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Üniversitemiz Sürekli Eğitim Mer-
kezi ve Kırklareli İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen Temel İlkyardım ve Afet ve Acil 
Durum eğitimlerine katılan Üniversite-
miz personeli sertifikalarını düzenle-
nen törenle teslim aldı. Törende ayrıca 
Temel İlkyardım eğitimini başarıyla ta-
mamlayan personele ilkyardımcı kim-
lik kartları da teslim edildi. Tören, 30 
Kasım 2015 Pazartesi günü Üniver-
sitemiz Rektörlük Kültür Merkezi Alt 
Konferans Salonunda gerçekleşti.

Törenin açılış konuşmasını Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Aykaç yaptı. Rektörü-
müz Prof. Dr. Ay-

kaç, bu tür hizmet 
içi eğitimlerin ku-
rumlar açısından 
önemine değindi-

ği konuşmasında 
ilk yardım ve afet ve 

acil durum konularının yaşanması is-
tenmeyen durumlarla ilgili olduğunu; 

ancak bu tür durumlarla karşı karşıya 
kalındığında hazırlıklı olmak mecburi-
yetinde olunduğunu hatırlattı. Aykaç, 
konuşmasını hizmet içi eğitimlerin 
devam edeceğini ifade ederek son-
landırdı.

Açılış konuşmasının ardından ser-
tifika dağıtımına geçildi. Kırklareli Üni-
versitesi öğretim elemanları ve idari 
personeline yönelik gerçekleştirilen 
ve hizmet içi eğitim niteliği taşıyan 
eğitimlere ilişkin sertifikalar sahipleri-

ne Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ay-
kaç, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bü-
lent Şengörür, Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Göksel Demir, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Rengin Ak, Turizm 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Nilüfer Vatansever Toylan, Mimarlık 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Ali Mülayim ile Yüksekokul ve Mes-
lek Yüksekokulu Müdürleri tarafından 
takdim edildi. 

Üniversitemiz Personeli, Sertifikalarını Aldı 

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu tarafından “Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler Destek Prog-

ramı” (EDES) kapsamında hazırlanan ve Kırklareli Valiliği 
aracılığı ile müracaat edilen “Kelebekler Hep Uçsun Diye” 
projesi, desteklenmeye değer bulunmuştur.  

Engelliler Destek Programı; Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından 2011 yılından bu yana her yıl devam eden ve 
yerel dinamikleri harekete geçirerek engellilik konusunda 
farkındalık yaratmayı, engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi re-
habilitasyonuna ve engelliliğin önlenmesine katkıda bu-
lunmayı amaçlayan bir proje destek programıdır.

Yürütücülüğünü Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Serpil Aközcan’ın yapacağı proje kapsamında engellile-
rin evde bakım hizmetleri ile sağlık hizmetlerine erişimleri 
kolaylaştırılacak, biyo-psiko-sosyal rehabilitasyonu sağla-
nacak ve genel sağlık düzeyleri yükseltilerek yürütülecek 
sosyal etkinliklerle toplum duyarlılığı arttırarak toplumla 
bütünleşmeleri sağlanacaktır. “Kelebekler Hep Uçsun 
Diye” projesi 95.606 TL bütçe desteği ile yürütülecektir.

Sağlık Yüksekokulu’nun Proje Başarısı
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tesi Tarih Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Mesut AYAR ise; 
Ahmet Cevdet Paşa’nın 
Tanzimat Devrini hem 

yaşamış hem de yazmış 
olmanın yanı sıra 19. yüzyılın 

iyi bir hukukçusu, devlet adamı ve 
tarihçisi olmasıyla dönemin önemli 
bir figürü olduğunu ifade etti.

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’yi Yazdı

İstanbul Medipol Üni-
versitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Aydın da Ahmet 
Cevdet Paşa’nın Tanzi-
mat Devri hukuk harike-
tine damga vurduğunu belirterek; 
“Özellikle tarihçiliği ve hukukçuluğu 
ile öne çıkmaktadır. Ahmet Cevdet 
Paşa devlet adamı, tarihçi, hukukçu, 
mütefekkir ve şair sıfatlarını bir arada 
hak edecek derecede bir şahsiyettir. 
Resmi görevlerinin yanı sıra yirmiye 
yakın geniş çaplı eser ortaya koy-
muştur. Ahmet Cevdet Paşa hukuk 
alanında Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye 
adlı kanunlar manzumesinin önemli 
bir bölümünü yazmış, daha sonra 
bu eser Cumhuriyet dönemine ka-
dar adli, idari toplumsal alanda yü-
rürlükte kalmıştır” dedi. 

Tarihe Bakışı Bizlere Işık Tutuyor

Ahmet Cevdet Pa-
şa’nın bir asır öncesinin 
kilometre taşı niteliğinde 
olduğunun altını çizen 
İstanbul Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Gedikli, şunla-
rı kaydetti; “Bir devlet adamı olarak 
Ahmet Cevdet Paşa medeniyetini ve 
varlık iddiasını, tarihi boyunca kadim 
olana dayandıran bir cihan devleti-
nin her bir unsurunun birer birer işle-
yemez olduğu bir dönemin adamıdır. 
Onun siyasi 
düşüncelerini 
dönemin di-
ğer münevver-
lerinin ya da 
siyaset adam-
larının fikirleri 
ile mukayese 
edenler; Ah-
met Cevdet 

“Vefatının 120. Yıldönümünde 
Ahmed Cevdet Paşa Paneli” Düzenlendi

Paşa’daki, İslam ve Kanun-u Kadim 
vurgusunu; yüzyıllar boyu farklı kül-
türlere sahip bir cihan devletini ayak-
ta tutan Osmanlı tavır ve üslûbunu 
fark ederler. Tarihe bakışı bizlere ışık 
tutmaktadır.”

Osmanlı’nın Resmi Tarihçisi

Panelin son konuşmacı-
sı İstanbul Medipol Üni-
versitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İpşirli de; Ah-
met Cevdet Paşa’nın 
Osmanlı tarih yazım gele-
neğinin son halkalarından biri oldu-
ğunu belirterek, şunları aktardı: “Ah-
met Cevdet Paşa, padişah fermanı 
ile 18 Şubat 1855 tarihinde devletin 
resmi tarihçisi olmuştur. Kendi döne-
minden önceki bir zaman dilimi olan 
evreyi kaleme aldığı “Tarih-i Cevdet” 
Ahmet Cevdet Paşa’nın tarihe dair 
yazdığı eserlerin başında gelmekte-
dir. 12 ciltten oluşan bu eser 30 yılda 
ortaya çıkmıştır. Eserde 1774-1826 
arası dönem kaleme alınmıştır. 

Tarih-i Cevdet’te, III. Selim’in tah-
tan indirilişi ve Vaka-i Hayriye önemli 
ağırlığı olan konulardır. 1839 ve 1872 
arası dönemi kapsayan Tezâkir, o yıl-
lara ait hatıra ve belgeleri içermek-
te ve eserin tamamı 40 tezkereden 
oluşmaktadır. Diğer bir eseri ise Sul-
tan II. Abdülhamit’in şifahi emrine 
uyarak, Abdülaziz’in hali ile II. Abdül-
hamit’in cülüsünü hazırlayan amille-
rin başlangıcını açıklar mahiyettedir. 
1839-1876 dönemleri arasındaki 
olayları tasvir eden 5 cüzdanlık Mâ-
ruzât’tır.” 

Panel, Rektörümüz Prof. Dr. Ay-
kaç ve Pınarhisar Kaymakamı De-
miryürek’in katılımcılara hediye tak-
dim etmesiyle sona erdi.

Üniversitemiz Pınarhisar Mes-
lek Yüksekokulu tarafından 

“Vefatının 120. Yıldönümünde Ah-
med Cevdet Paşa” başlıklı panel 
gerçekleştirildi.

Rektörlük Kültür Merkezinde dü-
zenlenen paneli Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Pınarhi-
sar Kaymakamı Cemal Demiryürek, 
Kırklareli İl Protokolü ile akademik ve 
idari personelin yanı sıra çok sayıda 
öğrenci dinledi.  

Panele; Üniversitemiz Fen Ede-
biyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Mesut Ayar, İstan-
bul Medipol Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, 
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Fethi Gedikli ve İstanbul 
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet İpşirli konuşmacı 
olarak katıldı. 

Kırklareli İçin Önem Taşıyor

Panelin açılış konuş-
masını yapan Rektörü-
müz Prof. Dr. Mustafa 
Aykaç, Ahmet Cevdet 

Paşa’yı anlamanın ve an-
latmanın önemine değindi. Ahmet 
Cevdet Paşa’nın ilimizle olan bağ-
lantısından dolayı ayrıca önem taşı-
dığı söyleyen Prof. Dr. Aykaç, şunları 
ifade etti: “Ahmet Cevdet Paşa’yı 
farklı yönleriyle ele almak, onun zen-
gin bilgisinden istifade etmek gerek-
mektedir. Yaşadığı dönemin çalkan-
tılarını, mücadelelerini, bir anlamda 
şahsında ifade eden bir ilim adamı-
dır. Onun gözünden tarihe bakmak 
bugünü ve yarını daha iyi anlamamı-
zı sağlayacaktır.”

Panelin moderatörlüğünü yapan 
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakül-



“ETA SQL Programları” Eğitim Semineri 
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Turizm 
Fakültesi’nden

“6. Geleneksel 
Trakya Turizm 

Paneli”

Üniversitemiz Turizm Fakültesi 
Dekanlığı tarafından gelenek-

sel olarak düzenlenen “Trakya Turizm 
Panel”i serisinin altıncısı gerçekleşti-
rildi.Rektörlük Kültür Merkezi Konfe-
rans Salonunda düzenlenen paneli; 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Aykaç, Kırklareli Vali Yardımcısı 
Tahir Demir, Kırklareli İl Protokolü, 
akademik ve idari personelimiz ile 
öğrenciler dinledi.

Başkanlığını Üniversitemiz Turizm 
Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ke-
mal Turan’ın yaptığı panele; Trakya 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Güney Çetin Gürkan, TÜRSAB Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Trakya Tur Eski 
Genel Müdürü Beste Emre Güngör, 
Trakya Kalkınma Ajansı Proje İzleme 
Değerlendirme Birimi Uzmanı Necmi 
Gündüz ve Trakyagezi.com İnternet 
Sitesinin Sahibi Dinçer Alabaşoğlu 
konuşmacı olarak katıldı.  

“Trakya Turizminin Gelişmesi İçin 
Büyük Çaba Harcıyoruz”

Panelin açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Rektörümüz Prof. Dr. Musta-
fa Aykaç, geleneksel hale getirilen 
“Trakya Turizm Panel”inin Trakya böl-
gesinin turizm potansiyelinin ortaya 
çıkarılmasında önemli bir yere sahip 

olduğunu söyledi. Turizmin gelişmesi 
için öncelikle bölgenin özelliklerinin 
iyi bilinmesi gerektiğini söyleyen Rek-
törümüz Prof. Dr. Aykaç, “Kırklareli 
Üniversitesi olarak turizmin gelişmesi 
ve Trakya bölgesinin tanıtılması için 
büyük çaba harcıyoruz. Çeşitli proje-
ler hazırlıyoruz. Bu projelerin hayata 
geçmesini ümit ediyoruz. Elbette ki 
ortaya konulan bu emeğin karşılığını 
alacağız” ifadelerini kullandı.

“Turizm, Ülke Ekonomisine Büyük 
Katkı Sunuyor”

Panel Başkanı Prof. Dr. Kemal Tu-
ran, turizmin ülke ekonomisine önem-
li katkı sağlayan ve hızla büyümeye 
devam eden bir sektör olduğunu be-
lirtti. Turizmin dünya ekonomisinde 
petrokimya ve otomotiv sektöründen 
sonra en çok gelir getiren sektör ha-
line geldiğini de ifade eden Prof. Dr. 
Turan, dünya turizminde yılda 1.3 
trilyon dolar para harcandığını ve Ül-
kemizin de bunda önemli paya sahip 
olduğunu vurguladı.

Panelin ilk konuşmacısı Trakya 
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otel-
cilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Güney Çetin Gürkan; Trakya’nın özel-
liklerinden faydalanılarak, ağaçlar 

arasında teknolojiden bağımsız otel-
ler inşa edilebileceğini dile getirdi. 
Panelin ikinci konuşmacısı TÜRSAB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Tur 
Genel Müdürü Beste Emre Güngör 
ise; Turizmi geliştirmek adına bu tür 
panellerin düzenlenmesinin Trakya 
bölgesine ve öğrencilere önemli kat-
kılar sunacağını, aynı zamanda pa-
nellerin devam ettirilmesi gerektiğini 
aktardı. 

“Longoz Ormanları Önemli Bir Tu-
rizm Yeridir”

Üçüncü konuşmacı Trakya Kalkın-
ma Ajansı Proje İzleme Değerlendir-
me Birimi Uzmanı Necmi Gündüz de; 
Longoz ormanları gibi önemli bir tu-
rizm yerinin daha iyi değerlendirilme-
siyle birlikte turist sayısında ciddi ar-
tışlar yakalanabileceğine değinerek, 
sosyal medyanın bu alanda etkili bir 
şekilde kullanılabileceğini ifade etti.  
Son konuşmacı Trakyagezi.com inter-
net sitesinin sahibi Dinçer Alabaşoğlu 
da; kendi sitelerinden Trakya bölge-
sinde gezilebilecek yerleri tanıtarak, 
bölgeye gelecek turistlere kolaylık 
sağlamaya çalıştıklarından bahsetti.  

Soru-cevap bölümüyle devam 
eden programın sonunda katkıda 
bulunanlara teşekkür belgesi verildi. 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
tarafından “ETA SQL Programları” konulu eğitim 

semineri gerçekleştirildi.Rektörlük Kültür Merkezinde 
düzenlenen seminere; Muhabese Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Berna Dömbekci, Öğretim Görevlisi Yasin Mer-
can, Müdür Yard. Öğretim Görevlisi Sertaç Dalgalıdere 
ve öğrenciler katıldı.

ETA Bilgisayar Ltd. Şirketinden gelen Uzman Ali Ke-
mal Çebi ve Uzman Yunus Ağbulut slayt eşliğinde su-
num yaptı. Sunumda Uzman Çebi ve Uzman Ağbulut; 
ETA SQL programlarının işleyişinde entegrasyon örnek-
leri ve programların raporlanmasına değinerek, iş haya-
tında ETA’nın yeri ve önemi hakkında bilgiler verdi.     

Seminer soru-cevap kısmından ardından Üniversite-
miz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dömbekci ve Üniversi-
temiz Öğretim Görevlisi Sertaç Dalgalıdere’nin katılımcı-
lara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.
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Üniversitemizde “Türkiye Emek Piyasasında Gün-
cel Gelişmeler: Sorunlar ve Politikalar” başlıklı 

panel gerçekleştirildi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürlüğü (KESAM) tarafından İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesinde Konferans Salonunda dü-
zenlenen panele; Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, 
akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Sayım Yorgun’un başkanlığını yürüttüğü panelin 
açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Aykaç, 
“Türkiye Emek Piyasasında Güncel Gelişmeler: Sorun-
lar ve Politikalar” konulu panelin güncel bir konu olma-
sından dolayı ayrıca önem taşıdığını belirterek, üniver-
site olarak bu tür önemli panelleri düzenlemeye devam 
edeceklerini söyledi.

Marmara Üniversitesi (MÜ) İktisat Fakültesi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Zeki Parlak, yabancı kaçak işçiliğin son gün-
lerde Türkiye’deki en önemli sorunlardan biri olduğunu 
dile getirdi.

Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren göç veren ülke 
olmaktan çıkıp, göç alan ülke haline geldiğini belirten 
Prof. Dr. Parlak, “Türkiye, Avrupa Birliği’ne yakın ve sınır 
olmasından dolayı kaçak ve sığınmacılar için çok bü-
yük bir teşvik oluşturmaktadır. Kaçak ve sığınmacılar 
Türkiye’yi transit ülke olarak kullanma eğilimindedir. Ka-
çak ve sığınmacıların Türkiye’yi tercih etmeleri dinsel ve 
tarihsel yakınlıktan kaynaklanmaktadır. Orta Asya’dan 
gelenlerle bir tarihsel yakınlık ve kan bağımız var. Ge-
lenlerin birçoğu Müslümandır. Afrika’dan özellikle Nijer-
ya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nden Müslümanlar, 
kaçak yollarla Türkiye’ye geliyorlar ve Türkiye’de bir 
müddet kaldıktan sonra da Avrupa’ya ulaşmaya çalı-
şıyorlar.” dedi. Türkiye’ye 1997-2013 yılları arasında 
337 milyon 925 bin 652 kişinin giriş yaptığını ifade eden 

Prof. Dr. Parlak, ülkeden çıkış yapan kişi sayısının ise 
333 milyon 43 bin 799 olduğunu kaydetti.

Türkiye’de kalan yaklaşık 5 milyon kaçak ve sığınma-
cının, kayıt dışı olarak çalıştırıldığına dikkati çeken Prof. 
Dr. Parlak, şunları aktardı: “İstanbul Muhasebeciler ve 
Mali Müşavirler Odası’nın 2011’de yaptığı çalışmada 
tahminlere göre, Türkiye’ye legal ve illegal yollardan 
girmiş 350 bin civarında yabancı kaçak işçi bulunmak-
tadır. Bunların 150 bin kadarının Türkiye’yi transit ola-
rak kullanıp, bir süre kaldıktan sonra ülkeden yasa dışı 
yollarla çıkmış oldukları tahmin ediliyor. Yabancı kaçak 
işçilik son günlerde Türkiye’deki en önemli sorunlardan 
bir tanesini oluşturmaktadır. Bunun temel sebebi, Türki-
ye’nin 2000’li yıllardan itibaren göç veren ülke olmaktan 
çıkıp, göç alan ülke haline gelmesidir.”

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Koç 
ise; asgari ücretin çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak 
kadar olması gerektiğini belirterek, iş kanununda asgari 
ücretin her iki yılda bir belirlendiğini, işveren ve çalışan 
arasında bağlayıcı olması gerektiğini ifade etti.

Panel; Üniversitemiz Sosyal Bilimler MYO Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. İskender Gümüş’ün katılımcılara teşekkür 
belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

“Türkiye Emek Piyasasında Güncel Gelişmeler: 
Sorunlar ve Politikalar”  
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Erasmus Bilgilendirme Toplantısı

Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ta-
rafından “Erasmus Bilgilendirme Toplantısı” ger-

çekleştirildi. Kayalı Kampüsü II. Derslik I No’lu Salonda 
düzenlenen bilgilendirme toplantısına Rektör Yardımcı-
mız Prof. Dr. Bülent Şengörür, Erasmus Kurum Koordina-
törü Yrd. Doç. Dr. Mahmut Akkor, akademik personel ve 
öğrenciler katıldı.

Erasmus Bilgilendirme Toplantısı’nın açılış 
konuşmasını yapan Prof. Dr. Bülent Şengö-
rür, Erasmus programıyla ilgili bilgiler verdi. 
Gidilen yerlerin eğitim seviyesine dikkat edil-

mesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Şengö-
rür, Erasmus programının öğrencilerin bilgi ve vizyonları-
na  önemli katkılar sağlayacağını bunun yanı sıra kariyer 
noktasında da bir adım önde olacaklarını ifade etti.

Erasmus Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Mahmut Akkor ise programdaki; perso-
nel ders verme ve eğitim alma hareketlilik-
lerine ilişkin bilgiler verdi. Akademisyen ve 

öğrencilere daha iyi hizmet vermeye çalıştık-

larını belirten Yrd. Doç. Dr. Akkor, Erasmus programının 
üniversite öğrencilerinin yurtdışına çıkması için en kolay 
yol olduğunu söyledi.

Öğrenci hareketliliklerinden sorumlu Uz-
man Rüveyda Öztürk Başol da, Erasmus 
programı başvuru koşulları, başvuru tarihleri 
ve öğrenim-staj hareketliliği konularında bilgi-
lendirmede bulundu.

Başol; “Erasmus öğrenci hareketliliği ikiye ayrılır. Bun-
lar staj ve öğrenimdir. Yılda 2 kez yurt dışına öğrenci gön-
deriyoruz. Konaklama genellikle üniversiteler tarafından 
yapılmaktadır. Öğrenciler yurt ve apart otel gibi kendi 
buldukları yerlerde de kalabilirler. 1. sınıf öğrencileri ise 
1. dönem sonunda Erasmus programına katılabilirler” 
ifadelerini kullandı.

Toplantıya Mütercim-Tercümanlık bölü-
münde görev yapmakta olan hocalarımız; 
Kyle Zurcher ile Sarah Hubbard da eşlik ede-
rek öğrencilerimizle keyifli konuşmalar yaptılar.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü tarafından “Muhteşem Çağın Mütevazi Ço-

cukları: Selçuklular” başlıklı konferans gerçekleştirildi. 
Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen konferansı; 
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğ-
retim elemanlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci dinle-
di. Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Erkan Göksu ise konferansa konuşmacı olarak 
katıldı. 

Selçuklu devrinin muhteşem bir dönem olduğunu 
belirten Doç. Dr. Erhan Göksu, bu devirle ilgili çok az 
çalışma yapıldığını söyledi. Bugünkü hadiseleri çöz-
mek için Selçuklular döneminin iyi okunması gerektiğini 
ifade eden Doç. Dr. Göksu; “Hamdullah MÜSTEVFÎ-İ 
KAZVÎNÎ’NİN, Tarih-i Güzîde isimli eseri önemli kay-
naklardan birini oluşturmaktadır. Bu eseri Selçuklu yı-
kıldıktan sonra kaleme almıştır. Selçuklu dönemine ait 
eserlerin birçoğunu Arapça ve Farsça olarak bulmak 
mümkündür. Kültür ve medeniyet olarak büyük bir ufuk 

açan Selçuklular, Osmanlı Devletine ışık tutmuştur. Sel-
çuklu döneminde yapılan medrese eğitimleri işlevlerini 
tam anlamıyla yerine getirmeye başlamıştır.” şeklinde 
konuştu.

Konferans, Tarih Bölümü eski Başkanı Prof. Dr. Ali 
Öngül’ün 9 Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Erhan Göksu’ya hediye takdim etmesi-
nin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Muhteşem Çağın Mütevazi Çocukları: Selçuklular
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“Dijital Akademisyen” 
Konulu Konferans Düzenlendi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Necmi Gürsakal, Üni-
versitemizde “Dijital Akademisyen” 
konulu konferans verdi.  

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 
Merkezi (KESAM) tarafından Rektör-
lük Kültür Merkezinde düzenlenen 
konferansı; Rektörümüz Prof. Dr. Mus-
tafa Aykaç ile akademik ve idari per-
sonelin yanı sıra çok sayıda öğrenci 
dinledi. Konferansına akademik araş-
tırmalarda çalışmalar yapmanın artık 
daha kolay hale geldiğini belirterek 
başlayan Prof. Dr. Necmi Gürsakal, 
Google Alerts gibi bazı programların 
akademisyenlere kolaylık sağladığını 
söyledi.  

“Google Alerts”

Google Alerts’in kişinin sekrete-
ri gibi çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. 
Gürsakal; “Ücretsiz olan ‘Google 
Alerts’ dünyanın neresinde olursanız 
olun size bilgi sunmaya devam edi-
yor. Sizin anahtar sözcüklerinizle ne 
yayınlanmışsa size mail gönderiyor. 
Belki de birçok akademisyen bundan 
habersizdir. Ancak akademik çalışma-
lar için kullanmaya başlandığında çok 

büyük kolaylık sağlayacaktır” dedi.

“Artık Oyun Sahası Değişti”

Akademik camianın yeniçağa ayak 
uydurması gerektiğini ve İngilizce ile 
bilgisayara hakim olmanın önemini 
işaret eden Prof. Dr. Gürsakal; artık 
çim sahada değil, dijital sahada ça-
lışmaların yapılması gerektiğini ifade 
etti.

“Yüksek Kaliteli Ürün Üretmek İçin 
Verimlilik Şarttır”

Gürsakal; “Dijital bir sahada ça-
lışma yaparken, sahanın kurallarına 
uyarak, onun nimetlerinden fayda-
lanmamız gerekiyor. Mesela akade-
misyenlerin sosyal ağda kendilerini 
göstermesi çok büyük fayda sağla-
maktadır. Burada bulunduğunuzda 
daha fazla kişi sizi görebiliyor. Fe-
edback daha kolay sağlanabiliyor. 
Twitter’a yazılan 140 karakterin yanı 
sıra link özelliğiyle kaynağa ulaşarak, 
neler yazılmış bunlara ulaşabiliyoruz. 
Bir akademisyenin en önemli işi ara-
mak olduğuna göre,  “evernote” gibi 
programları kullanmamız işlerin daha 
hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Önce-
lik meselesi çok önemlidir. Maalesef 

biz, her şeyin bir anda olması istiyo-
ruz; ancak bu mümkün değil. Sıraya 
koyduğumuzda iş daha çabuk ve pra-
tik hale gelecektir. Yüksek kaliteli ürün 
üretmek için verimlilik şarttır” şeklinde 
konuştu.   

Dijital Akademisyen Ne Yapar?

Dijital Akademisyenin birçok kolay-
lık sağladığının altını çizen Gürsakal; 
Dijital Akademisyenin literatürü ince-
leme,  veri ile kodları bulma, başkaları 
ile iletişime geçme, yayınları araştırma 
ve değerlendirme gibi işleri rahatlıkla 
yapmamızı sağladığını anlattı.

Etkinliğin sonunda Rektörümüz 
Prof. Dr. Aykaç, konferansı için Prof. 
Dr. Necmi Gürsakal’a teşekkür ede-
rek, hediye takdim etti.

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

versitesi, Şarkiyat bölümüne görevlendirilen Üniversitemiz 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Üsküp Yunus Emre 
Enstitüsü ve Köprü Derneği’nin düzenlediği programda 
“Yahya Kemâl Beyatlı ve Üsküp” başlıklı konferans verdi.

Üsküplü büyük Türk şairi Yahya Kemal Beyatlı’nın do-
ğum gününde, 2 Aralık 2015 tarihinde Üsküp Çifte Ha-
mam’da düzenlenen programa; T.C. Üsküp Büyükelçisi 

İkinci Katibi Yusuf Ziya Kenar, TİKA Üsküp Koordinatörü 
Teoman Tiryaki, Çayır Belediye Başkan Vekili Süleyman 
Baki, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Sam-
sakçı, MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, üniversite ho-
caları, şairler, işadamları, öğrenciler ve davetliler katıldı. 

Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Karakuş, konferansta 
Yahya Kemal’in çocukluğu, ailesi, Üsküp’teki anıları, eği-
timi ve İstanbul’a gidişine kadarki süreçle ilgili çok önemli 
araştırmalarını katılımcılarla paylaştı.  

İlk şiirinin “Ahmed Âgâh” adıyla Üsküp’ten yayınlan-
ması, inkılapçı Ragıp efendiyi burada tanıması, İshakiye 
mahallesinde yenilikçi edebiyat arayışının temellerinin atıl-
ması, rindane tavrı tekkelere devam ederek alması, dini ve 
milli şahsiyetinin oluşmasında büyük emeği geçen annesi 
Nakiye Hanım’ın burada gömülmesi, mektebi edepte ‘Sa-
bah’ ve ‘İkram’ gazetelerini okuması gibi sebeplerden do-
layı Üsküp’ün Yahya Kemal’in sanatında büyük bir yerinin 
olduğunu belirten Karakuş, “150’ye yakın camide okunan 
5 vakit ezanı, Fatih devrinin ruhani bir mezarlığının yer al-
ması, Rumeli’de Türklüğün tekasüf ettiği şehir olması gibi 
nedenlerden ötürü Üsküp, Yahya Kemal Beyatlı’nın fikir ve 
sanat dünyasının özüdür” diye konuştu.

“Yahya Kemâl Beyatlı ve Üsküp” Konferansı



“Dünden Bugüne Göç” Konulu Seminer Gerçekleştirildi
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Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu ve Lüleburgaz Beledi-
yesi işbirliğinde “Dünden Bugüne Göç” konulu Semi-

ner düzenlendi. 

Lüleburgaz MYO. Ek Hizmet Binası Konferans Salonun-
da 17 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen seminere; Lülebur-
gaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Lüleburgaz MYO Mü-
dür Vekili Yrd. Doç. Dr. Bora Aslan, Lüleburgaz Belediyesi 
İnsan Kaynakları Müdürü Dilek Çetin Çivi, belediye yetkilile-
ri, öğretim elemanları ve yüksekokul öğrencileri katıldı.

Seminerin konuşmacısı Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rengin Ak, etkin-
likte “Trakya’da Göç ve Göç Olgusu”nu çeşitli yönleri ile ele 
alarak göçün; Trakya, Kırklareli ve Lüleburgaz’a etkileri hak-
kında yapılan araştırma sonuçlarını dinleyicilerle paylaştı.

Seminerin sonunda Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rengin Ak’a, Bele-
diye Başkanı Emin Halebak tarafından plaket ve Lülebur-
gaz MYO Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Bora Aslan tarafından 
teşekkür belgesi takdim edildi.  

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş 
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Türkiyat 

Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Türk Kültür 
Coğrafyası Olarak Balkanlar” başlıklı konferans ger-
çekleştirildi.

Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen konferan-
sa Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Baş-
kanı Doç. Dr. Bülent Bayram, akademik ve idari perso-
nel ile öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Günşen, verdiği konferansta 
Türkiye coğrafyasının, dünyanın en stratejik coğrafyası 
olduğunu söyledi.

Türk milleti ve tarihi için Balkanlar’ın önemine deği-
nen Prof. Dr. Günşen, “Balkanlar Türk milleti, Türk tarihi, 
Türk kültürü ve medeniyetleri, özellikle de Türkoloji için 
Anadolu ve Orta Asya kadar önemli bir coğrafyadır. Bu 
kesinlikle unutulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Milletin Kaderini, Üzerinde Yaşadığı Coğrafya Belir-
ler”

Toplumların sağlam adımlar atabilmeleri için tarihle-
rini iyi bilmeleri ve öğrenmeleri gerektiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Günşen, Türkiye’nin de tarihini iyi bilerek adım-
lar attığını kaydetti.

Türkiye’nin çok zengin bir tarihinin olduğunu dile ge-
tiren Prof. Dr. Günşen şunları kaydetti; “Eğer bugünü-
müzü ve yarınımızı iyi planlamak ve sağlam adımlarla 
yolumuza devam etmek istiyorsak, mutlaka tarihimizi 
öğrenmek zorundayız. 

Rusya’nın yanı sıra tüm dünyanın gözü Türkiye’de. 
Bu coğrafya, önemli bir coğrafya. Türkiye, dünyanın 
merkezinde yer alıyor. Anadolu coğrafyasına hâkim 
olan bir devlet; siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri 
büyümesini gerçekleştirdiğinde, bir cihan siyaseti gü-
debilir, dünya siyasetinde söz sahibi hatta dünya lideri 
olabilir.” 

Konferans; Prof. Dr. Günşen’e plaket takdim edilme-
siyle sona erdi.

“Türk Kültür Coğrafyası Olarak Balkanlar” Konferansı
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Üniversitemiz, İŞKUR ve KOS-
GEB işbirliğiyle yürütülen 

öğrencilere yönelik “Uygulamalı Gi-
rişimcilik Eğitimi” kursu açılış prog-
ramı, Kayalı Kampüsü İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi.

Programa; Üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, İŞKUR 
İl Müdürü Hasan Aksoy, KOSGEB İl 
Müdürü Mahmut Özkaya, akademik 
personel ve kursiyerler katıldı.

“Nereye Gittiğini Bilene Bütün 
Dünya Yol Verir”

“Nereye gittiğini bilene 
bütün dünya yol verir” 
diyerek söze başlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç, verilen 

emeğin bir gün mutlaka 
karşılığının alınacağını söyledi. Üni-
versite olarak ildeki bütün kuruluş-
larla her zaman iyi ilişkiler kurma 
taraftarı olduklarını belirten Prof. Dr. 
Aykaç; “KOSGEB, İŞKUR gibi kuru-
luşlarla bu güne kadar önemli işlere 
imza attık. Bunlardan biride ‘Uygu-
lamalı Girişimcilik Eğitimi’ kursudur. 
Bizler emek verdik. Bunun karşılığını 
da alıyoruz. Neticede ise çok mutlu 
oluyoruz. Bundan sonra da birlikte 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu, Açıldı 

önemli işler yapacağımıza inanıyo-
rum” diye konuştu. 

“2015 Yılında 285 Girişimcilik Bel-
gesi Verdik”

İŞKUR olarak işsiz in-
sanlara iş bulmanın yanı 
sıra gayretli kişilere iş 
kurması için de destek 

sağladıklarını vurgulayan 
İŞKUR İl Müdürü Hasan Aksoy ise,  
“2015 yılında Üniversitemiz ve KOS-
GEB ile birlikte yürüttüğümüz çalış-
malarla 132’si erkek ve 153’ü bayan 
olmak üzere 285 arkadaşımıza ‘Gi-
rişimcilik Belgesi’ verdik. Bunların 
çoğu da kendi işyerini açtı. Bu, bizle-
ri mutlu ediyor. İŞKUR olarak öğren-
cilerimize gerekli bilgileri veriyoruz. 
Bu belgeyi alan her kursiyere destek 
sağlıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Ay-

kaç’a, KOSGEB İl Müdürü Mahmut 
Özkaya’ya ve Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Bahtiyar Dursun’a emeklerinden 
dolayı çok teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.

“Girişimcilik Kursu, Devam Ede-
cek”

KOSGEB İl Müdürü 
Mahmut Özkaya ise, 
ekonominin ve istihda-
mın temelinin oluşma-

sında “Uygulamalı Giri-
şimcilik Eğitimi”nin önemli bir yere 
sahip olduğunu dile getirerek, bu tür 
çalışmalarının devamının gelmesi 
için gereken özeni göstereceklerini 
ifade etti. “Uygulamalı Girişimcilik” 
kursu açılışı programı toplu fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.

Türkiye Ekonomi Kurumu’nun (TEK) düzenle-
diği 2015 yılı “Araştırma Ödülü Yarışması”n-

da, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Caner De-
mir’in, “Küresel Fikri Mülkiyet Hakları Politikalarının 
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Farklılaşan 
Etkilerinin Analizi: Kuzey-Güney-Doğu Modeli” 
başlıklı tezi, “2015 Doktora Tez Teşvik Ödülü”ne 
değer bulundu.

Arş. Gör. Dr. Demir, ödülünü tez danışmanı Ege 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Aykut Lenger ile birlikte aldı.

Doktora Tez Teşvik Ödülü

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği 
ile hayata geçirilen “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 

Programı” kapsamında Üniversitemiz akademik ve idari perso-
neline “Bağımlılıkla Mücadele” eğitimi verildi.

Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleşen eğitimde, Sağlık 
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Hülya Arıkan 
ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü 
Öğretim Görevlisi Ali Karakoç tarafından yapılan sunumlarda 
sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddelerin za-
rarları ve bunlardan kurtulma yöntemleri anlatıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
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Üniversitemiz, İŞKUR ve KOSGEB işbirliğiyle yürü-
tülen öğrencilere yönelik “Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi” kursu kapanış programı gerçekleştirildi.

Kayalı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Konferans Salonunda düzenlenen programa; Üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, İŞKUR İl Müdürü 
Hasan Aksoy, KOSGEB İl Müdürlüğü Uzman Yard. Tuba 
Yaşar, akademik personel ve kursiyerler katıldı.

“Özen yoksa ödül de yoktur” diyen Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Aykaç; yapılan işe ne kadar özen gösteri-
lirse elde edilecek sonucun da o kadar başarılı olaca-
ğını söyledi. Aykaç, şunları ifade etti: “KOSGEB, İŞKUR 
gibi kuruluşlarla bu güne kadar önemli işlere imza attık. 
Bunlardan biri de ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ kur-
sudur. Bizler emek verdik. Bunun karşılığını da alıyoruz. 
Kişi özenle, dikkatle işine sarılıyorsa bunun sonucunu 
da mutlaka alacaktır. İki noktaya dikkat etmek gerek-
mektedir. Bunlar; kalıcı olan geçici menfaatler mi yoksa 
kazançlar mı? Menfaatler kaybolup gider ancak uzun 
vadeli olan kazançlar bütün insanlığın faydasınadır. Neyi 
ortaya koyduk? Sonucunda neyi elde ettik? Bu prensiple 
hareket ederek, başarıyı yakalamamız gerekir.” 

İŞKUR İl Müdürü Hasan Aksoy ise, “Uygulamalı Gi-
rişimcilik Eğitimi” kursunu başarılı bir şekilde tamamla-
maktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, şöyle 
konuştu: “Genç İş Başı Eğitim Programı’yla birçok işsiz, 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu, Sona Erdi
iş bulma imkânı bulmuştur. Bu çalışma hem iş isteyene 
hem de işverene büyük avantaj sağlamaktadır. Bizim ku-
rumumuza başvuran kişilere günde 4-5 saatlik bir çalış-
ma ile ayda 1000 lira kazanma imkânı sunuyoruz. Ancak 
en önemli şartımız, gittiğiniz işyerinin en az iki sigortalı 
çalışanının olmasıdır. İşyerine herhangi bir maliyet olma-
dan İŞKUR, maliyeti karşılamaktadır. Bu program 2015’te 
6 ay sürdü. Önümüzdeki yıllarda bu süre artabilir.” 

KOSGEB İl Müdürlüğü Uzman Yard. Tuba Yaşar da 
eğitimini tamamlayan kursiyerlere hayırlı olsun dileklerini 
ileterek, bu tür çalışmaların devamının gelmesi için gere-
ken özeni göstereceklerini dile getirdi.

“Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak”

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü tarafından “Mehmet Akif Er-

soy’u Anlamak” başlıklı panel gerçekleştirildi. Rektörlük 
Kültür Merkezinde düzenlenen paneli; akademik perso-
nelimiz ve öğrencilerimiz dinledi. 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Secaattin Tu-
ral’ın başkanlığını yaptığı panelde; yine Üniversitemiz 
öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Taştan ve Yrd. 
Doç. Dr. Ali Kurt panelist olarak yer aldı. Panel başka-
nı Doç. Dr. Secaatin Tural açılış konuşmasında Milli Şair 
Mehmet Akif Ersoy’u anlamanın ve anlatmanın önemli 
olduğunu söyleyerek hayatı hakkında bilgiler verdi. 

İstiklal Marşı şiiri hakkında konuşmadan önce şiirin 
yazarı Mehmet Akif’ten bahsetmek gerektiğini belirten 
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Taştan ise; Akif’in, Türk Edebiyat 
tarihinin yetiştirip tarihe armağan ettiği en büyük şairler-
den biri olduğunu ifade etti. Türk tarihine damga vuran 
Mehmet Akif Ersoy’un sanatına da değinen Yrd. Doç. Dr. 
Taştan şunları kaydetti: “Akif kullandığı dil, tarih, kültür ve 
inanç yönüyle son derece nitelikli bir şairdir. Bu bakım-
dan Akif’e yazdıkları ile yaşadığı dönemin duayeni de-
mek daha doğru olur diye düşünüyorum. Büyük bir ilim, 
fikir, sanat ve siyaset adamıdır. Bu yönleri ile gençlerimi-
zin örnek alacağı, kendilerine yol haritası yapabileceği 
ender insanlardan birisidir.”

Milli mücadeleyi bilmeden İstiklal Marşının 
anlaşılmasının pek mümkün olmayacağını 
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ali Kurt da; “Toplum 
olarak tarihi iyi bilmeliyiz, milli tarihimizle şu-
urlu hale gelmeliyiz. Çanakkale Savaşında; 
İstiklal Harbinde sakalı bile çıkmamış gence-
cik evlatlarımızın üç aylık savaş eğitiminin ar-
dından vatanın bağımsızlığı uğruna cepheye 
gitmelerini, 16-17 yaşlarındaki gencecik yav-
ruların ölümü göze aldıran vatan sevgilerini, 
şehit düştükleri için bir yıl mezun veremeyen 
liseleri, nesillerimize iyi anlatmalıyız” dedi.
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Türkiye-Rusya İlişkileri ve Enerji Güvenliği

Üniversitemiz Kamu Diploma-
sisi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (KADAM) tarafından  “Tür-
kiye-Rusya İlişkileri ve Enerji Güven-
liği” paneli yapıldı. Rektörlük Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilen pane-
le; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç, akademik personel 
ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuş-
masını yapan Doç. 
Dr. Neziha Musaoğlu; 
Rusya ile ilişkilerin sa-

dece uçak düşürme ile 
i lg i - li olmadığını ifade ederek, 
ajanslarda bu konuda yüksek doz-
da haberler verildiğini söyledi.

İki ülke arasında savaş olmasa 
da sonradan gelişen olayların eko-
nomik sorunlar ortaya çıkarabilece-
ğini vurgulayan Doç. Dr. Musaoğlu; 
“Uçağın düşürülmesi iki ülke arasın-
daki anlaşmaları nasıl etkileyeceği  
hususunda büyük önem arzetmek-
tedir. Tablonun bütününü görmeden 
sadece uçak konusu ile ilgili değer-
lendirme yapmak doğru değildir. O 
kadar iç içe ilişkiler varken bunun 
koparılması her iki ülkeye de zarar 

verecektir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya 
sorunu ortaya çıkması-
nın doğalgaz ithalatını 
da gündeme getirdi-
ğini belirten Yrd. Doç. 
Dr. Muharrem Ekşi ise; “Rusya’nın 
gelirlerinin %50’sinden fazlası akar-
yakıt gelirlerine dayanmaktadır. Bu 
yüzden doğalgaz sorunu Türkiye’yi 
etkileyeceği gibi Rusya’nın da eko-
nomisini büyük ölçüde etkileyecek-
tir. Bu duruma bakılacak olursak 
geçmişte Gürcistan ile de çatışma 
olmuş ve petrol fiyatları artmıştır. 
Rusya’ya doğalgaz temininde tabi 
ki de bağımlıyız. Türkiye, enerji çe-
şitliliğini arttırarak bu bağımlılıktan 
kurtulabilir” şeklinde konuştu.

Rusya Doğalgazı Kapatır mı?

Rusya .doğa lgaz ı 
kapatır mı? sorusu-
na dikkat çeken Arş. 
Gör. Nuri Gökhan Top-
rak ise, şunları kaydetti: 
“Herkes bir savaş çıkar mı diye söz 
ederken bir sorun daha ortaya çıktı. 
Türkiye’de her geçen yıl doğalgaz 

kullanımı yaygınlaşmaktadır. İlk yıl-
larda sadece elektrik üretiminde 
kullanılan doğalgaz şimdi birçok 
alanda ihtiyacımızı karşılamaktadır. 
Doğalgaz, artık dünyada petrol ve 
kömürden daha fazla kullanılmakta-
dır. Türkiye’nin ise doğalgaz ithalatı-
nın yarısından fazlası Rusya’ya aittir. 
Rusya’nın şu an doğalgazı kesmesi 
söz konusu değildir; ama böyle bir 
durum ortaya çıkarsa Türkiye’nin 6 
ay daha kullanabileceği doğalgazı 
bulunmaktadır.”

Arş. Gör. Adnan 
Seyaz ise; Rusya’nın 
dünya doğalgaz üreti-
minde ikinci sırada yer 

aldığını ve dünya doğal-
gaz rezervlerinin 1/10’una sahip 
olduğunu belirtti. Arş. Gör. Seyaz; 
“Türkiye gibi birçok ülke doğalgaz 
ithal etmektedir. Kaynakların çeşit-
lendirilmesi, doğalgazın azalma-
sından dolayı ortaya çıkmıştır. Kaya 
gazı, doğalgaz gibi üst tabakada 
değil daha alt tabakadan çıkarıl-
maktadır. Kaya gazının çıkarılması 
hem zararlıdır hem de ekonominin 
zarar görmesine yol açar.” dedi.
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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişleri Bölümü Eko-
nomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından 

“Kariyer Söyleşi” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kon-
ferans Salonunda düzenlenen etkinliğe; Sosyal Bilimler 
MYO. Müdürü Yrd. Doç. Dr. İskender Gümüş, akademik 
ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türk Metal Sen-
dikası Genel Sekreteri Taliphan Kıymaz; “Sendikaların 
hangi stratejileri seçeceği ve sendikacılığın ne şekilde uy-
gulanacağı, ülkelerin kurumsal özelliklerine bağlıdır” dedi.

Genel Sekreter Kıymaz; “Ülkelerin benimsedikleri refah 
rejimleri, sosyal koruma sistemleri ve ekonomik özellik-
ler; sendikal yapının güçlenmesinde göz önüne alınma-
sı gereken en önemli etkenlerdir. Sendikal yapının gele-
ceği, sendikaların içerisinde yer aldığı yapısal koşulların 
özelliklerine uygun makro düzeyde bir baskı grubu olarak 
ekonomik ve toplumsal yaşamda belirleyicilik taşımala-
rına bağlı olarak değişecektir. Sendikacılığın geleceği, 
mikro düzeyde örgütlenme stratejileri ile makro düzeyde 
ekonomik ve sosyal kararların alınma süreçlerine katılım-
da yenilikçi stratejilerin geliştirilmesine bağlıdır. Günümüz 
sendikal hareketinin geleceği de, sendikaların geleneksel 
faaliyet alanı olan ücret ve çalışma süreleri gibi çalışma 
koşullarının korunması ve düzenlenmesi kadar, işgücünün 
eğitimi, aktif işgücü piyasaları ve uyuşmazlık yönetimi gibi 
örgütlü/örgütsüz tüm işgücü gruplarını ilgilendiren konula-

Kariyer Söyleşisi 

rı da kapsayıcı şekilde bir sendikal anlayışı geliştirebilme-
sine bağlıdır.” ifadelerini kullandı.

Kariyer planlamada sosyal medya kullanımının önemli 
bir yere sahip olduğunu belirten Türk Metal Sendikası Ku-
rumsal İletişim Sorumlusu Mustafa Kemal Şen ise, birçok 
insanın sosyal medyayı iş bulmak için kullanıldığını ifade 
etti.

Günümüzde iş bulmak için rekabet ortamının daha zor 
hale geldiğini aktaran İletişim Sorumlusu Şen, 
şunları kaydetti; “Sosyal medya kullanımı-
na dikkat edilmelidir. İş başvurusunda bu-
lunduğunuz şirket, kişinin kullandığı sosyal 
medyayı incelemektedir. Sosyal medyadayı 
kullanırken yayınlanan mesajlara, fotoğraflara, 
videolara dikkat edilmeli, siyasi konulara ve toplumsal 
tepkilere sebep olabilecek paylaşımlardan kaçınılmalıdır. 
İş aramak ve kariyer planlarınız için Linkedinden faydala-
nabilirsiniz. Linkedin, kullanıcıların profesyonel anlamda iş 
ve kariyer ortamında paylaşımlarının bulunduğu bir sosyal 
sitedir. Linkedin, iş ve kariyer fırsatları dışında Bilgi Tek-
nolojisi’ne de büyük katkı sağlamaktadır. Birçok kurum, 
kuruluş, şirket ve firma Linkedin’e üye olduğu için iletişime 
geçmeniz daha kolay olacaktır.”

Konferans, SBMYO. Müdürü Yrd. Doç. Dr. İskender 
Gümüş ve İİBF. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Tiyek’in katılımcıla-
ra plaket takdim etmesiyle sona erdi.


