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BÜLTEN
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

9'da

Trakya Üniversiteler Birliği 
10'uncu Üst Kurul Toplantısı

13'te

6-7'de

Üniversitemiz, 
ÇEKOM Çocuklarının 
Yüzünü Güldürdü 8'de

ÜNİVERSİTEMİZDE 
BASKETBOL ŞÖLENİ

ÜNİVERSİTEMİZ KARİYER MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

2-3'te

Türkiye'de Sosyal Güvenliğin 
Güncel Sorunları Paneli

Rektörümüzün          
Laboratuvar Ziyareti 

7. Geleneksel 
Trakya Turizm 

           Paneli 16'da

15'te

12'de

Karİyer Yolculuğu Konferansı
Kırklareli Valisi Esengül Civelek'ten

Öğrencilerimizden 
15 Temmuz Sergisi
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Konferansın açılış 
konuşmasını yapan 
Rektörümüz 
Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç, 
Sayın Valim 
Esengül Civelek, 
çok değerli 
dekanlarımız, 
öğretim 
elemanlarımız, 
çok değerli 
meslektaşlarım, 
saygıdeğer 
misafirlerim, 
sevgili öğrenci 
kardeşlerim 
hepinizi saygıyla 
selamlıyorum, hoş 
geldiniz.

Bu tür toplantıların 
hepimiz için 
çok faydalı 
olacağını belirten 
Rektörümüz 
Prof. Dr. Aykaç; 
“Sayın Valimiz 
Esengül Civelek 
valilik görevine 
başlamadan önce 
devletin üst kademelerinde 
görev yapmış profesyonel 
bir yöneticidir. Bu üst 
düzey yöneticilik tecrübesi, 
başlı başına bizler için çok 
büyük bir kazançtır. Bunları 
alabildiğimiz kadarıyla 
büyük bir kazanç olacağını 
düşünüyorum. Valilik 
dönemindeki tecrübeleri 
de ayrıca alınmaya 
değerdir. Ben sayın 
valimize şimdiye kadar 
üniversitemize göstermiş 
olduğu yakınlıktan dolayı 
çok teşekkür ederim. Sayın 
valimizin konferansının 
faydalı geçmesini temenni 
ediyor, hepinizi saygı ile 

selamlıyorum” dedi.
“Bugün siz sevgili gençlerle 
buluşmak benim için büyük 
bir memnuniyettir” diyerek 
konuşmasına başlayan  
Vali Esengül Civelek, 
“Bizleri buluşturan bir araya 
getiren Sayın Rektörümüz 
Prof. Dr. Mustafa Aykaç’a 
şükranlarımı sunuyorum” 
diye konuştu.

“Kariyer yolculuğu, zor 
ve zahmetli bir süreç”

Kariyer yolculuğunun 
zor ve zahmetli bir süreç 
olduğunu belirten Vali 

Civelek; “İyi bir kariyer 
sabır, kararlılık, inanç, 
çalışma istiyor. Hz. 
Mevlana’nın dediği gibi 
‘Çalınan her kapı anında 
açılmış olsaydı; sabrın, 
ümidin, isteğin anlamı 
olmazdı.’ Sizler toplumsal 
yaşamda başarılı olarak 
nitelendirilen kişileri 
örnek alacaksınız. Örnek 
alınız ama sakın başkası 
olmayınız. Kendiniz olunuz. 
Kendinizi biliniz. Kendinizi 
tanıyınız. Nerede, neyi, 
ne kadar yapabileceğinizi 
keşfediniz. Yeteneklerinizi 
açığa çıkarınız. Bir 

insanın kendisini bilmesi 
tanıması neyi nerde ne 
kadar yapabileceğini 
bilmesi gücünün sınırını 
ve kendisini bilmesi 
demektir. Burada da 
çok sevdiğimiz Yunus 
Emre’nin insanın kendini 
tanıması ve bilmesiyle ilgili 
deyişi aklımıza geliyor. 
‘İlim ilim bilmektir, ilim 
kendini bilmektir; sen 
kendini bilmezsen, ya nice 
okumaktır.’ Bu deyiş bir 
insanın kendisini bilmesi ve 
tanımasının önemini bizlere 
anlatan güzel bir deyiştir” 
ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 
tarafından Siyaset ve Yönetim Tartışmaları 3 programı kapsamında  “Kariyer 

Yolculuğu” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Üniversitemiz öğrencileri konferansa yoğun ilgi gösterdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 No’lu salonda gerçekleştirilen konferansa; Kırklareli 
Valisi Sayın Esengül Civelek, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, İl protokolü, akade-
mik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Karİyer Yolculuğu'Konferansı
Kırklareli Valisi Esengül Civelek'ten

“İyi bir kariyer sabır, 
kararlılık, inanç, 
çalışma istiyor. Hz. 
Mevlana’nın dediği 
gibi ‘Çalınan her 
kapı anında açılmış 
olsa olsaydı; sabrın, 
ümidin, isteğin 
anlamı olmazdı.”
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Bu Hikâye, Bambu Ağacı 
Hikâyesidir

Vali Civelek, “Kişisel 
gelişimciler kariyer 
yolculuğuyla ilgili böyle bir 
bilgilendirme ortamında 
genellikle bir hikâye ile 
söze başlarlar. Bu bambu 
ağacı hikâyesidir. Bende 
yıllardır rol model olarak 
kariyer yolculuğuma 
geçmeden önce bu 
hikâyeyi anlatmaktan 
da ayrı bir zevk alırım. 
Bambu ağacının tohumu 
ekiliyor, sulanıyor ve 
gübreleniyor. İlk sene 
tohumda her hangi bir 
değişiklik olmuyor. 2. sene 
yine aynı şekilde tohum 
sulanıyor, gübreleniyor 
ama 2. senenin sonunda 
da filizlenme ve yeşerme 
olmuyor tohumda. Hiç 
tükenmeksizin bir emekle 
gayretle 3. ve 4. yılda 
da tohum sulanıyor 
ve gübreleniyor. Yine 
tohumda herhangi bir 
değişiklik yok. Çok büyük 
bir sabırla tohum 5. yılda 
da sulanıyor, gübreleniyor. 
5. yılın sonuna doğru 
tohumda bir filizlenme, 
yeşerme başlıyor. Ama 6 
hafta gibi bir sürede de 
metreye ulaşan bir bambu 
ağacınız oluyor. Şimdi 
soru şu; bambu ağacı 6 
hafta gibi bir sürede mi 
yetişmiştir, yoksa 5 yıllık 
sürede mi yetişmiştir? 
Şimdi eğer o sabır, 
emek olmasaydı bambu 
ağacının yetişmesinden 
bahsedemeyecektik.”

Kadın Yönetici Olmak 
Kolay Değil

Kadın yönetici olmak zor 
mudur? sorusunu hep 
duyduğunu belirten Vali 
Civelek, “Kendimi terkip 
ettiğim bir felsefem var. 
‘Ya olduğun gibi görün 
ya göründüğün gibi 
ol.’ Bu terkibi gençlere 
de öneriyorum. Bugün 
yaşamıma yeniden başlıyor 
ve yeniden bir ideal 
belirleyecek olsaydım yine 
aynı ideali belirlerdim. 
Belirlediğim idealimden 
fevkalade memnunum. 
Çok doğru bir karar 
verdiğimi düşünüyorum. 
Süreçte bunun cevabını 
bana verdi. 

Evet, kadın yönetici 
olmak kolay değil. Yoğun 
mesai, kararlılık, inanmışlık 
yönetimde olmazsa 
olmazlardandır. Diğer 
yandan kurumunuzdan 
çalışma arkadaşlarınızdan 
ve başarıdan siz 
sorumlusunuz. Yönetim 
bir ekip işidir. Takım 
işidir. Bilginiz, birikiminiz, 
kültürünüz, yaşam 
tarzınızla ekibinize örnek 
olacaksınız. 

Çalışma arkadaşlarınıza 
ekibinize güveneceksiniz. 
Diğer yandan başarıyı, 
başarısızlığı; kolayı, 
zorluğu paylaşacaksınız. 
Dürüst olacaksınız. Adil 
olacaksınız. Alçak gönüllü 
olacaksınız. Eleştiriye açık 
olacaksınız. 

“Eleştirileri kendinize 
bir avantaj olarak 
göreceksiniz”

Çünkü o eleştirilerden 
kaçmadığınız sürece 
kendinizi yenileyeceksiniz, 
geliştireceksiniz. Eleştirileri 
kendinize bir avantaj 
olarak göreceksiniz. 
Burada eleştirinin önemine 
istinaden bilinen bir 
hikâyeyi de anlatmak 
istiyorum.  

Bir zamanlar bir bilge 
varmış. Konuştuğu 
zaman dinleyenleri hayran 
hayran onu dinlerlermiş. 
Ve ileri sürdükleri konular 
üzerine farklı bir görüş 
belirtemezlermiş. Ama 
bir kişi varmış ki, bilgenin 
karşısına geçer bilgenin 
anlattıklarına itiraz eder 
ve onun önermelerini 
çürütmeye çalışırmış. O 
camiada bu bakış açısı 
olan kişiye ilişkin kızgınlık 
taşırmış. Bir gün bu kişinin 
öldüğü haberi gelmiş. 
Cenaze için gidildiğinde 
görülen şudur. Bilge 

cenazenin başında o 
kadar üzgündür ki, o kadar 
hıçkırıklar içinde ağlıyordur 
ki, sorarlar neden bu 
kadar üzgünsünüz oysa 
her ortamda size ikaz 
ederdi. Bilgenin cevabı 
şu olur. Herkesin hayran 
hayran beni dinlediği 
büyülendiği ortamlarda 
bana karşı ileri sürdüğü 
tezlerle ben kendimi 
geliştirmeye zorlardım. 
Onu eleştirileriyle kendimi 
geliştirirdim. Ben onun 
ölümüne değil, kendime 
üzülüyorum diye cevap 
verir. 

Evet, sevgili gençler 
eleştiriden korkmayacağız. 
Ama her şeyden önemlisi 
içinde bulunduğumuz 
anda değil; gelecekte 
nasıl olacağımızı, 
nasıl anılacağımızı da 
düşüneceğiz. Önemli olan 
budur” dedi.

Konferans, Rektörümüz 
Prof. Dr. Aykaç’ın Vali 
Civelek’e plaket takdim 
etmesiyle sona erdi. 



4 Kırklareli Üniversitesi
Bülteni

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından 
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünün 

katkılarıyla düzenlenen “Meşkhane’den 
Sahneye II Şehitlerimize İthafen” adlı 
tasavvuf musikisi dinletisi, Rektörlük Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, eşi 
Sabahat Aykaç, Kırklareli Vali Yardımcısı Mustafa 
Yüksel Karadağ, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Salih İnci, akademik ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı.

Program, İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma 
ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 
Muhammed Pilgir’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim Tilaveti 
ile başladı. Ardından İlahiyat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Salih İnci ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Aykaç birer açılış konuşması yaptı.

“Millet olarak son birkaç yıldır acılarla iç içe 
yaşıyoruz”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, 
açılış konuşmasında: “Millet olarak son birkaç yıldır 
acılarla iç içe yaşıyoruz. Bu program gündeme 

geldiğinde Kırklareli’mizden ve Ülkemizin diğer 
şehirlerinden şehitlerimizin geleceğini düşünmedik. 
Fırat Kalkanı Harekatında son 16 kişilik şüheda içinde 
Kırklareli’mizden de bir kardeşimiz Hakka yürüdü, 
şehit oldu. Göktan Özüpek kardeşimiz ve bütün 
şehitlerimize Cenab-ı 
Hak’tan rahmet 
diliyorum. Mağfiret 
diliyorum. Ülkemize 
huzur ve güvenlik 
diliyorum.

“Tasavvuf 
dinletimizi 
şehitlerimize ithaf 
ettik”

Biz, tabi bu geceyi, 
tasavvuf dinletimizi 
şehitlerimize ithaf 
ettik. Bu nedenle belki 
de şehitlerimiz için yapılacak en güzel faaliyetlerden 
birisidir diye düşünüyoruz. Burada okunacak ilahiler 
ve dini musiki; şehitlerimiz, geçmişlerimiz ve bütün 
insanlık için dua ve niyaz niteliğindedir. Bu nedenle iyi 
dilek ve temennilerimizi, Cenab-ı Hak’a yakarışlarımızı 

“Meşkhane’den Sahneye II Şehitlerimize İthafen” 
Dinleyiciyle Buluştu
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çoğaltmalıyız. İnsanlığın barışa, kardeşliğe ve 
huzura çok ihtiyacımız var. Müminler için, inananlar 
için Cenab-ı Hak’a yalvarmak, yakarmak, O’na 
sığınmak, O’na dayanmak ve O’ndan güç almak 
yapılacak en önemli işlerden biridir. Bu programın 
bütün şehitlerimiz için dua ve niyaz yerine geçmesini 
diliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, geriye 
kalanlara da sabırlar diliyorum” dedi. 

Açılış konuşmalarından sonra Şef, Türk Din Musikisi 
Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uğur Alkan  yönetiminde 
sahne alan Musiki Mahfili Korosu ve solistler; Yunus 
Emre, Niyâzî-i Mısrî, Genç Abdal, Melana, Aşık Hüdaî 

ve Ali Ulvi Kurucu gibi üstatların söz ve bestelerinden 
oluşan dini musikiden seçme eserleri (cami ve tekke 
musikisi) seslendirdi.

Dinleyicilerden büyük beğeni toplayan dinleti 
sonunda Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, 
Türk Din Musikisi Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uğur 
Alkan’a plaket ve çiçek takdim etti. Rektörümüz 
Prof. Dr. Mustafa Aykaç da hafızlık kategorisinde 
2015 yılında dünya birincisi olma başarısı gösteren 
Araştırma Görevlisi Muhammet Pilgir’e hediye vererek 
programın düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti.  
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Kırklareli Üniversitesi Kariyer Merkezi
Yoğun Bir Katılımla Hizmete Açıldı

Çok Paydaşlı 
Ortaklık Modeli 

ile Kariyer Hizmetleri 
Verilmesi için 
Teknik Destek 
Projesi kapsamında 
Üniversitemiz 
Kariyer Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin 
açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin 
ortak finansörlüğünde; 
Trakya Kalkınma 
Ajansı öncülüğünde 
Üniversitemiz, Namık 
Kemal Üniversitesi ve 
Trakya Üniversitesi 
işbirliğiyle gençlerin işgücü 
piyasasına katılımını 
destekleyerek istihdamın 
artırılmasına yönelik 
oluşturulan TrakyaKAriyer 
projesi kapsamında 
Üniversitemizde Kariyer 
Merkezi açılış etkinliği 
düzenlendi.

Rektörlük Kültür 
Merkezinde yapılan 
etkinliğe; Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Aykaç, Rektör Yard. Prof. 
Dr. Bülent Şengörür, 
Kırklareli Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ertuğrul 
Ziya Çetintaş, Trakya 
Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Mahmut Şahin, 
kurum müdürleri, akademik 
personel ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

“Proje, üniversiteye 
ve öğrencilere büyük 
katkılar sağlayacak”

Projenin üniversiteye ve 
öğrencilere büyük katkılar 
sağlayacağını belirten 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Aykaç, her gün 
Üniversitemiz için güzel 
işler yapmanın gururunu 
ve mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. Rektörümüz Prof. 
Dr. Aykaç: “Öğrencilerimiz 
mezun olduktan sonra, 

kendilerini mezun oldukları 
alanlarda göstermeleri 
gerekiyor. Bunun için 
üniversitede onların 
emanetçileri olarak 
üzerimize düşünleri 
yapmaya çalışıyoruz. 
Elbette bunlar gayret 
gerektiren çalışmalardır. 
Bizler öğrencilerimiz için 
kariyer uygulama merkezini 
açtık. Onlarda ellerinden 
geldiğince bu birimden 
faydalanmalıdır. 

“Kurallı emek 
piyasasının kimi zaman 
kurallarıyla hareket 
etmediğini biliyoruz”

Ne yazık kurallı emek 
piyasasının kimi zaman 

kurallarıyla hareket 
etmediğini biliyoruz. 
Bununla birlikte istihdam 
kavramı da değişti. 
Öncelikle hayattan ne 
beklediğimizi iyi bilmemiz 
gerekir. Kendimizi bir 
alana adapte etmeliyiz. 
Adapte olduğumuz branş 
bizlere başarı getirecektir. 
Gayemizi ideallerimizi 
benimseyerek, bu doğrultu 
da hareket etmeli ve 
mücadele vermeliyiz. 
Bunları yaptıktan sonra 
kariyerimize daha sağlam 
adımlarla ulaşabiliriz. 
Bizlerin en büyük 
mutluluğu siz güzide 
öğrencilerimizi iyi yerlerde 
görmektir” ifadelerini 
kullandı.
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Trakya Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mahmut 
Şahin ise: "Bölge 
üniversitelerimizde öğrenim 
gören öğrencilerimizle 
sanayiciyi bir platformda 
buluşturan ve bunu üç 
ilde yapan bir model 
bulunmamaktadır. Üç ilin 

kalitesini, potansiyelini 
aynı çatı altında topladık. 
Trakya'da öğrenim gören 
öğrenciler Kırklareli’nde 
Edirne'de ve Tekirdağ'da iş 
bulabilsin istedik. 

“TrakyaKariyer Projesi 
ile gençlerimizin iş gücü 
piyasasına katılımlarını 
destekliyoruz”
 
Ajansımız öncülüğünde 
Kırklareli, Namık Kemal ve 
Trakya Üniversitelerimizle 
işbirliği halinde hayata 
geçirdiğimiz TrakyaKAriyer 
projesiyle gençlerin iş gücü 

piyasasına katılımlarını 
destekleyerek bölgemizde 
istihdamın artırılmasına 
katkı sağlamayı hedefledik”  
dedi.

Proje Takım Lideri 
Geoffrey Fieldhouse 
ise, Kariyer Merkezi 
hizmetlerinin sunumu 
ve proje kapsamında 
oluşturulan web portalının 
tanıtımını yaptı. Açılış 
konuşmalarının ardından 
Üniversitemiz Rektörlük 
Binasında yer alan Kariyer 
Merkezi Bilgisayar Eğitim 
Laboratuvarı ve diğer 

bölümlerin açılışı yapıldı.
Lider Geoffrey 
Fieldhouse’nin etkinlik 
sonunda Üniversitemiz 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. İskender Gümüş, Arel 
Üniversitesi Erasmus+ 
Maganeri Mehmet 
Çetinkaya, Kalekim 
HR Directorü Hüseyin 
Bayıroğlu, Kalekim HR 
Manager Uğur Mihçi, 
Schneider Vice President 
Turkey Central Asia 
Directorü İran Ayşe 
Özdemir’ sunumlarından 
dolayı plaket vermesiyle 
sona erdi.
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Üniversitemiz, ÇEKOM Çocuklarının Yüzünü Güldürdü

Üniversitemiz Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Tekstil 

Giyim Bölümü öğrencileri 
tarafından tasarlanarak 
hazırlanan bornoz ve pijama 
takımları Çocuk Evleri 
Koordinasyon Merkezi 
Müdürlüğü’ndeki (ÇEKOM) 
çocuklara hediye edildi.
ÇEKOM’a düzenlenen ziyarete; 
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa 
Aykaç, Teknik Bilimler MYO Müdürü 
Doç. Dr. Bilal Balkan, Öğr. Gör. 
Serpil Öner, Yüksekokul Sekreteri 
Ufuk Ayas ve öğrenciler katıldı. 

TBMYO Tekstil Giyim Bölümü 
öğrencileri tarafından tasarlanarak 
dikilen birbirinden güzel bornoz 
ve pijama takımları ÇEKOM’daki 
çocuklara hediye edildi.

“Üniversite olarak kurulduğu 
günden bu yana topluma faydalı 
olacak her projede yer aldık” diyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Aykaç şunları 
ifade etti: “Bizler toplumda hangi 
kurumla işbirliği yapabildiysek, 
hangi konuda toplumla el ele 
verebildiysek ve hangi konuda 
toplumla yardımlaşabildiysek 
bunu şans olarak kabul ettik. Ve 
hiçbir zaman bu işbirliğinden 
geri durmadık. Bu, bizler için hep 
gurur ve mutluluk kaynağı oldu. 
Hayatın güzel yönü zorlukta ve 
sıkıntılı anlarda bir arada olmaktır. 
Mutlulukta ve sevinçte bir arada 
olarak bu duyguları artırmaktır. 
Yine aynı şekilde zorlukta da bir 
arada olarak zorlukları paylaştık. 
Başka insanların kalbine dokunmak 
ondan bir parça olduğumuzu 

hissettirmek güzel duygulardır. 
Bizler bilgimizi, maharetimizi, 
mesleğimizi ve maddi kazancımızı 
başkalarıyla paylaşmak zorundayız. 
Bugün burada yapılan işin maddi 
boyutunun hiçbir önemi yok, 
mühim olan güzel duyguları 
çocuklarımızla paylaşabilmektir. 
Burada yaşanan güzel anlara 
vesile olan öğrenci kardeşlerime ve 
emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum.”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür 
Vekili Dr. Çiğdem Cerit ise, 
Rektörümüz ve öğrencilerimizin 
ÇEKOM ziyaretinden büyük 
memnuniyet duyduğunu dile getirdi. 

Ziyaret programı, piyano 
dinletisinin ardından toplu fotoğraf 
çekinilmesiyle sona erdi.
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Öğrencilerimizden 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi

Üniversitemiz Genç Gönüllüler Kulübü 
öğrencileri, darbe girişimi sırasında çekilen 

fotoğraflardan oluşan “15 Temmuz fotoğraf” 
sergisi açtı.

Genç Gönüllüler Kulübü ve Kırklareli Gençlik 
Merkezi’nin işbirliğinde Kayalı Kampüsü, Merkezi 
Kafeterya binası fuaye alanında açılan sergide darbe 
girişimi sırasında çekilen, Anadolu Ajansı(AA) foto 
muhabirlerinin objektiflerinden yansıyan fotoğrafların da 
bulunduğu 35 fotoğraf yer aldı.

“Gençlerin 15 Temmuz gecesi milletimiz 
tarafından yazılan kahramanlığa sahip çıkmaları, 
ülkemizin geleceği için bizlere umut veriyor” 

Serginin açılışına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç, akademik personel ile öğrenciler 
katıldı. Sergideki fotoğrafları tek tek inceleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Aykaç, “Gençlerin 15 Temmuz 
gecesi milletimiz tarafından yazılan kahramanlığa sahip 
çıkmaları, ülkemizin geleceği için bizlere umut veriyor. 
Ben gençlerimizi bu konuda tebrik ediyorum. Vatan, 
bayrak söz konusu olduğunda diğer farklılıklarımızı 
bir kenara itip el ele vermeliyiz. Sevgiye barışa çok 
ihtiyacımız var. Bundan sonra vatanımızın böyle şeylere 
maruz kalmaması için gençlerimizin bu duygularla 
büyümesi lazım. Bu bilinci diri tutmamız lazım”         
diye konuştu.

Türküde Saklı Olan Efsane: Yemen” Konulu Söyleşi 

Üniversitemiz Tarih Bölümü tarafından 
“Türküde Saklı Olan Efsane: Yemen” söyleşi 

gerçekleştirildi. Rektörlük Kültür Merkezi 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye; 
Üniversitemiz Tarih Bölümü öğretim üyeleri ile 
akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Belgesel için birçok şeyin düşünülmesi gerektiğini 
belirten Yönetmen Ünal Üstündağ, bu tip duygularla 
hareket edilerek, insanın kendisini donatmaya 
başladığını söyledi.

Yemen belgeseli ile TRT’den ödül aldıkları için çok 
mutlu olduklarını ifade eden Yönetim Üstündağ; 
"Belgeselimiz konusu gereği tarihe dayandığı için 
bizleri zorladı. Belgesel yapma fikri ilk oluştuğunda 
ben bu işin altından kalkacağımı düşünmemiştim. 
Bir süre sonra ciddi bir senaryo ile gelindi. Bu 
senaryoyu oturup 8 ay yazdım. Ancak kaynaklar çok 
sınırlıydı. Kaynaklara ulaşmakta çok sıkıntı çektiğimizi 
söyleyebilirim. Sonrasında ekonomik kaynak bulmak, 
yapmaktan daha da zor olmaya başladı.  Yemen’e 
gitmeyi düşünüyorduk ama tehlikeli olmasından 
dolayı gidemedik. Orda ki yönetmenlerden görüntü 
almak istedik. Görüntüleri de ekonomik olarak 
karşılayamadık. En sonunda hedefimize ulaştık. 6 
adet görüntü aldık. Bu görüntüleri kullandık. Arşivler 

noktasında sıkıntılar yaşadık. TRT’den görüntü 
alarak araştırma yaptık. Bu şekilde uzun bir süre 
zarfında bilgiye ulaştık. Tam istediğimiz şekilde 
olmasa da ortaya güzel bir şeyler çıktı. Ben eserlerimi 
yarıştırmaktan yana değilim. Ancak yapımcımız 
belgeselimizi göndermiş. Ödül gecesinde de ödülün 
bana verilmesi tamamen şok etkisi yarattı. Teknik 
imkânlarımızı daha iyi olabilirdi. Daha iyi bir kurgu 
yapabilirdik. Bu iş kafamda canlandırdığım işin %60’ı 
%70i olarak ortaya çıktı. Nihayetinde başarılı olduk” 
şeklinde konuştu.

Söyleşi, Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mesut Ayar’ın 
Yönetmen Üstündağ’a teşekkür ederek günün anısına 
plaket takdim edilmesiyle sona erdi.  
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Üniversitemiz Vali Mustafa Yaman Kapalı Spor 
Salonu’nda düzenlenen törene, Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bülent 
Şengörür, Genel Sekreterimiz Ergün Erbay, Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkan V. Ertuğrul Ceylan, Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkan V. İlker Tulga, İdari ve 
Mali İşler Daire Başkan V. Tuğrul Yavuz, Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkan V. Alaattin Yerlikaya, 
üniversite akademik ve idari personeli, turnuvaya 
katılan sporcular ile çok sayıda öğrenci katıldı.

12-16 Aralık 2016 tarihlerinde 5 gün boyunca 
devam eden Üniversitelerarası Basketbol 2. Lig 
grup müsabakalarının açılışı, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa 
Aykaç’ın konuşması ile başladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Aykaç, konuşmasında şunları 
ifade etti: “Kıymetli misafirler, çok sevgili öğrencilerimiz 
ve üniversitelerimizin değerli sporcuları, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Bugün verebileceğimiz en 
büyük mesaj: Sporda da, sanatta da, siyasette de 
biz, biriz. Ülkemize, vatanımıza sahip çıkıyoruz. Asla 
pes etmeyeceğiz. Yapılan terör saldırılarını şiddetle 
kınıyoruz ve hiçbir zaman vatanımızın bir karış 
toprağından vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeyi kanımızın 
son damlasına kadar savunmaya, korumaya azmettik. 
Sporcular olarak bugün bu mesajı tüm Türkiye’ye 
veriyoruz.  

ÜNİVERSİTEMİZDE BASKETBOL ŞÖLENİ

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol 
2. Lig grup müsabakaları Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi  bayan; 
Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, 
Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi 
erkek takımlarının katıldığı müsabakalar öncesinde açılış töreni yapıldı.  

“Bu ülkeyi kanımızın son damlasına kadar 
savunmaya, korumaya azmettik”
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Terör saldırısında hayatını kaybeden bütün polis ve 
masum insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 
Mekanları cennet olsun. Yaralılara da acil şifalar 
diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Biz dimdik 
ayaktayız ve ülkemiz ile el eleyiz, birlikteyiz ve biriz. Tek 
yüreğiz bugün. Söz konusu vatan ise, geleceğimiz ise, 
istikbalimiz ise biz, her zaman biriz.”

“Spor, kardeşliğin ve barışın en güzel lisanıdır” 
diyen Prof. Dr. Mustafa Aykaç, sporun insanların 
bir arada ve kardeşçe yaşamalarının en güzel aracı 
olduğunu kaydetti. Ülkemizin diğer üniversitelerinden 
üniversitemize gelen sporcu öğrencilere de seslenen 
Prof. Dr. Aykaç, “Tabi ki iyi oynayan kazanacaktır. Ama 
temennimiz, kardeşliğin kazanmasıdır. Kazanan bizim 
birliğimiz ve beraberliğimiz olacaktır. Başarı ve sevgi 
kazanacaktır. Spor müsabakalarına katılan bütün öğrenci 
kardeşlerime başarılar diliyorum” diye konuştu.

Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol Turnuvası’nın final 
maçında Trakya Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi 
karşı karşıya geldi.

Maçta Trakya Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı 
birincilik kupasını kaldıran taraf oldu. Üniversitemiz ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın kupa töreni 
oynanan son maçın ardından Merkez Kampüs Vali 
Mustafa Yaman Spor Salonu’nda 16 Aralık 2016 Cuma 
günü yapıldı. 

Turnuvada erkeklerde Trakya Üniversitesi birinciliği 
göğüslerken, ikinci Sakarya Üniversitesi, üçüncü 
ise Kocaeli Üniversitesi oldu. Bayanlarda, Kocaeli 
Üniversitesi birinci olurken, Trakya Üniversitesi ikinci, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi de üçüncülüğü elde etti.

“Spor, kardeşliğin ve barışın en güzel 
lisanıdır”

Müsabakalarda dostluğun ve kardeşliğin ön plana 
çıktığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Aykaç, “Çok 
güzel bir atmosferde üniversitelerimizin öğrencileri ile 
bir arada olduk. Bu karşılamalarda dostluk ve kardeşlik 
ön plana çıktı. Birinci olan Trakya Üniversitesini, 
ikinci olan Sakarya Üniversitesini ve üçüncü olan 
Kocaeli Üniversitesini cani gönülden tebrik ediyorum. 
Karşılaşmalara katılan bütün öğrencilerimizi kutluyor, 
müsabakalara katılan üniversitelerin Rektörleri başta 
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Aykaç, dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti.

“Müsabakalarda Dostluk ve Kardeşlik Ön 
Plana Çıktı”
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Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, 
beraberinde Rektör Yardımcımız Prof. 

Dr. Bülent Şengörür ve Genel Sekreterimiz 
Ergün Erbay ile birlikte Gıda Mühendisliği 
Laboratuvarını ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Aykaç ziyarette, TÜBİTAK 
tarafından desteklenen ve Gıda Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Hatice Şanlıdere Aloğlu’nun 
danışmanlığını yaptığı, Gıda Mühendisliği 4’üncü sınıf 
öğrencileri Yeşim Gökgöz ve Müzeyyen Bayraktar’ın 
da proje araştırmacısı olduğu “Kocayemiş Meyvesi 
İlaveli Dondurma Üretim Yönetiminin Geliştirilmesi ve 
Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Parametreler Açısından 
İrdelenmesi” başlıklı proje çalışması hakkında bilgi aldı. 
Öğrencilerimizin proje kapsamında üretmiş olduğu 
“Kocayemiş Meyveli Dondurma”nın tadımının da 
yapıldığı ziyarette, ürün hakkındaki görüşler dile getirildi.  

Proje Danışmanı hocamızı ve araştırmacı 
öğrencilerimizi göstermiş oldukları çaba ve 
başarılarından dolayı kutlayan Prof. Dr. Mustafa 
Aykaç, “Öğrencilerimizi bilim dünyasına verecekleri 
katkılar için tebrik eder, projelerinin yürütülmesinde 
başarılar dilerim” dedi.  

“Kocayemiş Meyveli Dondurma”

Proje kapsamında değerlendirilen Kocayemişin (dağ 
çileği), olgunlaşmış koyu kırmızı kabuklu meyveleri 
yuvarlak çilek görünümünde olmasına karşın, botanik 
ve pomolojik olarak çilek türü ile aralarında benzerlik 
bulunmamaktadır. Olgunlaşmış yumuşak tekstürlü 
meyveleri tatlıdır. Meyveleri doğadan genellikle orman 
köylüleri tarafından toplanarak, sınırlı miktarlarda 
yöresel pazarlarda tüketicilere sunulmaktadır. 
Kocayemişin antioksidan aktivitesi, mineral ve vitamin 
içeriği, besinsel lif oranı yüksektir. Öğrencilerimizin 
gerçekleştireceği proje meyvenin tanınırlığı artıracak 
ve endüstriyel üretime hizmet edecek bilginin alt 
yapısını oluşturacaktır.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç
Gıda Mühendisliği Laboratuvarını Ziyaret Etti
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Trakya Üniversiteler 
Birliği (TÜB) 10. Üst 

Kurul Toplantısı, birlik 
üyesi dört üniversite 
rektörünün katılımıyla 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) ev 
sahipliğinde yapıldı.

Rektörlük Senato 
Salonu'nda gerçekleşen 
toplantıya Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Aykaç, Namık 
Kemal Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Osman Şimşek, 
Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 
TÜB Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Aşkın Koyuncu, 
Trakya Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mümin 
Şahin, ÇOMÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet 
Erdem ve Prof. Dr. Süha 
Özden katıldı.

Toplantıda 
üniversitelerarası işbirliği 
protokolleri çerçevesinde 
önceki üst ve alt kurul 
toplantılarında alınan 
kararlar, bunlara ilişkin 
gelişmeler ile 2017 
yılında gerçekleştirilmesi 
planlanan etkinlikler 
görüşüldü. Bu kapsamda; 
18 Mart haftasında 
basketbol, hentbol ve 
tenis (kız/erkek) spor 
etkinliklerinin Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
ev sahipliğinde 
düzenlenmesi, 2017 yılı 
içinde Trakya Üniversitesi 
ev sahipliğinde Sağlık 
Bilimleri alanında ‘1. 

Trakya Üniversiteler Birliği 
Uluslararası Sağlık Bilimleri 
Kongresi’nin yapılması 
kararlaştırıldı.

Selanik’te Türk 
Üniversiteleri Fuarı 
Düzenlenecek

T.C. Selanik Konsolosluğu 
ve Dışişleri Bakanlığı’nın 
talebi doğrultusunda 
Trakya Üniversiteler Birliği 
tarafından 2017 yılı Mayıs 
ayında “Selanik’te Türk 
Üniversiteleri Fuarı’nın 
gerçekleştirilmesine, TÜB 
kapsamındaki akademik, 
idari, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerin sağlıklı bir 
şekilde yürütülebilmesi için 
alt çalışma gruplarında 
görev alan akademik 
personelin güncellenmesi 
ve istifa, emeklilik, başka 
üniversiteye geçme, açığa 
alınma, ihraç vs. sebeplerle 
ayrılanların yerlerine 
görevlendirme yapılmasına 
karar verildi.

9 ve 10’uncu Alt 
Kurul Toplantıları, 
Üniversitemiz ev 
sahipliğinde yapılacak

2017 yılında yapılacak 
bilimsel, sosyal ve 
kültürel etkinliklerin tespiti 
için 9. ve 10. Alt Kurul 
Toplantılarının 13.01.2017 
tarihinde Kırklareli 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmesi, TÜB 
bünyesinde “Balkan 
Ülkeleri Kültür Günleri” 
düzenlenmesi için 
çalışmaları yapılması 
kararlaştırıldı.
Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Aykaç’a 
teşekkür plaketi

Toplantı sonunda 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer, Trakya 
Üniversiteler Birliği'nin 
kuruluşu ve gelişimindeki 
katkılarından dolayı 
Üniversitemiz Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Aykaç'a 
teşekkür plaketi takdim etti. 
Ayrıca, TÜB Dönem 
Başkanı Prof. Dr. Yücel 
Acer, kurulun 2 yıl boyunca 
dönem başkanlığını 
görevini yürüten Prof. 
Dr. Osman Şimşek'e, 
ÇOMÜ’de düzenlenen 
Uluslararası Balkan Tarihi 
ve Kültürü Sempozyumuna 
katkılarından dolayı plaket 
takdim etti.

Trakya Üniversiteler Birliği 10’uncu Üst Kurul Toplantısı
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Trakya Kalkınma Ajansı, bölge üniversiteleri, 
teknoparklar ve ticaret ve sanayi odaları 

arasında imzalanan işbirliği protokolü 
kapsamında “Yeni İşim Girişim Programı”      
2016-2017 dönemi seçmeleri 01 Aralık 2016 
tarihinde yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen 
seçmelerde içerisinde Üniversitemiz öğrencilerinin 
de yer aldığı 30 iş fikrine dahil 48 girişimci öğrenci 
belirlendi. Belirlenen öğrenciler; Kişisel Gelişim, 
Sınıf Eğitimi, Saha İşbaşı Eğitimi ve Proje Geliştirme 
Eğitimleri derslerinden oluşan 6 aylık bir eğitim 
programına alınacaklar. Eğitim programı sonunda 
düzenlenecek yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü 
sırada dereceye giren girişimci öğrenciler, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentindeki Silikon 
Vadisi’ne gitmeye hak kazanacak ve buradaki çalışma 
ziyaretlerine ve sosyal programlara ücretsiz olarak 
katılabilecekler. Üniversitemizden eğitim programına 
5 iş fikri ile katılmaya hak kazanan 7 öğrencimiz yan 
tarafta belirtilmiştir:

1. Çağrı EL (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 
Bilgisayar Programcılığı)
2. Mert Çolakoğlu, Eren Yel (Mühendislik Fakültesi, 
Yazılım Mühendisliği Bölümü)
3. Muhammed Cihad Yıldırım (Mühendislik Fakültesi, 
Yazılım Mühendisliği Bölümü)
4. Selda Okur (Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi 
Bölümü)
5. Nihal Nur Demir ve Yeşim Gökgöz (Mühendislik 
Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü)

“Yeni İşim Girişim Programı” 2016-2017 Dönemi Seçmeleri Yapıldı

Üniversitemiz yürütücülüğünde, Trakya Kalkınma 
Ajansı desteği ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Belediyeler, 
Üniversiteler ve Trakya Turizm İşletmecileri Derneği 
ortak paydaşlığında hazırlanan “Trakya Turizm 
Rotası” projesi İstanbul’da düzenlenen basın 
toplantısı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

“Rotamız Trakya” sloganıyla başlayan projenin 
İstanbul’da düzenlenen basın tanıtım toplantısında 
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin 
ve Üniversitemiz Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Proje 
Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Vatansever Toylan, 
proje araştırmacıları Arş. Gör. Hilmi Ar,  Arş. Gör. Meltem 
Yalçın Kayıkçı ve Arş. Gör. Ayşegül Kutluk Bozkurt 
hazır bulundu. Trakya Turizm Platformunu temsilen ise 
Tekirdağ Büyük Şehir Belediye’sinden Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz ve Uzman 
Selma Teker katıldı.

Toplantıda Trakya Turizm Rotası Projesi; ana başlıkları, 
amaç ve hedefleriyle Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. 

Nilüfer Vatansever Toylan tarafından detaylı bir sunumla 
aktarıldı.  Toplantıda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise projeyi hazırlarken 
bilimsel temellerden yola çıktıklarını belirterek, bölgede 
geniş katılımlı bir Trakya Turizm Platformu oluşturduklarını 
ve bir master plan hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında bölgenin barındırdığı tüm turistik 
değerler Doğa, Tarih, İnanç ve Lezzet Rotaları olarak dört 
ana başlıkta bir araya getirildi. Doğa rotasında 33, Tarih 
rotasında 54, İnanç turizminde 28 ve Lezzet Rotasında 
39 olmak üzere toplam 154 turizm noktasından oluşuyor. 
Longoz Ormanı’ndan Kuzey Ege sahillerinde su 
sporlarına,  Selimiye Camii’nden Museviliğin ilk ibadet 
merkezlerinden Büyük Sinagog’a, antik kalıntılardan 
yaşayan el sanatları ve yöreye özgü yerel lezzetlere 
kadar Rotamız Trakya, bölgenin tüm turizm potansiyelini 
ziyaretçiler için kolayca ulaşılabilir hale getiriyor. Trakya 
Turizm Rotası ile yerli ve yabancı turist sayısında 
önemli bir artış beklenirken bölgenin bu potansiyelini 
değerlendirmek isteyen yatırımcılara yönelik de zengin 
bir envanter sunmaktadır.

“Rotamız Trakya” Basın Lansmanı İstanbul'da Gerçekleştirildi
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Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları
Üniversitemizde Düzenlenen Panelde Ele Alındı

Üniversitemiz 
Ekonomik ve Sosyal 

Araştırmalar Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 
tarafından Türkiye’de 
Sosyal Güvenliğin 
Güncel Sorunları konulu 
panel gerçekleştirildi.

Kayalı Yerleşkesi İİBF 
4 No’lu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen 
panele; Rektörümüz 
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, 
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Bülent Şengörür, 
akademik ve idari 
personel ile çok sayıda 
öğrenci katıldı. Uludağ 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yusuf Alper, 

Marmara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Saim Ocak 
ve Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlknur 
Karaaslan ise konuşmacı 
olarak yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını 
yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Aykaç, “Türkiye 
çok dinamik bir ülkedir” 
ifadesine vurgu yaparak 
şunları ifade etti: “Her 
alanda araştırma yapmak, 
bilgiler toplamak için 
araştırmacıya fazlasıyla 
malzeme sunan bir ülkede 
yaşıyoruz. Ülkemizde 
özellikle son yıllarda 
sosyal alanda çok büyük 
araştırmalar ve yenilikler 

yapılmıştır. Bugün burada 
düzenlenen Türkiye’de 
Sosyal Güvenliğin 
Güncel Sorunları Konulu 
panelden her birey mutlaka 
faydalanmalıdır.”

Panelin moderatörlüğünü 
yapan Üniversitemiz 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. İlknur Karaaslan ise, 
“1900’lü yılların sonlarına 
doğru hem dünyada 
hem de ülkemizde sosyal 
güvenlik alanında yeniden 
yapılandırma faaliyetleri 
hız kazanmaya başlamıştır. 
Bugün bu alanda yapılan 
değişikler hakkında 
sizlere bilgiler vermeye 
çalışacağız” dedi.  

Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yusuf Alper “Türkiye’de 
Sosyal Güvenlik 

Reformunun Sonuçları ve 
Yeni Gelişmeler” hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. 

Marmara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Saim Ocak ise, “Sosyal 
Güvenlik Uygulamalarında 
Güncel Gelişmeler” 
konusunda ayrıntılı bilgiler 
paylaştı. 

Panel, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Aykaç’ın 
konuşmacılara teşekkür 
ederek günün anısına 
plaket takdim etmesiyle 
sona erdi.

Kırklareli Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Mustafa Aykaç
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“Yedinci 
Geleneksel

 Trakya Turizm
   Paneli”

Üniversitemiz Turizm 
Fakültesi tarafından 

“7. Geleneksel Trakya 
Turizm Paneli” 
düzenlendi. 

Rektörlük Kültür Merkezi 
Konferans Salonunda 
düzenlenen panele; 
Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, 
Turizm Fakültesi Dekan 
V. Prof. Dr. Ünal Çağlar, 
İl Protokolü, akademik 
ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı.

Üniversitemiz Öğretim 
Görevlisi Seçkin Eser, 
Alan Klavuzu Halil 
İbrahim Aydın, TURSAB 
Trakya Bölgesel Yürütme 
Başkanı Yıldırım Orhan 
Çebi ise panelde 
konuşmacı olarak yer aldı.

“Trakya Turizm Paneli” 
Trakya bölgesinin 
turizm potansiyelinin 
ortaya çıkarılmasında 
önemli bir yere sahip” 

Başkanlığını Turizm 
Fakültesi Eski Dekanı 
Prof. Dr. Kemal Turan'ın 
yaptığı panelin ilk 
konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Aykaç, 

geleneksel hale getirilen 
"Trakya Turizm Panel"inin 
Trakya bölgesinin turizm 
potansiyelinin ortaya 
çıkarılmasında önemli 
bir yere sahip olduğunu 
söyledi.

“Üniversitemiz 
topluma yön veren 
bir kurum olarak her 
zaman üzerine düşeni 
yapacaktır”

Rektörümüz Prof. 
Dr. Aykaç, “Kırklareli 
Üniversitesi 
kuruluşundan bu yana 
Kırklareli ve Trakya 
Bölgesinin tanıtımında 
önemli adımlar atmıştır. 
Hepimizin bildiği gibi 
bu şehrin birçok güzel 
yeri var. Şehrin kültürel 
ve doğal değerlerini 
panellerle, tanıtımlarla 
daha iyiye taşıyabiliriz. 
Üniversitemiz topluma 
yön veren bir kurum 
olarak her zaman üzerine 
düşeni yapacaktır” 
şeklinde konuştu.

“Bacasız sanayi olarak 
değerlendirilen turizm 
ülkelerin gelişimde son 
derece önemlidir”

Üniversitemiz Turizm 
Fakültesi Dekan V. Prof. 
Dr. Ünal Çağlar ise 
“Bacasız sanayi olarak 
değerlendirilen turizm 
ülkelerin gelişimde 
son derece önemlidir. 
Özellikle bizim gibi turizm 
potansiyeli olan ülkeler 
için çok daha önem arz 
etmektedir. Kırsal kalkınma 
ve doğayı koruma 
açısından uygulayamaya 
geçilmiş bir programdır. 
Bugün, bu konuda farklı 
bakış açılarını ele alan 
bir panel yapacağız” 
ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Öğretim 
Görevlisi Seçkin Eser 
de, Trakya bölgesinde 
gezilebilecek yerleri 
tanıtarak, bölgeye 
gelecek turistlere 
kolaylık sağlamaya 
çalıştıklarından bahsetti.  

“Longoz ormanları 
gibi önemli bir turizm 
yerinin daha iyi 
değerlendirilmesiyle 
birlikte turist 
sayısında ciddi artışlar 
yakalanabilir”

Alan Klavuzu Halil 
İbrahim Aydın ise, 
Longoz ormanları 
gibi önemli bir turizm 
yerinin daha iyi 
değerlendirilmesiyle 
birlikte turist sayısında 
ciddi artışlar 
yakalanabileceğine 
değindi. 

TURSAB Trakya Bölgesel 
Yürütme Başkanı 
Yıldırım Orhan Çebi 
ise, turizmi geliştirmek 
adına bu tür panellerin 
düzenlenmesinin 
Trakya bölgesine ve 
öğrencilere önemli 
katkılar sunacağını, aynı 
zamanda panellerin 
devam ettirilmesinin 
önemini dinleyicilerle 
paylaştı. 

7. Geleneksel Trakya 
Turizm Paneli, soru-cevap 
bölümünün ardından 
günün anısına panelist-
lere plaket takdim edilm-
esiyle sona erdi.


