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niversitemiz ve Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde Kayalı Kampüsümüzde düzenlenen fidan dikim töreninde; 300
adet 2 yaşında sedir, 30 adet boylu
çınar ve 30 adet de boylu sedir fidanı toprakla buluştu.
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle düzenlenen törene; Kırklareli Valisi
Esengül Civelek, Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkan
Vekili Mehmet Gider, Cumhuriyet
Başsavcısı İlyas Yavuz, Rektörümüz
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, İstanbul
Orman İşletme Bölge Müdürü Zekeriya Mere, İl Jandarma Komutanı
J. Albay Selahattin Acara, İl Emniyet
Müdürü Mehmet Emin Akay, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Bülent Şengörür, Genel Sekreterimiz Ergün Erbay,
Orman İşletme Müdürü Nüfer Yavuz,
kamu kurumlarının müdürleri, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri,
Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Temennimiz
Kampüsümüzün, Yeşillikler İçerisinde, Ormanlar İçerisinde Bir Yer Haline Gelmesidir
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz
Prof. Dr. Mustafa Aykaç; Ünversitemizin bir çok yönden geleceğe
doğru güçlü bir üniversite olarak
yönelmesi ve ilerlemesi noktasında
yürüttükleri çalışmalardan bir tanesinin de dikilen fidanlarla birlikte yeşil
alanların arttırılması olduğunu ifade
etti. Prof. Dr. Mustafa Aykaç şöyle
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konuştu: “Kışın bahara döndüğü
güzel bir gündeyiz. Üniversitemizi
Kayalı Yerleşkesinde faaliyete geçirmekle ilgili çalışmalara başladığımızda ilk olarak düşündüğümüz şey,
kampüs alanının gelecekte yeşillik
ve ormanlar içerisinde bir yer haline
gelmesiydi. Bu anlayışla ilk günden
beri fiziki yapılanmayla birlikte fidan
dikmeye ve yeşil alanlar oluşturmaya büyük önem verdik. Bundan sonra da aynı önemi göstermeye devam
edeceğiz.

Genç Öğrenci Kardeşlerimizle Birlikte Geleceği Hedefliyoruz
Biz, insanlar üç gün içerisinde
yaşıyoruz, ‘dün’, ‘bugün’ ve ‘gelecek’. Kırklareli Üniversitesi olarak
biz, ‘bugün’ü gelecek için yaşıyoruz.
Genç öğrenci kardeşlerimizle birlikte
geleceği hedefliyoruz. Bugün’e çok
önem veriyoruz; çünkü geleceğe
nesiller hazırlıyoruz. Büyük ve güçlü
Türkiye’nin mimarları bu genç öğrenci kardeşlerimiz arasından çıkacaktır ve onlar güzel Ülkemizi en iyi
şekilde temsil ederek kalkındıracaklardır. Ben, kampüsümüzün ağaçlandırılmasında başta Orman ve Su
İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu olmak üzere Sayın Valimiz
Esengül Civelek’e, Sayın Milletvekilimiz Selahattin Minsolmaz’a, Orman
İşletme Bölge Müdürümüz Sayın Zekeriya Mere’ye ve emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gelecek Nesillere YaşanabiTemennimiz
kampüsümüzün, lir Bir Dünya ve Yaşanabilir Bir
yeşillikler içerisinde, ormanlar içeri- Çevre Bırakmak, Sorumluluğusinde bir yer haline gelmesidir. Öğ- muzdur
rencilerimiz gelecekte, tabiatla içi
içe bulunan bu güzel ortamda her
yönüyle kaliteli bir eğitimi almaya
devam edecekler ve kendilerini geleceğe hazırlayacaklar.”
Öğrencilere çok önem verdiklerini de belirten Prof. Dr. Aykaç; “Öğrencilerimizi seviyoruz. Onlarla her
an el ele, omuz omuza, gönül günüle bulunuyoruz. Üniversite olarak
öğretim üyesi meslektaşlarımızın her
biri öğrencilerimizi gerçekten bağrına basmakta ve onlarla yakından
ilgilenmektedir.

Kırklareli Valisi Esengül Civelek
de; “Gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya ve yaşanabilir bir çevre bırakmak, sorumluluğumuzdur. Ormanlar
Dünya yaşamının en değerli doğal
kaynaklarıdır. Son yıllarda ormanlarımızın ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan önemi toplum tarafından
çok iyi bir şekilde anlaşılmaktadır.
Toplumda bu konuda bilinç oluşmuştur. Beklentiler ve taleplerde de
artış gözlenmektedir. Orman ve Su
İşleri Bakanlığımız Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma seferberliğini, ağaçlandırma hamlesini
gerçekleştirmekte, orman alanlarının
iyileştirilmesi, genişletilmesi ve geliştirilmesi ile gelir getirici ağaçlandırma faaliyetlerini yürütmekte, ülkemiz
orman alanları korunup arttırılmaktadır ” şeklinde konuştu.

lanma dengesi’ne dikkat çekti. Minsolmaz konuşmasına şöyle devam
etti: “Doğayı korumak zorundayız.
Fakat sadece ‘koruma’ esasına göre
‘kullanma’yı dışlayan bir anlayış sürdürülebilir olmuyor. Sadece ‘kullanma’ esasına göre kurulmuş olan bir
anlayış da doğayı yok ediyor. Dolayısıyla dünyada evrensel mühendislik
esaslarına göre ‘koruma ve kullanma dengesi’nin tesis edildiği bir yaklaşımla hem Ülkemizi geliştirebiliriz,
hem kaynaklarımızı etkin olarak kullanabiliriz, hem de ‘koruma’yı sağlayabiliriz. Ben, bugün burada yapılan
çalışmayı ‘koruma’ bakımından çok
anlamlı buluyorum. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.”

150 Bin Fidan ile Yemyeşil
Bir Kampüs Alanı Meydana Getirilecek
İstanbul Orman İşletme Bölge
Müdürü Zekeriya Mere ise Üniversitemiz Kampüsü içerisinde son 5
yılda 30 bin fidanın toprakla buluşturulduğuna dikkat çekerek Sayın
Rektörümüzün hedeflediği toplamda 150 bin fidan ile yemyeşil bir
kampüs alanının meydana getirileceğini ifade etti.

“Kırklareli, %40 civarında ormanlarla kaplı ve orman zengini bir ilimiz.
Orman teşkilatı olarak Kırklareli’nde
dört ayrı birim olarak görev yapıyoruz. Bu birimlerimiz, 50 yıldır hizmet
veren köklü birimlerimizdir. Son 6 yılda Kırklareli ilimizde 12 milyon 404
bin fidanı toprakla buluşturduk. Yılda 2 milyon fidanı Kırklareli ilimize
dikmekteyiz. Ormancılık açısından
Kırklareli’nin bir başka fonksiyonu
daha var. İlimizde yıllık 4 milyon fidan üretimi yapıyoruz. Bu fidanları
hem Kırklareli’nde hem de komşu illerde, Marmara Bölgesinde ve hatta
İç Anadolu Bölgesinde kullanmaktayız. İlimizin böyle de bir aktivitesi
var” dedi.

Orman teşkilatı olarak Kırklareli’nde yürütülen çalışmalara da deGerçekleşen açılış konuşmalarığinen Zekeriya Mere, 253 bin hektar nın ardından, Vali Civelek ve berabe2023 Yılına Kadar 7 Mil- ormanıyla Kırklareli’nin bir orman rindekiler fidan dikim alanında sedir
yar Fidan Ülkemiz Sathında şehri olduğunu vurguladı. Mere; ve çınar fidanları dikti.
Dikilecek
“2002 yılından günümüze kadar
geçen 14 yıllık sürede 3,5 milyar fidan dikmemin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, da “Benim önemsediğim
konulardan bir tanesi de 2002’den
bu yana dikilen 3.5 milyar fidanın yanında bu yıl hedefi konulan ve 2023
yılını hedefleyen dünyadaki her insan için 1 fidanın Ülkemizde dikilmesi kampanyasıdır. Kampanya ile birlikte 2023 yılına kadar 7 milyar fidan
Ülkemiz sathında dikilecek” dedi.

Doğayı Korumak Zorundayız
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın
2012 yılından beri sürdürmekte olduğu suyun, toprağın ve ormanlık
alanların korunup geliştirilmesine
yönelik Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) hakkında ayrıntılı bilgiler de
veren Minsolmaz, ‘koruma ve kul-

3

“Kırklar Huzurlu Yaşam
Protokolü” (HUYAP) İmzalandı

K

ırklareli’nde, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve
suçtan mağdur olan kişilerin topluma
yeniden entegrasyonunun sağlanması için “Kırklar Huzurlu Yaşam Protokolü”, il genelindeki tüm kamu kurum
ve kuruluşları ile tüm belediyelerin katılımlarıyla imzalandı.
Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen, ‘Kırklar Huzurlu Yaşam Protokolü’ imza törenine;
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas
Yavuz, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürlüğü Baş Kontrolleri Fuat Şen, Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Kırklareli Belediye Başkan Vekili Ayşen Kösegil
Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürü
Mustafa Güday başta olmak üzere
kamu kurumlarının il müdürleri, ilçe ve
belde belediye başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından organize edilen ve
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas
Yavuz’un koordinatörlüğünde yapılan,
45 kamu kurum ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, denetimli serbestlik
tedbiri altında bulunan 143 gönüllünün, onur ve gururuna dokunmadan
içten bir el uzatılması, toplum tarafından kabul gördüklerinin hissettirilmesi
ve ‘rol model’ etkisiyle kişilerde davranış değişikliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Kırklar Huzurlu Yaşam
Protokolü” imzalandı.
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“Ne Zulüm, Ne Merhamet, Yalnızca Adalet”
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, 45 kurumla birlikte hareket
ettiklerini ve projeyi şekillendirdiklerini
söyleyerek şunları dile getirdi: “Pakistanlı ünlü bir yazarın güzel bir sözü
var, ‘Ne zulüm, ne merhamet, yalnızca adalet’ diyor. Esas olan adalet, bunun farkındayız. Bizim mesleğimizde
yalnızca adalet gerekiyor. Bir insanı
kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmaktır. Ne yazık ki, muhatap olduğumuz,
üzerinde durduğumuz, çalıştığımız insanlarımız ceza infaz kurumlarına girmiş, orada belirli bir süre kalmış daha
sonra tahliye olmuş veya bir şekilde
suçun mağduru olmuş, suçtan zarar
görmüş insanlardır. Bu insanlarla baş
etmek, mücadele etmek sanıldığı kadar kolay olmuyor.
Projede iki ana hedef grubu var.
Birincisi suçun mağduru, suçtan zarar görmüş insanlarımız, ikincisi de
bir şekilde ceza infaz kurumlarına
düşmüş, cezaevinde kaldıktan sonra
tahliye olmuş ve denetimli serbestliğe
tabii tutulmuş yükümlü tabir ettiğimiz
hükümlü arkadaşlarımız olacak. Eksiğimiz olabilir, bu noktada kesinlikle
sizlerden eleştiri ve fikir bekliyoruz.”

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Baş Kontrolleri
Fuat Şen ise, ceza infazda yaşamın
çok zor olduğunu söyledi. Baş Kontrolleri Şen; “Cezaevindeki insanların
topluma kazandırılması en büyük gayemiz. Bir hükümlünün talebini yerine
getirmek zorlukları yenmek için birlikte
hareket edeceğiz. Kırklareli’nde böyle
bir projede yer almaktan son derece
mutluluk duyuyorum” dedi.

“Gayemiz İnsanları Suç İşlemekten Vazgeçirmektir”
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç ise, günümüz toplumunun şiddet
toplumu olarak görülmeye başlandığını belirterek, şöyle konuştu: “Günümüzde suç işlemek daha yaygın hale
geldi. Bu proje ile gayemiz insanları
suç işlemekten vazgeçirmektir. Dolayısıyla bizler; sorumluluğu üstlenen
insanlar olarak, toplumumuzun bu
haline seyirci kalmayacağız. El birliği
ile ülkemiz ve toplum için gereken faydayı sağlayacağız” şeklinde konuştu.
“Kırklar Huzurlu Yaşam Protokolü”
imza töreni protokol metninin imzalanmasının ardından sona erdi.

“Çocuklar Topluma Projesi”

ocuklar Topluma Projesi kapÇ
samında projeden yararlanan çocuklarla proje gönüllüsü öğrencilerimiz bir araya geldi.

Sağlık Yüksekokulunda gerçekleştirilen etkinliğe; Rektörümüz Prof.
Dr. Mustafa Aykaç, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serpil Aközcan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Malkoç Çetin, Akademik
ve idari personel, proje gönüllüsü
öğrenciler ve çocuklar katıldı.
Proje kapsamında emeği geçenlerle bir araya gelmekten büyük
mutluluk duyduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç;
Üniversite olarak toplumun her kesimiyle bir araya gelen, onlarla iyi iliş-

kiler içinde olmaya özen gösteren,
Aynı zamanda bizim kahramabüyük bir aile olma yolunda sağlam nımız, başımızın tacı olan genç öğadımlarla ilerlediklerini söyledi.
renci kardeşlerimin hepsini yürekten
kutluyorum. Onlar gerçekten yürekEğitimci Olarak İyiliği Yay- lerinde çok büyük bir sevgi ve iyilik
manın Peşindeyiz
tohumu taşıyorlar ve onu topluma
Öğrencilerle ve çocuklarla bir yaymak istiyorlar. İnşallah, gelecekarada olmanın yanı sıra onlarla ha- te genç öğrenci kardeşlerimin yapyatı paylaşmanın da önemli olduğu- tığı bu sevgi çemberi, onları toplunu vurgulayan Prof. Dr. Aykaç: “Biz- mumuzun iyi yerlerine getirecektir.
ler, eğitimci olarak iyiliği yaymanın Öğrenci kardeşlerimin topluma örpeşindeyiz. İyilikler her zaman top- nek kişiler olarak, bundan sonra da
lumumuzda yüksek sesle duyurul- bu yolda yürüyüp toplumumuza, Ülmalı ve seslendirilmelidir. İyilikler ya- kemize ve tüm insanlığa ışık saçmaparak, kardeşliğimizi pekiştirmemiz sını diliyorum” ifadelerini kullandı.
gerekir. Bu ve benzeri projelere göEtkinlik, Rektörümüz Prof. Dr. Aynülden destek veren üniversitemizin kaç’ın çocuklara hediyeler vermeçok kıymetli öğretim üyelerine ve yö- siyle sona erdi.
neticilerine çok teşekkür ediyorum.
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“İslam İktisadı” Konulu Konferans Düzenlendi

M

armara
Üniversitesi
Ortadoğu ve İslam
Araştırmaları
Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Ahmet
Tabakoğlu, Üniversitemizde
verdiği “İslam İktisadı” konulu
bir konferans verdi.

yapılan çalışmaları anlatan
Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu;
İslam İktisadının Kur’an ve
Sünnet, iktisat, fıkıh, tarih
ve tasavvuf bilinmeden icra
edilemeyeceğini ifade etti.

Müslümanlar
Üniversitemiz Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Ekonomiye Hakim Olmak Zorundadırlar
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 1 Nisan
Özellikle II. Meşrutiyetten sonra İslam İktisadı
2016 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 No’lu
alanında
çok sayıda kitap ve makalelerin yayınlandığını
Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe; Rektörümüz
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, akademik ve idari personel ile belirten Prof. Dr. Tabakoğlu; “Bunun temel noktası şudur,
Müslümanlar, ekonomiye hakim olmak zorundadırlar.
çok sayıda öğrenci katıldı.
Özellikle 19’uncu yüzyıl boyunca ticaret ve ekonomiden
Ömrünü Bilime ve Öğrencilerine Adayan uzak kaldılar. Azınlıklar ticari faaliyetleri ele geçirdiler. Bu
Müstesna Bir Bilim Adamı
yüzden ekonomiye Müslümanlar hakim olmalıdır. İttihat
ve Terakki’nin temel politikası Müslümanları ekonomiye
hakim kılmaktır. Bu hususta dergiler çıkarmaktaydılar.
Bunlardan bir tanesi de ‘İslam Mecmuası’dır. İttihat ve
Terakki’nin iktidara gelmesiyle birlikte Müslümanları
ekonomiye hakim kılma, bir devlet politikası haline
getirilmiştir. Bu politikaya ‘Milli İktisat Politikası’ diyoruz.
Fakat ortaya çıkan netice pek iç açıcı olmamıştır. Çünkü
Müslümanların ekonomide etkin olmaları istenirken,
Türklerin ve Müslümanların yapmış oldukları yolsuzluklara
da göz yumulması söz konusu olmuştur. Devlet desteğiyle
ortaya çıkan İslam İktisadı değil, harp zenginleri olduğu
görülmüştür. Çok iyi niyetlerle başlayan bir olay tamamen
tersine dönmüştür” şeklinde konuştu.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç; “Prof. Dr. Ahmet
Tabakoğlu hocamızı Üniversitemizde ağırlamaktan büyük
memnuniyet duyuyorum. Hocamız, ömrünü bilime ve
öğrencilerine adayan müstesna bilim adamlarındandır”
diye konuştu.

İslam İktisadı, Batıda Meydana Gelen
Gelişmelere Bir Tepki Olarak Ortaya Çıkmıştır

İslam İktisadı, batıda meydana gelen gelişmelere
bir tepki olarak ortaya çıkmıştır ve günümüzde çeşitli
gelişmelerle büyümüştür. Bu gelişmelerin başlangıcı
İkinci Dünya Savaşı’dır. Savaştan sonra birçok İslam
ülkesi bağımsızlığını kazandı. Yeni bir devlet kuracağız.
Bu devletin iktisadı ne olacak sorusu İslam İktisadının
Konferansında Türkiye’de ve dünyada İslam İktisadının ortaya çıkmasındaki sebeplerden biridir. Tarihte, Türkiye
tarihsel gelişimini, ortaya çıkış sebeplerini ve bu alanda dışında sömürge olmayan İslam ülkesi yoktur. Bütün
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İslam ülkeleri sömürgeydi. Kurtuluş Savası yapmış ve Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Araştırmaları Enstitüsü
bunu başarıya ulaştırmış tek İslam ülkesi Türkiye’dir.” Müdürü Prof. Dr. Tabakoğlu’na teşekkür ederek günün
Konferans, Rektörümüz Prof. Dr. Aykaç’ın, Marmara anısına plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Rektörümüz, Kan Bağışında Bulundu
niversitemiz Teknik Bilimler Meslek YüksekoÜ
kulu ile Türk Kızılay’ı Kırklareli Merkez şubeleri işbirliğinde gerçekleştirilen “Üniversiteler Kan
Bağışlıyor” adlı kan bağışı kampanyası, Üniversitemizde düzenlendi.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen kampanyaya destek olmak için Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç da kan bağışında bulundu. 14-18 Mart 2016 tarihlerinde devam
eden kan bağışı kampanyasında 350 ünite kanın
toplanması hedeflendi. 7 sağlık personelinin görev
yaptığı kampanyaya akademik ve idari personel ile
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Kan bağışı kampanyası hakkında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Aykaç, kimsenin hastalanmaması, kazaya uğramaması ve acil kana ihtiyaç duymaması temennisinde bulundu. Herkesin yaşarken
diğer insanlara karşı görevleri bulunduğunu belirten Aykaç, şunları dile getirdi:
“Biz, diğer insanlarla beraber yaşıyoruz. Yalnız
başımıza yaşamımızı sürdüremeyiz. Dolayısıyla
mutlaka diğer insanları yaşatmaya önem vermeliyiz. İyi bir insan olarak hayatımızı devam ettirmek
için başkasını yaşatmalıyız. Kan bağışı kampanyaları diğer insanları düşünmemizi bize hatırlatıyor.
Bizler başkalarına yardımda bulunmalıyız. Bizde
var olanları başkalarıyla paylaşma duygularımız daima kuvvetli olmalıdır. Kan bağışı da bunun güzel
bir göstergesidir” dedi.
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Girişimci Adayları, Sertifikalarını Törenle Aldı

K

ırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğinde Babaeski’nin Büyükmandıra
beldesinde düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Babaeski Kaymakamı
Kursu”nu başarıyla tamamlayan girişimci adayları, ser- Tarkan Keskin, Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç
Balyemez, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Hatifikalarına kavuştu.
san Aksoy, KOSGEB Kırklareli İl Müdürü Mahmut ÖzGirişimci sayısını arttırmak ve girişimci kültürünü yay- kaya, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahtiyar
gınlaştırmak amacıyla daha önce Kırklareli merkez baş- Dursun ve girişimci adayları katıldı.
ta olmak üzere ilçelerde de düzenlenen “Uygulamalı
Törende konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa AyGirişimcilik Eğitimi Kursu”, bu defa Babaeski’nin Büyükkaç,
ülke ve toplum olarak kalkınmada girişimciliğin
mandıra beldesinde düzenlendi. Üniversitemiz Öğretim
öneminden
bahsetti. Kırklareli Üniversitesi’nin yürüttüğü
Üyeleri Doç. Dr. Rengin Ak ve Doç. Dr. Bahtiyar Dursun
çalışmalarda
toplum sorunlarının çözümüne katkıda butarafından verilen 70 saatlik kurs sonunda 50 kursiyer,
lunma
noktasında
öncü olmaya çalıştığına dikkat çeken
belge almaya hak kazandı.
Prof. Dr. Aykaç, girişimcilik eğitimi alan Büyükmandıralı
Büyükmandıra Kültür Merkezinde 9 Mart 2016 tari- girişimci adaylarına kuracakları işlerle ilgili tavsiyelerde
hinde gerçekleştirilen sertifika törenine; Üniversitemiz bulundu.
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Aykaç, girişimciliğin eğitimle geliştirildiği zaman daha
da faydalı olduğunu ifade ederek, kursiyerleri tebrik etti.
Büyükmandıra beldesinde “Uygulamalı Girişimcilik Kursu” açılması konusunda insiyatif kullanan Sayın Valimiz
Esengül Civelek’e ve emeği geçenlere de teşekkür etti.
Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin
ise; güçlü bir devlet olmanın en önemli
şartlarından bir tanesinin de güçlü bir
ekonomiye sahip olmak olduğunu
söyledi. Güçlü ekonomiye giden yolun da başarılı girişimcilerden geçtiğini belirten Keskin, girişimcilikte yeteneğin yanı sıra eğitimin de önemli olduğunu
ifade ederek “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu’nun
düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükmandıra Belediye Başkanı
Sertaç Balyemez de “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”nin Büyükmandıra’da düzenlenmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, girişimci
adaylarının ülkemiz için faydalı projeler üretmeleri temennisinde bulundu.
Büyükmandıra Tarımsal ve Sulama
kooperatifi Başkanı Vedat Alparslan
da Büyükmandıra beldesinde “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Açlış konuşmalarından sonra kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Hasan Aksoy da 2016 yılının ilk
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu”nun Büyükmandıra beldesinde
açıldığını söyledi. Sağlanan desteklerden ötürü Ülkemizde girişimcilik
kurslarına gösterilen ilginin arttığını belirten Aksoy, Kırklareli merkezde 2016 yılında açılacak girişimcilik kursları, İŞKUR tarafından engelli vatandaşlara sunulan destekler ile işsiz vatandaşlara
verilen hizmetler hakkında bilgiler paylaştı.
Girişimciliğin öneminin her geçen
gün arttığını söyleyen KOSGEB Müdürü Mahmut Özkaya ise, KOSGEB’in en önemli görevlerinden
birisinin ülkemizdeki girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimciliği destekleyerek geliştirmek olduğunu
belirtti. 2010 yılında “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri”ni başlattıklarını belirten Özkaya, Kırklareli’nde 2010 yılından buyana 2700 kişinin girişimcilik
eğitimlerine iştirak ettiğini ve bunlardan 122 girişimcinin
kendi işini kurup KOSGEB’in sunduğu desteklerden
faydalandığını kaydetti. Sertifikaların ömür boyu geçerliğinin bulunduğunu da söyleyen Özkaya, KOSGEB olarak “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu” sertifikasını
alan girişimcilere işletmesini kurduktan sonra 50 bin TL
hibe, 100 bin TL de faizsiz kredi desteği sağladıklarını
sözlerine ekledi.
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Bulgaristan “Salty Winds Derneği” ile Ortak Proje
niversitemiz ile Bulgaristan Burgas Salty Winds
Ü
Derneği arasında “Avrupa Birliği IPA Sınır Ötesi
İşbirliği Bulgaristan-Türkiye Programı”na sunulmasına
karar verilen “Doğa ve Kültür Turizmi” konulu projenin
ortaklık sözleşmesi imzalandı. Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen törende ortaklık sözleşmesinin
imzaları, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç ve Salty
Winds Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Svetlana Stoyanova tarafından atıldı.

Törende konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç; “Doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında hazırladığımız projeyle Kırklareli’nde turizmin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bulgaristan’daki
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliğini önemsiyoruz. Daha güçlü bir Avrupa
işbirliği ve bütünleşmesine imkan tanıyan AB Programları iyi bir fırsat. İnşallah faydalı bir işbirliği yaparız” dedi.

Kırklareli Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan büyük
memnuniyet duyduklarını ifade eden Salty Winds Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Svetlana Stoyanova ise,
kültür ve turizm alanlarında faaliyet gösteren bir dernek
olduklarını belirterek Topolovgrad Belediyesi ve Toplovgrad Müze Müdürlüğü’nün de projeye destek verdiğini
söyledi. Projenin her iki ülke için başarılı olması temennisinde bulundu.
Törende; Topolovgrad Belediye Başkan Yardımcısı
Margarita Georgieva, Topolovgrad Müze Müdürü Veselin Kılvaçev, Balkan Türkleri Federasyonu (Edirne) Genel
Başkanı Nedim Dönmez, Üniversitemiz Turizm Fakültesi’nden Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Vatansever Toylan, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bayram Akay ile Teknoloji
Transfer Ofisi Sorumlusu Uzman Selin Özden hazır bulundu.

Yükseköğretim Program Atlası Uygulaması
Kullanıma Açıldı
ükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Yükseköğretim Program Atlası” uyguY
laması ve bu uygulama içerisinde yer alan “YÖK Lisans/YÖK Önlisans Atlası” ve “YGSLYS Net Sihirbazı” ve “Başarı Sırası Sihirbazı” uygulamaları hizmete açıldı.
YGS / LYS’ye hazırlık aşamasından başlayarak adayların üniversite ve meslek tercihlerini
yaparken daha “bilinçli kararlar verebilmesini desteklemek amacıyla” geliştirilmiş bir sistem
olan Yükseköğretim Program Atlası; dershanelerin olmadığı ve nitelikli rehberlik gereksiniminin arttığı bu dönemde, üniversite adaylarının başka hiçbir kaynak arayışına ihtiyaç duymadan
en doğru ve güvenilir bilgilere erişebilecekleri referans kaynak olma özelliği taşıyor. Programa:
https://yokatlas.yok.gov.tr/ sitesinden erişim sağlanabilmektedir.
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Bulgaristan Burgas Prof. Assen
Zlatarov Üniversitesi ile İşbirliği

niversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Ü
Mustafa Aykaç ile Bulgaristan
Burgas Prof. Assen Zlatarov Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Magdalena
Mitkova arasında “IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı”na sunulmasına karar verilen
“Sürdürülebilir Turizm” konulu projenin ortaklık sözleşmesi imzalandı.

Bulgaristan’ın Burgas kentinde
Prof. Assen Zlatarov Üniversitesi Toplantı Salonunda düzenlenen
imza töreninde proje ekibiyle bir araya gelen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, sunulması kararlaştırılan
proje hakkında değerlendirmelerde
bulunarak, projenin başarılı olması
dileğinde bulundu.

Törende; Üniversitemiz Turizm
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Akhisar, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Vatansever
Toylan, Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür V.
Öğr. Gör. Ahmet Altay ve Teknoloji
Transfer Ofisi Sorumlusu Uzman Selin Özden hazır bulundu.

Kırklareli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
Odası’ndan Rektörümüze Ziyaret
“1-7 Mart Muhasebe Haftası” kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek Odanın teknik ve sosyal çalışmalarıyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
Odası Başkanı Burhan Üstünkol, Kırklareli SMMMO olarak
önceki yıllarda olduğu gibi konferans ve panel etkinlikleri
düzenleyerek üniversite öğrencilerinin mesleki ve kişisel
gelişimlerine katkı sunmak istediklerini söyledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç ise, sivil toplum
örgütleri ve meslek odaları ile işbirliklerini önemsediklerini belirtti. Eğitim ve sosyal sorumluluk anlamında başarılı
çalışmalar yürüten ve mesleki anlamda önemli bir potansiyeli bulunan Kırklareli SMMMO’nun Üniversitemizde düzenleyeceği etkinliklerden dolayı büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.

ırklareli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
K
Odası (SMMMO) Başkanı Burhan Üstünkol ve yönetim kurulu üyeleri, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç’ı
makamında ziyaret etti.

Bu etkinliklerden öğrencilerin en iyi şekilde istifade
edeceğine inandığını söyleyen Prof. Dr. Aykaç, SMMMO
mensuplarına başarılı bir meslek hayatı diledi.
Ziyaret, SMMMO Başkanı Üstünkol’un “1-7 Mart Muhasebe Haftası” anısına Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç’a plaket takdim etmesiyle sona erdi.
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Yeşilay ile İşbirliği

Ü

niversitemiz ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıklarla etkin mücadele adına işbirliği
protokolü imzalandı. Genç neslin önleyici ve koruyucu
hizmetlerle desteklenmesi kapsamında yapılan işbirliği; üniversite öğrencilerinin tütün, alkol, uyuşturucu
madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına karşı bilinçlenmesini hedefliyor.

daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Üniversite olarak
biz bunun bilincindeyiz. Yeşilay, bu mücadeleyi sürdüren
kahraman kuruluşlarımızdan biridir. Yeşilay ile zaten bu
faaliyetleri öteden beri gerçekleştiriyoruz. İşbirliği yaparak
bu faaliyetlerimizi daha da arttıracağız. İmzaladığımız protokol ile işbirliğimizi tescil etmiş olacağız” dedi.

Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Vekili Mehmet Akif
Seylan ise; Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak insanın onuru
Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen törende iş- ve saygınlığını muhafaza etmek ve kişileri, iradelerini yok
birliği protokolünün imzaları, Üniversitemiz Rektörü Prof. edecek alışkanlıklardan korumak amacıyla Ülkemizin büDr. Mustafa Aykaç ve Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Vekili tün illerinde ve üniversitelerinde çalışmalar içerisinde olMehmet Akif Seylan tarafından atıldı.
duklarını ifade etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, törende bir konuşma yaparak Yeşilay’ın insanlığı kucaklayan ve insanlara
faydalı olmayı amaçlayan Ülkemizin köklü kurumlarından
biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aykaç, insanların iradesini
engelleyen, serbest iradesine ket vuran ve onları tehdit
eden kötü alışkanlıkların bulunduğuna dikkat çekerek;
“Bu kötü alışkanlıklarla mücadele etmeliyiz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız.
Onları kötü alışkanlıklardan korumaya yönelik faaliyetlere
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Protokolünün içeriğini; üniversiteye bağlı birimlerde çalışanlara, öğrencilere Yeşilay tarafından seminer ve konferanslar verilmesi, eğitim çalışmaları yapılması, üniversite
gençliğinin bilinçlenmesine yönelik kültürel, spor, sağlık,
eğitim vb. etkinliklerinin yapılması, üniversite bünyesinde
öğrenci ve öğretim üyelerine dönük çalışmalar yapacak
Yeşilay gönüllülerinden oluşan “Genç Yeşilay Kulübü”nün
kurulması ve faaliyetleri için gerekli imkân ve koşulların organize edilmesi oluşturuyor.

Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’ya
“BİLİM ÖDÜLÜ”

Ü

niversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şaban
Teoman Duralı, 11 Mart 2016 tarihinde Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “I.
Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri
Töreni”nde “Sosyal Bilimler” dalında ödüle layık görüldü.
Prof. Dr. Duralı’ya ödülü, Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Üniversitemiz, “Tekirdağ Üniversite ve Meslek
Tanıtım Fuarı”nda Yerini Aldı

Ü

niversitemiz, Tekirdağ Anadolu Lisesi’nin ev saTekirdağ’daki yükseköğrenime hazırlanan gençlerin
hipliğinde bu yıl sekizincisi düzenlenen “Üniver- doğru tercih yapmalarına yardımcı olabilmek ve üniversite ve Meslek Tanıtım Günü”ne katılarak Tekirdağ gene- siteleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla
linde eğitim gören öğrencilerle buluştu.
düzenlenen fuarda Üniversitemiz tarafından açılan standı çok sayıda öğrenci ziyaret etti.
Ülkemizdeki 38 üniversitenin katılım sağladığı fuarı;
Tekirdağ Anadolu Lisesi ile Tekirdağ İl merkezindeki
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler, Tekirdağ Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Solak ve Tekirdağ’da eğitim diğer liselerden katılan öğrencilere tanıtım malzemelerigören çok sayıda öğrenci ziyaret etti. Fuarda Üniver- nin dağıtıldığı stantta Üniversitemizin eğitim, beslenme,
sitemizi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi personeli barınma olanakları ve sportif imkânları hakkında öğrenUzman Mustafa Aslan ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı cilere bilgiler verildi. Etkinliğin sonunda Üniversitemize
personeli Özkan Al temsil etti.
teşekkür belgesi takdim edildi.
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Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç,
Batı Trakya’da Üniversitemizi Tanıttı
ektörümüz Prof. Dr. Mustafa
R
Aykaç, 26 Şubat 2016 tarihinde Yunanistan’a bir gezi düzenleye-

rek Gümülcine ve İskeçe kentlerinde
üniversiteye hazırlanan soydaş öğrencilere hitap etti.
İskeçe Türk Birliği ve Gümülcine
Türk Gençler Birliğinde düzenlenen
seminerlerde üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, slayt eşliğinde Üniversitemizin
ve İlimizin tanıtımını yaptı, öğrencilerin Üniversitemizle ilgili merak ettiği
konulardaki soruları cevaplandırdı.
Üniversitemizin; bölümleri, uluslararası öğrenci kontenjanları, öğrenci

kabulünün nasıl yapıldığı ve kabul
şartları ile uluslararası öğrencilere sunduğu imkanlar hakkında da
bilgiler paylaşan Rektörümüz Prof.
Dr. Aykaç, Kırklareli Üniversitesi’nin
son yıllarda Batı Trakya’da yaşayan
öğrenciler tarafından en çok tercih
edilen üniversitelerden biri olduğuna
dikkat çekti. Aykaç, şöyle konuştu:
“Kırklareli Üniversitesi olarak Balkanlara büyük önem gösteriyoruz.
Batı Trakya’dan daha fazla öğrencinin Kırklareli Üniversitesi’ne kayıt
yaptırmasını teşvik ediyoruz. Üniversitemizi tercih etmeniz durumunda
sizlere her türlü yardımı sağlayacağız. Bunun için de gerekli çalışma-

ları yaptık.”Tanıtımın ardından Rektörümüz Aykaç, “Ekonomi, İnsan ve
Uluslararası İlişkiler” başlıklı bir konferans verdi.
Etkinliklere; Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Başkonsolos Yardımcısı Osman
Şahin, İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Gümülcine Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, BİHLİMDER Başkanı Mehmet
Emin ve soydaş öğrenciler büyük ilgi
gösterdiler.

“Doğada Öğrenme ve Helsinki Orman Okulları” Eğitimi

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu tarafından Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine “Doğada
Öğrenme ve Helsinki Orman Okulları” temalı eğitim verildi.
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Üniversitemizin Çehresi Değişiyor
ektörümüz Prof. Dr. Mustafa
R
Aykaç, II. Merkezi Derslikler Binası bahçesinde devam eden fidan

dikme ve yeşillendirme çalışmalarını
inceleyerek, sedir ve karaçam fidanı
dikti.
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Üniversitemizin bütün kampüslerinin yemyeşil ve ormanlarla kaplı
bir yer haline gelmesi için sürdürülen
çalışmaların ara verilmeden devam
edilceceğini ifade etti.
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2 Bin Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı, Devam Ediyor
ırklareli Valisi Esengül Civelek, 28 Mart
K
Pazartesi günü Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Rektörümüz Prof. Dr.

Mustafa Aykaç ile birlikte, Kayalı Yerleşkemize
yakın bir mevkide inşa edilmekte olan Kredi
ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma
yetkililerinden inşaatın son durumu hakkında
bilgi aldı.
2 bin öğrenci kapasiteli olarak yapılan bina
tamamlandığında, Üniversitemiz öğrencilerinin yurt ve barınma ihtiyacını karşılayacak.

“Bir Devrin Battığı Yer Çanakkale” Adlı Konferans Düzenlendi
niversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk
Ü
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Makedonya-Kalkandelen

takdim etti. Destan, konferansta verilen bilgilerin birçoğunun, öğrencilerin ilk defa duyduğu bilgiler olduğunu belirterek benzer faydalı programların daha çok düzenlenmesi
“Kalkan Derneği”nde “Bir Devrin Battığı Yer Çanakkale” gerektiğini ifade etti.
konulu bir konferans verdi.
17 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen ve Kalkandelen’deki Türkçe eğitim gören öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği
konferansta, Yrd. Doç. Dr. Karakuş, Çanakkale Savaşı’nın
nedenlerini, sonuçlarını ve günümüze verdiği mesajları,
yaşanmış olaylar üzerinden Balkanlar’dan Çanakkale’ye
katılan şehit ve gazilerden de örnekler vererek anlattı.
Özellikle Balkanlar’dan Çanakkale’ye katılan şehit ve
gazilerden verilen örneklerin dikkat çektiği konferanstan
sonra, Kalkan Derneği Başkanı Cengiz Destan, Öğretim
Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş’a teşekkür belgesi

“Balkan Ülkelerinin Ortak Hafızası: Kütüphaneler” Paneli
Moderatörlüğünü Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit’in yaptığı panelin diğer
konuşmacıları ise; Saraybosna Gazi Hüsrevbey Kütüphanesi Md. Osman Lavic ve Bosna Hersek’in önemli
şarkiyat araştırmacılarından Lejla Gazic olmuştur.

niversitemiz Balkan Araştırmaları Uygulama ve
Ü
Araştırma Merkezi Müdür Vekili Ahmet Altay,
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 52’ncisi dü-

Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman’ın açılış konuşmalarının ardından başlayan
panelde Ahmet Altay “Türkiye ve Bulgaristan’ın Ortak
Kültür Mirası Olarak Bulgaristan’da Bulunan Kütüphaneler” başlıklı bir sunum yaptı. Altay, sunumunda
Bulgaristan’da bulunan manastır kütüphaneleri, vakıf
kütüphaneleri, Chitalishte Kütüphaneleri ve Bulgaristan
Aziz Kiril Methodius Ulusal Kütüphanesini ortak kültür
mirası perspektifinde ele alarak bu kütüphaneler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ayrıca Kırklareli Üniversitesi’nin balkanlarda gerçekleştirdiği kültürel çalışma ve
faaliyetler hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

zenlenen Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 28
Mart 2016 Pazartesi günü Milli Kütüphane’de gerçekleştirilen Uluslararası katılımlı “Balkan Ülkelerinin Ortak
Panel, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü
Hafızası: Kütüphaneler” başlıklı panele davetli konuş- Hamdi Turşucu’nun panelistlere günün anısına teşekmacı olarak katıldı.
kür belgeleri ve hediyelerini takdim etmesi ile sona erdi.
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“18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü”

nsekiz Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü
O
dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Rektörlük Kültür
Merkezinde düzenlenen “18 Mart Çanakkale Zaferi ve

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Md. Cafer
Yüce; Çanakkale Zaferi’nin tarihten silinmek istenen bir
milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak
Şehitler Günü” törenine; Kırklareli Valisi Esengül Civelek, için verdiği mücadelenin destanı olduğunu söyledi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli Milletvekili Selahattin
Müdür Yüce; “İmkânsızlıklara rağmen, yüksek bir ruh
Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğve
sarsılmaz bir inançla mücadele eden milletimiz, kageneral Bekir Koçak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehzanılan
zaferle hem milli tarihimizi hem de dünya tarihimet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yani
yeniden
şekillendirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle
vuz, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, kamu ve sivil
‘18
Mart
Çanakkale
Deniz Zaferi’nin 101. yıldönümünde
toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri personel, şehit
canlarını
milletimizin
kurtuluşu için feda etmiş tüm şehityakınları, Üniversitemiz akademik ve idari personeli ve
lerimizi
bir
kez
daha
saygı
ve rahmetle anıyorum” şeklinçok sayıda vatandaş katıldı.
de konuştu. Program, Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın- Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo
dan günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Kırklareli gösterisi ile sona erdi.
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“Türkiye’yi Afrika’da Temsil Etmek”
Konferansı
niversitemiz “6. Kariyer GünleÜ
ri” etkinlikleri kapsamında İlahiyat Fakültesi tarafından “Türkiye’yi

Afrika’da Temsil Etmek” başlıklı bir
konferans düzenlendi. Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve
Çad eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet
Kavas konuşmacı olarak katıldı.
Verdiği konferansta “Geçmişten Günümüze
Afrika,
Osmanlı-Afrika
İlişkileri, Afrika’nın
Jeopolitik Konumu
ve Türkiye’nin Afrika
Kıtasındaki Önemi”
konularında bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Kavas, Afrika ülkelerinin zengin
doğal kaynakları olmasına rağmen
sosyo-ekonomik yönden zayıf olduklarını ifade etti. Sömürgeci devletlerin
Afrika’daki hâkimiyetine değinen Prof.
Dr. Ahmet Kavas, Türkiye’nin sömürmek değil, “sorumluluk” hedefiyle Afrika’da olduğunu kaydetti.

neylere ve kıtanın tamamına isim olarak verdiler. Dışarıdan gelen güçler
içerisinde Türkler 9. yüzyılda Afrika kıtasında hâkimiyet sürmüşlerdir. 1100
yıldan fazla etkinlik sağlamışlardır. Osmanlı Devleti’nin Afrika’daki varlığı, bu
kıtanın Berlin Konferansı’nda 7 devlet
arasında taksim edilmesiyle sona ermiştir. Avrupalılar sıkıştıkları coğrafyadan çıkabilmek ve zengin doğal
kaynaklara sahip olmak için mutlaka
Afrika’yı işgal etmek istiyorlardı. Karşılarında Osmanlı Devleti bulunuyordu. Osmanlı Devleti’nin varlık nedeni
oradaki insanları diğer devletlerden
korumaktı. Osmanlı’nın Afrika’daki
varlığının amacı sömürgecilik olsaydı
Osmanlı kıtadan ayrıldıktan sonra sömürgecilik devam etmezdi.”

İlahiyat Fakültesi akademisyen ve
öğrencileri tarafından ilgiyle dinlenen
konferansın bitiminde, Prof. Dr. Ahmet
Kavas’a, günün anısına, Rektörümüz
Prof. Dr. Mustafa Aykaç adına İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet
Dalkılıç tarafından plaket ve teşekkür
belgesi takdim edildi.

Prof. Dr. Kavas, şöyle konuştu:
“Afrika denildiğinde Tunus anlaşılırdı. Avrupalılar Güney Afrika’yı dolaştıktan sonra Afrika’nın bütün bir kıta
olduğunu öğrendiler ve Afrika ismini
Tunus’tan genelleştirerek daha gü-

Turizm Sektöründe Kariyer Bilgilendirmeleri Etkinliği

niversitemiz Turizm Fakültesi tarafından “Turizm
Ü
Sektöründe Kariyer Bilgilendirmeleri” konulu etkinlik düzenlendi. Kayalı kampüsü Turizm Fakültesi’nde ger-

Otel temsilcileriyle öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, nitelikli iş görenlerin nitelikli işverenler ile buluşması, kariyer günü etkinliğinin bu amacı gerçekleştirmek için
çekleştirilen etkinliğe; Üniversitemiz akademik personeli, önemli bir fırsat olarak görülmesi, öğrencilerin önce staj
sektörün önde gelen kuruluşlarından Anı Tur, Lozengrad sonrasında ise sürekli çalışacakları bir işletme bulabilmesi
Otel, Sura Hotels ve Ramada Tekirdağ Oteli’nin temsilcileri gibi konulara yer verildi. Etkinlik, standları ziyaret eden öğve öğrenciler katılım sağladı.
rencilere hediyeler verilmesiyle sona erdi.
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“Kariyere
Evet,
Kariyerizme
Hayır”
Konferansı
niversitemiz İktisadi ve İdari BiÜ
limler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

tarafından düzenlenen konferansta
konuşan Sosyolog-Yazar Erol Erdoğan; “Kariyer peşinde şuursuzca,
bilinçsizce kendi fıtratımızı, karakterimizi ve potansiyelimizi göz ardı
ederek popülerizmin önümüze getirdiği kariyer peşinde koştuğumuzda
kendimizi gerçekleştirmiş olmuyoruz. Kariyeri gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani bize ait olmayan bir hedefi gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

yicilerle paylaştı. Kariyerin var olan
bir şeyi biraz daha geliştirmeye dayandığını belirten Erol Erdoğan,
kariyerin, sıfırdan icada, keşfe, zuhurata ve sıra dışılığa yüzde yüz olmasa bile büyük ölçüde kapalı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Telefonu icat eden Alexander Graham Bell, dünya çapında meşhur
olmak için bu icadı yapmadı. Telefonun icadında bir aşk hikâyesi var.
Bir şey yapmak, bir iyilik yapmak için
yola çıkıldı, yolun sonunda telefona
ulaşıldı. Aslında telefonu icat eden
Alexander Graham Bell’in babasıdır.
Bir aşk hikâyesidir bu. Aynı zamanda sevdiği bir insanın hayatını kolaylaştırmak için gösterilen çabadır.
Büyük icatların temelinde bir şey olmak için değil bir şey yapmak için
yola çıkanların emeği vardır. Eğitim,
insana, bir şey yapmayı, iyi şeyler
Kariyer Konjonktürel Popüyapmayı, güzel işlerin içinde olmayı,
ler Bir Şey
ihtiyaçları giderecek icatlar gerçekErdoğan konuşmasında şu gö- leştirmeyi öğütlemeli ve öğretmeli.
rüşlere yer verdi: “Kariyer konjonktürel, popüler bir şey. Kariyerin ortaya
koyduğu karakter ile insanın kendi
karakteri çatışabiliyor. Doğuştan hepimiz birer dahi, birer bilimadamı ve
sanatçı olarak doğuyoruz sonra eğitim sistemimiz farklı yerlere götürüyor.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 No’lu Salonda gerçekleştirilen
konferansa Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, akademik ve idari personel ile çok sayıGeçmiştekilerimizin idealleri, iyilik
da öğrenci dinleyici olarak katıldı. çabaları ve hayalleri olmasaydı, bugün birçok nimetten, teknolojiden,
fırsattan ve imkandan mahrum kalacaktık. Bu yönüyle kariyer büyük
ölçüde icada, keşfe, sıradışılığa ve
yeniliğe kapalıdır. Çünkü icadı ortaya çıkaran büyük ölçüde insanların
karakteri, yetenekleri ve ihtiyaçlardır.
Ama kariyerizm kısmen ihtiyaçtan
değil daha çok ortaya konulan imajdan ve algıdan hareket eder.
Kariyer, Sıfırdan İcada Büyük
Ölçüde Kapalıdır
“Kariyere Evet, Kariyerizme Hayır”
başlıklı sunumunda Erol Erdoğan,
kariyer merdivenlerini tırmanırken
kariyerin hastalık ve virüslerinden
kariyerizmin insanları tırpanlayıp biçimlendirmesine fırsat vermeme
noktasında yapılabilecekleri dinle-

20

Telefonun İcadında Bir Aşk
Hikâyesi Var

Kariyerizm, İnsan Eksiltmeye
Dayalı Bir Mantığa Sahiptir
Kariyerizm, insan eksiltmeye dayalı bir mantığa sahiptir. Hâlbuki dini
metinler bize ‘bir şey olun’ demez
ısrarla ‘yapın’ veya ‘yapmayın’ der.
Kur’an’ı Kerîm’de ‘Müslüman olun’
emri dışındaki tüm yönlendirmeler
yapmak ve yapmamakla ilgilidir. Namaz kılın, hacca gidin, zekât verin,
yardım edin, yetimi gözetin, sadaka verin, yalan konuşmayın, faizden
uzak durun, kumar oynamayın, içki
içmeyin, yolda kalmışa yardım edin,
öldürmeyin, dedikodu yapmayın
gibi. Sürekli ‘bir şey ol’ diyerek yetiştirdiğimiz gençlerin bir şey yapma
ihtimali zayıftır. Yapsa bile bunu gerçekten iyilik için değil bir kariyer için

6. KARİYER GÜNLERİ
yapacaktır, o da eksik bir iş olacaktır. vali olmayı, kaymakam olmayı hayal
ediyor. Bir öğretmen, öğretmenliğe
Bir Şey Yapmanın (Amel-i Sa- başladığı ilk gün müdür yardımcısı
lih) Peşinde ol!
olmayı, okul müdürü olmayı sonra
‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur ilçe milli eğitim müdürü olmayı sonmu’ şeklinde bir ayet var. Arapçası ra il milli eğitim müdür olmayı planşöyle; Kul hel yestevillezine ya’lemune lıyor. Bunda bir sorun var mı? Evet,
vellezine la ya’lemun. Eğitim felsefesi var. Çünkü medeniyet perspektifli bir
açısından bu ayete şöyle bakabiliriz. dünyada insan bir şey olmayı değil
Gerçekten bilenlerle bilmeyenler bir öncelikle bir şey yapmayı hedeflemeolmaz, çünkü bilenlerin yapmakla yü- lidir. İnsan bir şey yaptığı zaman bir
kümlü olduğu bir bilgi vardır. İslam bi- şey olur. İnsan iyi bir şey yaptığı zalim felsefesi ciddi bir fark söylüyor hepimize: Bildiğinle amel et ve bildiğini
anlat. Bilgi amel için, iş için, iyilik için,
kullanılmak içindir. Öyleyse bir şey
yapmanın (amel-i salih) peşinde ol.

man, iyi bir pozisyon elde eder zaten.
Bu doğal bir süreçtir, öyle de olmalıdır. Bir şey yaptığımız zaman zaten
bütün ünvanlar peşinden gelecektir.
İnşallah güzel şeyler yaparsınız ve
sonuçta harika bir kariyerleriniz olur.”
Konferansın sonunda İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rengin Ak, günün anısına Sosyolog-Yazar Erol Erdoğan’a
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç
adına teşekkür belgesi takdim etti.

Popüler eğitim sistemleri çocuklarımıza ‘bir şey yapmayı değil, bir
şey olmayı’ öğütlemeye başladı.
İnsanı ‘Sen de bir yerde olabilirsin,
haydi yarışa katıl, pasif durma, yanındakini geç.’ mesajları ile kuşatıyor.
Gerçekten bu yeni akımlar insanı bir
şey olma noktasında motive ediyor.
Bir genç okula girdiği andan itibaren bir şey olmayı planlıyor. Doktor
olmayı, mühendis olmayı, belediye
başkanı olmayı, milletvekili olmayı,

Teknoloji Fakültesi’nden
“Mühendislikte Kariyer Fırsatları” Paneli
niversitemiz Teknoloji Fakültesi tarafından “6. KaÜ
riyer Günleri” etkinlikleri çerçevesinde “Mühendislikte Kariyer Fırsatları” başlıklı bir panel düzenlendi.
Kayalı Yerleşkesi II. Merkezi Derslikler Binası I. No’lu
Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Dursun’un
moderatörlüğünü yaptığı panelin ilk konuşmasını yapan
Zeus Enerji İşletme Sahibi Umut Serdar Yalçın, başarı hikayesini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere başarılı olmak
istiyorlarsa çok hayal kurmalarını, hayallerine ulaşmak
için de olağanüstü çaba göstermelerini ve kendilerine
inanmalarını tavsiye etti. Yalçın, mesleki eğitimin yanı sıra
yabancı dil bilgisine sahip olmanın kariyer basamaklarını
tırmanmada önemli avantaj sağladığını kaydetti.
İkinci konuşmacı Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube
Müdürü Egemen Gökalp ise; kamuda mühendislik hizmetlerinin nasıl yürütüldüğüyle ilgili bilgiler vererek kendi
kariyer serüvenini anlattı.
Panel, soru-cevap kısmından sonra Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Zafer Ömer Özdemir’in
panelistlere teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.
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Mühendislik Fakültesi’nden

“Yüksek Yapılar” Semineri

Lüleburgaz MYO’da
Kemal Şahin ile Söyleşi

niversitemiz 6. Kariyer Günleri Etkinlikleri kapÜ
samında Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Tekstil Teknolojisi Programı tarafından düzenlenen

niversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat MühendisÜ
liği Bölümü öğrencilerine “Yüksek Yapılar” Konulu
seminer verildi. Kayalı kampüsü Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere akademik personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.
Sunumunda yüksek yapılar ve yüksek yapıların yapılmasındaki sosyal ve teknolojik nedenler hakkında bilgiler veren
Yüksek İnşaat Mühendisi Soner Bilge, gelişen teknolojinin
günümüzde yüksek yapıların yapılmasında etkili olduğunu
söyledi. Ayrıca ülkemizde ve dünyada inşa edilen yüksek
yapıların yapılış süreçlerini de slayt eşliğinde anlatarak, yüksek yapı yapımında geoteknik, deprem, malzeme gibi birçok uzmanlık alanlarının önemli olduğunu dile getirdi.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Şahin’in “Girişimcilik” konulu söyleşisine öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız katıldı. Lüleburgaz
MYO. Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda 22
Mart 2016 tarihinde düzenlenen söyleşiye yüksekokul öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
İki saat süren etkinliğin sonunda Rektörümüz
Prof. Dr. Mustafa Aykaç adına, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’e plaket ve teşekkür belgesi Lüleburgaz MYO. Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Bora Aslan tarafından takdim edildi.

Sağlık Yönetimi Bölümü
Öğrencilerine Seminer

“Diyetisyenlik Mesleğinde Kariyer”
Semineri

Sağlık Yüksekokulu tarafından “DiyetisÜniversitemiz
yenlik Mesleğinde Kariyer” adlı seminer düzenlendi.

Sağlık Yüksekokulu Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte; Gizem Keşli Beslenme ve Danışma Merkezi
Diyetisyeni Gizem Selin Yeşildağ, Kırklareli Devlet Hastanesi
Diyetisyeni Begüm Gülçin Uzun ve Özel Çebi Tıp merkezi
Diyetisyeni Kübra Şahbaz diyetisyenlerin görevleri, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanları ve iş bulma imkanları ile meslekte ilerleme
konularında Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerimizi
bilgilendirdiler.
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niversitemiz Sağlık Yüksekokulu, sağlık
Ü
sektörünün önde gelen kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla seminer düzenlendi. Sağlık

Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere; akademik ve idari personelin yanı
sıra öğrenciler katıldı.
Seminerde konuşmacı olarak yer alan Eczacılık Şube Müdürü Mehtap Zengin, Ekol Hastaneler
Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Seyrek ve Lüleburgaz Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü
Erol Erden; kariyer planlamaları, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanları ve iş bulma imkânları ile meslekteki kaliteyi artırma, meslekte ilerleme konularında Sağlık
Yönetimi Bölümü öğrencilerini bilgilendirdiler.

6. KARİYER GÜNLERİ

“Enerji Teknolojileri ve Mühendislikte
MATLAB Çözümleri” Anlatıldı

niversitemiz Enerji TeknoloÜ
jileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi, düzenlediği kariyer etkin-

liğinde ileri mühendislik hizmetleri
veren bir firma olan FİGES A.Ş’yi
Üniversitemiz akademisyen ve öğrencileriyle buluşturdu.

MATLAB ve Simulink Kullanımı Anlatıldı
Enerji teknolojileri ve mühendislikte MATLAB ve Simulink kullanımının uygulamalarla gösterilerek, MATLAB ve Simulink’ten nasıl
yararlanılacağının öğretildiği seminerde ilk olarak FİGES Satış Sorumlusu ve Fizik Mühendisi İrem
Ünlü, slayt eşliğinde FİGES firmasının tanıtımını yaptı.
FİGES’in,
1990
yılında
Dr. Tarık Öğüt
tarafından kurulmuş,
ileri
mühendislik çözümleri sunan bir
mühendislik şirketi olduğunu belirten Fizik Mühendisi İrem Ünlü;
“İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de
ve Bursa’da ofislerimiz bulunuyor.
20 yılı aşkın kanıtlanmış tecrübemiz ve yüzde 100 yerli sermaye
ile başta Savunma ve Havacılık,
Sanayi, Otomotiv, Makine Sanayi
ve Beyaz Eşya sektörlerine destek
sağlıyoruz. Ülkemizde Ar-Ge çalışmaları yapılan neredeyse tüm sektörlerde referans sahibiyiz.

lamalardan örnekler vererek anlattı. Sunumuna MATLAB’ın tanımını
yaparak başlayan Gökhan Gökay,
MATLAB’ın nümerik hesaplama,
grafiksel veri gösterimi ve programlamayı
içeren
teknik ve bilimsel
hesaplamalar
için
yazılmış
yüksek performansa sahip
hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca Ar- bir yazılım olGe ve Ür-Ge çalışmalarında kulla- duğunu söyledi.
nılan yazılım ve donanım ürünleriÇok Gelişmiş Bir Hesap
nin pazarlama ve satış hizmetlerini Makinesi
de sunuyoruz. Temel iş kollarımız
özetle, ileri mühendislik hizmetleri,
MATLAB yazılımını öğrenmenin
danışmanlık, mühendislik eğitim mezun olduktan sonra öğrencilehizmetleri ve yazılım-donanım satı- re önemli artılar katacağına dikkat
şı şeklindedir” diye konuştu.
çeken Gökay, konuşmasına şöyle
devam etti: “MATLAB, çok gelişmiş
FİGES’in Faaliyet Alanları
bir hesap makinesidir ve seçilen
Dünyanın önde gelen sonlu her şeyi hafızada tutar. MATLAB,
elemanlar yazılımı ANSYS’in tem- bir program dili değildir. Çeşitli hesilciliğini kuruluşundan bu yana sap ve data hesaplamaları yapayürütmekte olduklarını da sözle- biliyoruz. Matematik operasyonrine ekleyen Ünlü; “MATLAB ve ları vardır. Bu yazılımı araştırma
Simulink’in Türkiye’deki distribü- kurumları ile endüstriyel işletmeler
törlüğünü 2001 yılından bu yana kullanmaktadır. Otomotiv, elektrosürdürdüklerini kaydetti. Firmanın nik, bilgisayar, endüstriyel otomassunduğu hizmetlere de değinen yon ve finansal servisler alanlarınÜnlü, “Mekanik Tasarım ve Prototip da sık kullanılmaktadır. Kontrol ve
Üretimi, Anahtar Teslimi Mekatro- dizaynda kullanılmaktadır. Ford ve
nik Sistem Tasarımı ve Üretimi (Test Mercedes gibi otomotiv üreticileve HIL sistemleri), Sonlu Elemanlar ri; Turkcell ve Vodafone gibi GSM
Analizleri (statik yapısal analizler; operatörleri bu programdan ziyayorulma, titreşim, patlama, düşme, desiyle faydalanmaktadır.”
devrilme, çarpma benzetimleri; ısıl
Kayalı Yerleşkesi II. Merkezi
analizler; akışkanlar dinamiği anaDerslikler
Binası 1 Nolu Konferans
lizleri; elektromanyetik analizler ve
Salonunda
düzenlenen etkinlik,
akustik analizler), Model Tabanlı
Enerji
Teknolojileri
Uygulama ve
Sistem Simülasyonları ve MüşteAraştırma
Merkezi
Müdürü Doç.
riye Özel Teknik Yazılım GeliştirilDr.
Bahtiyar
Dursun’un
Fizik Mümesi alanlarında faaliyet gösterihendisi
İrem
Ünlü
ve
Elektrik-Elektyoruz. Toplamda 100 kişi civarında
çalışanımız, %10’u doktoralı, %60’ı ronik Yüksek Mühendisi Gökhan
ise yüksek lisanslı yetmiş beş mü- Gökay’a günün anısına belge takhendisten oluşan kadromuz bulun- dim etmesiyle sona erdi.
maktadır” dedi.

Yüksek Performansa Sahip
Ulusal ve Uluslararası Fir- Bir Yazılım
malara Ar-Ge ve Ür-Ge HizElektrik-Elektronik Yüksek Mümeti
hendisi Gökhan Gökay gerçekleşFİGES olarak ulusal ve uluslara- tirdiği eğitim sunumunda ‘Enerji
rası firmaların Ar-Ge ve Ür-Ge bö- Teknolojileri ve Mühendislikte MATlümlerine ileri mühendislik ve proje LAB ve Simulink Kullanımı’nı uygu-
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“Geçmişten Günümüze Beton
Kimyasal Katkıları” Semineri

niversitemiz Mühendislik FaÜ
kültesi, “6. Kariyer Günleri”
etkinlikleri kapsamında düzenlediği

“Geçmişten Günümüze Beton Kimyasal Katkıları” konulu seminerde, beton
ve çimento kimyasalları pazarında lider firmalardan biri olan CHRYSO’yu
İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle buluşturdu.
Öğrencilerin beton ve çimento kimyasallarını yakından tanıma fırsatı elde
ettikleri seminerde bir sunum gerçekleştiren CHRYSO Ticari Direktörü Rıza
Atunsoy, CHRYSO’nun dünya genelinde 70 ayrı ülkede yapı kimyasalları
alanında faaliyetlerini sürdüren bir firma olduğunu söyledi.

Müşteri odaklı olmaya büyük önem
gösterdiklerini belirten Ticari Direktör
Rıza Atunsoy; “Yönetim aracı olarak
sürdürülebilir gelişmeyi kullanıyoruz.
Sürdürülebilir kalite anlayışımızda
ürünlerimizi tüketicilere zamanında
ulaştırmaya ve karşılıklı güven çerçevesinde yatırımlar yapmaya gayret ediyoruz. Enerji verimliliği yüksek,
çevreci ürünler üretiyoruz. ARGE yatırımlarına sürekli devam ediyoruz” diye
konuştu.

Sektörün üretim ve lojistik anlamında
kapasitesi en yüksek olan firmasıyız.
Yavuz Sultan Selim (3. Boğaz köprüsü), İzmit Körfez Geçiş Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi büyük projelere özel
katkı maddeleri sağlıyoruz. Bu projelerin çok uzun yıllar ayakta kalmasını
temin eden betonun elde edilmesine
önayak oluyoruz” dedi.

CHRYSO ARGE Direktörü Oytun Emre ise “Kimyasal Katkı Tipleri”
Firmanın insan kaynakları politikahakkında ayrıntılı bilgiler paylaşarak; sının da ele alındığı seminer, günün
“CHRYSO’nun Kocaeli, Trabzon ve anısına, teşekkür belgesi takdim etAdana’da 3 ayrı fabrikası bulunuyor. mesiyle sona erdi.

“Makarna Lütfen” Firması, Öğrencilerimizle Buluştu

niversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ü
Yönetim ve Organizasyon Bölümü tarafından düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde “Makarna Lütfen” fir-

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyen ve
öğrencileri tarafından ilgiyle takip edilen etkinliğin sonunda Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
masının Yönetim Kurulu Başkanı Gıda Mühendisi Tuğba Cemal Çevik, sunumları için Tuğba ve Cihangir BayburtluBayburtluoğlu ve Kırklareli Sağlık Müdürlüğü’nde idareci- oğlu’na teşekkür etti.
lik yapan Diş Doktoru Cihangir Bayburtluoğlu, yüksekokul
öğrencileriyle bir araya geldi.
Çeşitli firmalarda 15 yıllık gıda mühendisliği tecrübesine sahip olan Tuğba Bayburtluoğlu, sunumunda sahibi
olduğu “Makarna Lütfen” firmasını 2011 yılında mütevazi
bir sermaye ile nasıl kurduğundan 5 yıl sonra günümüzde
Türkiye’nin her yerine ve yurt dışına ulaştırdığı geniş ürün
skalası ile nasıl geliştirdiğine kadarki süreci anlattı. Cihangir Bayburtluoğlu ise işletmecilik ve yürütücülüğünü yaptığı çeşitli girişimcilik destek projeleri ile ilgili tecrübelerini
öğrencilerle paylaştı.
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“Yurtdışı Dil Eğitimi Master ve Doktora Programları” Semineri
dışında lise, üniversite, yüksek lisans veya doktora eğitiminin yanı sıra, dil eğitimi, sertifika ve diploma programları,
yaz okulları, profesyoneller için özel dil eğitimleri ve mesleki eğitimlere katılım sağlanacağını vurgulayan Danışman
Çakmak şunları dile getirdi:

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince ve Japonca Dilleri İçin Eğitim
Fırsatı
“Doğru bir planlama ile yurtdışında alacağınız dil eğitimi, sizin için oldukça keyifli, birçok açıdan büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bir dili konuşulduğu ülkede öğrenmek
ve o dili konuşanların kültürünü yakından tanımak, size
öğrenme sürecinde çok büyük avantajlar sağlayacaktır.
ilimevi Akdemik Destek Merkezi tarafından “Yurtdışı Bilimevi olarak sizlere İngilizce, Almanca, Fransızca, İsDil Eğitimi Master ve Doktora Programları” başlıklı panyolca, İtalyanca, Rusça, Çince ve Japonca dilleri için
seminer verildi. Kayalı Yerleşkesi 2. Derslik 1 No’lu Konfe- eğitim fırsatı sunmaktayız.
rans Salonunda gerçekleştirilen seminere; akademik perÖğrencilerin istek ve şartlarına uygun okulların hazırlasonelin yanı sıra öğrenciler katıldı.
nıp bunlar arasından en doğru okulun öğrenci ile beraber
Yurtdışında herhangi bir konuda eğitim seçilmesinden, okula başvuru-kayıt-kabul işlemlerine ve
almak isteyen öğrencilerin şartlarına ve konaklama organizasyonuna, vize danışmanlığından uybeklentilerine en uygun eğitimi be- gun fiyatlı uçak bileti teminine kadar tüm süreçte öğrenlirlemeyi amaçladıklarını ifade eden cilerimize en iyi hizmeti verme çabasındayız. Danışmanlık
Eğitim Danışmanı Barış Çakmak, bu hizmetimiz öğrencinin eğitim alacağı ülkeye gitmesinden
seçenekler arasından öğrenci için en sonra da devam etmektedir. Öğrencinin bulunduğu ülkedoğru olan uygulamayı ortaya koyduk- deki her türlü sorunu ile ilgilenmekte ve çözümü için her
larını söyledi. Bilimevi aracılığımızla yurt- türlü desteği ücretsiz olarak vermekteyiz.”

B

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan
“İş Dünyası MYO Mezunlarından Neler Bekliyor” Paneli
niversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ü
(TBMYO) tarafından “İş Dünyası Meslek Yüksekokulu Mezunlarından Neler Bekliyor” konulu panel gerçekleştirildi. Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleştirilen
panele; akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
Pınarhisar MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Toylan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelin ilk konuşmasını
yapan Suglabol Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Sistem Yöneticisi Tekstil Yüksek Mühendisi Figen Çoşkun Köksal,
öğrencilerin mesleki eğitimlerinin yanı sıra dil eğitimi alarak yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerektiğini söyledi. Kişisel gelişimin önemli olduğunu vurgulayan Hema
Endüstri Eğitim ve Geliştirme Yöneticisi İlker Selvi ise,
eski kuşak ve yeni kuşağın uyumunun önemli olduğunu
belirterek, bunun için çalışmalar yaptığını dile getirdi.
Üniversitelerle işbirliği halinde olduklarını aktaran Kadılar Mühendislik Firma Sahibi Gıda Mühendisi Memiş
Uçar ise, öğrencilerin karamsarlığa kapılmadan kendilerini mesleki olarak geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.
Öz Kırklareli Yapı Denetim Firma Sahibi Emekli Öğretim
Görevlisi Mimar Fahrettin Üstündağ’da, inşaat sektörü
hakkında bilgiler vererek, devletin bu konudaki yönetmelik ve kanunlarından bahsetti. Panel, soru cevap kısmının
ardından sona erdi.

25

6. KARİYER GÜNLERİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden

“Neden Sigorta Sektörü?”
Konferansı

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğrencilerine Seminer

niversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi taÜ
rafından “Neden Sigorta Sektörü?” başlıklı konferans düzenlendi. İİBF. 4 Nolu Salonda gerçekleştirilen
konferansa; akademik personelin yanı sıra çok sayıda
öğrenci katılırken, Şeker Sigorta Eski Genel Müdürü Hilmi Acınan ise konuşmacı olarak yer aldı.

Sigortacılık sektörüne ilişkin genel bilgiler veren Acınan; 2013 yılı itibariyle
sektörde 61 sigorta ve emeklilik, 1’i
reasürans olmak üzere toplam 62
şirket olduğunu ve bunlardan 37’si
hayat dışı, 6’sı hayat, 18’i hayat ve
emeklilik branşında faaliyet gösterdiğini söyledi.
Sigortacılık sektöründe belirlenen amaç ve hedefler
çerçevesinde yapılması planlanan faaliyet ve projelerden bahseden Müdür Acınan şunları dile getirdi: “Sigortalı ve hak sahiplerinin korunması ve sigorta bilincini
oluşturulması, sigortacılık mevzuatı ve uygulamalarının
iyileştirilmesi, afet hasarlarının sigorta ile finansmanı
yöntemlerinin uygulanması, özel emeklilik sistemlerinin
geliştirilmesi, hayat ve sağlık sigortalarının geliştirilmesi
ve sermaye yeterliliği ile risk ölçümü yöntemlerinin daha
düzenli ve işler hale getirilmesi için gerekli çalışmalar
yapılmalıdır.”
Konferans, Şeker Sigorta Eski Genel Müdürü Hilmi
Acınan’a teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

niversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat MühenÜ
disliği Bölümü tarafından “Doğal Gaz Çevrim Santralı Çevresel Boyutları, İnşaat Sahasındaki Çevre ve İş
Güvenliği Önlemleri ve Yenileme Projesinin Çevresel Artıları, İş Güvenliği Mühendislerinin Çalışma Alanları” konulu
seminer düzenlendi.
Kayalı kampüsü Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
Kombine çevrim santrallerinin çalışma prensiplerinde
kombine çevrim santralleri gaz türbinleri ve buhar türbinlerinin birleştirilmiş şekilde olduğunu belirten LİMAK HEAŞ
İnşaat ve Çevre Mühendisi Gözde Açıkalın, Santralde
elektrik gaz türbinlerinin yanma odasında yakılan doğal
gazın ısı enerjisinin türbin kanatlarında kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle üretildiğini ifade etti.
Üretim bloklarının birbirinden bağımsız olarak çalıştığını dile getiren Mühendis Açıkalın şunları kaydetti: “Farklı
iki aşamada gerçekleştirilen elektrik üretiminde kompresörde sıkıştırılan hava ile karışan doğal gaz, gaz türbini
yanma odalarında yanarak, gaz türbini ile aynı şaft üzerinde bulunan jeneratörünü çevirerek elektrik üretmektedir.
Sıcak egzoz gazlarının ısı enerjisi ile atık ısı kazanı içinde
bulunan suyun buharlaşması sağlanmaktadır. Yüksek ve
alçak basınçlarda elde edilen su buharı, buhar türbini kanatlarının dönmesini sağlamakta ve böylece 2. aşamada
elektrik üretilmektedir.”
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Turizm Fakültesi Kariyer Günleri Etkinlikleri

niversitemiz Turizm Fakültesi, her yıl düzenlenen kaÜ
riyer günlerinde Fakülte ile turizm sektörü arasında
güçlü bağlar oluşturmak ve öğrencilerin mezun olduktan

ettiklerinde onları nasıl bir kariyer gelişiminin beklediğini
anlatarak otellerinin insana değer veren önemli taraflarını sıraladı. İnsan Kaynakları Müdürü Tanem Güler Er ve
sonra kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıy- İnsan Kaynakları Şefi İrem Ayeser Alışık ise öğrencilerle
la sektörün önde gelen işletme temsilcilerini öğrencilerle mülakatlar gerçekleştirdiler.
buluşturmaya 22 Mart 2016 tarihinde de devam etti.
Anı Tur Seyahat Acentası yetkilileri öğrencilerimize geBu işletmeler arasında 4-5 yıldıza sahip otel işletmeleri, nel bir seminer verdikten sonra seyahat acenteciliği ve tur
konaklama alanında özel sınıflamaya sahip butik oteller, operatörlüğü alanında ilerlemek isteyen öğrencilerle tek
A sınıfı seyahat acenteleri ve tur şirketleri yer aldı. İşlet- tek mülakat yaptılar. Arcadia Vineyards Bakucha Otel İşletmeler hem çalışma alanları hakkında öğrencilere bilgiler me Sahibi Zeynep Arca Şallıel ise otellerinin farklı konseptsunarak, hem de staj ve iş görüşmeleri yaparak öğrenci- lerinden bahsederek öğrencilerin sadece kitle turizminde
lerin kariyer planlamalarına yardımcı oldu. Kariyer Günleri değil farklı turizm türleri içerisinde de yer alarak çalışabileetkinlik haftası boyunca öğrenciler çok sayıda turizm iş- ceklerini dile getirdi. Böylece öğrencilerin sektörel çeşitlilik
letmesine özgeçmiş doldurarak ve işletmelerin insan kay- hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.
nakları yöneticileri, departman müdürleri ve genel müdürPamukkale-Nişikli Turizm ve Ulaştırma İşletmesi, özelleri ile mülakatlar gerçekleştirdiler.
likle A sınıfı seyahat acentesi kimliği ile öğrencilerle bir
İşletmelerin bazıları Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakül- araya geldi. Yunanistan’dan gelen iki uluslararası öğrencitesi’ni önemli bir kale ya da ikinci evleri olarak gördüklerini mize iş ve staj imkanı tanıyarak onların Yunanca ve Türkçe
ve bu Fakültenin öğrencilerine ayrıcalıklı davranarak iş ve biliyor olmalarından dolayı yurt dışı tur operasyonlarında
staj görüşmesi yapmaya geldiklerini belirtirken, diğer bazı çalışabilmeleri ile ilgi öğrencilerimizle mülakat gerçekleşişletmeler ise öğrencilerin gelecek vadettiğini dile getir- tirdi. Pamukkale Turizmin çeşitli ikramlarıyla kariyer günleri
diler. Fakültede ağırlanan Elit World Otellerinin temsilcisi etkinliği gün boyu renkli bir şekilde devam etti. Turizm FaEğitim ve Kalite Müdürü Semin Şakir otellerinin tanıtımını kültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Akhisar, yoğun mesailerine
yaparak öğrencilere insan kaynaklarının işleyişi hakkın- rağmen vakit ayırıp kariyer etkinliğine katılım gösteren işda bilgi verdi. Üniversitemiz öğrencilerinin otellerini tercih letme temsilcilerine teşekkür etti.
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“Dünya Su Günü ve Suyun Geleceği” Başlıklı
Konferans Gerçekleştirildi
niversitemiz Mühendislik FaÜ
kültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 22 Mart Dünya Su

ya Bölge Distribütörü Hikmet Yanık,
konuşmacı olarak katıldı. Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda
Günü ve 6. Kariyer Günleri Etkinlik- yapılan etkinliğin açılış konuşması,
leri kapsamında “Dünya Su Günü ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan
Suyun Geleceği” başlıklı bir konfe- Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Harun Uran
rans düzenlendi.
tarafından yapıldı.
Mühendislik Fakültesi akademik
ve idari personelinin yanı sıra çok
sayıda öğrencinin yoğun ilgi gösterdiği konferansa; Hamidiye Su Trak-

lışma koşulları ile girişimcilik, kariyer
planlama, marka oluşturma gibi konularda Gıda Mühendisliği Bölümü
öğrencilerini bilgilendirdi.

Konferans, Gıda Mühendisliği
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Şanlıdere Aloğlu’nun günün anısına, koHamidiye Su Trakya Bölge Dist- nuşmacı Hamidiye Su Trakya Bölge
ribütörü Hikmet Yanık, konuşmasın- Distribütörü Hikmet Yanık’a teşekkür
da suyun canlılar açısından önemi, belgesi takdim etmesiyle sona erdi.
içme suyu sektörü ve sektördeki ça-

“Türkiye ve Dünyada Beton Kimyasalları” Semineri
ühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
M
tarafından “6. Kariyer Günleri” etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerde Molekül Yapı Kimyasalları Genel
Müdürü Bahadır Diker, “Türkiye’de ve Dünyada Beton Kimyasalları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda İnşaat
Mühendisliği Bölümü öğrencilerine hitap eden Bahadır Diker çimento, beton, agrega ve kimyasal katkılarla ilgili bilgiler aktararak; “İlk defa çimentonun üretildiği 1815 yılından
günümüze, teknolojisi değişse de çimentonun üretim şekli
ve yapılışında herhangi bir değişme olmamıştır” dedi.
Türkiye’nin hazır beton üretiminde son yıllarda büyük
gelişmeler gösterdiğine de dikkat çeken Diker, “Üretim, insan kalitesi ve otomasyon noktasında Ülkemiz çok iyi durumda. Hazır beton üretiminde Avrupa’da birinci sıradayız.
Dünyada ise; Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncüyüz. Duble
yollar ve kentsel dönüşümün bu artışta büyük etkisi olmuştur” diye konuştu.
İş görüşmeleriyle ilgili öğrencilere tavsiyelerde de bulunan
Diker, bir iş görüşmesine gitmeden önce görüşme yapılacak
firma hakkında bilgi sahibi olunmasının işe başvuracak
kişiye önemli avantajlar sağlayacağını ifade etti. Seminerin
sonunda, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Kadir Kılınç günün anısına, Molekül Yapı Kimyasalları Genel Müdürü Bahadır Diker’e teşekkür belgesi verdi.
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