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"Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve İçecek Mesleki
Eğitim Okullarında Kalitenin Arttırılması" Paneli
Üniversitemiz Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali ÇAKIR'ın da
proje yürütücüsü olduğu "Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve İçecek Mesleki Eğitim
Okullarında Kalitenin Arttırılması” (TRAMEP) başlıklı AB projesi, Rektörlük Kültür
Merkezinde gerçekleşen panelde tanıtıldı.
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu'nun bünyesinde barındırdığı Gastronomi bölümü ve
bölüm akademisyenlerin yaptıkları çalışmalarla Trakya bölgesinin yemek kültürünü
her fırsatta dünyaya tanıtma konusunda gayret gösterdiğine değinen Prof. Dr. AYKAÇ,
üniversite olarak kendi bulundukları yörenin sorunlarına çözümler bulmanın ve
yörenin özelliklerini, üstün yönlerini tanıtmanın en önemli görevleri olduğunu dile
getirdi. AYKAÇ, şöyle konuştu:
“Biz, birinci derecede faaliyet gösterdiğimiz ilin ve yörenin sorunlarıyla ilgiliyiz.
Gayretlerimizi bu sorunları çözme noktasında yoğunlaştırıyoruz. Sonra ülke sorunları
ve daha sonra dünyadaki gelişmeler ve sorunlar gelmektedir. Bizim öğretim üyesi
meslektaşlarımız bu sıralayama önemli ölçüde dikkat etmek suretiyle faaliyetlerini bu
kapsamda geliştirmeye, yürütmeye özen gösteriyorlar. Pınarhisar Meslek
Yüksekokulumuz kendi yaşadığı, faaliyette bulunduğu ilçenin güzelliklerini,
özelliklerini tanımaya ve tanıtmaya çalışmakta ve varsa sorunlara çözüm önerileri
getirmeye gayret göstermektedir"
Proje Yürütücüsü Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burçin
HATİPOĞLU gerçekleştirdiği konuşmasında TRAMEP projesi hakkında bilgi verdi.
Yrd. Doç. Dr. HATİPOĞLU, 1 Eylül 2014 tarihinde başlayan TRAMEP projesinin 1
yıl süreceğini söyledi. Kırklareli Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti destekli olarak devam eden projenin ilk ayağını
yaptıklarını kaydeden HATİPOĞLU, amaçlarının turizm sektöründe özellikle de
yiyecek-içecek alanında işbirliğini geliştirmek ve gençlere bu alanı özendirerek insan
kaynağı gelişimine katkıda bulunmak olduğunu aktardı.
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Osmanlı Kitabesi,
Öğretim Üyemizin Girişimleriyle Kurtarıldı
Makedonya'nın kuzeydoğu bölgesinde yer alan Kratova şehrinde yaklaşık
40 yıldır ayaklar altında çiğnenen ve 400-450 yıllık bir camiye ait olduğu
düşünülen Osmanlı kitâbesi, bir evin bahçesinde yazıları üst kısma dönük
olacak şekilde betonla sabitlenmiş şekilde bulundu. Üniversitemiz
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ertuğrul KARAKUŞ'un devlet makamlarıyla iki yıl süren resmi
yazışmaları ve ısrarlı girişimleri sonucunda, ev sahiplerinin
mukavemetine rağmen ayaklar altında kalmaktan kurtarılan kitâbe, geçici
olarak Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde koruma altına alındı.

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi,
Topladığı Yardımları İhtiyaç Sahibi Aileye Gönderdi
Üniversitemiz Öğrenci Konseyi, 23-27 Şubat 2015 tarihlerinde
gerçekleştirdiği kampanya ile topladığı yardımları Ağrı-Doğubeyazıt'taki
evi yanan ihtiyaç sahibi aileye gönderdi.
Kampanya hakkında bilgi veren Öğrenci Konseyi Başkanı Ersin ŞAHAN,
Kırklareli Üniversitesi'nin merkez ve ilçe kampüslerinde açtıkları
stantlarda topladıkları gıda, kırtasiye ve giyim malzemelerinden oluşan 40
adet koli ile bir miktar parayı ihtiyaç sahibi aileye gönderdiklerini söyledi.
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Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ali KURT,
TRT Arapça'ya Konuk Oldu

51. Kütüphaneler Haftasında Üniversitemizde
Panel ve Sergi Açılışı Yapıldı
Üniversitemiz Pınarhisar Meslek Yüksekokulu'nun organizasyonunda düzenlenen
“Geçmişten Geleceğe Kültür Köprüleri: Kütüphaneler” başlıklı panel ve “Evvel
Zaman İçinde Çocuk Dergileri” adlı resim sergisi açılışı, Rektörlük Kültür Merkezinde
gerçekleşti.
Programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa
AYKAÇ, Kütüphaneler Haftasının Üniversite çatısı altında bulunan herkes için ilgi ve
heyecan uyandıran bir konu olduğunu dile getirerek bu konunun değişik boyutlarıyla
ele alınmasının üniversitelerin görevi olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. AYKAÇ, şunları kaydetti: “Bizim hayatımızda kitabın her zaman yer alması
lazım. Kitap, hayatımızdan çekiliyor ve kitabın önemi azalıyor. Biz, zaman geçtikçe
kitabı unutan bir toplum haline geliyoruz. Diğer taraftan akıllı telefonlar ve sosyal
medya hepimizi fazlasıyla meşgul ediyor. Çoğumuz, bunların kültür ve bilgi
bakımından bizi bir adım bile ileriye götürmediğini söyleyebiliriz. Sosyal medyada yer
alan platformların gündemde bulunan sıcak gelişmeler ve dedikodu türünden
haberlerin laf kalabalığından öteye geçmeyen ve sorumsuz şekilde paylaşılan bir
meşguliyet alanı haline geldiğini görüyoruz. Bunlardan kurtulmanın yolu, bunlara
direnmek ve yerine kitabı ikame etmektir. Kitabı önemsemeden, kitabı kafamıza
takmadan, kitapla haşır-neşir olmadan, kitabı hayatımızın merkezine koymadan ciddi
işler başaramayız.”
Panelin Moderatörü Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hamza KANDUR konuşmasında, her yıl Mart ayının son haftasının
Kütüphaneler Haftası olarak kutlandığını ve farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli
etkinliklerin yapıldığını söyledi. Kütüphanelerin kültürümüzün önemli kurumlarından
olduğunu belirten Prof. Dr. KANDUR, günümüzde geleneksel kütüphanelerden çok
farklı kütüphane modellerinin ortaya çıktığını söyledi.
Panelin ilk konuşmacısı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Berat BİR, “Değişen Toplum, Değişen Bilgi ve Bilgi
Profesyonelleri” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. BİR, sunumunda günümüz
bilgi toplumunun; teknoloji, ekonomi, meslekler, mekan ve zaman ile kültür arasındaki
ilişkilerine değinerek daha kaliteli ürün ortaya koymak ve iş süreçlerini daha verimli
hale getirmek amacıyla yapılan AR-GE çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Sunumunun sonunda, 21. Yüzyıl bilgi yöneticisinin sahip olması gereken özellikleri
sıraladı.
İkinci konuşmacı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ ise, “Toplumda Kütüphane ve Kültür
Okuryazarlığı” konulu sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ sunumunda;
kütüphanelerin farklı ilgi alanlarına ve topluluklara hizmet eden eğitim, kültür ve bilgi
merkezleri olduğunu söyledi.
Son konuşmacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü
Ramazan MİNDER de “Yerel Yönetimlerde Halk Kütüphanesi Hizmetleri: İstanbul
Büyük Şehir Belediyesi Örneği” isimli sunumda bulundu. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi bünyesinde yer alan kütüphaneler hakkında ayrıntılı bilgiler veren
Ramazan MİNDER, kütüphanelerin hizmete açılma tarihleri, mevcut bulunan yayım
sayıları ve okuyucu proﬁlleri konularında istatistiki bilgiler aktardı. MİNDER,
konuşmasının sonunda Müdürlükleri tarafından yürütülen proje çalışmalarına değindi.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali KURT, TRT Arapça kanalında
sunuculuğunu Dr. Nizar Hirbawi'nin yaptığı “Elvan-ı Seba” programına
canlı yayın konuğu oldu.
Türk hikâyeciliğinin önemli ismi, ﬁkir adamı, şair, romancı, tiyatro
yazarı ve çevirmen Ömer Seyfettin'in vefatının 95. yıldönümü
münasebetiyle 5 Mart 2015 tarihinde düzenlenen programda konuşan
Yrd. Doç. Dr. Ali KURT, Ömer Seyfettin'in yaşadığı dönem, çevresi ve
edebi kişiliği hakkında bilgiler verdi. Dr. Nizar Hirbawi'nin sorularını
yanıtladı.

“Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Kariyer”
Semineri Düzenlendi
Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu'nun organizasyonunda düzenlenen
“Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Kariyer” konulu seminer Rektörlük
Kültür Merkezinde gerçekleşti.
“5. Kariyer Günleri” etkinlikleri kapsamında yapılan seminerde özel
sağlık hizmeti sunan; Central Hospital, Amerikan Hastanesi, ve
Acıbadem Hastanesi işe alım ve kariyer uzmanları Sağlık
Yüksekokulumuz öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerimizin iş
başvurusunda bulunma fırsatı buldukları seminerde insan kaynakları
uzmanları, faaliyette bulundukları hastanelerdeki çalışma koşulları,
hemşire ve ebelerin görevleri, verilen eğitimler, ücret sistemi, özlük
hakları ile farklı kariyer olanakları ve işe alım sürecinde aranan
nitelikler konularında öğrencilerimize bilgiler aktardılar. Ayrıca Sağlık
Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümleri öğrencilerine
yönelik olarak kamu hastanelerindeki kariyer fırsatları, Maliye
Bakanlığı Defterdarlık Personel Müdürü Muammer AKGÜL tarafından
öğrencilere anlatıldı.

Gıda Şenliği Etkinliği Yapıldı
Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi
Programı tarafından düzenlenen Gıda Şenliği etkinliği düzenlendi. Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bahtiyar Dursun, bu tür
etkinliklerin geleneksel hale geldiğini söyledi. Öğrencilerin bu etkinler
sayesinde derslerini uygulamalı olarak pekiştirdiklerini belirten Doç. Dr.
Dursun, bundan sonraki yıllarda etkinlerin devamının gelmesini temenni
ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Tekirdağ Üniversite ve
Meslek Tanıtım Günü'ne Katıldık
Üniversitemiz, Tekirdağ Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde bu yıl
yedincisi düzenlenen “Üniversite ve Meslek Tanıtım Günü”ne katılarak
lise öğrencileriyle buluştu.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İŞLER, İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Halit EREN, Tekirdağ Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet SOLAK
ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılış törenine öğrenciler büyük ilgi
gösterdi.
Tekirdağ'daki yükseköğrenime hazırlanan gençlerin doğru tercih
yapmalarına yardımcı olabilmek ve üniversiteleri daha yakından
tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen fuarda Üniversitemiz
tarafından açılan standı çok sayıda öğrenci ziyaret etti. Tekirdağ Anadolu
Lisesi ile Tekirdağ İl merkezindeki diğer liselerden katılan öğrencilere
Üniversitemizin eğitim, beslenme, barınma olanakları ve sportif
imkanları hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Standımızı Milli Eğitim
Müdürü Halis İŞLER ve beraberindekiler de ziyaret etti.
Etkinliğin sonunda Tekirdağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından
Üniversitemize teşekkür belgesi verildi.

Üniversitemizde “Küresel Para Savaşları ve Türkiye”
konulu konferans düzenlendi
Üniversitemizde “Küresel Para Savaşları ve Türkiye” konulu konferans
gerçekleştirildi.
Konferansa konuşmacı olarak İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ramazan KURTOĞLU konuk
oldu. Konferansta yenidünya düzeni, küresel hegemonya, parayla ilgili dönen oyunlar
ve bu noktada piyonların nasıl yönlendirildiği gibi konulara değinen Doç. Dr.
KURTOĞLU, 2013 yılında dünyanın toplam milli gelirinin 80 trilyon dolar olduğunu,
dünyadaki sanal paranın ise 830 trilyon dolar olduğunu söyledi. Dünyada yılda 500
trilyon dolar faiz takasları yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. KURTOĞLU, bunun ise
sadece 10 bankanın elinde olduğunu, bu 10 bankanın ise paradan para kazanarak dünya
ekonomisini yönlendirdiğini dile getirdi.
Küresel ekonomiyi yönlendiren odaklar tarafından Türkiye üzerinde de birçok oyun
oynandığına işaret eden Doç. Dr. KURTOĞLU, “Petrol, Arapların başına nasıl bela
olduysa, altın ve türevleri de bizim başımıza bela açabilir. Geçmişimizi
unutmamalıyız. Biz unuttuk, ancak onlar bunu hiç unutmadılar. Her ekonominin bir
siyaseti, her siyasetin bir ekonomik modeli vardır. Sosyalizm ile kapitalizm ve
neoliberalizm arasında hiçbir fark yoktur. Birinde devlet kapitalizmi vardır, para
komünist partisinin seçkinlerinin elindedir ” ifadelerini kullandı.

Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu'ndan Kan Bağışı
Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, sosyal sorumluluk
projesi kapsamında Edirne Kızılay Kan Merkezi işbirliği ile kan bağışı
kampanyasına katıldı.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bahtiyar
DURSUN, bu kampanyanın üniversitede geleneksel hale geldiğini ve
yılda iki kez düzenlendiğini ifade etti.
Her dönem tekrarlanan ve bölüm öğrencilerinin katılımıyla kan bağışının
gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. DURSUN, kan bağışında bulunan
akademik ve idari personel, öğrencilere kampanyaya verdikleri destekten
dolayı teşekkür etti.

İnşaat Mühendisliği Öğrencilerine Seminer Verildi
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
öğrencilerine inşaat mühendisliği ile ilgili seminer verildi.
Seminerin ilk bölümünde inşaat mühendisliği mesleğini anlatan, Yüksek
İnşaat Mühendisi Osman TEZEL geçmişten günümüze inşaat
mühendisliği uygulamaları ve tarihsel gelişmeleri, günümüz inşaat
mühendisliğinde eğitim, kariyer, mesleki yetkinlik, hizmet alanları,
yöntem, tasarım konularına değindi. Beton ve beton katkı malzemeleri
hakkında bilgiler veren Yüksek İnşaat Mühendisi TEZEL, kaliteli çimento
üretimine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.
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“Çocuk Gelişimi” Konulu Seminer Düzenledi

İş Dünyası Meslek Yüksekokullarından
Neler Bekleniyor”
Konulu Konferans Düzenlendi
Üniversitemizde İş Dünyası Meslek Yüksekokullarından Neler Bekleniyor” konulu
konferans gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bülent
ŞENGÖRÜR'ün yönettiği konferansta ilk olarak konuşan Yıldız Holding İnsan
Kaynakları Müdürü Murat YILDIZ, İş dünyasında girmek isteyen kişilerin iş mizacı ile
kişinin mizacının uyumlu olmasına dikkat ettiklerini söyledi.
Başarılı olmak için daha işi seven arkadaşlara ihtiyaç duyduklarını belirten Yıldız
Holding İnsan Kaynakları Müdürü YILDIZ; “İşe alırken genelde insan yaptığı işten
keyif almasını ve böylece keyiﬂi ve başarılı olmasını istiyoruz. Hayata bakışınız ve
şirketin hayata bakışı birbiriyle örtüşmelidir. Örtüşme varsa bu arkadaşları alıyoruz.
Anketler, mülakatlar yapıyoruz. Arkadaşlara bazı roller veriyoruz. Böylece kişinin
uyumunu, başarılı olup olamayacağını öğreniyoruz. İş başvurusu için gelen kişilerin
kendilerini iyi analiz etmeleri, kendilerini tanımaları gerekiyor. Bunun farkında olanlar
öne geçiyor” ifadelerini kullandı.
Uzun yıllar elde edinilen iş tecrübeleri aktarmaktan memnuniyet duyduğunu
vurgulayan Zorlu Holding Zorlu Tekstil İnsan Kaynakları Yetkili Yöneticisi Sezgin
ATEŞ, özel sektör performans odaklı olduğunu dile getirdi.
Başvuru yapan kişilerin yetenekli ve başarılı olanlarını istediklerine dikkat çeken Zorlu
Holding Zorlu Tekstil İnsan Kaynakları Yetkili Yöneticisi ATEŞ; “İşe aldığımız
kişilerin uyum sürecini minimize etmeliyiz. İhtiyaçların neler olduğunu bilerek,
bunları öğrenmek gerekiyor. Stajlar gibi, bütünleşik eğitimler gibi çalışmalar
yapılmalıdır. Maximum performansı kişiden elde etmek için çalışmalar yapılmaktadır”
diye konuştu.
Son olarak Şişecam İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa CİĞERCİOĞLU ise, Şişecam
olarak dünyada büyük bir marka olduklarını, bu sektörde çalışabileceklerin işini seven
kişilere ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
Bünyelerine kattıkları kişilerin kendilerini mesleki anlamda kendilerini yetiştirmeleri
gerektiğini aktaran Şişecam İnsan Kaynakları Müdürü CİĞERCİOĞLU şunları
kaydetti: “Sizler gibi kaliteli arkadaşlarla daha güçlü bir yapıya sahip olacağız. Sizlerin
bu aşamada kendini iyi yetiştirmesi gerekiyor. Sizin iyi bir çalışan olmanız yetmiyor
aynı zaman da takım çalışmasını da iyi yapmanız gerekiyor”

Üniversitemizde “Çocuk Gelişimi” konulu seminer gerçekleştirildi.
Çocuk Gelişimcisi Şeyda KURAN, her çocuğun kendi gelişim
düzeyinden bir üst düzeye çıkarabilmek amacıyla bireysel ve grup
etkinlikleri düzenleyerek onları kendi başına düşünen, araştırarak ve
oynayarak öğrenen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirerek geleceğe
hazırladıklarını söyledi. Bu doğrultusunda sosyal ve kültürel
organizasyonlarla hem velilerimize hem de çocuklarımıza destek
sağladıklarını ifade eden KURAN, çocukların temelleri ilk yılda atılan
gelişim tüm yaşam boyu sürdüğünü bunun içinde bu süreçte çok dikkatli
davranılması gerektiğini dile getirdi.

“Turizm sektöründe kariyer”
Konulu Seminer Düzenledi
Üniversitemizde Turizm Fakültesi tarafından “Turizm sektöründe
kariyer” konulu seminer gerçekleştirildi.
Turizm sektörünün gün geçtikçe büyüdüğünü belirten İşletme Müdürü
Zeynep Arca SALLIEL, ülke olarak bundan fayda sağlanması gerektiğini
söyledi.
Turizm sektöründe dikkat edilmesi gereken unsurlara değinen İşletme
Müdürü Zeynep SALLIEL; turizmin doğa temelli olmalı, yerel toplumun
refahını yükseltmeli, yenilenemez kaynakların minimum seviyeye
indirilmeli, yerel topluma istihdam sağlaması gerektiğini ifade etti.

“Gıda İşletmelerinde ve Cateringlerde
Gıda Güvenliği ve Hijyen” Semineri Düzenlendi
Üniversitemizde “Gıda İşletmelerinde ve Cateringlerde Gıda Güvenliği
ve Hijyen” konulu seminer düzenledi.
Gıda Güvenliği TURKISH DO&CO Üst Düzey Hijyen Danışmanı Kerem
ERSİN, gıda işletmelerinde üstün hizmetin verilmesi için gerekli
çalışmaların devam ettiğini ve bu konuda önemli bir mesafe
kaydettiklerini söyledi.
Gıda güvenliği hakkında bilgiler veren Gıda Güvenliği TURKISH
DO&CO Üst Düzey Hijyen Danışmanı ERSİN, gıda güvenliği sisteminde
gıda güvenliğini zorunlu bir hale getirildiğini ifade etti. İnsan sayısının
ciddi oranda artması birlikte çeşitli girişimlerde bulunulması gerektiğini
vurgulayan ERSİN; “Konaklama tesisleri, hazır yemek ﬁrmaları,
restoranlar gıda güvenliği için çok önemli yerlerdir. Bu noktada hazır
yemek ﬁrmasının denetimleri gereklidir” ifadelerini kullandı.
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“Uluslararası Yazılım Firmasında Kariyer”
Konulu Seminer Düzenlendi
Üniversitemiz Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Bölümü'nün organizasyonunda düzenlenen “Uluslararası Yazılım
Firmasında Kariyer: TRIODOR” konulu seminer, Rektörlük Kültür
Merkezinde gerçekleşti.
Etkinliğin açılış konuşmasını Pınarhisar MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Hayrettin TOYLAN yaptı. Pınarhisar MYO olarak öğrencilerinin kariyer
planları yapmalarına ve sektörün kendilerinden beklediği donanımları
bulabilmelerine yardımcı olmak amacıyla bu tür aktivitelere önem
verdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. TOYLAN, artan bir ivme ile bu
aktivitelere devam edeceklerini söyledi.

Yasemin Gezeroğlu, Havacılığı Anlattı
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, “5. Kariyer Günleri”
kapsamında Diksiyon Öğretmeni, Model Uçak Öğretmeni ve Lisanslı Serbest
Paraşütçü Yasemin GEZEROĞLU'nu Yüksekokul öğrencileriyle buluşturdu.
Havacılığın her alanına yaşamını adayan Yasemin GEZEROĞLU söyleşisinde, askeri
havacılık, sportif havacılık, sivil havacılık, serbest uçak, model uçak, paraşütçülük,
diksiyon eğitimi, radyo programcılığı ve haber spikerliği ile ilgili öğrencilerin merak
ettikleri soruları cevaplandırdı. Çocukluğundan beri havacılıkla ilgili biri hariç her
hayalini gerçekleştirmiş olduğunu belirten GEZEROĞLU, gerçekleştiremediği uzaya
giden ilk Türkiyeli kadın olmak hayalini hayata geçirmek için elinden geleni yaptığını
söyledi. GEZEROĞLU; “Uzay benim için bambaşka bir tutku. Bir uzay yolculuğuyla
sınırlı kalmayacak, bilimsel araştırma yapıp, belgesel de çekeceğim. Türkiye'den
uzaya giden ilk kadın olmak istiyorum. Böylece havacılıkla ilgilenen biri olarak öncü
olabilirim. Kendime güveniyorum. Bu konuda elimden gelen her şeyi yapıyorum.
Yurtdışı ile irtibat halindeyim” diye konuştu. İletişim alanında eğitmenlik de yapan
Gezeroğlu, öğrencilerini ve kadınları paraşüt sporuna yönelmeleri için de teşvik
ettiğini kaydetti.

Turizm Fakültesi Öğrencilerimize
"12 Yılda Nasıl Genel Müdür Olunur?"
Semineri Verildi
Üniversitemiz “5. Kariyer Günleri” etkinlikleri çerçevesinde Turizm
Fakültesi öğrencilerimize seminer verildi.
Turizm Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilen seminerde; Dosso
Dossi Hotelleri Genel Müdürü Muhammet CUNTAY, 12 yılda nasıl Genel
Müdür olduğunu ve başarısının sırlarını anlattı.
Kayalı Kampüsünde gerçekleşen seminerde konuşan Genel Müdür
Muhammet CUNTAY; kendine inanmak, güvenmek ve bunu karşı tarafa
hissettirmenin önemine dikkat çekerek, bir turizm işletmesinde çalışan
mutlu değilse, misaﬁrin mutlu olma şansının bulunmadığını ifade etti.
CUNTAY, sektörün zorluklarla dolu olduğunu belirterek belli bir yere
ulaşmak için zorluklara göğüs germek gerektiğini söyledi. İyi bir yönetici
olmak isteniyorsa; çamaşırhane, bulaşıkhane, kapı hizmetleri ve kat
hizmetleri gibi belli departmanlarda çalışılarak tecrübe kazanmanın elzem
olduğunu kaydetti.

“Sağlık Hizmetlerinde Kariyer” Paneli
Üniversitemiz “5. Kariyer Günleri” etkinlikleri kapsamında Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Sağlık Hizmetlerinde
Kariyer” konulu panel düzenlendi.
Yüksekokul akademik personeli ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği
panelde ilk konuşmacı Tüm Optik ve Optometrik Meslek Adamları
Derneği Genel Başkanı Abdullah AYDIN, “Avrupa'da ve Türkiye'de
Optisyenlik ve Optometri” başlıklı sunum yaptı. AYDIN, sunumunda
optisyenlik mesleğiyle ilgili istatistiki bilgiler vererek bu alandaki
istihdam imkanlarını anlattı.
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Burak Akkul, Üniversitemizde
Söyleşi Yaptı
Metin Yazarı ve Editör Burak AKKUL, Üniversitemiz “5. Kariyer
Günleri” etkinlikleri kapsamında Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulumuz öğrencileriyle söyleşi yaptı.

“Elektrik Dağıtımında SEDAŞ”
Konulu Konferans Düzenlendi
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü tarafından düzenlenen “Elektrik Dağıtımında SEDAŞ” başlıklı konferans,
Kayalı Kampüsü I. Nolu Salonda gerçekleşti.
Türkiye'de elektriğin tarihini anlatarak konferansına başlayan SEDAŞ Şebeke İşletme
Hazırlık Müdürü Mahmut KAMAR, elektrik dağıtım şebekesi hakkında ayrıntılı
bilgiler verdi. Elektrik dağıtım şirketlerinin yürüttükleri; SCADA( Danışmalı Kontrol
ve Veri Toplama Sistemi), Çağrı Merkezi, OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi),
SAP ERP, CBS (Coğraﬁ Bilgi Sistemi) Projelerini slayt eşliğinde öğrencilerle paylaştı.
Dağıtım şirketlerinin kaliteli hizmet vermek durumunda olduklarını belirten KAMAR,
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) denetimlerde bulunduğunu söyledi.

Rektörlük Kültür Merkezi Alt Salonda gerçekleşen söyleşisinde Burak
AKKUL, günümüz Türkiye'sinde insanların mizahı silah olarak
kullandığını belirterek kendisinin buna tamamen karşı olduğunu söyledi.
Mizahın objektif insanların yapacağı bir iş olduğunu vurgulayan AKKUL,
meslek hayatında başarının şans, yetenek ve süreklilik ile elde edileceğini
ifade etti.
Soru cevap şeklinde gerçekleşen etkinliğin sonunda Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yakup AKPINAR,
Metin Yazarı ve Editör Burak AKKUL'a plaket taktim etti.

Elektrik kesintileri nedeniyle oluşacak mağduriyetlerin tazminata bağlandığını da
sözlerine ekleyen KAMAR, EPDK'nın yaptığı düzenlemeyle elektrik dağıtım
şirketlerinin tüketicilerin uğradığı zararları tazmin etmek mecburiyetinde olduklarını
ve 12 saati aşan kesintilerde tüketicilere 50 TL tazminat ödemeleri gerektiğini kaydetti.
KAMAR, konuşmasının sonunda SEDAŞ'ın işe alım süreci ve staj imkanları ile ilgili
bilgilendirmede bulundu.

İnşaat Mühendisliği Öğrencilerine Seminer Verildi
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
öğrencilerine inşaat mühendisliği ile ilgili seminer verildi.
Kayalı kampüsü I. Derslik salonunda mühendislik fakültesi tarafından
gerçekleştirilen seminere akademik idari ve personelin yanı sıra çok
sayıda öğrenci katıldı.
Seminerde inşaat mühendisliği mesleğini anlatan, Yüksek İnşaat
Mühendisi Özgür TUNCER geçmişten günümüze inşaat mühendisliği
uygulamaları ve tarihsel gelişmeleri, günümüz inşaat mühendisliğinde
eğitim, kariyer, mesleki yetkinlik konularına değindi.
Yüksek İnşaat Mühendisi TUNCER, inşaatın temel sistemlerinin sağlam
olması gerektiğini, okulda teorik bilgilerin yanı sıra uygulama da
yapılması gerektiğini söyledi. Mezun olmaya yakın olan öğrencilerin
mesleki anlamda uygulama alanlarında çalışması gerektiğini vurgulayan
TUNCER: “Bu meslekte teori ve pratikle bir arada yürütüldüğünde başarı
elde edebilir. Siz değerli arkadaşlar bu noktada kendinizi iyi yetiştirmeniz
gerekiyor. İşinize uyum sürecini minimize etmeniz için bu tür çalışmaları
yapmanız gerekmektedir. Bir şirkete girdiğinizde ilk yıllarda asıl
kazancınız iş deneyimi olmalıdır. Yeteri deneyime sahip olduğunuzda
kaliteyi yakalamış olacağız” ifadelerini kullandı.

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

B Ü L T E N

www.klu.edu.tr

“Dini Mûsîki Uygulama Sınıfı Projesi” Hayata Geçti
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, Türkiye'deki diğer İlahiyat Fakülteleri arasında tek
olma özelliğine sahip “Dini Mûsîki Uygulama Sınıfı” projesini hayata geçirdi.
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk İslam Edebiyatı ve İslam
Sanatları Anabilim Dalı Türk Din Musiki Bilim Dalı dini mûsîki derslerinin ve
çalışmalarının daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi kültürün ve sanatın İlahiyat
Fakültesi öğrencilerine daha anlamlı bir ortamda iletilebilmesi amacıyla İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ tarafından Üniversitemiz
Rektörlüğünden talep edilen “uygulama dersliğine (meşkhaneye)” kısa zaman
içerisinde kavuştu.
İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı ve Sanatları Anabilim Dalı Öğr. Gör. Uğur
ALKAN, mûsîkinin İlahiyat Fakültesi öğrencileri arasında ilgi duyulan bir sanat haline
geldiğini ifade ederek oluşturulan dini mûsîki dersliğinin Türkiye'deki hiçbir İlahiyat
Fakültesinde olmadığını belirtti. Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin diğer
üniversitelerdeki ilahiyat fakülteleri için örnek olacağını söyleyen Öğr. Gör. ALKAN,
Fakülte olarak eğitim ve öğretime yeni başlamış olmalarına rağmen çok kısa bir süre
içerisinde mûsîkiye ilgi duyan yetenekli öğrencilerden “Mûsîki Mahﬁli” adında bir
koro oluşturduklarını ve bu koro ile Şeb-i Aruz ve Kutlu Doğum haftasında dini mûsîki
konserler verdiklerini dile getirdi.
ALKAN, “13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Rektörlük Kültür Merkezinde yine
konser vereceğiz. Kültür ve sanata ilgi duyan Üniversitemiz akademik ve idari
personelini, öğrencileri ve Kırklareli halkını konserimize bekliyoruz. Kültür ve sanata
özellikle de mûsîki kültürüne ve sanatına önem gösteren ve mûsîki dersliğinin
oluşmasında her türlü desteği veren başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa
AYKAÇ olmak üzere emeği geçen herkese Fakültemiz adına teşekkür ediyoruz” diye
konuştu.
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“Haberleşme ve Telekomünikasyon”
Başlıklı Konferans Düzenlendi
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü tarafından “Haberleşme ve Telekomünikasyon”
konulu konferans düzenlendi.
Bülent DAL, konferansına telekomünikasyonun tanımını yaparak başladı.
Telekomünikasyonun her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve elektrik
sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik,
elektrik, manyetik, elektro manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik
ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması
olduğunu söyledi.
Türkiye'de telekomünikasyonun tarihi, telekomünikasyon sistemleri,
telekomünikasyon şebeke ve teknolojileri, Türk Telekom'un müşterilerine
sunmuş olduğu hizmetler, insan kaynakları, işe alım süreci, staj imkanları
ve Türk Telekom Kariyer Günleri konularında slayt eşliğinde ayrıntılı
bilgiler verdi. Türk Telekom staj başvurularının başladığını duyuran DAL,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerine 16 Mart-15 Nisan 2015
tarihleri arasında Türk Telekom'a staj başvurusunda bulunabileceklerini
bildirdi.

"Tarihçinin Kariyer Fırsatları"
Başlıklı Seminer Düzenlendi
Üniversitemiz “5. Kariyer Günleri” kapsamında Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Hüseyin Serdar TABAKOĞLU,
“Tarihçinin Kariyer Fırsatları” başlıklı seminer verdi.
25 Mart Çarşamba günü gerçekleşen seminerde H.S. TABAKOĞLU,
Tarih Bölümü öğrencilerine yönelik olarak lisansüstü eğitim imkânlarını
ve akademik kariyer sürecinde yapılması gerekenleri anlattı. Tarih
Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde H.S.
TABAKOĞLU, yüksek lisans ve doktora eğitimi ile akademik kadrolara
atanma kriterleri hakkında sorulan soruları cevaplandırdı.
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Annesinin Yanında Kalan Çocuklar için
Zenginleştirilmiş Uyarıcı Ortam Oluşturulması İşbirliği Protokolü İmza Töreni Yapıldı
Üniversitemiz ve Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu “Annesinin Yanında Kalan Çocuklar için Zenginleştirilmiş Uyarıcı Ortam Oluşturulması İşbirliği
Protokolü" imza töreni, 27 Mart 2015 tarihinde Rektörlük Binası Senato Salonunda gerçekleştirildi.
Törende konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ, “Toplumla birlikte, ancak toplumun bir adım önünde olmak bizim şiarımızdır, görevimizdir” dedi. Kırklareli
Üniversitesi olarak ilin her alanına, her noktasına dokunmak durumunda olduklarını söyleyen Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ, Kırklareli'ne Üniversitenin bütün
faaliyetlerinin sinmiş olması gerektiğini belirterek, şunları ifade etti: “İnsanlara olabilecek her alanda elimizi uzatmamız, elimizi vermemiz gerekiyor’’
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas YAVUZ ise konuşmasında hedeﬂerinin kurumlar arası diyalog olduğunu belirterek, devletin kendilerine vermiş olduğu yetki
çerçevesinde cezaevinde barındırdıkları yetimleri, gençleri ve çocukları olabildiğince mutlu edebilmek gayesinde olduklarını dile getirdi.

Girişimci Adayları
Girişimcilik Günlerinde Buluştu
Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi'nin organizasyonunda düzenlenen “I.
Kırklareli Girişimcilik Günleri Paneli” Rektörlük Kültür Merkezinde
gerçekleştirildi. Panele kendi işini kurmak isteyen girişimci adayları büyük ilgi
gösterdi.
İŞKUR İl Müdürü Hasan AKSOY, kurum olarak KOSGEB ve Kırklareli Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığında düzenledikleri Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek bu yıl için toplam 20 gruba bu eğitim
imkânını sunmayı planladıklarını belirtti. KOSGEB İl Müdürü ALTUNTAŞ ise
devletin tüm imkânlarını girişimci adaylarını desteklemek üzere seferber ettiğini,
yeni iş kurma arzusunda olan herkese ellerinden gelen yardımı sunduklarını söyledi.
ALTUNTAŞ konuşmasında özellikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri sonundaki
süreçte girişimci adaylarının KOSGEB desteklerinden ne şekilde
yararlanabileceklerine ilişkin bilgiler verdi. Panelin son konuşmacısı Nurşen TİMUR
ise KOSGEB'den aldığı destek neticesinde kendi işini nasıl kurduğunu ve bu süreçte
KOSGEB'in kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlattı.
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