği olan bir eğitim 
programı çerçevesinde sektör 
paydaşlarının hizmetine su-
nulacağının da müjdesini ver-
di.

City and Guilds Programı 
Nedir? 
Birleşik Krallık’ın en prestijli 
mesleki eğitim ve çıraklık 
eğitim okullarından birisi 
olan “City and Guilds”, 
140 yıllık tarihi ile pek 
çok endüstri ve iş alanına 
uygun kalifiye elemanlar ye-
tiştirmek için farklı program 
olanakları sunmaktadır. Şir-
ket ve kuruluşların deği-
şen ihtiyaçlarına her alanda 
çözümler sunan “City and 
Guilds”, teknolojiyi ve 
öğrenmeye yönelik yeni yak-
laşımları benimseyerek ve 
dünya çapında endüstrilerin 
talep ettiği becerileri ge-
liştirmek için benzer düşünen 
ortaklarla çalışmaktadır.
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DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AYKUT HOCANIN’DAN 21 EKİM DÜNYA 
GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 21 
Ekim Dünya Gazeteciler Günü ile ilgili 
bir kutlama mesajı yayınladı. Prof. Dr. 
Hocanın, kutlama mesajında şu ifadelere 
yer verdi:

“Değerli Gazeteciler,

Gece gündüz demeden ülkemizde yaşanan 
gelişmeleri bizlere ulaştırmayı kendinize 
görev edinmiş siz basın emekçilerinin 
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü 

kutlarım. Şerefli ve onurlu bir meslek 
olan gazetecilik, halkı doğru bir şekilde 
gelişmelerden haberdar ederek topluma 
gerçeğin kapılarını açmaktadır. Dünyanın 
öbür ucunda yaşanan gelişmeleri sizler 
sayesinde evlerimizden, iş yerlerimizden 
veya telefonlarımızdan takip edebilmekte 
ve dünyaya daha geniş bir pencereden 
bakabilmekteyiz. 

Toplumun gerçekler ve doğrular ışığında 
ilerlemesini sağlayan sizler, içerisinden 
geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde 

de pek çok fedakarlık yaparak toplumu 
bilgilendirme ve bilinçlendirmeye de-
vam ettiniz ve  mesleklerinizi çok zor 
şartlar altında icra ederek bizler için ne 
kadar değerli olduğunuzu bir kez daha 
gösterdiniz. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak 
tüm kıymetli basın mensuplarımızın 
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü 
kutlar, meslek hayatlarında başarılarının 
devamını dileriz.”


