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Üniversitemiz Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, 
Celalettin Tüfekçi Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri 

Laboratuvarı, 12 Kasım 2015 Perşembe günü düzenlenen 
törenle hizmete açıldı.

    Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nun önümüzdeki yıl 
aktif hale getirmeye hazırlandığı Kontrol ve Otomasyon 
Teknolojileri Bölümü için oluşturulan ve Teknik donanı-
mı Soyak Holding’e bağlı olarak faaliyet gösteren TRA-
ÇİM Çimento Fabrikası tarafından finanse edilen labo-
ratuvarın açılış törenine; Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 
Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Pınarhisar Kaymakamı Cemal 
Demiryürek, Pınarhisar Belediye Başkanı Mustafa Cin-
göz, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Hayrettin Toylan, TRAÇİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmettin Tüfekçi, TRAÇİM Çimento Genel Müdürü İr-
fan Yorulmaz, Fabrika Müdürü Oğuz Aydinç, Üniversi-
temiz akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

         TRAÇİM, Çevreyi Koruma ve Kullanma Den-
gesi .        Dengesine Önem Gösteriyor    

   Törende konuşan Vali Esengül Civelek, Pınarhisar 
Meslek Yüksekokulu’na kazandırdıkları “Celalettin Tüfek-
çi Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri Laboratuvarı” için 
TRAÇİM Yönetim Kurulu  Başkanı Necmettin Tüfekçi’nin 
şahsında tüm TRAÇİM çalışanlarına teşekkür etti. Cive-
lek, TRAÇİM’in doğal kaynakları açısından hassas ve 
korunması gereken Trakya’da çevre koruma ve kullan-
ma dengesine önem göstererek ileri teknoloji ile gerçek-
leştirdikleri kaliteli üretim, yarattıkları istihdam, ulusal ve 
uluslararası ticaret başarıları ve sosyal sorumluluk çalış-
malarıyla Kırklareli ve bölge ekonomisine sosyal, ekono-
mik ve kültürel olarak büyük katkılar sunduğunu söyledi.

     Öğrencilere en iyi mesleki eğitim imkânlarını suna-

bilmek için çalıştıklarını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç ise, bu konuda yararlanabilecekleri kay-
nakların yalnızca bütçeyle sınırlı olmadığını ifade etti.

             İnsanlığa En Büyük Katkı Ancak                                             
......                     Eğitimle Olur

       Ülkemize ve insanlığa en büyük katkının ancak eğitim-
le olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Soyak 
Holding ve TRAÇİM Çimento’ya bu konudaki desteklerin-
den dolayı teşekkürler etti. Pınarhisar MYO. Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Hayrettin Toylan da laboratuvara ilişkin bilgileri 
içeren bir sunum gerçekleştirdi. 

          TRAÇİM, Malzeme Alımı Konusunda Tered-
düt sü      .Tereddütsüz Destek Verdi

     Yrd. Doç. Dr. Toylan, okullarının teknik altyapısını güç-
lendirmek adına böyle bir laboratuvar oluşturmak için çalı-
şırken TRAÇİM ile irtibat kurduklarını ve fabrika yönetiminin 
ihtiyaç duydukları malzeme alımı konusunda kendilerine 
tereddütsüz destek verdiğini belirtti.

      Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Toylan’ın sunumunun akabinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç tarafından TRAÇİM 
Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Tü-
fekçi’ye bir teşekkür plaketi takdim edildi. 

    Tüfekçi, yaptığı konuşmada meslek yüksekokullarının 
özel sektöre vasıflı eleman yetiştirme konusundaki öne-
minin bilinciyle hareket ederek üniversite-sanayi işbirliği 
noktasında Kırklareli Üniversitesi’ne böyle bir destekte bu-
lundukları için duydukları mutluluğu dile getirerek tesisin 
hayırlı olmasını diledi.

     Eski valilerden merhum Celalettin Tüfekçi’nin isminin 
verildiği laboratuvarın açılış töreni, sunumun ardından okul 
bahçesinde verilen kokteylle son buldu.

Pınarhisar MYO, Celalettin Tüfekçi Kontrol ve Otomasyon    
Teknolojileri Laboratuvarı Hizmete Açıldı
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Kampüste 
Senfonik Akşamlar” projesi kapsamında Üniversite-

mizde konser verdi. Rektörlük Kültür Merkezinde düzen-
lenen konseri; Milletvekili Selahattin Minsolmaz,  akade-
mik ve idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar dinledi.  

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Üniversitemizde Konser Verdi

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Sekizinci Üst Ku-
rul Toplantısı, Dönem Başkanlığını yürüten Namık 

Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek 
başkanlığında ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Aykaç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener 
Yörük, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer ve dönem sekretaryasını yürüten 
Prof. Dr. Fatih Konukcu’nun katılımlarıyla 16 Kasım 
2016 Tarihinde Edirne’de gerçekleştirildi. 

     Üst Kurul Toplantısının gündemini, 9 Kasım 2015 
tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen ve TÜB’ün 2015-2017 
yılları arasındaki faaliyetlerini kapsayan 7. Alt Kurul 

Trakya Üniversiteler Birliği 
8. Üst Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
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Çalıştayında ele alınan konular oluşturdu. TÜB faa-
liyetlerini gerçekleştirmek üzere birlik bünyesinde; 
UZEM Lisansüstü, Sosyoekonomik Kalkınma,  So-
syal-Kültürel ve Spor, Sağlık Bilimleri, Proje, Lisansüstü 
Öğrenci Kongresi, Laboratuvar, Kütüphane, TÜB 
Kataloğu, Dünya Ayçiçeği Kongresi, II. Balkan Tarım 
Kongresi ve Balkan Spor Oyunları çalışma grupları bu-
lunuyor. Çalışma gruplarında yer alan faaliyetler, TÜB 
üyesi üniversitelerin akademik ve idari personelleri 
tarafından yürütülüyor.

    TÜB üyesi üniversite Rektörleri, Çalışma Grupları 
tarafından önerilen faaliyetleri ayrıntılı olarak ele alarak 
bir sonraki Üst Kurul toplantının Şubat 2016’da Kırk-
lareli Üniversitesi’nde yapılmasına karar verdi.  

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan konserde Şef Rengim Gökmen yönetimindeki 
orkestra, klasik müzik ziyafeti sundu. Soprano Görkem 
Ezgi Yıldırım ve tenor Aykut Çınar, dünya klasikleri ve kla-
sik Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.



Üniversitemiz ile Kırklareli Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

arasında “Evde Bakım Hizmeti Mo-
deli’nden Yararlanan Engelli, Bakıcı 
ve Ailelerine Hizmet Verilmesi” İşbirliği 
Protokolü imzalandı.

  Rektörlük Senato Salonunda 20 Ka-
sım 2015 Cuma günü gerçekleştirilen 
törende işbirliği protokolünün imza-
ları; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç ile Aile ve Sosyal Poli-
tikalar İl Müdürü Hatice Malkoç Çetin 
tarafından atıldı.

Öğrenciler, Projede Etkin             
Bir Şekilde Görev Alacak

   Proje, Üniversitemiz Yaşlı Bakımı 
Bölümü ile Hemşirelik Bölümü öğren-
cilerinin projede etkin bir şekilde gö-
rev alacak olması dolayısıyla “Genç 
Şefkat” Projesi olarak da adlandırıldı. 
Proje sonucunda engellilerin yaşam 
kalitelerinin arttırılması, bakıcılarının 
engelli bakımı konusunda bilgilendiril-
mesi, verilen hizmet kalitesinin yüksel-
tilmesi ve Üniversitemiz öğrencilerinin 
profesyonel çalışma yoluyla sorumlu-
luk bilinci ve toplumsal hassasiyet ka-
zanmaları hedefleniyor.  

         Kurumlararası İşbirliği

    Törende konuşan Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Aykaç, kurumlararası iş-
birliğinin önemini ifade ederek, şunları 

kaydetti: “İnsanlara, İlimize, Bölge-
mize, ve Ülkemize hizmet etmekten 
dolayı son derece mutluyuz. Engelli 
vatandaşlarımıza ve ailelerine yardım 
konusunda işbirliği yapacağız. Üni-
versitemizin hem öğrencileri hem de 
öğretim görevlileri el ele vererek Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’müz 
ile birlikte “Engelli Evde Bakım Hizme-
ti” hususunda bir faaliyet yürütecekler. 

Engellilere ve Ailelerine                  
Destek Verecekler

  Bu faaliyet sayesinde öğrencilerimiz 
ve öğretim görevlilerimiz hem yerinde 
uygulama yapmış olacaklar hem de 
engellilere ve ailelerine destek vere-
cekler. Böylece Aile ve Sosyal Politi-
kalar İl Müdürlüğü’müzün bir faaliyeti 
daha zenginleşmiş olacak. Ben, bu 
işbirliği protokolünün çok faydalı ola-
cağına inanıyorum. Hayırlı olmasını 
diliyor, bundan sonra da değişik alan-
larda işbirliklerimizin devam etmesini 
temenni ediyorum.”

 Kırklareli Üniversitesi ile                             
Başarılı Çalışmalar Yapıyoruz

  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Hatice Malkoç Çetin ise, bir üniver-
sitenin bulunduğu şehre neler ka-
zandırabileceği noktasında Kırklareli 
Üniversitesi ile birlikte başarılı çalış-
malar yaptıklarına dikkat çekti. Çetin, 

“Genç Şefkat Projesi” İşbirliği Protokolü İmzalandı

konuşmasında 1700’den fazla kişiye 
engelli evde bakım ücreti verdiklerini 
dile getirerek; “Bu verdiğimiz ücretle-
rin yerinde kullanılıp kullanılmadığını 
denetlemeye gittiğimizde bazı sıkıntı-
lar gördük. 

 Sonucunda Hepimizin                   
.Kazandığı Bir Proje Olacak

  Bu ailelerin desteklenmeye, bilgilen-
dirilmeye ihtiyaçlarının bulunduğunu 
müşahede ettik. Bunu nereden sağ-
layabiliriz diye arayışa girdiğimizde 
de Yaşlı Bakımı ve Hemşirelik Bölümü 
hocalarımız bizlere rehberlik ettiler ve 
çok güzel bir proje ortaya koyduk. Ba-
şarılı bir faaliyet yapacağımızı düşünü-
yorum. İnşallah sonucunda hepimizin 
kazandığı bir proje olacak. Projemizin 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.  

30’ar Öğrenci ile Birlikte                    
.Ev Ziyaretleri Yapılacak

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekoku-
lu Öğr. Gör. Ali Karakoç ise, Kırklareli 
Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü’nün 
65 yaş üstü engellilere, Hemşirelik 
Bölümünün de 65 yaş altı engellilere 
evde bakım hizmeti vereceğini belirte-
rek; “Protokol, 2015 yılı için Aralık ayını 
kapsayacak, 2016 yılında ise Mart, Ni-
san ve Mayıs aylarında 30’ar öğrenci 
ile birlikte ev ziyaretleri yapılması şek-
linde gerçekleştirilecektir” dedi.
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“Genç Şefkat Projesi” İşbirliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çağdaş 
Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü işbirliğinde “Kazak Sovyet 

Edebiyatında İmaj ve Kimlik” konulu konferans gerçekleştirildi.

      Rerktörlük Kültür Merkezinde düzenlenen konferansı; Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram, 
Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrenciler dinledi. 
Konferansa konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. 
Cemile Kınacı katıldı. 

   Öğretim Görevlisi Dr. Cemile Kınacı, verdiği konferansta; bir toplum 
için imaj çalışması yapılırken o toplumun kültürünü, tarihini ve diğer 
toplumlarla ilişkilerini iyi bilmek gerektiğini söyledi. İmaj ve kimlikte 
gerçekliğin önemli olduğunu belirten Dr. Cemile Kınacı; “İmajda 
gerçekliğe bağlı kalınmalıdır; ancak tarihin kimi dönemlerinde buna 
sadık olunamamıştır. Sovyetler Birliği içinde Kazak imajı, 1990’lara 
gelene kadar tam anlamıyla kendini gösterememiştir. Yazarlar siyasi 
iktidarların ve siyasi otoritelerin baskısı altında kalmıştır. Bu durum 
karışışında yazarlar hakim siyasi ideolojiye uygun olarak eserlerini 
oluşturmuştur.  Ancak 1990’lara gelindiğinde Sovyet Birliği gücünü 
yitirmeye başlamıştır. Türk halklarında milli kültür ve kimlik ortaya çı-
karılmıştır. Adının anılması yasak olan yazarların, kişilerin isimleri zik-
redilmeye başlanmıştır.” şeklinde konuştu.

    Konferans, soru ve cevap kısmından sonra, Doç. Dr. Bülent Bay-
ram’ın Dr. Cemile Kınacı’ya plaket takdim etmesiyle sona erdi.

“Kazak Sovyet Edebiyatında İmaj ve Kimlik” 
Konulu Konferans Düzenlendi

Üniversitemiz      Fen-Edebiyat     Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü tarafından “En 

Büyük Arzu ve Yanılgı: Özgürlük(!)
Felsefeden Sosyolojiye Özgürlük 
Arayışı” adlı konferans düzenlendi.

    Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans 
Salonunda gerçekleşen konferan-
sa; Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ah-
met Ulvi Türkbağ, konuşmacı ola-
rak katıldı. Üniversitemiz akademik 
ve idari personeli ile öğrencilerinin 
yoğun ilgi gösterdiği konferansta 
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, ‘özgür-
lük’ kavramını; din, felsefe, psikolo-
ji ve sosyoloji ile ilişkili olarak anlattı.

“En Büyük Arzu ve Yanılgı: Özgürlük(!)Felsefeden 
Sosyolojiye Özgürlük Arayışı” Konferansı
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Usta Gözler Üniversitemizde

Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) üniversi-
temiz öğrencileriyle buluştu. Üniversitemiz Sosyal Bilimler MYO. 

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü bünyesinde 
düzenlenen fotoğraf seminerinde usta fotoğraf sanatçıları öğrenci-
lerle deneyim ve bilgilerini paylaştı.

    Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Medya Merkezin-
de gerçekleştirilen programa KIFSAD Başkanı Arif Tekin, fotoğraf 
sanatçıları Nedret Benzet ve Erhan Baycan, Sosyal Bilimler MYO. 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. İskender Gümüş ve bölüm öğrencileri katıldı. 
Benzet’in fotoğraflarından oluşan sunumla başlayan program, öğ-
rencilerin soru ve cevaplarıyla devam etti.

    Fotoğraf çekmenin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Ben-
zet, 1993 yılında TRT tarafından düzenlenen amatör fotoğraf yarış-
masında 1. olmasıyla tutkusunun daha da arttığını söyledi. Kırkla-
reli’nde ilk fotoğraf sergisini 2008 yılında Erhan Baycan ile birlikte 
açtıklarını ifade eden Benzet, “Eğer bu işi seviyorsanız peşinden 
gidin! Bu bir tutku işi, aynı zamanda bir meslek olarak size pek çok 
farklı imkanın da kapılarını açacaktır” tavsiyesinde bulundu.

    KIFSAD Başkanı Tekin ise, derneklerinin amaçları hakkında bilgi-
ler vererek yaptıkları çalışmalardan söz etti. Tekin, dernek bünyesin-
de oluşturulan fotoğraf atölyelerine ve etkinliklerine katılmaları için 
öğrencilere çağrıda bulundu.

    Program sonunda SBMYO. Müdürü Yrd. Doç. Dr. Gümüş ve Mü-
dür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sertaç Dalgalıdere, sunumları için 
KIFSAD Başkanına ve fotoğraf sanatçılarına teşekkür etti.  

Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek 
Y ü k s e k o k u l u ’ n d a ( T B M Y O ) 

düzenlenen kariyer etkinliğinde Turk-
cell’in “Geleceği Yazanlar” projesini ge-
liştiren eğitmenler, yüksekokul öğrenci-
lerine eğitim verdi. 

    TBMYO. bilgisayar laboratuvarında 
düzenlenen eğitime; Yüksekokul Mü-
dürü Doç. Dr. Bahtiyar Dursun, Müdür 
Yardımcıları, öğretim elemanları ve bilgi-
sayar programcılığı bölümü öğrencileri 
katıldı.

    Bilgisayar Programcılığı Bölüm Baş-
kanı Öğr. Gör. Nadir Subaşı’nın organi-
ze ettiği eğitim ile bölüm öğrencilerinin 
yazılım geliştirme alanında daha iyi bir 
konuma gelmeleri amaçlandı.

Mobil Uygulama ve 
Geliştirme Etkinliği

    Düzenlenen eğitimde konuşan Turk-
cell’in “Geleceği Yazanlar” projesi eğit-
meni Hacı Abdullah Sarıkaya, mobil 
cihazlarda kullanılan Android platfor-
munda mobil uygulamanın nasıl geliş-
tirileceği ve bu uygulamanın mobil pa-
zarında nasıl yayınlanacağı hakkında 
bilgiler verdi. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da teknoloji ile sosyal dö-
nüşüme katkı sunabilecek farklı projeler 
üretmeye devam edeceklerini belirten 
Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

    ‘‘Geleceği Yazanlar projesi üniversi-
te eğitimleri, öğrencilere Android plat-
formunda bir mobil uygulamanın nasıl 
geliştirileceğini ve geliştirilen bu uygu-
lamanın mobil pazarında nasıl yayınla-
nacağını öğretiyor. Sonrasında o ana 
kadar verilen eğitimlerin verimliliğini ölç-
mek için ‘Geleceği Yazanlar’ üniversite 
eğitimleri portalında yer alan sınav ya-
pılıyor. Öğrenciler bu sınavla ‘Geleceği 
Yazanlar’ portalıyla tanışarak, projeye 
dâhil oluyor.”

    Eğitim, örnek bir mobil uygulama 
oluşturulmasının ardından, katılımcılara 
hediye takdim edilmesiyle sona erdi.
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Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu        İn-
san Kaynakları Yönetimi Bölümü tara-

fından 18.11.2015 tarihinde Ek Hizmet 
Binası Konferans Salonunda “Kariyer 
Sohbetleri” adı altında bir etkinlik düzenlendi. 

    Düzenlenen etkinliğe Trakya Cam Sanayii A.Ş. Trakya 
Fabrikası’ndan, İnsan Kaynakları Şefi Halise Yüksel, İnsan 
Kaynakları Sorumluları Deniz Selin Salkım  ve Fatih Pekdoğ-
ru; Trakya Cam Sanayii A.Ş. Otocam Fabrikası’ndan İnsan 
Kaynakları Şefi Okay Özgül,  İnsan Kaynakları Sorumluları 
Büşra Erdoğan ve Yasin Piliçoğlu katıldı. 

Lüleburgaz MYO’da Kariyer Sohbetleri Etkinliği

    Katılımcılar, kurumları ile ilgili bil  gi-
ler aktardıktan sonra insan kaynakları 
birimlerinin işleyişi, insan kaynakları 
uygulamaları ve insan kaynakları bi-

rimlerinin öğrencilerden beklentileri hakkında bilgi ver-
diler.  

    Soru cevap kısmında ise öğrencilerden gelen sorular 
cevaplandırıldı. Oldukça etkin ve faydalı geçen iki saatin 
ardından katılımcılara İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm 
Başkanı Öğr. Gör. Erkan Bilge tarafından teşekkür bel-
geleri takdim edildi. 

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, 

araştırmaları neticesinde Osmanlı Devleti tarafından 17. yüzyılda 
Makedonya’da yaptırılan Manastır Saat Kulesi’nin kayıp kitabesine ulaştı.  

      19. yüzyılda yenilenen Saat Kulesi’nin “kimlik kartı” niteliğindeki kitâbe, 
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çekilmesiyle birlikte kaybolmuştu. Bal-
kanlar’daki en mühim Osmanlı eserlerinden biri olan kitâbe, üzerine dikilen 
haç ile uzun yıllar tartışma konusu oldu. 

    Balkanlar’da kalan Osmanlı eserlerine ulaşmanın Ülkemiz için büyük 
önem taşıdığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, şunları ifade etti: 
“Yaklaşık yüzyıl aradan sonra ortaya çıkarılan Osmanlı eserinden biri olan 
kitabe, Osmanlı devletinin Balkanlar’dan çekilmesinden sonra Osmanlı 
dönemindeki kimliğini tamamen inkâr edecek şekilde Manastır Saat Kule-
si’nden sökülerek Saat Kulesi üzerine bir haç dikilmiştir. Balkanlar’da ya-
şayan Müslümanların karşı gelmelerine rağmen bu haç halen kaldırılmadı. 
Kitabe, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Manastır’da tadilatı devam 
eden Haydar Kadı Cami deposunda 17 parçaya bölünmüş halde bulu-
narak, uzmanlarca birleştirildi. Kitabeyle ilgili bir başka önemli nokta da, 
altında Sultan II. Mahmut Han döneminde yaşayan ve Osmanlı hat sana-
tının büyük ustalarından sayılan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin imza-
sını taşımasıdır. Ayasofya Camisi içerisindeki Hulefâ-yi Râşidîn hatları ve 
İstanbul Üniversitesi giriş kapısı üzerindeki hatlar da aynı hattata ait olan 
eserlerdendir.”

    Kitabenin hem tarih, hem de üzerindeki şiirle sanat değeri açısından 
önemli olduğunu dile getiren Karakuş, ait olduğu yere yani Manastır’daki 
Osmanlı Saat Kulesi’ne dikilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Makedonya Manastır Saat Kulesi’nin                                         
Kayıp Kitabesi Bulundu
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Üniversitemiz, Babaeski 
Meslek Yüksekokulu’nda 

12-18 Kasım Obezite ve 
Diyabet Haftası dolayısıyla 
“Sağlıklı Beslenme” konulu 
bir seminer düzenlendi.

  Meslek Yüksekokulu Kon-
ferans Salonunda gerçek-
leştirilen seminere akade-
mik ve idari personelin yanı 
sıra çok sayıda öğrenci 
katıldı. Özel Medikent Has-
tanesi Diyetisyeni Merve 
Ayyıldızlı ise, konuşmacı 
olarak yer aldı. Öğrencilerle 
bir araya gelmekten büyük 
mutluluk duyduğunu belirten 
Diyetisyen Ayyıldızlı; yemek 
ile beslenmek arasındaki 

Babaeski MYO’da Sağlıklı Beslenme Semineri Düzenlendi
farkları sıralayarak, sağlıklı bir 
öğünün nasıl oluşturulduğu, 
basit porsiyon hesabı, 
karbonhidrat ve protein 
dengesi ve doğru bilinen 
pek çok yanlış alışkanlık 
hakkında bilgiler paylaştı. 

  Ayyıldızlı, ayrıca; su içmenin 
önemine ve fast food tar-
zı yiyeceklerin zararlarına 
değinerek, öğrenci bütçesi 
ile oluşturulabilecek sağlıklı 
menülerle ilgili öğrencilere 
önemli tüyolar verdi. Semi-
ner, Yüksekokul öğrencileri 
adına Müdür Yard. Öğr. Gör. 
Kemal Taysı’nın Diyetisyen 
Merve Ayyıldızlı’ya plaket 
takdim etmesiyle sona erdi.

Türkoloji Projesi kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü 
tarafından Makedonya Kalkandelen (Tetovo) Üniver-

sitesi Şarkiyat bölümüne görevlendirilen Üniversitemiz 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ede-
biyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul 
Karakuş, Makedonya-Üsküp Tefeyyüz Türk Okulu’nda 
“Makedonya’da Türk Edebiyatı ve Sesler Dergisi” konu-
lu bir konferans verdi.

    “Makedonya ve Kosova Türk Edebiyatı’nda Sesler 
Dergisinin 50.Yılı ve Yahya Kemal Beyatlı’nın Ölümünün 

“Makedonya’da Türk Edebiyatı ve Sesler Dergisi” Anlatıldı
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57. Yılı” dolayısıyla düzenlenen konferansı Makedonya 
ve Kosova Türk Edebiyatı’ndan önemli isimler dinledi. 
İlhami Emin, Fahri Ali, Zeynel Beksaç, Enver Baki, Ta-
ner Güçlütürk gibi önemli şairlerin yanında Üsküp Yu-
nus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Samsakçı, Üsküp 
Köprü Derneği Yöneticisi Hüsrev Emin de programda 
hazır bulundu.

   Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Makedonya ve Bal-
kanlar genelinde bu tür kültür programları düzenlemeye 
devam edeceklerini söyledi.



Rektörümüzün “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı

Üniversitemiz Babaeski Meslek Yüksekokulu, “Üni-
versite-Sektör Buluşmaları” kapsamında dü-

zenlediği konferansta Türkiye’nin önde gelen in-
san kaynakları firmalarından Kariyer.net’i yüksekokul 
öğrencileriyle bir araya getirdi. Etkinliğe; Babaes-
ki MYO. Müdür Yard. Öğr. Gör. Veysel Mankan, yük-
sekokul öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.                                                                                                                        
Kariyer.net Trakya sorumlusu Semih Gümüş, verdiği kon-
feransta mesleki bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle pay-
laştı. “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” ile ilgili bilgiler 
de veren Gümüş, işe alımlarda dikkat edilmesi gereken 
hususlar ve adayların sahip olması gereken yetkinlikler 

“Kariyer Kampüs” Babaeski MYO’da
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konularında bilgiler aktardı. Konferans, Kariyer.net Trakya 
sorumlusu Gümüş tarafından gerçekleştirilen çekilişin ar-
dından 5 öğrenciye Kariyer’net firmasında sertifikalı eğitim 
programı hediye edilmesiyle sona erdi.

Öğrenme  ve öğretme süreci, insanlığın üzerine titrediği ve varlığını ortaya koyduğu faaliyetler bütünü olarak ifade 
edilebilir. Kimlik ve kişilik inşası, bu faaliyetin ve mesleğin önemini anlamamızı mümkün kılar. Bu özellikleriyle öğ-

retmenlik sabır, özveri, aşk, şevk, tutku ve adanmışlık isteyen bir meslektir. 

Öğretmenler, bir toplumun geleceğini inşa eden mimarlardır. Toplumun geleceğinin şekillenmesinde, o toplumun ha-
yallerini, yüksek ideallerini, mücadele azmini ve yüksek hedeflerini zihinlere ve gönüllere yerleştirenler, öğretmenlerdir. 
Kalplerde merhametin, şefkatin, paylaşmanın, sevgi ve kardeşliğin, barış ve hoşgörünün, refah ve mutluğun yolunu 
öğretmenler aydınlatmaktadır.

Genç nesillerin zihinlerinde varlığın, dünyanın ve hayatın, insanın ve diğer varlıkların manasını ve mahiyetini aydınlatan 
öğretmenler, bir milletin ve ülkenin en zorlu ve önemli işini üstlenmiş kahramanlardır. Onlar, kuyumcu titizliğiyle genç 
nesillerin iç dünyasını ve gönüllerini imar eden büyük ustalardır. Aşk, sabır, sebat, gayret, fedakarlık, sevgi ve tutku 
olmaksızın nesillere örnek olmak ve onları yönlendirmek nasıl mümkün olabilir? Öğretmenler, genç nesillerdeki cevheri 
ve potansiyeli keşfeden ve bu uğurda yılmak bilmeyen bir azimle çalışan eşsiz karakter mimarlarıdır. 

Öğretmenlerimizin önemini ve değerini anlamamıza ve bu konuda hepimizi yeniden düşünmeye yönelten 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutluyorum ve bu vesileyle tüm öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Emekli öğret-
menlerimize sağlık ve huzur dolu günler dilerken, ahirete göç eden öğretmenlerimize de rahmet ve mağfiret diliyorum. 
Görevine devam eden öğretmenlerimize de aile fertleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde başarılarla dolu 
bir meslek hayatı temenni ediyorum.   



Trakya Üniversiteler Birliği   
7. Alt Kurul Toplantısı Yapıldı

 10

Üniversitemizin de üyesi olduğu Trakya Üniversiteler 
Birliği’nin (TÜB) 7. Alt Kurul Toplantısı, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

    Toplantı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Metehan Uzun, Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Bülent Şengörür,  Namık Kemal Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Soysal ve Trakya 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğ-
lu’nun yanı sıra alt çalışma gruplarına mensup 90 aka-
demik ve idari personelin katılımıyla yapıldı.

    13 çalışma grubunun yer aldığı toplantıda TÜB üni-
versitelerinde ortaklaşa gerçekleştirilecek çalışmala-
ra dair kararlar alındı. Trakya bölgesinin kalkınmasına 
yönelik bir çalışma grubunun oluşturulması ve çalıştay 
düzenlenmesi, bölgede bulunan bütün üniversitelerin, 
araştırma enstitülerinin ve sivil toplum örgütlerinin ilgili 
birimlerinin bilgilendirilerek katılımlarının sağlanması, 
önemli gün ve haftalar ile konusu üniversitelerce 
belirlenebilecek alanlarda, üniversitelerde edebi 
etkinliklerin düzenlenmesi, Trakya Üniversiteler 
Birliği Kütüphanelerinin 2009 yılında kurulan Balkan 
Kütüphaneler Birliği çalışmalarında ortak ve aktif görev 
alması karara bağlandı.

Yaptıklarıyla Türkiye ile sınırlı kalmayıp dünyaya açı-
lan bir Türk mucidi Ataman Özbay, Lüleburgaz Mes-

lek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu. 

    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı öğren-
ci ve öğretim elemanlarının düzenlediği konferansta ha-
yat hikâyesini gençlerle paylaşan Özbay, deneyimlerini 
ve sahip olduğu girişimcilik ruhunu anlattı.

               Hayata Tahta Kaşıkla Başladı

      Hayata İzmit’in çok fakir bir ailesinde başlayan Ata-
man Özbay, girişimciliğin önemine vurgu yaparak kısa 
sürede başarı merdivenlerini nasıl tırmandığını anlattı. 
Bunu yaparken büyük küçük herkesin sözüne kıymet 
verdiğini, sürekli gözlem yaptığını ve çok çalıştığını ak-
tardı.

                Kullanan Değil, Üreten Olalım

      Özbay’ın sıkça değindiği bir konu da gençlerin akıllı 
telefonları ellerinden düşürmemesi oldu. Kullanıcı değil 
üretici olmanın önemine dikkat çeken Özbay “Eğer 
yönetici olsaydım, okula girmeden önce tüm öğrencilerin 
telefonlarının toplanması için yasa çıkartırdım ve bunu 
uygulardım. Boşa geçirilen her dakikanın bir bedeli var” 
dedi. 

Lüleburgaz MYO,                 
Bir Mucidi Ağırladı

     Dünya genelinde kullanılan yaklaşık 10 ürünün mu-
cidi olan Özbay, hayal kurmak, çok çalışmak, işine aşık 
olmak, fırsatları değerlendirmek üzerine düşüncelerini 
paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren konferansta öğrenciler, 
Ataman Özbay’ı dikkatle ve merakla dinledi.  

    Özbay, Türkiye’ye sadece ekonomik anlamda katkı 
sağlamakla kalmayıp Türkiye genelinde ücretsiz olarak 
yapmış olduğu seminerlerle girişimci gençlerin yolunu 
aydınlatarak Türk milletine yeni girişimciler kazandırıyor.

     Konferansın akabinde Lüleburgaz Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bora Aslan tarafından ata-
man Özbay’a teşekkür belgesi ve günün anısına hediye 
takdim edildi.
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“Yeni İşim Girişim Programı” Mülakat Sonuçları Açıklandı

Kırklareli Üniversitesi 
Kültür Merkezi A Blok Merkez/KIRKLARELİ

Kırklareli Üniversitesi Yayın Organıdır.
Parayla Satılmaz.

Trakya Bölgesi’nde girişimcilik ekosisteminin geliş-
tirilmesi ve üniversite merkezli teknolojik girişim-

lerin desteklenmesi amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı 
tarafından başlatılan ve Kırklareli Üniversitesi, Namık 
Kemal Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi işbirliği ile 
oluşturulan “Yeni İşim Girişim Programı” kapsamında 
02 Kasım 2015 tarihinde mülakatlar gerçekleştirildi. 

     Üçer dakikalık konuşmalar şeklinde gerçekleşen 
mülakatlarda değerlendirme komitesinde Rektör 
Yardımcımız ve Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Namık Ke-

“Teknoloji Bağımlılığı”      
Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO. tarafından 
“Teknoloji Bağımlılığı” isimli konferans düzenlendi.     

Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa 
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mus-
tafa Otrar, Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sek-
reteri Yrd. Doç. Dr. Fergan Genç, akademik ve idari per-
sonelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

    Teknoloji bağımlılığı konusu üzerine bir sunum gerçek-
leştiren Yrd. Doç. Dr. Otrar; teknoloji bağımlılığının, kişinin 
kullandığı nesnenin yoksunluğuna tahammül edememe-
sinden kaynaklandığını ifade etti. Teknoloji bağımlılığının 
önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Otrar, şunları 
kaydetti: “Özellikle çocukların teknolojiye bağımlılıkları; 
bilgi eksikliği,  bağımlılığın sonuçlarını bilmemek veya 
önemsememek, merak duygusunu kontrol edememek,  
bağımlı arkadaş çevresinde bulunmak, can sıkıntısından 
ve yapacak daha iyi bir şey bulamamak, dışlanma kor-

kusuyla arkadaşlarının her istediğini kabul etmek,  prob-
lemleri nasıl çözeceğini bilmemekten kaynaklanır.  Bunlar 
karşısında teknoloji bağımlılığını önleyebilmek için; güçlü 
ve pozitif aile bağları, ebeveynlerin çocuklarının arkadaş-
larından ve neler yaptıklarından haberdar olması, aile içi 
kuralların açık olması ve herkesin bunlara uyması, ebe-
veynlerin çocuklarının yaşamlarıyla ilgili olmaları, okul, 
kulüpler gibi kurumlarla kurulmuş güçlü bir bağ, bağımlı-
lık yapan şeylerin kullanımı ile ilgili doğru bilgilenme gibi 
faktörler sayılabilir.”

    Konferans, soru ve cevap kısmının ardından Yrd. Doç. 
Dr. Otrar’a plaket takdim edilmesiyle sona erdi.
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mal Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Bü-
lent Eker ve Trakya Üniversitesi Teknopark Genel Müdü-
rü Yrd. Doç. Dr. İlknur Taştan Boz yer aldı. 

     Yapılan mülakat ve değerlendirmeler sonrasında 
Üniversitemizden dört öğrencimiz başarılı bulundu:  
Busem Yalçınsoy-Mühendislik Fakültesi-Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği Bölümü, Büşra Kırcı-İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü, Cem Topal-İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi-İşletme Bölümü, Sertaç Kıyak- İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü.



Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Türkiye İş Kurumu Kırklareli İl Müdürlüğü 

ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü 
işbirliğinde gerçekleşen “Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi” programı, Babaeski Meslek Yüksekokulu’nda 
düzenlendi. Üniversitesimiz Öğretim Üyeleri Doç. Dr. 
Bahtiyar Dursun ve Doç. Dr. Rengin Ak tarafından 
iki ayrı gruba yönelik verilen “Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi”nde 50 girişimci kursiyere eğitim verildi.

    Kursiyerlere Avrupa KOBİ haftası ile ilgili bilgiler 
veren Kırklareli KOSGEB İl Müdürü Mahmut Özkaya, 

Babaeski MYO'da “Girişimcilik Eğitimi”

“24 Kasım Öğretmenler Günü” Kutlandı

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “24 Kasım Öğret-
menler Günü” dolayısıyla Üniversitemiz Rektörlük 

Kültür Merkezi’nde kutlama programı gerçekleştirildi.
Programa; Kırklareli Valisi Sayın Esengül Civelek, Rek-
törümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, İl Milli Eğitim Müdürü 
İbrahim Korkmaz, Kırklareli il protokolü, emekli öğret-
menler ve aday öğretmenler katıldı.

        Şiirlerin okunduğu ve aday öğretmenlerin yemin ettiği 
programda, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında emekli 
olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verilirken, 
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Sayın Valimiz Esengül Civelek tarafından yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

    Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten 
Sayın Valimiz Esengül Civelek,  yeni nesilleri bilgi 
seviyesi ve ahlak değerleri yüksek, bağımsız kararlar 
verebilen, yeniliklere açık, özgüven sahibi ve vatansever 
bireyler olarak geleceğe hazırlayan öğretmenlerin, “24 
Kasım Öğretmenler Günü”nü kutladı. Program sonun-
da Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğ-
rencileri tarafından mini bir konser verildi.

kendi işlerini kurmak amacıyla girişimcilik kursuna 
katılan Babaeskili girişimci kursiyerlerin deneyim-
li akademisyenlerden aldıkları eğitimle bu yolda-
ki ilk adımlarını sağlam biçimde attıklarını söyledi. 
Özkaya, Babaeski’de düzenlenen eğitim progra-
mının Avrupa KOBİ Haftasına denk gelmesinin de 
hoş bir tesadüf olduğunu anımsatarak iş kurma 
süreçlerinde girişimci adaylarına başarılar diledi. 

    16 Kasım 2015 tarihinde katılımcıların belirlenmesi 
ile başlayan iki haftalık eğitim süreci, dokuz günlük 
kurs programının ardından 27 Kasım 2015 tarihinde 
tamamlandı.


