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Üniversitemizde yaşanan gelişmeleri siz değerli kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırladığımız 
Haber Bültenlerimizin Ocak-Haziran 2019 baskısında sizlerle yeniden bir arada olmanın sevincini 
ve gururunu yaşıyor; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Kurulduğu günden itibaren Ülkemizin eğitimine önemli katkılar sunma gayretiyle çalışmalarını sür-
düren Üniversitemiz,  başarılarla dolu bir yılı daha geride bıraktı. Çıktığımız bu yolda emekleri ve gay-
retlerinden dolayı tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Elde ettiğimiz 
her başarının mimarı sizlersiniz.

Bilginin küreselleştiği ve bilgiye erişim imkânlarının arttığı bir dünyada eğitim - öğretim kalite-
sinden asla ödün vermeyen Kırklareli Üniversitesi, ileri teknolojilerle donatılmış laboratuvarları ve 
derslikleri ile eğitimde son trendleri takip ederek öğrencilerinin gelişimine önem vermektedir. 

Öğrenci ve mezunlarımızın meslek sahibi olmaları noktasında önemli çalışmalar gerçekleştir-
mekteyiz. Bu  yıl 08 - 12 Nisan 2019 tarihlerinde 9’uncusunu düzenlemiş olduğumuz “Kırklareli 
Üniversitesi Kariyer Günleri”nde 160 profesyonel konuşmacı, 87 etkinlikte öğrenci ve mezunları-
mızla biraraya geldi. Yine kariyer haftası içerisinde; 7’si kamu kurumu ve 30’u da özel sektör kuru-
luşu olmak üzere toplam 40 katılımcı ile “Kırklareli Üniversitesi 3. Kariyer Fuarı”nı gerçekleştirdik. 
“Kariyer Günleri” ve “Kariyer Fuarı” etkinliklerinin öğrenci ve mezunlarımızın kariyer planlamasına 
ışık tutacağına inanıyorum.

Öğrencilerimizin başarısı bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Mekatronik bölümü öğrencileri-
miz ‘Robotik Kol’ ürettiler. “Beş Eksenli Lineer Aktüatör Tahrikli Robot Kol Manipülatörü ile Gripper 
Tasarımı ve Uygulaması” başlıklı proje, Makine İmalatı ve Otomotiv kategorisinde İstanbul Asya 
Bölge Sergisi’nde düzenlenen 2242-TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmala-
rı’nda ikincilik ödülü kazandı. Ülkemiz sanayisinde ve Ülkemizin teknolojik gelişiminde üretilecek 
ürünlerin katma değer artışına akademisyenlerimizin yanı sıra geleceğin mimarı öğrencilerimiz 
de katkı sağlayacaktır.

Değerli okurlarımız, 

Tüm bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken 2019-2020 akademik yılının Üniversitemize 
hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR    
Kırklareli Üniversitesi Rektörü

.REKTÖRDEN.



KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BİZDEN HABERLER OCAK - HAZİRAN 2019 5

FAKÜLTELER

• Fen Edebiyat Fakültesi
• Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

• Hukuk Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• İlahiyat Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi

• Mühendislik Fakültesi
• Teknoloji Fakültesi

• Tıp Fakültesi
• Turizm Fakültesi

ENSTİTÜLER

• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEKOKULLAR

• Sağlık Yüksekokulu
• Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

• Yabancı Diller Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Babaeski Meslek Yüksekokulu
• Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

• Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

• Vize Meslek Yüksekokulu

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

• Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

• Ekonomik ve Sosyal Araşt. Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

• Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi
• İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

• Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

• Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

• Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi

• Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
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CİSCO ACADEMY İÇİN CİSCO EĞİTMEN EĞİTİMİ”

Üniversitemiz ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında 
06.12.2018 tarihinde imzalanan “Kırklareli Üni-

versitesi Cisco Academy için Cisco Eğitmen Eğitimi” 
Teknik Destek Projesi eğitimleri 14.01.2019 - 18.01.2019 
tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2018 Yılı Teknik Destek 
Programı çerçevesinde Eylül - Ekim döneminde ba-
şarılı bulunarak desteklenmesi uygun görülen proje 
kapsamında Cisco Networking Academy eğitmeni 
Gökhan AKIN’ın verdiği eğitimlerde 12 akademisyen 
5 gün boyunca toplam 35 saat “eğitmen eğitimi” aldı. 

Teknik desteğin sağlanmasının ardından eğitim 
alan akademisyenlerimiz Cisco Eğitmeni olarak 
Kırklareli Üniversitesi Cisco Academy bünyesinde 
hedef gruplara eğitim verme hakkı kazandı. 

Kırklareli Üniversitesi Cisco Academy sayesinde özel-
likle ilgili alandaki veya bilişim alanına ilgili olan öğ-
renciler Cisco tarafından sertifikalandırılarak sektör-
de kalifiye eleman olarak yer almak için avantaj elde 
edecek. Bu kapsamda da her yıl 100 öğrencinin Cis-
co sertifikası alması hedefleniyor.

2018 - 2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 
Kırklareli Üniversitesi Cisco Academy bünyesinde 
öğrencilere ve bölgemize yönelik Cisco müfredatı-
na uygun CCNA (Cisco Certified Network Associate), 
Siber Güvenlik, Nesnelerin İnterneti gibi konularda 
eğitimler verildi.

TÜRKİYE OPTİSYENLİK MYO’LAR ARASI
BİLGİYARIŞMASI’NDAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Türkiye Optik ve Op-
tometrik Meslekler Derneği işbirliğinde 12 Aralık 

2018 tarihinde düzenlenen “Türkiye Optisyenlik Mes-
lek Yüksekokulları Arası Bilgi Yarışması”nda 2. olan 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencimiz 
Sena YENİÇERİ, 17 Ocak 2019 Perşembe günü Rek-
törümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü makamında 
ziyaret etti.

Sena YENİÇERİ ziyarette, farklı üniversitelerin Op-
tisyenlik programına devam eden 15 öğrencinin ka-
tılımıyla gerçekleştirilen bilgi yarışması hakkında 
Rektörümüz Prof. Dr. ŞENGÖRÜR’e bilgi verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ise, öğren-
cimizi başarısından dolayı kutlayarak öğrencilerin 
kazandıkları bu tür başarıların kendilerini gururlan-
dırdığını dile getirdi. Ziyaretin sonunda Rektörümüz 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, öğrencimiz Sena YENİ-
ÇERİ’ye teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bu-

Üniversitemiz ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 
arasında Üniversitemiz öğrencilerine lösemi ile 

ilgili farkındalık kazandırmak ve donör olmaya teşvik 
etmek amacıyla “Canım Kardeşim” Projesi İşbirliği 
Protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Odası’nda 23 Ocak 2019 Çar-
şamba günü gerçekleştirilen törende işbirliği pro-
tokolünün imzaları; Rektörümüz Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR ve LÖSEV Kırklareli İl Temsilcisi Seher 
ERÇEK tarafından atıldı. 

Protokol kapsamında Üniversitemiz merkez yerleş-
kelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik, Üni-
versitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileri 
tarafından bir takım etkinlik düzenlenecek.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektörü-
müz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, gerçekleştirilecek 
olan proje ile hem öğrencilerin duyarlılıklarının arta-
cağına hem de insanlık için faydalı bir iş yapılacağı-
na vurgu yaptı. Prof. Dr. ŞENGÖRÜR konuşmasına şu 
sözlerle devam etti: “İmzaladığımız protokol; Üniver-
sitemiz ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliğin-

de Üniversitemiz öğrencilerinin akran eğitimi yoluy-
la; lösemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, 
lösemili çocuklara karşı duyarlılıklarını arttırmak, 
lösemili çocuklar için yapılacak etkinliklerle gönüllü 
olarak çalışmalarını sağlamak ve lösemili çocuklar 
için kan ve kemik iliği bağışçısı olmaya özendirmek 
gibi birtakım aktiviteleri kapsıyor. Bu vesileyle LÖ-
SEV Kırklareli İl Temsilcisi Seher ERÇEK’e, Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi 
İlknur METİN AKTEN’e, Üniversitemiz Tıbbi Labora-
tuvar Teknikleri Programı hocalarımıza ve projede 
emeği geçen herkese desteklerinden dolayı teşek-
kür ediyor, projemizin hayırlı olmasını ve başarılı bir 
şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum”.

Projenin en önemli noktasının öğrencilerde lösemi 
ile ilgili farkındalık oluşturulması olduğuna dikkat 
çeken LÖSEV Kırklareli İl Temsilcisi Seher ERÇEK ise; 
“Vakfımıza maddi destek sağlayacak pek çok insan 
var. Ancak öğrencilerin farkındalık oluşturarak bir-
çok kişinin yapamadığı şeyi yapıyor olması hem bi-
zim hem de vakfımız için daha kıymetli. Bu sebeple 
bu ve benzeri projelerde her türlü desteği sağlama-
ya ve sizlerle birlikte yürümeye hazırım” dedi.

lundu. Ziyarette Sena YENİÇERİ’ye Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi İlknur 
METİN AKTEN ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Semiha 
TOMBULOĞLU eşlik etti. 

“CANIM KARDEŞİM” PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
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Üniversitemiz ile Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü arasında “Canlarımız İçin Sevgiyle” Projesi İş-

birliği Protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Odası’nda 23 Ocak 2019 Çarşamba 
günü gerçekleştirilen törende işbirliği protokolünün 
imzaları; Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve 
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit AKIN tarafın-
dan atıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Kırklareli İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ahmet Yener Ortaoku-
lu’nda eğitim gören 6. ve 7. sınıf öğrencilerine Üniver-
sitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı 
Laboratuvar Teknikleri öğrencileri tarafından sokak 
hayvanları ve hayvan sevgisi konulu bir dizi eğitim 
verilerek farkındalık çalışmaları yürütülecektir. 

“Öğrencinin karnedeki başarısının yanı sıra sosyal 
başarısı da oldukça önemli.”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektö-
rümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, projenin temel 
amacının öğrencilerde sokak hayvanlarına karşı sev-
gi aşılamak olduğuna dikkat çekti. “Hayvan sevgisi 
insan sevgisiyle eşdeğerdir” diyen Prof. Dr. ŞENGÖ-
RÜR, sözlerine şöyle devam etti:

“Zaman zaman hayvanlara karşı yapılan kötü örnek-
lerle karşılaşıyoruz. Bu kötü örnekleri gerçekleştiren 
kişiler, yarın insanlara da aynı davranışı sergileyebi-
lir. İmzaladığımız projenin Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
yeni eğitim anlayışıyla paralel olduğunu ve bu kap-
samda çok doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. 
Sayın Bakanımız Ziya SELÇUK’un da belirttiği gibi 
öğrencinin karnedeki başarısının yanı sıra sosyal ba-
şarısı da oldukça önemli. Çocukların sosyal gelişim-
lerine katkı sağlayarak asosyal bireyler yerine sosyal 
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak; bunların ya-
nında da insani ve toplumsal değerleri onlara ka-
tabilmek bizlerin temel görevi. Bu sebeple projede 
emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdür Vekilimiz 
Cahit AKIN olmak üzere Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi İlknur METİN 
AKTEN’e, Üniversitemiz Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Programı hocalarımıza ve projede emeği geçen her-
kese desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, projemi-
zin hayırlı olmasını ve başarılı bir şekilde tamamlan-
masını temenni ediyorum”.

“Çocuk, sosyal hayatta sevgiyi, paylaşmayı ve 
zorda olana yardım etmeyi bilmeli.”

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit AKIN ise, ko-
nuşmasında sevgi dolu bir neslin yetişmesini amaç-
ladıklarını dile getirdi. Bu sevginin çocuğun sadece 
aile ortamında aldığı terbiye ile sınırlı olmadığına 
vurgu yapan AKIN, “Çocuk, sosyal hayatta sevgiyi, 
paylaşmayı ve zorda olana yardım etmeyi bilmeli. 
Bizlerin de temel gayesi bu terbiyeye sahip nesille-
rin yetişmesidir. ‘Canlarımız İçin Sevgiyle’ projesinde 
de hayvan sevgisi ile birlikte insan sevgisine ulaşmak 
söz konusu. Bu bilinçle ve amaçla imzaladığımız pro-
jenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini umut edi-
yorum” dedi.

“CANLARIMIZ İÇİN SEVGİYLE” PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Üniversitemiz ile Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü arasında “Çocuk Şenliği” Projesi İşbirliği Pro-

tokolü imzalandı. 

İmzalanan protokol kapsamında; Üniversitemiz 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Geli-
şimi Programı akademisyen ve öğrencileri, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim ku-
rumlarına devam eden çocuklara; beslenme, sağ-
lıklı yaşam, yardımlaşma ve paylaşma gibi temel 
konuları; tiyatro, dans, müzik, resim vb. sanatsal 
etkinlikler yoluyla öğrenme ortamlarını daha etkili 
bir hale getirerek öğretecekler.

23 Ocak 2019 Çarşamba günü Rektörlük Senato Oda-
sı’nda gerçekleştirilen işbirliği protokolünün imzaları; 
Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Kırklareli 
İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit AKIN tarafından atıldı. 
Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, törende 
yaptığı konuşmada gerçekleştirilecek olan proje ile 
çocukların ahlaki, entelektüel ve bilimsel gelişimle-
rinin yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sağlana-
cağını söyledi. Aynı zamanda çocuklara rol-model 
olma bakımından Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında 
okuyan öğrencilerimizin de gönüllülük esasına daya-

lı çalışma yoluyla toplumsal sorumluluk ve hassasi-
yet bilincinin artacağına inandığını vurgulayan Prof. 
Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, bu vesileyle; Kırklareli İl Milli 
Eğitim Müdür V. Cahit AKIN’a, Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi İlknur ME-
TİN AKTEN’e, Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı hocalarına ve 
projede emeği geçen herkese desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit AKIN ise, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Üniversitemizin Kırklare-
li’de eğitime yön veren iki kuruluş olduğuna dikkat 
çekti. Göreve geldiği Temmuz ayından itibaren 
Üniversitemiz ile önemli projelere imza atmaktan 
memnuniyet duyduğunu dile getiren AKIN, şöyle 
konuştu:

“Çocukların yüreklerine dokunmak gerekiyor. 
Özellikle okul öncesi dönemde çocuğun aldığı 
eğitim çok önemli. Çünkü 7 yaşına kadar verilen 
eğitim çocuğun kişilik gelişiminin yapı taşlarını 
oluşturuyor. Bu bakımdan hocalarımızın projedeki 
desteği bizler için çok değerli. Sizlerin bu projeye 
dört elle sarılmasıyla güzel işler yapacağımıza inanı-
yorum” dedi. 

“ÇOCUK ŞENLİĞİ” PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
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Üniversitemiz yürütücülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (2018-1) kapsa-
mında desteklenen “Türkünü Engelsiz Söyle” Projesi kapanış programı düzenlendi.

Türk Halk Ozanı Âşık Veysel’in doğumunun 125. yılı anısına 07 Şubat 2019 Perşembe akşamı Rektörlük 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanı Ertuğrul CEYLAN, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Cemile ÖZE-
KER, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
başlayan programın açılış konuşmasını Arş. Gör. Dr. Emrullah TÖREN gerçekleştirdi.

“Türkünü Engelsiz Söyle” Proje Koordinatörü Arş. Gör. Dr. TÖREN, proje ile engelli gençlerin toplumsal 
hayata aktif katılımlarının sağlanması, engelli gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve 
potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân tanınması, engelli gençlerin özgüvenlerinin arttırılmasının 
sağlanması ve Üniversitemiz öğrencisi olan engelli gençler ile Kırklareli’de yaşayan engelli gençler ara-
sındaki iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

“TÜRKÜNÜ ENGELSİZ SÖYLE” PROJESİ KAPANIŞ PROGRAMI Konuşmasında proje ekibindeki herkesin özel olduğunu dile getiren TÖREN, programın Âşık Veysel’in do-
ğumunun 125. yılı anısına düzenlendiğini ve bu kapsamda proje ekibindeki Taha Ender TOPRAK’ın günü-
müzün Âşık Veysel’i olduğuna dikkat çekti. “Âşık Veysel, çiçek hastalığından dolayı gözlerini kaybetmişti. 
Taha Ender TOPRAK ta yedi yaşında beyin tümöründen gözlerini kaybetti” diyen TÖREN, TOPRAK’ın hayata 
küsmediğini; aksine kültür, sanat alanında ve okulunda başarılara imza attığını kaydetti.

Projenin manevi anlamda çok değerli çıktıları olduğuna vurgu yapan TÖREN, projede desteklerini esirge-
meyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU 
olmak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ertuğrul CEYLAN’a, Lüleburgaz Gençlik Merkezi Müdürü ve 
Projenin Bakanlık adına Kontrolörü Aslı GİDEN ÖZÇELİK’e, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü 
Cemile ÖZEKER’e ve yönlendirmeleriyle projeye destek veren eğitmen Ersin ŞAHAN’a projede emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmasının akabinde “Sihirli Ellerin Ritmi Korosu” Âşık Veysel’den seçme türkülerle dinleyenlere 
keyifli anlar yaşattı. Program, Taha Ender TOPRAK’ın solo performansı ve harmandalı gösterisi ile devam 
etti. Programın sonunda, Üniversitemiz öğrencisi engelli gençler ile Kırklareli’de yaşayan engelli gençlerden 
oluşan ekibin “Türkünü Engelsiz Söyle” klibinin gösterimi yapıldı.
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ANTARKTİKA’DAN TOPLADIĞI METEORİTLERLE “UZAYA” 
IŞIK TUTACAK

Üniversitemiz Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YEŞİLTAŞ, ikili iş bir-
liğiyle Belçika’nın Antarktika’daki üssünde meteoritler ve gökyüzünden dünyaya düşen taş parçalarına 

ilişkin  çalışmalarda bulundu.

“Antarktika’da Yaptığı Çalışmaları Tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YEŞİLTAŞ, Kıtadan Topladığı 3 
Meteoritle Uzay Bilimlerine Katkı Sağlayacak.”

Cumhurbaşkanlığı himayesinde,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  uhdesinde ve  İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Se-
feri’nin yanı sıra; ikili iş birlikleri kapsamında da Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 8 bilim insanı Şili, Belçika, 
Kore ve Kolombiya gibi ülkelerin kıtadaki araştırma üsleri ve gemilerinde bilimsel faaliyetlerde bulundu.

“Türkiye, Uzay Bilimleri Alanında Yarışa Dâhil Oldu.”

Dr. Öğr. Üyesi YEŞİLTAŞ, konuyla ilgili Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu seferle 
Doğu Antarktika’da gözlemlerde bulundum. Buradaki platoda yapmış olduğum aramada bulduğum 3 
adet meteoriti ülkemize götürmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum.” dedi. Meteoritlerin uzayda 
bulunan büyük ölçekli asteroitlerin veya gezegenlerin birer parçaları olduğu bilgisini veren YEŞİLTAŞ, 
meteoritlerin ve içerisinde bulunan yapıların incelenmesiyle asteroitler ve gezegenler hakkında, dolayı-
sıyla da güneş sistemi hakkında detaylı bilgilere sahip olunabileceğine dikkat çekti.

YEŞİLTAŞ, yurt dışında aldığı eğitim ve yaptığı çalışmalar esnasında birçok meteorit incelediğini ve bu örnek-
ler üzerinden uluslararası bilim insanlarıyla makaleler yazarak birçok konferansta konuşma yaptığını belirtti. 
YEŞİLTAŞ, sözlerine şöyle devam etti: “Bu çalışmalarıma Antarktika bölgesinde topladığımız örnekleri de 
ekleyecek olmamız mutluluk verici. Ayrıca Türkiye, Antarktika’da ilk defa meteorit arama ve toplama çalış-
ması yaparak, orada benzer çalışmalar yürüten dünyanın ileri gelen birkaç ülkesi arasına girip uzay bilimleri 
alanındaki yarışa resmi olarak dâhil olmuştur.” 

“3 Meteorit Bulduk.”

Antarktika’daki çalışma koşullarının oldukça zor olduğuna işaret eden YEŞİLTAŞ, eksi 15 derece olan hava 
sıcaklığının, 40 kilometre hızla esen rüzgârın da etkisiyle eksi 35 derece hissedildiğini aktardı.

YEŞİLTAŞ, bölgede çok miktarda buzul yarıklarının da bulunduğunu aktararak şunları kaydetti:

“Belçika’nın Prenses Elisabeth Üssü’nden bir rehberle ayrılarak kar motoruyla 5 saate yakın bir süre seyahat 
ettikten sonra Antarktik platoya ulaştık ve meteorit arama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bir saatten daha 
kısa bir zaman içerisinde arama yapabildik, çünkü hem hava koşulları kötüleşiyor hem de saat çok geç olu-
yordu. Geri dönüşümüzün de 5 saat süreceğini göz önünde bulundurarak rehberle birlikte üsse doğru yola 
çıktık. Antarktik platoda çok kısa sürede 3 meteorit bulduk ve bu meteoritleri daha önceden belirlediğimiz 
protokollere uygun olarak topladık. Önümüzdeki yıllarda daha kalabalık bir grupla daha uzun süreli meteo-
rit arama ve toplama seferleri düzenleyeceğimizi umut ediyorum.”

“NASA’dan Araştırmacılarla İncelenecek.”

Toplanan meteorit örneklerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan YEŞİLTAŞ, içerisindeki yapılarla 
barındırdığı bilgilerin yapılacak incelemeler sayesinde dünyada ilk kez Türk araştırmacılar tarafından 
akademik literatüre kazandırılacağını dile getirdi.

YEŞİLTAŞ, toplanan örneklerin Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) 
araştırmacılarla birlikte incelenerek uluslararası meteorit veri tabanına resmi olarak kaydedileceğine de dik-
kat çekerek, “Türk Uzay Ajansının da kurulduğu bu günlerde Antarktika’dan topladığımız meteoritlerden 
elde edeceğimiz bilgiler şüphesiz uzay bilimlerine katkı sağlayacak ve bu alanda belki de bilinmeyenlere ışık 
tutacaktır. Böylesine önemli bir projenin yürütücüsü olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.



KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BİZDEN HABERLER OCAK - HAZİRAN 2019 17

Üniversitemiz, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü tarafından düzenlenen “Kırklareli Genç Erkekler 
ve Kızlar Liselerarası Futsal Müsabakaları” na Üniver-
sitemizde gerçekleştirildi.

10 Ocak 2019 - 08 Şubat 2019 tarihleri arasında 
Vali Mustafa Yaman Kapalı Spor Salonu’nda ya-

pılan müsabakalarda 14 takım mücadele etti.

Final müsabakasında erkeklerde Bilal Yapıcı Spor Li-
sesi, Babaeski Şehit Erşan Yenici Lisesi’ni 3-1; kızlarda 
Bilal Yapıcı Spor Lisesi, Vize İmam Hatip Lisesi’ni 4-2 
mağlup etti.

ÜNİVERSİTEMİZ, FUTSAL MÜSABAKALARINA 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Üniversitemiz Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu’nda 
“09 Şubat Sigarayı Bırakma Günü” dolayısıyla “Si-

garayı Bırakma Günü” konulu seminer gerçekleştirildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba günü Lüleburgaz Meslek 
Yüksekokulu Ek Hizmet Binası Konferans Salonu’nda 
Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafın-
dan verilen seminerde öğrencilere sigaranın zarar-
ları, sigarayı bırakma süreci ve bırakma yöntemleri 
hakkında bilgiler verildi.

“09 ŞUBAT SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ” SEMİNERİ

Üniversitemiz Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi etkin-
likleri kapsamında “Doğu Türkistan Gerçeği” konulu konferans düzenlendi.

Kayalı Kampüsü II. Merkezi Derslikler Binası I No’lu 
Konferans Salonu’nda 21 Şubat 2019 Perşembe günü 

gerçekleştirilen konferansta; İstanbul Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali AH-
METBEYOĞLU, Doğu Türkistan gerçeğini farklı yönleriyle 
ele aldı. Bölgenin stratejik ve ekonomik önemi üzerine 
sayısal verileri katılımcıları bilgilendiren AHMETBEYOĞ-
LU, konuşmasında Çin’in bölgede uyguladığı politikalar 
sonucu oluşturulan toplama kampları ve insan hakları ih-
lalleri hakkında da açıklamalarda bulundu. 

Büyük bir ilgiyle takip edilen konferans; plaket takdimi ve 
ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

“DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ” KONULU KONFERANSI

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 14 üniversi-
tenin rektörünün katıldığı “Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi” de-

ğerlendirme toplantısına katıldı.

Programa ev sahipliği yapan ve proje koordinatörlüğünü yürüten Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met BİBER,  misafir rektörlere hitaben yaptığı konuşmada böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yap-
manın gururunu yaşadıklarını belirterek toplantıya teşrif eden tüm üniversite rektörlerine teşekkürlerini iletti. 

Konuşmasında “Farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerle görüş alışverişi yapmadıkça eksikleri-
mizi görmemiz mümkün değildir” diyen Prof. Dr. BİBER, sözlerine şöyle devam etti: “Akademik toplantılar 
gerçekleştirerek ve bilimsel çalışmalar yaparak ufkumuzu sürekli olarak genişletmek arzusu içindeyiz. Bizler 
genç üniversiteler olarak ilk düğmemizi her zaman doğru iliklemeliyiz.”

Toplantıda Üniversitelerin dijital dönüşüm süreçlerinin gelişimi, eğitim, araştırma ve topluma katkı mis-
yonu, üniversiteler ve birimler arası koordinasyon, zaman ve kaynak tasarrufunun etkili kullanımı konu-
ları ele alındı.

REKTÖRÜMÜZ ŞENGÖRÜR, ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ’NDE
DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

ÜNİVERSİTEMİZ ile ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA “FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 
PROTOKOLÜ” İMZALANDI

Üniversitemiz ile Ardahan Üniversitesi arasında öğ-
renci değişimine olanak sağlayan “Farabi Değişim 
Programı Protokolü” imzalandı.

Ardahan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen tören-
de “Farabi Değişim Programı Protokolü” nün 

imzaları; Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR 
ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
BİBER tarafından atıldı.

Yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 
yararlanabileceği Farabi Değişim Programı sa-
yesinde öğrencilere bir veya iki yarıyıl süresince 
kendi üniversiteleri dışında Türkiye’de bulunan 
başka bir üniversitede eğitim-öğretim faaliyetle-
rine devam etme imkânı sunmaktadır.
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Üniversitemiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı arasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

alanında gençlere yönelik farkındalık aktivitelerinin 
desteklenmesi, iş ekipmanlarının kontrollerini yapan 
kişilere verilecek temel eğitim programlarının dü-
zenli ve etkin uygulanması ile işverenlere eğitimler 
verilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat 
Moralı Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreni; 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı 
Ayşe Kardaş ERGEZEN başkanlığında 21 üniversite-
nin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İmza 
töreninde Üniversitemizi Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Neziha MUSAOĞLU temsil etti.

“Tüm Taraflara Eğitim Verilecek”

Bakan Yardımcısı ERGEZEN imza töreninde yaptı-
ğı konuşmada: “Güçlü bir yasal zeminin yanında, iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsenmesi, bu 
alanda kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme sağlamak için 
en önemli unsurdur. Bu kapsamda geleceğimizin te-
minatı olan çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere 
çalışma hayatının tüm taraflarına yönelik faaliyetlerle, 
bireylerde güvenli davranış ve kendi sağlığını koruma 
bilincini oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerin 
önemli paydaşları olduğuna işaret eden ERGEZEN, 
anaokulundan üniversiteye kadar her yaştaki çocuk 
ve gencin iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçli şe-
kilde yetişmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

“Ders Müfredatları Standart Olacak”

Üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü program-
larda yer alan iş sağlığı ve güvenliği derslerinin müf-
redatının standart hale getirilmesini hedeflediklerini 
aktaran Bakan Yardımcısı ERGEZEN, bu kapsamda 
üniversitelerin bilgi ve görüşlerinin toplanması ama-
cıyla kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Müfredatı Bilgi Sis-
temine girilen verilerin analiz raporunun ilerleyen gün-
lerde hazırlanacağını kaydetti.

ERGEZEN, 6 Şubat’ta ülkedeki ilk hibe uygulama-
sı niteliğindeki “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştiril-
mesi Hibe Programı”nı başlattıklarını hatırlatarak, 
proje ile 3 milyon avro madencilik, 3 milyon avro 
madencilik dışı diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan 
sektörlere olmak üzere toplam 6 milyon avro hibe 
dağıtılacağını bildirdi.

Bakanlık olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında daha 
önce 22 üniversite ile protokol imzaladıklarını anım-
satan ERGEZEN, 21 üniversite ile daha iş birliği yapıl-
masından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokoller kapsamında, Kırklareli, Sakarya Uygula-
malı Bilimler, Tekirdağ Namık Kemal, Hatay Mustafa 
Kemal, Gaziantep, Bingöl, İstanbul Medipol, Muğla 
Sıtkı Koçman, Düzce, Kırşehir Ahi Evran, İzmir Eko-
nomi, Başkent, 9 Eylül, Ağrı İbrahim Çeçen, Ondokuz 
Mayıs, İzmir Demokrasi, Yalova, Gazi, Pamukkale, Al-
tınbaş ve Kayseri Üniversiteleri ile iş birliği yapılacak.

AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ile
ÜNİVERSİTEMİZ ARASINDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2018-2019 Ba-

har Dönemi Şubat ayı etkinlikleri kapsamında 14 Şu-
bat 2019 Perşembe günü Kayalı Kampüsü II. Merkezi 
Derslikler Binası I No’lu Konferans Salonu’nda “Türk 
Dünyasına Seyahat 2 (Kazakistan, Moğolistan, Kırgı-
zistan, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan)” konulu panel 
düzenlendi.

Panelde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bö-
lüm Başkanı Doç. Dr. Bülent BAYRAM, Dr. Öğr. Üyesi 
Bülent HÜNERLİ, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat-
ları Bölümü öğrencileri Ecem GÜLER ve Buse YALÇIN-
KAYA, 2018 yılı yaz döneminde araştırma kapsamın-
da bulundukları Kazakistan, Moğolistan, Kırgızistan, 
Ukrayna, Moldova ve Bulgaristan ile ilgili izlenimleri-
ni görseller eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

Ukrayna, Moldova ve Bulgaristan gibi Gagauz Türkle-
rinin yaşadığı coğrafyada araştırmalarını yoğunlaştı-
ran Dr. Öğr. Üyesi Bülent HÜNERLİ, izlenimlerini gör-
seller eşliğinde aktardı. Dr. Öğr. Üyesi HÜNERLİ, sözü 
geçen ülkelerdeki Gagauz köylerinde yaptığı kamera 
kayıtlarını da katılımcılara izleterek Gagauz ve Tatar 
Türkçesinden örnekler sundu.

2018 yaz döneminde “4. Türk Dünyası Üniversiteli 
Gençler Yaz Okulu” kapsamında Kazakistan’da bulu-
nan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
öğrencileri Ecem GÜLER ve Buse YALÇINKAYA da 

sahada çektikleri fotoğraflar eşliğinde Kazakistan ile 
ilgili tecrübelerini anlattı.

Panelin yöneticiliğini de yapan Çağdaş Türk Lehçe-
leri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent 
BAYRAM ise; 2018 yılı içerisinde araştırmalar ve bi-
limsel faaliyetler kapsamında bulunduğu Kazakistan 
ve Moğolistan ile ilgili izlenimlerini paylaştı.  Doç. Dr. 
BAYRAM’ın özellikle Moğolistan’daki Orhun Yazıtları 
ile ilgili olarak görseller eşliğinde yaptığı sunum dik-
kat çekti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel; katılımcı-
lara günün anısına belge takdimi ve ardından toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

“TÜRK DÜNYASINA SEYAHAT-2 (KAZAKİSTAN,
MOĞOLİSTAN, KIRGIZİSTAN, UKRAYNA, MOLDOVA,
BULGARİSTAN)” KONULU PANEL DÜZENLENDİ
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Üniversitemiz ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında “Kırklareli Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon 
Birimi Mesleki Gelişim Eğitimi” proje sözleşmesi imzalandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba günü Rektörlük Makamında gerçekleşen törende sözleşmenin imzaları; Rek-
törümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN ta-

rafından atıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı teknik destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Kırk-
lareli Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Mesleki Gelişim Eğitimi” projesi ile Proje Geliştir-
me ve Koordinasyon Biriminden 10 kişi ve Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar, Fakülteler ile Üniversitemiz 
bünyesinde çeşitli birimlerden 25 kişi olmak üzere toplam 35 kişi 8 gün boyunca 54 saat eğitim alacak.

Eğitimler; TÜBİTAK’ın çeşitli proje programları, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, IPA 
Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı, UFUK 2020, Marie Curie, Erasmus Mesleki Eğitim Prog-
ramları gibi Avrupa Birliği’nin çeşitli proje programları ile KOSGEB, Elçilik ve Bakanlıkların proje destek-
leri konularında olacaktır. Bu kapsamda proje ile Üniversitemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası 
fon kaynaklarının azami ölçüde faydalanması, araştırmacıların kaliteli proje sunma potansiyelinin arttı-
rılması ve proje başvuruları için araştırmacıların teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZ ile TRAKYA KALKINMA AJANSI ARASINDA
SÖZLEŞME İMZALANDI

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 14. Alt Kurul Toplantısı, 21 Şubat 2019 Perşembe günü Üniversitemiz ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; TÜB Alt Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Cem UZUN, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ne-
ziha MUSAOĞLU, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha ÖZDEN, Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Sekreteri ve Trakya 
Üniversitesi Fen Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan MEŞE’nin yanı sıra akademik ve idari görevliler katıldı. 

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, “TÜB olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde çok önemli bir işbirliği mekanizmasını 2012 yılında kurduk ve faaliyetlerini sürdürüyoruz. Sadece 
bu platformda değil; bunun dışında kardeş üniversitelerimiz ile birlikte Balkan Üniversiteler Birliği çatısı 
altında da işbirlikleri yapıyoruz. Bu anlamda alt kurul toplantıları bizim için çok değerli” dedi. 

Trakya Bölgesi’nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunulması ve birlik üyesi üniversiteler 
arasında iş birliği çalışmalarının gerçekleştirilmesini amaçlayan TÜB’ün 14. Alt Kurul Toplantısı’nda; “Trakya 
Üniversitesi ev sahipliğinde ‘Tıp Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon Toplantısı’nın düzenlenmesi, Kamu 
Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) ve Engelsiz Birim Alt Çalışma Gruplarının oluşturulması, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde ‘Enerji’ temalı sempozyum düzenlenmesi, Kırklareli Üniversitesi ev 
sahipliğinde ‘Turizm’ temalı sempozyum düzenlenmesi, Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde IV. Lisansüstü 
Öğrenci Kongresi düzenlenmesi, III. Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı’nın Kırklareli Üniversitesi ev 
sahipliğinde yapılması, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde ‘Trakya Bölgesinin Çevre Sorunları’ 
ve ‘Trakya ve Balkanların Alternatif Tarım İmkanları’ konulu toplantıların yapılması, Trakya Üniversitesi ev 
sahipliğinde ‘Balkanlar Spor Oyunları’ etkinliğinin düzenlenmesi, III. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’nin 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması, Robot, Elektrikli Araçlar ve Drone Yarışması 
yapılması ve bu konuyla ilgili Yeni Nesil Teknolojik Araçlar Alt Çalışma Grubunun kurulması, Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde ‘Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Bandırma’nın Geleceği’ 
sempozyumunun düzenlenmesi, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne’de gerçekleştirilecek olan 
‘Balkanlar ve İslam Sempozyumunun’ detaylarının görüşülmesi için Balkanlar ve İslam Alt Çalışma Grubunun 
14. Alt Kurul toplantısında hazır bulunması, İdari Mali İşler Alt Çalışma Grubunun çalışmalarını 2019 yılında da 
sürdürmesi, Balkan Ülkeleri Alt Çalışma Grubunun kurulması, Uluslararası Yayın Evi Alt Çalışma Grubunun 
kurulması ve Sosyal, Kültürel ve Spor faaliyetlerinin detaylarının görüşülmek üzere Sosyal, Kültürel ve Spor 
Alt Çalışma Grubunun 14. Alt Kurul toplantısında hazır bulunması” konuları görüşüldü.

TÜB 14. ALT KURUL TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZ EV
SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Üniversitemizde, Trakya Bölgesi’nde girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve gençleri teknoloji odaklı giri-
şimciliğe teşvik etmek amacıyla Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi, Kariyer Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği çerçevesinde “2019 Yılı Yeni İşim Girişim Programı Let’s Up Eğitim 
Semineri” düzenlendi.

20 Şubat 2019 Çarşamba günü II. Merkezi Derslikler Binası III No’lu Konferans Salonu’nda gerçekleşen se-
minere; Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN, 
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Doğan ÜNAL, Watch X Kurucu Ortağı Mustafa TÜLÜ, 
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Girişim Evi Yöneticisi & Kıdemli Danış-
man Uraz YEKELER, Trakya Kalkınma Ajansı Temsilcileri, Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Seminer öncesi Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre BEJİ, sunum eşli-
ğinde Ajansın “Yeni İşim Girişim Programı” hakkında bilgiler paylaştı.  

“Bizim temel amacımız sizleri öğrencilik yıllarınızda girişimci yapabilmek.” 

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, girişimcilik ve 
inovasyonun önemine dikkat çekti. “Kırklareli Üniversitesi olarak Trakya Kalkınma Ajansı ile bir-
likte öğrencilerimize yönelik girişimcilik ve teknoloji tabanlı eğitimler vermeye gayret ediyo-

ruz” diyen Prof. Dr. ŞENGÖRÜR, sözlerine şöyle devam etti: 

“Bizim temel amacımız sizleri öğrencilik yıllarınızda girişimci yapabilmek ve bu sıralarda sizlere girişim-
cilik kültürünü aşılayabilmek. Bu doğrultuda Kariyer Merkezimiz, Proje Geliştirme Ofisimiz, Dijital Dönü-
şüm Ofisimiz ve Dış Paydaşlarımız ile siz değerli öğrencilerimize bir ekosistem oluşturuyoruz. Bizim temel 
gayemiz sizlere her konuda faydalı olmaktır.”   

“İlkini Edirne’de, ikincisini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde 
açtığımız ‘Girişim Evi’nin üçüncüsünü Kırklareli Üniversitesi’nde 
açacağız.”

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞA-
HİN ise, TEB ve TİM ile birlikte ilkini Edirne’de, ikincisini 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde açtıkları “Giri-
şim Evi” nin üçüncüsünün Üniversitemizde açılacağı 
müjdesini verdi.

Türkiye’de 10 tane girişim evi olduğuna dikkat çeken Mahmut ŞAHİN, 
amaçlarının toplantılar, etkinlikler ve Wake Up’lar vasıtasıyla öğrencile-
rin girişimcilik ruhunu ve fikirlerini geliştirerek onlara farklı bakış açıları 
kazandırmak olduğunu ifade etti. Sizin gibi pek çok girişimci sizlerin 
oturduğu sıralarda oturdu ve bazıları eğitim hayatlarına devam ediyor” 
diyen ŞAHİN, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim sizden isteğimiz Wake 
Up ve Let’s Up programlarına başvurmanız. Programa kabul edilirseniz 
her türlü ihtiyaçlarınız Sayın Rektörümüz ve bizim desteğimiz ile karşı-
lanıyor. Sizden beklenen TEB ve TİM işbirliğinde düzenlenen program-
larda fikirlerinizi ortaya koymanız ve fikrinizin bir prototipe dönüşmesini 
hedeflemeniz.” 

Konuşmasında başarılı girişimcilerden örnekler de veren ŞAHİN, “Kırkla-
reli Üniversitesi öğrencilerinden başarılı girişimciler ve yatırımcılar çıka-
cağına inanıyoruz. Bizler, sizleri girişimci yapıp bırakmıyoruz. İş verme ve 
iş bulabilme ile ilgili TEB ve TİM ile görüşerek girişimcimizi Türkiye’deki 
ve Dünya’daki ekosisteme sokmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda girişimci-
lerimizi fuarlara götürerek onlara potansiyel müşteri buluyoruz. Biz size 
güveniyor, yapabileceğinize inanıyoruz. Bu çerçevede maddi ve manevi 
anlamda sizleri desteklemeye hazırız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TEB – TİM Girişim Evi Yö-
neticisi & Kıdemli Danışman Uraz YEKELER, TEB – TİM 
Girişim Evleri ve girişimcilere sağladığı destekler husu-
sunda katılımcılara detaylı bilgi verdi. 

Akabinde 2018 Yılı Yeni İşim Girişim Programı finalisti ve 
Üniversitemiz Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ayşenur 
SÜNGÜ, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Son olarak Watch X Kurucu Ortağı Mustafa TÜLÜ, ürettikleri 
Watch X adlı akıllı saatleri tanıtarak ürünün gelişim sürecini 
anlattı. Ortağı ile birlikte çalıştıkları işten ayrılıp AR-GE çalışmaları 
yapmak üzere “Argex” firmasını kurduklarını ifade eden TÜLÜ, “3 ayda 
hayata geçirdiğimiz akıllı saat projesi ile başta Japonya ve 
Amerika olmak üzere 45 ülkeye ihracat yapmaya başla-
dık. ‘Watch X’ adlı saatimizin gelişmiş programı sayesine 
kişi istediği gibi kendi saatini tasarlayabiliyor. Ürünümüz 
robotik kodlama eğitimi veren kurumlar tarafından ol-
dukça beğenildi” dedi.

ÜNİVERSİTEMİZDE 2019 YILI YENİ İŞİM GİRİŞİM PROGRAMI
LET’S UP EĞİTİM SEMİNERİ

Yeşilay’ın bağımlılığı önleme 
programı olan “Benim Kulü-

büm Yeşilay” projesinde gönüllü 
olarak görev alan Üniversitemiz 
Genç Yeşilay Kulübü öğrenci-
leri,  22 Şubat 2019 Cuma günü 
Gaziosmanpaşa İlkokulu öğren-
cileri ile bir araya geldi.

Genç Yeşilay Kulübü öğrencileri, 
gün boyu grup halinde resim, 
sunum ve afiş çalışmaları gibi 
eğlenceli aktivitelerle bağımlı-
lıklara kaşı öğrencileri bilgilen-
dirmeye çalıştı. 

Kulüp Danışmanı Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi Vedat AÇAR, 
yaptığı açıklamada; öğrencile-
rin bağımlılıklardan uzak sağlıklı 
bir yaşam sürmeleri hususunda 
Kırklareli’deki tüm okullara ula-
şarak farkındalık oluşturmayı 
amaçladıklarını söyledi. AÇAR, 
bu kapsamda projede kendileri-
ne destek veren Gaziosmanpaşa 
İlkokulu yönetimine ve öğrenci-
lerine teşekkür etti.

BENİM KULÜBÜM YEŞİLAY 
PROJESİ
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Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencileri ile Kulüp Danışmanı Uluslararası İlişkiler Bölüm Baş-
kan Yardımcısı ve Uluslararası Politika Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muharrem EKŞİ, Rektörümüz Prof. 

Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü 22 Şubat 2019 Cuma günü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Anıl OCAK, Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’e 
13.12.2016 tarihinde kurulan Uluslararası İlişkiler Kulübünün faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Üniversi-
temiz Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAM) ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi plan-
lanan “Küresel Siyasette Güncel Sorunlar Zirvesi” projesinin sunumunu yaptı.

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ise; kulübün faaliyetlerini takip ettiğini,  öğrenci odaklı üniversite olma vizyonu 
çerçevesinde kulübü ve gerçekleştirecekleri projeleri desteklediğini ifade etti. Prof. Dr. ŞENGÖRÜR, Ulusla-
rarası İlişkiler Kulübünün AR-GE ve Proje birimlerinden uluslararası düzeyde proje gerçekleştirmelerini bek-
lediğini dile getirerek şöyle konuştu: “Bu hususta üniversite olarak gerekli desteği sağlamaya hazırız. Kariyer 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği ücretsiz eğitim kursları ve programlarına katılmanızı tavsiye 
ediyorum. Böylelikle proje yazma, kodlama, yapay zekâ ve dijital dönüşüm gibi 21. yüzyılın yeni iş alanlarında 
kendinizi geliştirebilirsiniz. Biz bu konuda Üniversite olarak öğrencilerimizin çeşitli alanlarda kendilerini ge-
liştirmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Ziyaretin sonunda 2018-2019 Eğitim - Öğretim döneminde Küresel Politika ve Güncel Sorunlar Masası ola-
rak “Türkiye-ABD İlişkilerinde Güncel Sorunlar”, “Rusya-Ukrayna Krizi”, “AB’nin Krizi” ve “Türkiye’nin Sınır 
Ötesi Operasyonları” gündemlerinin ele alındığı dört oturum şeklinde gerçekleştiren konferans ve panel 
oturumlarına iştirak eden öğrencilere Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR tarafından katılım belgesi 
takdim edildi.

“KÜRESEL SİYASETTE GÜNCEL SORUNLAR ZİRVESİ” PROJESİ

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen “2019 Yılı Devlet Üniversiteleri ve 
Fakülteleri Akademik Performans Sıralaması” yayımlandı.

Temel amacı Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri, akademik teşvik per-
formanslarına göre (proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıf, ödül, tebliğ) sıralamak olan ÜNİAR 
raporuna göre; Üniversitemiz Devlet Üniversiteleri sıralamasında 116, Devlet Üniversitesi arasında 23 sıra 
yükselerek 82. sırada yer alma başarısı elde etti. 2006 yılından sonra kurulan Devlet Üniversiteleri sırala-
masında ise 63 üniversite arasından 37. sırada yer aldı.

2019 YILI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ve FAKÜLTELERİ 
AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul 
KARAKUŞ, Bulgaristan Koşuyak Belediyesi tarafından düzenlenen bir organizasyonda “Balkan Türkleri Ede-
biyatının Büyük İsmi Ömer Osman ERENDORUK” konulu bir konferans verdi.

Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Büyük İsmi Ömer Osman ERENDO-
RUK’u anma etkinlikleri çerçevesinde 20 Aralık 2019 Çarşamba günü 

Koşukavak Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta; 
öncelikle büyük yazarın hayatını içeren bir belgesel video gösterimi yapıl-
dı. Ardından yıllarca Ömer Osman.ERENDORUK’un yanında bulunan ya-
zar Mehmet TÜRKER, anılarından hareketle yazarın dava adamı yönüne 
dikkat çekti. Ardından Dr. Öğr. Üyesi KARAKUŞ’un sunumuna geçildi. 

KARAKUŞ, ERENDORUK’un dava adamlığı yanında edebi eserlerinin de Türk Dünyası Edebiyatı içerisinde 
önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yazarın edebi yönünü “dil ve üslup”, “edebiyat tekniği” ve “Türk 
dünyası edebiyatındaki önem” gibi üç farklı açıdan değerlendiren KARAKUŞ, bu yönlerin hepsinde de EREN-
DORUK’un büyük mesafeler kaydetmiş bir yazar olduğuna dikkat çekti. KARAKUŞ sunumunda, ERENDO-
RUK’un da Cengiz AYTMATOV ve Cengiz DAĞCI gibi Türk ve dünya edebiyatlarında tanınabilmesi için tek 
eksiğin tanıtım olduğunu vurguladı. Konferansın sonunda yazarın sevdiği türkülerden örnekler sunuldu.

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERTUĞRUL KARAKUŞ, BULGARİSTAN’DA
KONFERANS VERDİ
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü tarafından “KPSS ve 
Kamuda İstihdam” konulu semi-
ner düzenlendi.

Devlet Personel Başkanlığı Uzmanı 
Serkan YÜKSEL ve Uzman Yardım-
cısı Mehmet GÜNAYDIN’ın konuş-
macı olarak katıldığı seminerde; 
“Anayasal İlkeler, Kamuda İstihdam 
Türleri, A Grubu Kadrolara Atana-
bilme Koşulları, Kadrolara Başvuru 
Süreci, Yazılı ve Sözlü Sınavdan Ör-
nekler, KPSS Koşulu İsteyen ve İste-
meyen Kadrolar” hakkında katılım-
cılara ayrıntılı bilgiler verildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba günü 15 
Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan 
Zan Konferans Salonu’nda düzen-
lenen konferansa; Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Muhammet ATALAY, İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Nergiz AYDOĞDU, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş-
kileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlknur 
KARAASLAN, akademik personel 
ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Nergiz AYDOĞDU, öğren-
cilerin ihtiyaçları doğrultusunda 
kişisel gelişimlerine katkı sağla-
mak amacıyla düzenlenen etkin-
liğin öğrencilere faydalı olmasını 
dileyerek, katılımlarından dolayı 
Devlet Personel Başkanlığı Uzma-
nı Serkan YÜKSEL ve Uzman Yar-
dımcısı Mehmet GÜNAYDIN’a te-
şekkürlerini sundu.

Açılış konuşmasının akabinde 
Devlet Personel Başkanlığı Uzma-
nı Serkan YÜKSEL, öğrencilere ka-
muda kariyer olanakları hakkında 
bilgiler aktardı. Kamuda istihdam 

imkânları, yolları ve türlerini de-
ğerlendiren YÜKSEL, KPSS sınavı 
ve kurumların yaptığı sınavların 
içerikleri ile hangi kadrolarda kul-
lanılabileceğine ilişkin bilgileri is-
tatistiki veriler eşliğinde öğrenci-
lerle paylaştı.

Devlet Personel Başkanlığı Uz-
man Yardımcısı Mehmet GÜNAY-
DIN ise, kamuda A ve B grubu 
kadrolar olduğunu belirterek A 
grubunda bulunan müfettişlik, 
kaymakamlık ve uzmanlık gibi 
kadroların devlete bürokrat yetiş-
tiren kadrolar olduğunu ifade etti. 

Kamuda istihdam edildikleri tak-
dirde öğrencilerin karşılaşacağı 
durumlar ve fırsatlar hakkında da 
paylaşımlarda bulunan GÜNAY-
DIN, hedef belirleyerek çalışmanın 
önemini vurguladı. “Çalışmayı bı-
rakmadığınız ve başarılı olacağını-
za inandığınız sürece başarısız ol-
manız imkânsız” diyen GÜNAYDIN, 
öğrencilere KPSS’de hangi alanlar-
dan ne kadar soru çözülmesi ge-
rektiğiyle ilgili de bilgi verdi.

“KPSS ve KAMUDA İSTİHDAM” SEMİNERİ

Trakya Bölgesi’nde girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve gençleri teknoloji odaklı girişimciliğe teşvik et-
mek amacıyla Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Trakya 

Kalkınma Ajansı işbirliği çerçevesinde 28 Şubat 2019 Perşembe günü tarihlerinde “Wake Up Yenilikçi İş Fikri 
Eğitimi” düzenlendi.

“Yeni İşim Girişim Programı”nın Üniversitemizdeki 2018-2019 eğitim öğretim yılı faaliyetleri kapsamında 
Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen eğitim,  Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Girişim Evi Yöneticisi & Kıdemli Danışman Uraz YEKELER tarafından verildi.

Eğitimde öğrencilerimize girişimcilik ekosistemi hakkında bilgiler verilerek; öğrencilerimizin prototipleme 
becerisi kazanmaları, pazarı anlamaları ve araştırma yapma yöntemlerini öğrenmeleri amaçlandı. Sektör-
de öncü firmaların da kullandığı “desing thinking” yöntemi ile öğrenciler, yenilikçi iş fikirleri bulmaya çalıştı.

Eğitimde, tasarım odaklı düşünce ekseninde ekipler oluşturuldu. Ardından ekiplerden beyin fırtınası yapa-
rak deneyim, yetenek, kaynaklar, hobiler, ilgi alanları ve teknoloji fikirleri ile iş zarı oluşturmaları istendi. 

Etkinliğin sonunda takım liderleri, yeni iş fikirlerinin tasarımı olan uçakları uçurdu ve en uzağa uçan uçak 
birinci oldu.

WAKE-UP YENİLİKÇİ İŞ FİKRİ BULMA EĞİTİMİ
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Üniversitemiz Rektörlüğü, Kırklareli İl Sağlık 
Müdürlüğü ile Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

arasında “Gelecek Bizim” Projesi İşbirliği Protokolü 
imzalandı.

Proje kapsamında diyabetten korunma ve semp-
tom tespit edilen öğrencilere uygun tarama yön-
temleriyle diyabetin erken tanısının konulması, 
diyabeti olan öğrencilerin semptom kontrolü ve 
komplikasyonların önlenmesine yönelik önlemlerin 
alınması için gerekli olan eğitim, beslenme, fiziksel 
aktivite gibi sağlıklı yaşam aktivitelerini gerçekleş-
tirmeleri hedeflenmektedir.

06 Mart 2019 Çarşamba günü Rektörlük Yönetim 
Kurulu Odası’nda gerçekleşen işbirliği protokolünün 
imzaları; Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, 
Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem CERİT ve Kırklareli 
İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit AKIN tarafından atıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, törende 
yaptığı konuşmada son yıllarda diyabetin yaygın-

laştığını ve bir toplum sorunu haline geldiğini ifade 
etti. Gerçekleştirilecek olan proje ile diyabete karşı 
farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini belirten 
Prof. Dr. ŞENGÖRÜR, erken teşhis ile diyabetten ko-
runmanın önemine dikkat çekti.

ŞENGÖRÜR konuşmasına şöyle devam etti: 
“Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve 
Beslenme Diyetetik Bölümü öğrencilerimiz, orta 
öğretim ve lise çağındaki öğrencilere diyabet 
konusunda bir takım eğitimler vererek diyabete karşı 
farkındalık oluşturacaklar. Bu sebeple biz ‘Gelecek 
Bizim’ projesini çok önemsiyoruz. Çünkü çocuklar, 
bizim geleceğimizdir. Bu vesileyle projede emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, projenin hayırlı 
olmasını diliyorum.”

“Hareketsiz yaşam diyabeti tetikliyor.” 

Diyabetin pek çok hastalığı tetiklediğini vurgulayan 
CERİT, “Biz bu hastalığı tehlikeli olarak görüyoruz. Di-
yabet ile mücadelenin özellikle diyabet hastalığı ol-
madan başlaması gerekiyor. Bu hastalığın en büyük 
sebeplerinden biri hareketsiz yaşam, sağlıksız beslen-
me ve farkındalık eksikliğidir. Biz yeni sistemde sağ-
lıklı yaşam konseptinin insanların hayatında öncelikli 
olarak yer almasını istiyoruz. Bu sebeple ‘Gelecek Bi-
zim’ projesi kapsamında diyabetle mücadele konu-
sunda farkındalık çalışmaları yürütecek olmamız çok 
büyük önem arz ediyor” dedi.

Milli Eğitim Müdür V. Cahit AKIN, kendisinin de diya-
bet hastası olduğunu ve bu hastalıkta gerekli tedavi-
lerin yapılmadığı takdirde ölümle bile sonuçlanabi-
leceğini aktardı. 

“GELECEK BİZİM PROJESİ” İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Üniversitemiz Rektörlüğü ile Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Sağlıklı Beslenelim” Projesi İş-
birliği Protokolü imzalandı.

Proje kapsamında; Üniversitemiz öğrencileri tarafından Kırklareli merkezindeki ilkokul öğrencilerine veri-
lecek eğitimlerle sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi vurgulanarak çocukların kalitesiz atıştırmalıklar 
yerine sağlıklı ve güvenli besinlerle beslenmeleri sağlanacak. Aynı zamanda eğitimler sonrasında uygu-
lanacak anketlerin sonuçlarına göre eğitimin öğrenciler üzerindeki etkisi ölçülecek.

06 Mart 2019 Çarşamba günü Rektörlük Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleşen işbirliği protokolünün imza-
ları; Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit AKIN tarafından atıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, törende yaptığı konuşmada sağlıklı nesiller yetiştirmek adına ço-
cukları bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yürütülecek olan projenin önemine dikkat çekti. 
Bu süreçte ailelerin de önemli rol üstlendiğini dile getiren Prof. Dr. ŞENGÖRÜR, gerçekleştirilecek proje ile 
Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Beslenme Diyetetik Bölümü öğrencilerinin beslenme 
alışkanlıkları, sağlıklı ve zararlı besinler konusunda öğrencileri bilgilendireceğini söyledi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit AKIN ise, söz konusu sağlıklı yaşam olduğu için projenin ayrı bir önem 
arz ettiğini belirterek, proje süresince öğrencilerin ebeveynlerine yönelik de bir çalışma ortamı oluşturula-
cağını ifade etti.

SAĞLIKLI BESLENELİM PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
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Üniversitemiz Rektörlüğü ile Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü arasında “Hijyen Hareketi” Projesi “Minik Eller 
Yıkansın ve Fırçala Dişlerini Göster Gülüşlerini” İşbirliği Protokolü imzalandı.

Proje ile Kırklareli’ne bağlı yerleşim yerlerinde (Merkez-Üsküp-Vize -Çakıllı - Pınarhisar- Ahmetbey -Lüle-
burgaz -Büyükkarıştıran - Evrensekiz) İlkokul 1., 2., ve 3. sınıf öğrencilerine kişisel temizlik eğitimi verilerek 
doğru el yıkama ve doğru diş fırçalama yöntemlerinin anlatılması amaçlanmaktadır.

06 Mart 2019 Çarşamba günü Rektörlük Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleşen işbirliği protokolünün imza-
ları; Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem CERİT tarafından atıldı.

“Doğru el yıkama ve doğru diş fırçalama teknikleri hepimizin bilmesi ve doğru bir şekilde uygulanması 
gereken işlemlerdir.”

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, törende yaptığı konuşmada gerçekleştirilecek olan proje ile ilkokul 
çocuklarının yaratıcılık becerilerinin desteklenerek; kültürel, sosyal ve akademik yönden gelişimlerine kat-
kıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 
Programı öğrencilerinin de bu projede aktif görev alarak derste edindiği bilgi ve becerileri sahada uygulama 
fırsatı elde edeceğini dile getiren ŞENGÖRÜR, konuşmasına şöyle devam etti: “Doğru el yıkama ve doğru diş 
fırçalama teknikleri hepimizin bilmesi ve doğru bir şekilde uygulanması gereken işlemlerdir. Bugün üçün-
cüsünü imzaladığımız proje ile kişisel temizlik alışkanlıklarının çocuklarımıza erken yaşlarda kazandırabil-
mek ve sağlıklı yaşam kültürünü aşılayabilmeyi amaç ediniyor ve katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. 
Toplumun bilinçlenmesi ve aydınlanması adına yaptığımız küçük bir dokunuşun yarın bize daha büyük bir 
dokunuş olarak geri döneceğine inanıyorum.”

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem CERİT ise, geçen sene ikincisi hayata geçirilen projenin uygulama saf-
hasında standart eğitimin dışına çıkılarak öğrencilerin davranışlarını yaratıcı drama ve müzikal olarak ge-
liştirmelerine yardımcı olduklarını ifade etti. Doğru el yıkama ve diş fırçalama tekniklerinin oyunlaştırma ile 
öğrencilere öğretilmesinin dikkat çekici olduğunu kaydeden CERİT,” Proje sonunda çok güzel geri dönüşler 
aldık. Bu açıdan ‘Minik Eller Yıkansın ve Fırçala Dişlerini Göster Gülüşlerini’ projesinin çok anlamlı olduğunu 
düşünüyorum” dedi.

“HİJYEN HAREKETİ PROJESİ” İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sürekli İşçi 
(Güvenlik İşleri) kadrosunda görev yapan personele yönelik 

eğitim semineri düzenlendi.

İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferans 
Salonu’nda 04 – 05 Mart 2019 tarihlerinde Üniversitemizde 
görev yapan güvenlik personelinin bilgi, beceri, tecrübe ve su-
nulan güvenlik hizmetinin kalitesinin arttırılması amacıyla iki 
grup halinde düzenlenen eğitimde; halkla ilişkiler, iletişim ve 
kitle psikolojisi konuları anlatıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Kürşat ERKAL, temel hak ve hürriyetlerin korunması, mevzuat 
bilgilerinin ve iletişim becerilerinin arttırılması, aidiyet duygularının geliştirilmesi ile özel güvenlik hizmet-
lerinin iyileştirilmesi amacıyla “etkili iletişim”, “genel kollukla ilişkiler”, “güvenlik tedbirleri” ve “özel güvenlik 
hukuku ve kişi hakları” konularında; Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Furkan ERDOĞDU ise, 
“kitle psikolojisi”, “grup dinamiği ve öfke kontrolü”, “toplumsal olaylarda teknik ve taktik düzenler” konula-
rında katılımcılara bilgiler verdi.

GÜVENLİK İŞLERİ KADROSUNDA GÖREV YAPAN PERSONELE
EĞİTİM VERİLDİ

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Topluluğu tarafından ‘İş Dünyasında Kadın’ konu-
lu seminer düzenlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba günü 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konferans Salonu’nda düzenle-
nen konferansa; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet ATALAY, 
Dr. Öğretim Üyesi Yasin ÇAKIREL, Dr. Öğretim Üyesi Günay KURTULDU, akademik personel ile çok sayıda 
öğrenci katıldı.

GEB Danışmanlık Şirketi Kurucusu ve Ortağı İş Geliştirme Danışmanı Gülsemin DEMİR’in konuşmacı oldu-
ğu seminerde “İş Dünyasında Kadının Yeri ve Kariyer Basamakları”na ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

“İŞ DÜNYASINDA KADIN” SEMİNERİ
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08 Mart 2019 Cuma günü Kırklareli’ne gelen Genç-
lik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan AKSU, ilk ola-

rak Kırklareli Gençlik Spor Müdürlüğü ile tesisleri geze-
rek incelemelerde bulundu. 

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan AKSU, Rektö-
rümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ün de katılımı ile 
Ahmet Cevdet Paşa Yurdunu gezip; gençlerle sohbet 
ederek isteklerini ve arzularını dinledi.  

Ziyaretin sonunda Ahmet Cevdet Paşa Yurdu anısına 
Bakan Yardımcısı Sinan AKSU’ya Gençlik Spor Bakan-
lığı Yurtlar Kurumunu simgeleyen her dilden, dinden, 
ırktan, mezhepten ve her görüşten öğrenci barındırma-
sını anlatan hoşgörü temalı hediye takdim edildi.

GENÇLİK ve SPOR BAKAN YARDIMCISI SİNAN AKSU,
“AHMET CEVDET PAŞA YURDUN”DA ÜNİVERSİTEMİZ
ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, 08 Mart 2019 Cuma günü Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KO-
CA’nın açılışını yaptığı Pınarhisar Devlet Hastanesi’nin açılış törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA, bir dizi ziyaret ve Pınarhisar İlçe Devlet Hastanesi’nin açılışını gerçekleş-
tirmek üzere Kırklareli’ne geldi.

REKTÖRÜMÜZ ŞENGÖRÜR, PINARHİSAR DEVLET
HASTANESİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

KOCA, Kırklareli Valisi Sayın Osman BİLGİN’i ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Bakan KOCA, “Lüleburgaz’da 300 yataklı hastanemizin yüzde 80’i tamamlanmış durumda. Bu yılın 
Haziran ayında teslimini yapacağız. Ayrıca Vize’de 52 yataklı olan hastanemizin gerçekleşme oranı yüzde 
20’lere yakın, onu da Aralık ayında teslim almak üzere ihalesi yapılmış durumda. Demirköy’de ise bir entegre 
hastanemiz var bu entegre hastanemizin de kabul işlemleri bugünlerde yapılıyor. 10 sağlık kuruluşumuzun 
da, plan ve proje çalışmaları devam etmekte. Bunun dışında bugün özelikle acil hizmetlerinde geldiğimiz 
düzeyi biliyorsunuz. Kırklareli’nde acil istasyon sayımız 3’ten 19’a çıktı. Bu süreçte son 16 yılda ambulans sa-
yımızda 3’ten 41’e kadar çıkmış oldu. Biz bu dönemde bu yıl için 3 tane 4x4 paletli ambulansımızın teslimini 
yaptık. Ayrıca 6 ambulans teslimini de Kırklareli’mize yapıyor olacağız. Yani 3’ten 50’ye çıkan bir ambulans 
sayımız olacak” diye konuştu.

“635 ambulanstan 4 bin 910 ambulansa çıktık.”

Valilik ziyaretinden sonra Pınarhisar ilçesine geçen Bakan KOCA, 30 yataklı Pınarhisar Devlet Hastanesi-
nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan ve sağlıkta büyük mesafeler alındığını ifade eden Bakan KOCA, 
“Son 16 yıllık hizmet diliminde de acil sağlık hizmetlerinde önemli bir mesafe aldık. 635 ambulans sayısını 4 
bin 910 ambulansa çıkardık. Yeni dönemde 800 ambulansın 400 tanesi teslim aldık ve bunların dağıtımı-
na da başladık. Helikopter ve uçak ambulansı hizmetini bütün ülkede ücretsiz sunan, yeri geldiğinde yurt 
dışından hasta vatandaşımızı getirme konusunda devrede olan çok önemli acil ambulans hizmetlerine 
de sahibiz. Bu çerçevede sağlık turizminde ambulansın ve hava ambulanslarının da ne kadar önemli ol-
duğunu sizler takdir edersiniz. Bu hastanemizin şifa dağıtan bir hastane olmasını diliyorum” dedi.

Kurdele kesilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından verilen dört ambulansın da teslim töreni yapıldı. 
Hastanenin gezilmesinden sonra Bakan KOCA, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek ilçeden ayrıldı.
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Üniversitemiz Kadın Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi’nin “08 Mart Dünya Kadınlar 
Günü” münasebetiyle düzenlemiş 
olduğu “Üniversitede Kadın Yöneti-
ci Olmak” konulu panel, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz 
Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Panele; Rektörümüz Prof. Dr. Bü-
lent ŞENGÖRÜR’ün eşi Ferah ŞEN-
GÖRÜR Hanımefendi ve Kırklareli 
Defterdarı Mehmet DURUSOY’un 
eşi Ayşe DURUSOY Hanımefendi 
başta olmak üzere Üniversitemiz 
akademik ve idari personeli ile öğ-
renciler dinleyici olarak katıldı.   

Panelin moderatörlüğünü Üni-
versitemiz Fen Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. V. Türkan 
DOĞRUÖZ yaptı. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ne-
ziha MUSAOĞLU, Üniversitemiz 
Personel Daire Başkanı Hülya 
TUÇ ve Üniversitemiz Sağlık Yük-
sekokulu Müdürü Doç. Dr. Serpil 
AKÖZCAN ise panele konuşmacı 
olarak katıldı. 

Panelin açılış konuşmasını Kadın 
Çalışmaları Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi İlknur KARAASLAN yaptı.  

Günün anlam ve önemine ithafen 
yapılan video gösteriminin aka-
binde Moderatör Doç. Dr. V. Tür-
kan DOĞRUÖZ, “08 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü” ile ilgili 
açıklayıcı bilgiler vererek Kadınlar 
Günü’nün tarihçesini aktardı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ne-
ziha MUSAOĞLU panelde yaptığı 
konuşmasında; bir akademisye-
nin idareci pozisyonunda karşılaş-
tığı zorluklar hakkında katılımcıla-
ra bilgi verdi. 

Personel Daire Başkanı Hülya TUÇ 
da, Personel Daire Başkanının gö-

revleri hakkında katılımcılara bilgi 
verdi. Üniversitemizde bulunan 
kadın akademik ve idari personel 
ile sürekli işçi kadrosunda çalışan 
kadın personelin sayısına ilişkin 
bilgiler paylaşan TUÇ, kadınların 
çalışma hayatındaki yerinin art-
masından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Serpil 
AKÖZCAN ise, akademik kariyeri 
ile ilgili aşamalardan bahsederek, 
hem akademisyen hem de idareci 
olarak çalışma hayatında yer al-
maktan mutlu olduğunu söyledi.

Programın ardından Ferah ŞEN-
GÖRÜR Hanımefendi ve Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MU-
SAOĞLU başta olmak üzere kadın 
çalışanlar Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR’ü makamında 
ziyaret etti.

“ÜNİVERSİTEDE KADIN YÖNETİCİ OLMAK” PANELİ

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü tarafından “Bir Şahsiyet Abidesi: 
İstiklâl Marşı ve Çanakkale Şiiri Bağlamında Mehmet 
Âkif ERSOY” konulu konferans düzenlendi.

11 Mart 2019 Pazartesi günü II. Merkezi Derslikler 
Binası I No’lu Konferans Salonu’nda gerçekleşen 

konferansı; Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yakup YILMAZ, Bölüm 
Başkan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Niyazi ADIGÜZEL 
ve Dr. Öğr. Üyesi Ali KURT, Üniversitemiz akademik 
ve idari personeli ile öğrenciler dinledi. 

Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ ise konferansa 
konuşmacı olarak katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ar-
dından başlayan konferansta millî şairimiz Mehmet 
Âkif ERSOY’un hayatı, sanatı ve Çanakkale Savaşı ile 
ilgili önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Muharrem DA-
YANÇ, Çanakkale Savaşı’nın 1915’lerin başında başla-
yıp, 1916’ların başına kadar hem karada hem denizde 
ve hem de havada devam eden emsali bulunmayan 
bir savaş olduğunu söyledi.

Türk Edebiyatı’nın imaj oluşturma bahsinde en güzel 
örneklerin Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde yer aldığı-
nı belirten DAYANÇ, Mehmet Akif’in Safahat adlı kita-
bından ‘Asım’ şiirini okudu ve bir insanın doğru yolu 

bulabilmesi için Asım’ı okumasının yeterli olacağı de-
ğerlendirmesini yaptı. Mehmet Akif’in hikmetin şairi 
olduğunu dile getiren DAYANÇ; “Bölümün sonunda 
Asım Berlin’e gidiyor. Oraya ilim için gidiyor. Peki, o 
güne kadar bizim aydınlarımız nereye gidiyordu? 
Paris’e gidiyordu. Akif rotayı Berlin’e çevirdi. Mehmet 
Akif bir şeyi tercih etti ise, o işin mutlaka bir hikmeti 
vardır. Çünkü Mehmet Akif aynı zamanda hikmetin 
şairidir. Dünya’da ilk modern üniversite 1810’lu yıllar-
da Berlin’de kurulmuştur. Ama ne diyor Asım’a: ‘Bir 
gün önce git, bir an önce gel’ çünkü bizim ilme ihti-
yacımız var. İlimsiz ve bilgisiz yaşamak mümkün de-
ğil” diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Şehitleri Şiirini Necid 
Çöllerinde yazmaya başladığını da dinleyicilerle pay-
laşan DAYANÇ, konuşmasına şöyle devam etti: “Bazı 
Arap Kabileleri isyan ettiler. Onları ikna edebilecek 
bir kafile oluşturuldu. O kafilenin içinde Mehmet 
Akif’te vardı. Gece kaldığı çadırı kurşunladılar. Ama 
o hiçbir şeyi ciddiye almadı. Çünkü mevzu bahis olan 
vatandı. O, yolculuk esnasında Eşref Sencer Kuşçu-
başı, Enver Paşa’dan Çanakkale de çok büyük bir za-
fer kazanıldığının haberini alınca bunu Akif’e söyledi. 
Akif bütün o mahrumiyetler içerisinde Allah’a şöy-
le dua etti: “Allah’ım bana bu zaferin şiirini yazmayı 
nasip etmeden canımı alma.’ Dolayısı ile Necid Çöl-
lerinde bütün o mahrumiyetler içerisinde Mehmet 
Akif’in gönlü Çanakkale de idi.”

“BİR ŞAHSİYET ABİDESİ: İSTİKLÂL MARŞI ve ÇANAKKALE
ŞİİRİ BAĞLAMINDA MEHMET ÂKİF ERSOY” KONFERANSI
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Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati 
YAZICI’nın katılımlarıyla 11 Mart 2019 Pazartesi günü Rektörlük Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kırklareli 

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Kırklareli’nin sosyo-ekonomik ve kültürel durumunun masaya yatırıldığı toplantıda Kırklareli Valisi Sayın Os-
man BİLGİN, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Selahattin MİNSOLMAZ, Rektörümüz Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner ILIK ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan 
ALTINTEL değerlendirmelerde bulundu.

“Kırklareli ilimizde ciddi bir katma değer üretiyoruz.”

Kırklareli Üniversitesi’nin mevcut durumu ve hedefleri hakkında önemli bilgiler veren Rektörümüz Prof. 
Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, şunları ifade etti: “Üniversitemizde 11 Fakültemiz, 3 Yüksekokulumuz, 7 Meslek 
Yüksekokulumuz, 14 Araştırma Merkezimiz bulunmaktadır. 27 bine yakın öğrencimiz, 1300 civarında per-
sonelimiz var olup, bunların 750’si akademik personeldir. Merkez ve ilçe yerleşkelerimizde kamu kurum-
ları ve STK’lar ile işbirliği içerisindeyiz. Kırklareli ilimizde ciddi bir katma değer üretiyoruz.”

“Türkiye’de en çok Endonezyalı öğrencinin bulunduğu üniversite Kırklareli Üniversitesi.” 

Konuşmasının devamında uluslararası öğrencilerimizle ilgili bilgiler de sunan Rektörümüz ŞENGÖRÜR; 
“Üniversitemizde 35 farklı ülkeden, 1200 uluslararası öğrencimiz bulunuyor. Bu ülkeler arasında ilk 

sırada Türkmenistan geliyor. İkinci sırada ise 100’e yakın öğrenciyle Endonezya yer alıyor. Çok 
ilginçtir ben bunu söylediğim zaman herkes hayret ediyor. Endonezyalı öğrencilerimiz bu-

rada gayet uygun bir ortam buldular. Özellikle Kırklareli halkı onlarla çok ilgileniyor. Hem 
öğrencilerimiz hem de halkımız bize memnuniyetlerini dile getiriyor. Bu sayıyı 3 - 4 yıl 

içerisinde 500’e kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Türkiye’de en çok Endonezyalı öğren-
cinin bulunduğu üniversite, Kırklareli Üniversitesi’dir. İstanbul Konsolosu 1,5 yılda 3 

defa Üniversitemize geldi. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ulusla-
rarası ilişkilerimiz açısından birçok üniversite ile Erasmus ve Mevlana ikili işbirliği 

anlaşmalarımız var. Çok yakın bir zamanda 100’e yakın Nijeryalı öğrenci Üniver-
sitemizde eğitim görmeye başlayacak. Endonezya, Nijerya ve diğer ülkeler-
den gelen uluslararası öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Bu öğrencilerimize 
Türkçe öğretiyoruz. Bunlar daha sonra ülkelerine döndüklerinde bizim 
gönüllü kültür elçilerimiz olacaklar” diye konuştu.  

“Tıp Fakültemizin kuruluşu bir mucizeydi.”

ŞENGÖRÜR, Tıp Fakültesinin kurulmasının çok zor olduğunu fakat bir mucizeyi başardıklarının altını çizerek; 
“Son bir yıl içinde Tıp Fakültemiz ve Teknokentimiz kurduk. Hukuk Fakültemize ilk öğrencilerimizi aldık. 
Tabi bu faaliyetlerin hepsinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere emeği 
geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız, Kırklareli’ne özel olarak ilgi 
gösteriyor ve bizim işlerimizin önünü açıyor. Şunu söyleyebilirim ki Tıp Fakültemizin kuruluşu bir mucizeydi. 
350 bin nüfuslu bir şehre Tıp Fakültesi’nin kurulması iznini vermiyorlar. O manada bu desteğin çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Kırklareli’nin geleceğinin çok parlak olduğunu kanaatindeyim. Şu an Hukuk Fa-
kültemizde 10’a yakın öğretim üyemiz görev yapıyor ve 25 civarında akademik personelimiz var. Bizim araş-
tırma görevlilerimiz Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nde yüksek lisans ve doktora yapıyor. Bunu Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta 
SARAÇ temin etti. Kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Halkımız özellikle Tıp Fakültemizle çok ilgileniyor. Bu konu ile ilgili de bir şeyler söyleyecek olursak, ben bu 
konuda Sayın YÖK Başkan Vekili ile görüşerek öğrenci almak istediğimi dile getirdim. Başkan Vekilimiz de 
bir yol var diyerek başka üniversitelerde de bu yolun kullanıldığını ve benim de aynı yolu denememi tavsiye 
etti. Biz, kendi altyapımız tamamlanana kadar hami üniversite olacağız. Namık Kemal Üniversitesi Rektörü 
ile görüştüm. Bu konuda anlaşmaya vardık ve Senatomuzdan geçirdik. Umuyoruz ki, 2019-2020 YKS Tercih 
Kılavuzunda 20 kontenjan ile Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi yer alacak ve bu öğrencilerimiz ilk 3 yıl için 
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görecekler.  Biz, Tıp Fakültemizi çok önemsiyoruz. Önü-
müzdeki aydan itibaren Tıp Fakültemize klinik bölümler için kadro açabiliriz. Bu imkan elimizde var. Geçen 
hafta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin KOCA ilimize geldi ve 15 gün içinde afiliye yönetmeliğinin çıkaca-
ğını söyledi. Biz üniversitede eğitimi vereceğiz. Klinik eğitim hastane ile yapacağımız afiliasyon ile olacak. Bu 
durum bizi çok rahatlatacak ve biz, Devlet Hastanesi ile işbirliği yapacağız. Bu kapsamda hocalarımız, Devlet 
Hastanesinde halkımıza hizmet verecek.

“Biz, üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem göstermekteyiz.”

Biz, üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem göstermekteyiz. Üniversitemizin halka açık ol-
duğunu söyleyebiliriz. Halkımız ile iç içeyiz ve birçok kamu kurumu ile birlikte başarılı çalışmalara imza atıyoruz. 
Sağlık Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz ile birlikte önem-
li sosyal sorumluluk projeleri yürütmekteyiz. Örneğin, Kırklareli Merkez Karahıdır Ortaokulu’nda Meslek Yükse-
kokulu öğrencilerimiz 6 ve 7. Sınıftaki öğrencilere ‘Kodlama Eğitimi’ veriyorlar. Dolayısı ile bu sosyal sorumluluk 
projeleri bizi hem kurumlarla hem de halkımızla birleştiriyor. Yani biz üniversiteyi halka açıyoruz. Şehrin gelişmesi 
için biz kendimizi de konumlandırıyoruz. Özellikle Mimarlık Fakültemizi iyi bir duruma doğru götürüyoruz. Fa-
külte bünyesinde bulunan Mimarlık ve Şehir Planlama bölümlerimiz şu anda iyi bir eğitim veriyor. Biz de bunun 
için yönetim olarak gerekli her türlü imkânı sunuyoruz. Fakültemizde üçüncü bir bölüm olarak Peyzaj Mimarlı-
ğını da açıyoruz. Özellikle yerel yönetimler bizden talep ederse bizler her türlü desteği vermeye hazırız. Turizm 
Fakültemizde de ‘Rekreasyon’ bölü-
mü açıyoruz. Özellikle bu bölümle 
Eko Turizme önem vereceğimizi 
düşünüyorum. Kadromuzu tamam-
ladık ve bu sene öğrenci alacağımızı 
umut ediyorum. Önümüzdeki yıl da 
‘Gastronomi’ bölümü açmak istiyo-
ruz. Burada tabi ki şehrimizden des-
tek bekliyoruz. Çünkü Gastronomi 
bölümü için ciddi bir yatırım ihtiyacı 
var. 2 öğretim üyemiz halihazırda var. 
Üçüncü öğretim üyemizi de temin 
edebilirsek İnşallah önümüzdeki yıl 
Gastronomi bölümünü açacağız” di-
yerek konuşmasını tamamladı.

REKTÖRÜMÜZ ŞENGÖRÜR KIRKLARELİ İSTİŞARE ve
DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA KONUŞTU
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Üniversitemiz Turizm Fakültesi “Kariyer Günleri” etkinlikleri kapsa-
mında sektör temsilcileri öğrencilerimizle buluştu.

11 Mart 2019 Pazartesi günü Turizm Fakültesi’nde gerçekleşen etkin-
liklerde; Unitedtower Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, Myra Tur Exclu-
sive, Royal Bilgiç Hotel, İğneada Resort Hotel, Odamax, Tatil.com ve 
ETS Tur temsilcileri turizm sektörü ve iş fırsatları ile ilgili öğrencileri-
mize bilgi verdi.

Gün boyu devam eden etkinlikler çerçevesinde; Tatil.com ile ETS Tur temsilcileri “Tesis Rehberlerinin Görev-
leri”, “Kültür Turları” ve “Transfer İşlemleri” ile ilgili seminerler verdi. Ayrıca öğrencilerimiz ile firmalar arasında 
iş görüşmeleri ve staj görüşmelerine de imkân sağlandı. 

Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın Kabulünün 98. yıldö-
nümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un vefatının 83. yıldönümü 

münasebeti ile Kırklareli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mimar Sinan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve 
Mehmet Akif ERSOY’u Anma Programı” düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı günü Kırklareli Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 
programa; Kırklareli Valisi Osman BİLGİN, 55. Mekanize Piyade Komutanı 
Tuğgeneral Turan İNAN, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞ-
LU, İl Emniyet Müdürü Erkin ADALAR, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir 
OĞUZ, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

TURİZM FAKÜLTESİ “KARİYER GÜNLERİ” KAPSAMINDA
ÖĞRENCİLERİMİZ SEKTÖRLE BULUŞTU

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ ve MEHMET AKİF ERSOY’U
ANMA PROGRAMI

Üniversitemiz ve İŞKUR işbirli-
ğinde Lüleburgaz Yerleşkemiz-
de “İŞKUR Kampüste” etkinliği 
düzenlendi. Farklı iş kollarından 
firmaların stant açtığı etkinlikte, 
öğrencilere istihdama yönelik bil-
giler verildi.

12 Mart 2019 Salı günü gerçek-
leşen etkinliğe; Rektörümüz 

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Kırk-
lareli Vali Yardımcısı V. Emre ÖZ-
TÜRK, Lüleburgaz Kaymakamı 
Mustafa KAYA, Çalışma ve İş Kuru-
mu Kırklareli İl Müdürü Aytaç BA-
BALIOĞULLU, Uygulamalı Bilim-
ler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Hasan EKEN, Lülebur-
gaz Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Bora ASLAN, sektör 
temsilcileri, Üniversitemiz akade-
mik ve idari personeli ile çok sayı-
da öğrenci katıldı.

Etkinlik öncesinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Kırk-
lareli Vali Yardımcısı V. Emre ÖZ-
TÜRK, Lüleburgaz Kaymakamı 
Mustafa KAYA ve Çalışma ve İş 
Kurumu Kırklareli İl Müdürü Aytaç 

BABALIOĞULLU stantları gezerek 
görevlilerle sohbet etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından başlayan 
programın açılış töreninde konu-
şan Çalışma ve İş Kurumu Kırkla-
reli İl Müdürü Aytaç BABALIOĞUL-
LU, işsizlikle mücadele konusunda 
yürüttükleri çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. 

Vali Yardımcısı V. Emre ÖZTÜRK, 
Milli İstihdam Seferberliğinin 2019 
yılında ikinci aşamasına daha bü-
yük bir gayretle geçildiğini ifa-
de ederek, bu kapsamda Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin des-
teği ile Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından 2,5 Milyon istihdam 
hedefi konulduğunu söyledi. ÖZ-
TÜRK konuşmasında, bu süreçte 
üniversitelerin Ülkemizin istih-
dam mücadelesinde gençlerin 
mesleki tercihlerini belirleme ve 
potansiyellerini açığa çıkarmada 
etkin rol oynadığını belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞEN-
GÖRÜR ise konuşmasında öğ-
rencilerin uygulama becerilerinin 
güçlendirilmesinde işyeri uygu-
lamalarının önemine dikkat çe-
kerek; “Öğrencilerimiz, en az bir 
dönem işyerinde bulunarak ders-
te öğrendiği teorik bilgiyi prati-
ğe dökme fırsatı elde etmeli. Biz 
Üniversite olarak istihdama bu 
şekilde katkı sağlayabiliriz. Bulun-

duğumuz bölgenin sanayi böl-
gesi olmasından dolayı avantajlı 
konumdayız. Çevremizde öğren-
cilerimizin uygulama yapabilece-
ği pek çok işyeri var. Biz de Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da ifade 
ettiği gibi işyerinde eğitim mo-
deli ile 2,5 Milyon istihdam hede-
fine böylelikle katkı sağlayabiliriz. 
Üniversitemizde de sizin kariyer 
gelişiminiz için bir ‘Kariyer Merke-
zimiz’ bulunmakta. Kariyer Mer-
kezimizdeki personelimiz sizlere 
‘Kariyer Danışmanlığı’ hizmeti ve-
riyor. Sizden ricam Üniversitemi-
zin imkânlarını elinizden geldiği 
kadar kullanmanız” dedi. 

“İŞKUR KAMPÜSTE” ETKİNLİĞİ

Şiirlerin okunduğu ve tiyatro gösterilerinin sergilendiği programda öğrenciler tarafından “İstiklal Marşı” 
konulu oratoryo gösterisi sergilendi. Okullar arasında yapılan “İstiklal Marşı” temalı yarışmalarda derece-
ye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
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Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Si-
yaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından 
“Mezunlarla Söyleşi” konulu panel düzenlendi.

13 Mart 2019 Çarşamba günü II. Merkezi Derslikler 
Binası III No’lu Konferans Salonu’nda gerçekle-

şen etkinliğe; Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖ-
RÜR, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bili-
mi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Nergiz AYDOĞDU, Üniversitemiz akademik ve idari 
personeli ile öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Ner-
giz AYDOĞDU, Üniversitemizden mezun olan ve 
şuan kamu kurumlarında görev yapan panelistlerin 
öğrencilerimizle buluşmasından duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek katılımlarından dolayı kendileri-
ne teşekkür etti.

Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Oğuz KAAN’ın yaptığı panelde Gelir Uzman 
Yardımcısı Elif KOÇ, Sosyal Güvenlik Denetmen Yar-
dımcısı Hasan Hüseyin KOCAER ve Evlad-ı Fatihan 
Yurt Müdürlüğü’nden Nurşen ALBAY, çalışma hayat-
larını ve sektör tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Kendi öğrencilik yıllarından kesitler paylaşan pane-
listler, özellikle öğrencilik yıllarında zamanın daha iyi 
değerlendirilmesi ve kariyer planlamalarının yapıla-
rak bu planlamalar doğrultusunda uygun çalışmala-
rın yapılması konularında katılımcılara tavsiyelerde 
bulundu. Panel, konuşmacılara plaket takdiminin 
ardından sona erdi.

“MEZUNLARLA SÖYLEŞİ” PANELİ

Üniversitemiz Kavaklı Yerleşkesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu “Yaratıcılık ve Drama Atölye-
leri” açılış töreni düzenlendi.

13 Mart 2019 Çarşamba günü 
gerçekleştirilen açılış töre-

ninde kurdeleyi Rektörümüz Prof. 
Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Kırklareli 
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halil 
YÜCEL, SAĞLIK Hizmetleri Mes-

lek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi İlknur METİN AKTEN ve Sağ-
lık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Serpil AKÖZCAN kesti.

Akabinde Prof. Dr. Bülent ŞENGÖ-
RÜR ve Halil YÜCEL başta olmak 
üzere beraberindekiler, “Çocuk Ge-
lişimi Programı Sanat ve Yaratıcılık 
Atölyesi Kurma (BAP157 Nolu)” ve 
“Okul Öncesi Fen Konuları Yaracı 

Drama Etkinliklerinin Geliştirilme-
si (BAP127 Nolu)” projelerin kapa-
nış sergilerini gezerek yapılan pro-
jeler hakkında bilgiler aldı.

Program, Üniversitemiz Sağlık 
Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişi-
mi öğrencilerinin tiyatro gösterimi 
ve projede yer alan öğretim görev-
lileri ile öğrencilere teşekkür belge-
si takdiminin ardından sona erdi. 

Üniversitemiz Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat-
ları Bölümü 2018-2019 Bahar Dönemi Mart ayı 

etkinlikleri kapsamında “Yurdu Yaşatmak İçin Can ve 
Kan Verenlere Vefa Gecesi” temalı konser ve şiir ge-
cesi düzenlendi. 

Küy Müzik Grubu’nun katılımıyla gerçekleştirilen prog-
ramda Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Uğur 
ALKAN yönetimindeki Küy Müzik Grubu, birbirinden 
güzel kahramanlık içerikli türkü ve marş seslendirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr.   
Bülent BAYRAM, bölüm olarak gerçekleştirilen et-
kinliklerle “milli ve manevi değerlere saygılı insan ye-
tiştirme” hedefine hizmet edildiğini belirtti.

Gecede Öğr. Gör. Uğur ALKAN yönetimindeki Küy 
Müzik Grubunun seslendirdiği müzikler eşliğinde 
birçok öğrenci, kahramanlık şiirleri okudu. Aka-
binde Küy Müzik Grubu tarafından Balkanlar’dan 
Tükistan’a kadar bütün Türk dünyasından seslen-
dirilen marş ve kahramanlık türküleri söylendi ve 
katılımcılar duygulu anlar yaşattı.

“YURDU YAŞATMAK İÇİN CAN ve KAN VERENLERE 
VEFA GECESİ”

ÇOCUK GELİŞİMİ
SANAT,
YARATICILIK ve
DRAMA
ATÖLYELERİ
AÇILIŞ TÖRENİ
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Üniversitemiz İnsani Değerler ve Duyarlılıklar Kulübü tarafından “İnsani Diplomasi Küresel Siyasette Sivil 
İnisiyatifin Önemi” başlıklı konferans düzenlendi.

13 Mart 2019 Çarşamba günü II. Merkezi Derslikler Binası 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen konferansa; Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Üniversitemiz akademik ve 
idari personeli ile öğrenciler katıldı. 

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkan Vekili Hüseyin ORUÇ ile Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem EKŞİ’nin konuşmacı olduğu konferansta Türk Dış Politikasında sivil 
toplum kuruluşları çerçevesinde İnsani Yardım Vakfı’nın faaliyetleri anlatıldı.

“Günümüzde dış politika araçları çeşitlendi.”

Konuşmasında dış politika araçlarının çeşitlendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Muharrem EKŞİ, günümüzde in-
sani, kamu, kültür, dijital, sosyal medya diplomasisi gibi çeşitli diplomasi türlerinin ortaya çıkmasının bize dış 
politika araçlarının çeşitlendiğini gösterdiğini ifade etti. EKŞİ sözlerine şöyle devam etti: “Türk Dış Politikası 
2000’lerde insani diplomasi ile dış politikanın ayrılmaz bileşeni haline gelmiştir. Türkiye 4 milyon civarı Suri-
yeli sığınmacıya ev sahipliği yaparak, dünyada en fazla ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Türkiye, Nisan 
2012’den günümüze kadar sadece Suriyeli sığınmacılara yönelik kendi kaynaklarından 30 milyar dolar harca-
yarak, dünya küresel düzeyde mültecilere en fazla yardım yapan yani dünyanın en cömert ülkesi olmuştur.” 

“İnsani diplomasi Türkiye’de pek çok ilke vesile oldu.”

İHH Başkan Vekili Hüseyin ORUÇ ise; Türk Dış Politikasında sivil toplum kuruluşları çerçevesinde insani 
yardım vakfının faaliyetlerini değerlendirdi.   İnsani diplomasinin Türkiye’de pek çok ilk’e vesile olduğunu 
söyleyen ORUÇ, “1992’de Bosna ile ilgili çalışmaya başladığımızda Türkiye’de Bosna diye bir yerin, Bosna’da 
yaşayan Müslümanlar ile bilgilerin çok sınırlı olduğunu söyleyebiliriz.  Bosna’daki büyük katliam bizleri uyan-
dırdı. İHH, İslam coğrafyasında belki en önde söylenebilecek ve Türkiye için bir ilk sayılabilecek kendi sınırları 
dışında mazlumların yanına gitmek için kurulmuş bir yapıdır. Bunun öncesi yok. Bosna’da biz şunu gördük, 
yardım çok önemli bir şey ve bizlerin o insanların yanında olması gerekiyor. İHH o kadar hızlı koştu ki 1995 
yılından 2000’li yıllara kadar 150 ülkede çalışmalar yaptı. Hep istedik ki ilk biz gidelim oralarda bir kapı açalım 
ve herkes o kapıdan girsin. Bizim açtığımız kapı noktadır. İnşallah o kapıdan milyon noktalar geçer. ‘İnsani 
Yardım’, ‘İnsan Hakları’ ve ‘İnsani Diplomasi’ dünyada bu 3’ünü birlikte yapan çok az yapı var. Bu da aslında 
uzun bir isim ortaya çıkarıyor. ‘İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’ isim biraz uzun ama İHH bu 3’ü 
ile bir marka oldu” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“İNSANİ DİPLOMASİ KÜRESEL SİYASETTE SİVİL
İNİSİYATİFİN ÖNEMİ” KONFERANSI

Üniversitemiz Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KIRKBAL) tarafından “Balkan Bilgilen-
dirme Program Serisi” nin ilki düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi günü Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Hundi Hatun Yurdu’nda gerçekleştiri-
len programa; Hundi Hatun Yurt Müdiresi Neşe KAHYAOĞLU, Kırklareli Olgunlaştırma Enstitüsü Mü-

dürü Hilal Liliyar ÖZEFSUN, Kırklareli Olgunlaştırma 
Enstitüsü Ar-Ge Uzmanı Nükhet TÜRKAY, Balkanlara 
ilgi duyan vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KARAKUŞ, katılım-
cılara “Çanakkale Destanı ve Evlad-ı Fatihan Vefası” 
adı altında ”Balkanlardan Çanakkale Savaşına” gelen 
kahramanların hikâyelerini anlattı.Çanakkale Desta-
nı’nın Balkan boyutunun görseller eşliğinde ele alın-
dığı ve ilgiyle takip edilen faaliyet sonrasında Dr. Öğr. 
Üyesi Ertuğrul KARAKUŞ, Balkan Araştırmaları Uygu-
lama ve Araştırma Merkez, olarak Kırklareli’den baş-
layarak Türkiye geneli ve Balkanlar’da bilgilendirme 
faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

“BALKAN BİLGİLENDİRME PROGRAMI”

Kırklareli Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen “Umutlu Yarınlar” projesi kapsamında, Vali Faik Üstün 
İlkokulu’nda okuyan 45 çocuk ile çocukların birebir eşleştiği ve çocuklara rol model olma çalışmaları 
yapan Üniversitemiz Çocuk Gelişimi ve Sosyoloji Bölümü öğrencileri fidan dikti.

19 Mart 2019 Salı günü Üniversitemiz Kayalı Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet KARAMAN, 

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Halil YÜCEL, Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazinin oğlu 
Osman’ı canlandıran oyuncu Emre ÜÇTEPE ve öğrenciler katıldı.

Tema Vakfı’nın desteği ile Üniversitemiz öğrencilerinin çocuklara rol model olarak eğitimlerinin sürdürü-
lebilirliğini arttırma amacıyla yapılan çalışmalar Üniversitemize de taşındı. Bu kapsamda çocuklarda çevre 
bilinci oluşturmaya yönelik kazılan çukurlara fidan dikildi.

“UMUTLU YARINLAR” PROJESİ FİDAN DİKİMİ
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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ülkemizdeki 
bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda 

“Açık Erişim ve Arşiv Sistemi” kurulması, üniversite 
arşivlerinin “Avrupa Açık Erişim Altyapısı (OpenAIRE)” 
ile bütünleşmesinin sağlanması, “Akademisyenlerin 
Araştırmacı Numaraları (ORC-ID veya benzeri)” kul-
lanımına özen gösterilmesi amacıyla başlattığı ça-
lışmalar çerçevesinde Üniversitemiz Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “Açık 
Erişim ve Açık Bilim” konulu bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba günü Rektörlük Senato Oda-
sı’nda gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Yardımcı-
mız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU başta olmak üzere 
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının bi-
rim temsilcileri katıldı.

“AÇIK ERİŞİM ve AÇIK BİLİM” BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Üniversitemiz Batı Trakya Kamu 
Kulübü tarafından “Vatana Can Ve-
renlere Vefa Programı” düzenlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba günü 
15 Temmuz Şehitler ve Gazi-

ler Hasan Zan Konferans Salonu’n-
da gerçekleştirilen konferansa; 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nezi-
ha MUSAOĞLU, Kırklareli İl Müftü-
sü Hüseyin DEMİRTAŞ, Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
Mehmet KARAMAN, akademik, 
idari personel ile öğrenciler katıldı. 

Şehit Ömer HALİSDEMİR’in karde-
şi Savaş HALİSDEMİR, programda 
konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açılış konuşmasını ya-
pan Batı Trakya Kamu Kulübü 
Başkanı Adnan KIZILTEPE, prog-
rama katılan şehit ailelerine, ya-
kınlara ve konuklara teşekkür etti.

Rektör Yardımcımız MUSAOĞLU 
ise, bizi toplum yapan, millet ya-
pan değerlerin vefa olarak tanım-
landığını öğrenmekten memnu-

niyet duyduğunu dile getirerek 
bu anlamlı program vesilesiyle 
tüm şehitlerimizin rahmet, min-
net ve sevgiyle anıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından bir sine-
vizyon gösterimi yapıldı ve Kırkla-
reli İl Müftülüğü Murakıp Harun 
NAMLI eşliğinde bütün Şehitler 
için dua edildi.

Program, Ömer HALİSDEMİR’in 
kardeşi Savaş HALİSDEMİR’e pla-
ket takdim edilmesi ile son buldu.  

VATANA CAN VERENLERE VEFA PROGRAMI

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü tarafından “Kırklarelili Bir Şair: Niyazi AKIN-

CIOĞLU” konulu konferans düzenlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba günü II. Merkezi Derslikler 
Binası I No’lu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
konferansa; akademik ve idari personel, öğrenciler 
ile vatandaşlar katıldı. Üniversitemiz Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali KURT ise konferans-
ta konuşmacı olarak yer aldı.  

“Ekmeğini yediğimiz şehre bir faydamız 
dokunsun.”

Dr. Öğr. Üyesi Ali KURT konuşmasında, Niyazi AKIN-
CIOĞLU’nun ön plana çıkartılması gerektiğine de-
ğindi. Niyazi AKINCIOĞLU’nun Kırklareli için önemli 
şairlerin başında gelmesine rağmen Kırklareli’nde 
bu şairimize ait hiçbir emare bulunmadığına dikkat 
çeken KURT, “Ekmeğini yediğimiz şehre bir fayda-
mız dokunması için ne yapabiliriz? diye düşündük 
ve Niyazi AKINCIOĞLU hakkında geniş bilgiler bul-
mak için araştırmalara başladık. Bu bağlamda Ku-

rudere’den Karahalil’e kadar köyleri gezdik. Şehirde 
insanlarla konuştuk ve süreli yayınların 1940 - 1946 
yılları arasını neredeyse tamamını taradık. Özellikle 
AKINCIOĞLU’nun ailesi ile görüşmek istedik. Çünkü 
internette ve daha birçok yerde bilgilerin yanlış oldu-
ğunu fark ettik. Ben istiyorum ki Kırklareli’nde Niyazi 
AKINCIOĞLU’na ait bir iz olsun” diyerek sözlerini son-
landırdı. Konferans, soru cevap kısmının ardından 
sona erdi.

“KIRKLARELİLİ BİR ŞAİR:
 NİYAZİ AKINCIOĞLU” KONFERANSI

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu’nda “Çanakkale 
Savaşları” konulu seminer gerçekleştirildi.

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Edip 
DURMAZ ve Tarih Araştırmacısı ve Koleksiyoner 
Mustafa GÜLTEKİN’in katılımıyla gerçekleşen semi-
nerde Çanakkale Savaşı’nın bilinmeyen yönleri an-
latılarak Çanakkale’deki şehitler ve gaziler bir kez 
daha anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başla-
yan seminerin açılış konuşmasını, Dr. Öğr. Üyesi Edip 
DURMAZ gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Lüle-
burgazlı Tarih Araştırmacısı ve Koleksiyoner Mustafa 
GÜLTEKİN, “Fotoğraflarla Çanakkale Savaşları” baş-
lıklı sunum yaptı. Akabinde Dr. Öğr. Üyesi Edip DUR-
MAZ bir kez daha kürsüye gelerek “Bilinmeyen Yön-
leriyle Çanakkale Savaşları” temalı bir konuşma yaptı.
Program sonunda MYO Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Bora 
ASLAN’ın katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti.

“ÇANAKKALE SAVAŞLARI” SEMİNERİ
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Üniversitemizde Ötüken Fikir ve Sanat Kulübü ta-
rafından II. Geleneksel “Türk’ün Bayramı Nevruz” 

kutlamaları düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe günü Kayalı Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen kutlamalara; Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR, Cumhur İttifakı Kırklareli Beledi-
ye Başkan Adayı Derya BULUT, Adalet ve Kalkınma 

Partisi Kırklareli İl Başkanı Alper ÇİLER, Fen Edebiyat 
Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burhan COŞ-
KUN, Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçele-
ri ve Edebiyatları Bölümü Doç. Dr. Bülent BAYRAM, 
akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kutlama programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı.

“Kültür, bir milleti millet yapan değerler 
bütünüdür.”

Programın açılış konuşmasını yapan Ötüken Fikir 
ve Sanat Kulübü Başkanı Berat GÖÇER, kültürün bir 
milleti millet yapan değerler bütünü olduğunu söy-
ledi. “15 bin yıllık kadim Türk tarihine baktığımız za-
man baharın gelişini kutladığımız nevruz çok önemli 
bir yere sahiptir” diyen GÖÇER sözlerine şöyle devam 
etti: “3 kıtaya birden hükmedip orada ayak izlerini bı-
rakan bu ceddin torunları olarak, atalarımızın bize bı-
raktığı bu mirasları unutmayacağız var olduğumuz 
sürece yaşatacağız.” 

NEVRUZ COŞKUSU
ÜNİVERSİTEMİZDE

“21 Mart baharın müjdecisidir.”

Dr. Öğretim Üyesi Burhan ÇOŞKUN ise, Nevruz kut-
lamalarının Türk tarihindeki önemine dikkat çektiği 
konuşmasında 21 Mart’ın baharın müjdecisi olduğu-
nu belirtti. Türklerin mağlup olmasının ardından sı-
ğındıkları yerde 400 yıl kaldığını kaydeden COŞKUN, 
“21 Mart, Türklerin ‘Ergenekon’ adını koydukları yurt-
tan öz yurtlarına çıktıkları tarihin adıdır. Bu tarihte 
Ergenekon’dan çıkan ruh ve irade yeri geldi dünya 
cihan hâkimiyetine iradesini koydu. O gün Ergene-
kon’da yakılan ateş, bugün aynı ruhla devam etmek-
tedir” dedi. 

“Nevruz, Türk Milletini birbirine kenetleyen 
önemli bir değerdir.”

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR günün an-
lam ve önemine dair yaptığı konuşmasında, “Bu tür 
kültür öğeleri olmadan milletlerin ayakta kalması, 
varlığını devam ettirmesi mümkün değildir” diyerek: 

“Milletleri millet yapan onların manevi değerleri, 
adaletleri, gelenek ve görenekleridir. Bu tür kültür 
öğeleri olmadan milletlerin ayakta kalması, varlığını 
devam ettirmesi mümkün değildir. Türk Milleti’nin 
bu değerlerinden birisi de Nevruz Bayramıdır. 

Nevruz, Türk Milletini birbirine kenetleyen önemli bir 
değerdir. Atalarımız; yeni bir hayat, yeni bir başlangıç 
demek olan bu tarihi günü, aynı zamanda Ergene-
kon’dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardır. 

Nevruzun bolluk ve bereketi müjdeleyen sıcak gün-
lerini mutlulukla geçirebilmemiz için tüm güzellik 
ve cömertliğiyle bizi bağrında barındıran doğa ve 
çevremizle tam bir uyum içinde yaşamamız ve onu 
sevgi ve özenle korumamız gerekmektedir. Tarih-
ten, atalarımızdan gelen bu güzel geleneği, bu ortak 

kültür değerimizi sonsuza dek yaşatma ve bize yurt 
olan doğa ve çevrimizi en iyi şekilde koruma bilinç 
ve arzumuzla Nevruzunuzu kutluyor; hepinize sağlık, 
mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi. 

“Nevruz ateşi yakılarak örs ile demir dövüldü.”

Kutlamalarda yakılması için hazırlanan “Nevruz Ate-
şi” Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve diğer 
katılımcılarla birlikte yakıldı. Geleneksel olarak yakı-
lan ateşin üzerinden atlayan Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR, öğrencilerden büyük alkış aldı. 
Yakılan ateşin akabinde Prof. Dr. ŞENGÖRÜR, örs ile 
demir dövdü.

Mehter takımının gösteri sunduğu etkinlikte, öğren-
ciler arasında çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat 
çekme yarışmaları yapılarak keyifli anlar yaşandı.

Etkinlik, Üniversitemiz Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ede-
biyatları Bölümü öğrencisi ve TRT ses sanatçısı Ersin 
ŞAHAN’ın konseri ile son buldu.



KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BİZDEN HABERLER OCAK - HAZİRAN 2019 49

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde aşağıda belirtilen beş yeni lisansüstü programın açıl-
ması Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görüldü.

Yeni programlarımıza 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması planlanıyor. Programlarımızın 
Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diyoruz.

• İşletme Doktora Programı
• Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
• Tarih Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı
• Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı
• Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim  Programı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE YENİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR AÇILDI

Sosyal Hizmetler Kulübü, Down Sendromuna far-
kındalık yaratmak ve Down Sendromlu bireylerin 

mutluluğuna ortak olmak için “21 Mart Down Send-
romu Farkındalık Günü” dolayısıyla keyifli ve eğlen-
celi etkinlikler düzenledi.

22 Mart 2019 Cuma günü Kırklareli Özel Can Dos-
tum Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi’nde ger-
çekleştirilen etkinlikte; Üniversitemiz Sosyal Hizmet 
Kulübü öğrencileri ile Özel Can Dostum Rehabilitas-
yon Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri çiçek dikti.

Akabinde beyaz bir bezin üzerine Down Sendro-
mu’nun “+1” kromozom farkındalığını içeren çeşitli 
farkındalık figürleri çizilerek çocuklarla birlikte renkli 
el baskısı yapıldı. Etkinlik; yüz boyama, çuval yarışı, ip 
atlama, sandalye kapmaca gibi oyunlarla devam etti.

Sosyal Hizmet Kulübü Başkanı Erman CİVAN, etkin-
likte yaptığı konuşmasında Sosyal Hizmet Kulübü 
olarak iki yıldır Üniversitemizde ve Kırklareli çevresin-
de çocuk, yaşlı, engelli vb. dezavantajlı bireylerin soru-
larına farkındalık yaratmaya gayret ettiklerini belirtti. 
Sosyal hizmet kavramının güçlü olmaya, güçlendir-
meye ve farkındalık yaratmaya yönelik olduğuna dik-
kat çeken CİVAN, “Bugün Down Sendromunun has-
talık değil bir farklılık olduğunu hayatın farklılıklar ile 
güzel olduğunu göstermek içim bir araya geldik. Ha-
yatın tüm renkleri gibi farklılıkların dünyamıza renk 
katacağına inanıyorum. Bu kapsamda bizlere destek 
sağlayan Kırklareli Özel Can Dostum Rehabilitasyon 
ve Özel Eğitim Merkezi yetkilileri ve çok değerli öğret-
menlerine de çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Üniversitemiz Rektörlüğü ile Kırklareli İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü arasında “Çocuklarla El Ele” Pro-

jesi İşbirliği Protokolü imzalandı.

Proje kapsamında çocukların dil gelişimine katkıda 
bulunularak sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi ve 
akran grubuyla iletişimlerinin kuvvetlendirilmesi, 
okuma-yazma becerilerindeki eksikliklerini giderme 
konusunda onlara yardımcı olunması ve derslere et-
kin katılımlarının desteklenmesi, çocukların toplum-
la iletişimlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi, yaratı-
cılık yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine katkı 
sağlanması, özgüvenlerinin geliştirilmesi, kendi ge-
leceklerini oluşturmalarını sağlayacak fırsatlara eri-
şimlerinin sağlanması, çocukların yaşadıkları toplu-
ma aidiyet duygusu ve duyarlılıklarının geliştirilmesi, 
çocukların, yaratıcı yollarla kendilerini ifade etmele-
rine, hızlı düşünebilme becerilerine katkıda bulunul-
ması, Çocuk Gelişimi Programı’nda okuyan öğren-
cilerden gönüllü olanların çocuklara gösteri yapma 
becerisi ve deneyimi kazanmalarının sağlanması, 
çocukların toplumla kaynaşmalarının sağlanması ve 

çocukların iş birliği ve koordinasyon ile çalışarak bir 
ürün üretmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

25 Mart 2019 Pazartesi günü Rektörlük Senato Oda-
sı’nda gerçekleşen işbirliği protokolünün imzaları; 
Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Kırklareli 
İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit AKIN tarafından atıldı.

DOWN SENDROMU FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

“ÇOCUKLARLA EL ELE” PROJESİ
 İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Üniversitemiz Tiyatro Kulübü tarafından düzenlenen 
“Kırklareli Üniversitesi 7. Tiyatro Şenliği” sona erdi. 

Rektörlük Kültür Merkezi’nde “Ermişler ya da Gü-
nahkârlar” oyunuyla kapanışı yapılan şenliğe, 

Vize Anadolu Lisesi öğrencileri ve tiyatro severler bü-
yük ilgi gösterdi. 21 – 27 Mart 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Tiyatro Şenliği’nde yedi gün boyun-
ca yedi oyun sahnelendi.

7. TİYATRO ŞENLİĞİ SONA ERDİ
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Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Kırklareli İl Müftülüğü tarafından Üniversitemiz Rektörlük 
Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. 

Programa; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın eşi Seher ERBAŞ Hanımefendi, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ile eşi Ferah ŞENGÖRÜR Hanımefendi, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar 
Genel Müdürü Dr. Fatih KURT, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin DEMİRTAŞ, akademik-idari personelimiz ve çok 
sayıda öğrencimiz katıldı.

“İl Buluşmaları” kapsamında gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Kur’an-ı Kerim Tila-
vetinin ardından kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanı ERBAŞ, konuşmasında üniversitelerin şehirlerin ilim, 
irfan, bilgi ve hikmet merkezleri olduğunu ifade ederek, “Gençlerimiz eğer İslami ilkeler doğrultusunda ken-

disini alanı ile ilgili iyi yetiştirirse hem bulunduğu şe-
hir, hem milletimiz hem de insanlık için çok büyük 
bir kazanımdır. Bizim medeniyetimizin özü ilme, bil-
giye, irfana ve hikmete dayanıyor ”dedi.

Başkan ERBAŞ, İslam Medeniyetini oluşturan ana 
kaynağın Kur’an ve Sünnet olduğunun altını çize-
rek, “İslam Medeniyetinin Mensupları her yerde ve 
her zaman bu hakikatin farkında olmalı ve kendisi-
ni ona göre yetiştirmelidir” diye konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ, 
GENÇLERLE BULUŞTU

“Can taşıyan her varlığa karşı şefkat ve merhamet duygusu içerisinde olmalıyız”

ERBAŞ, Müslümanın düşünce ve ahlakının iki büyük ve önemli boyutundan birincisinin Allah’a itaat ve tesli-
miyet olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“İkincisi ise yaratılana, can taşıyan her varlığa karşı şefkat ve merhamet duygusu içerisinde olmaktır. Müs-
lümanın en önemli özelliklerinden birisi budur. O yüzden önce birbirimize karşı, arkadaşlar birbirine karşı 
merhamet içerisinde olacak. Birbirini sevecek, birbirinin düşüncesine saygı gösterecek. Farklı düşüncede 
olabiliriz, bunlar bizim zenginliğimizdir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak bildiğimiz sürece biz her zaman 
kazançlı olacağız.”

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın “Ey iman edenler hepiniz ‘silm’e giriniz” buyurduğunu hatırlatan ERBAŞ, “Allah’ın 
iman eden insanlara böyle bir emir vermesi; iyi bir Müslüman olunuz, İslam’ın ilkelerine, emirlerine ve nehiy-
lerine dikkat ederek yaşayınız demektir” şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı ERBAŞ, gençleri fitneye karşı uyanık olmalarını tavsiye ederek, konuşmasına şu şekil-
de devam etti:

“İslamofobi, artık İslam düşmanlığı aşamasına geldi. Biz onlara diyoruz ki; insaflı olun. İslam dünyasında fitne 
ve fesat çıkarmaya çalışanlara destek olmayın. Silah vermeyin, örgütler haline geldi artık. İdeolojiler, farklı din 
algılarının uzantıları terör örgütleri haline geldi. DEAŞ, Boko Haram, Şebab, El-Kaide ve benzeri, nedir bun-
lar? FETÖ nedir? FETÖ, 15 Temmuz’da büyük bir terör örgütü olarak kendini gösterdi. Bugün de dünyanın 
her yerinde fitne ve fesat hareketiyle milletimize, devletimize karşı yaptıklarını görmüyor muyuz? Bu nere-
den kaynaklandı, yanlış din algısından kaynaklandı. Fitne ve tefrikadan kaynaklanıyor.”

Program, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
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Üniversitemiz, EKET Fuarcılık tarafından 02 – 03 
Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre 

ve Fuar Merkezi’nde; 04 Nisan 2019 tarihinde Tekirdağ 
Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Meslek ve Kariyer Fu-
arları” nda üniversite adaylarıyla bir araya geldi.

Üniversiteli olma hayali kuran öğrencilerin, 
üniversiteleri daha yakından tanıma şansı bulduğu 
tanıtım etkinliğinde Kırklareli Üniversitesi’ni, Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi personelleri; Öğr. Gör. 
Ezgi ZENGİN ile Samet ERGİ temsil etti. Devlet ve vakıf 
üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 
Üniversitemizin tanıtım standı büyük ilgi gördü.

ÜNİVERSİTEMİZ İSTANBUL ve TEKİRDAĞ’DA DÜZENLENEN
“MESLEK ve KARİYER FUARLARI”NDA TANITILDI

Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan ALTINTEL, beraberinde Başkan Yardımcısı Hik-
met YILDIRIM ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 04 Nisan 2019 Perşembe günü Rektörümüz Prof. Dr. 

Bülent ŞENGÖRÜR’ü ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Üniversitemiz Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Laboratuvarı bünyesinde yürütülen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Gıda sektöründe faali-
yet gösteren işletmelerin uygulama ihtiyacı için Merkezimizin sunacağı katkılar ve Üniversite-Sanayi işbir-
liğinin önemi konularının da ele alındığı ziyaretin akabinde Rektörümüz ŞENGÖRÜR, konuklarıyla birlikte 
Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları ve Merkezi Araştırma Laboratuvarını gezdi. Üniversitemize kazandı-
rılan teknolojik cihazlar, laboratuvar malzemeleri ve ekipmanlarla güçlü bir yapıya kavuşan laboratuvarlar 
bünyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. 

ÜNİVERSİTEMİZİN LABORATUVAR İMKÂNLARI TANITILDI
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Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında bu yıl 
9’uncusu düzenlenecek olan “Kariyer Günleri”nin açılış töreni, 08 Nisan 2019 Pazartesi günü II. Merkezi 

Derslikler Binası I No’lu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Açılış törenine; Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
ŞAHİN, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Bilal BALKAN, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Esra BOZKANAT CERGİBO-
ZAN, davetliler, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. 

“9. KARİYER GÜNLERİ”
AÇILIŞ TÖRENİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan törenin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, kariyer gelişiminin in-
sanın hayatı boyunca devam eden ve kişiye özgü bir 
süreç olduğunu belirterek bu süreçte insanın kendini 
keşfetmesi, iş gücü piyasasının gereklerini analiz et-
mesi ve aldığı kariyer kararları için bilimsel bilginin ışı-
ğında bir planlama yapmasının gerektiğini ifade etti. 

9 yıldır aralıksız bir şekilde düzenlenen Kırklareli Üni-
versitesi Kariyer Günleri’nin öğrenci ve mezunlar için 
“iş gücü piyasasının gereklerini analiz etmek” nokta-
sında önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Prof. 
Dr. ŞENGÖRÜR, konuşmasına şöyle devam etti: 

“Bu yıl 08-12 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek 
Kariyer Günlerinde 160 profesyonel konuşmacı, 87 Et-
kinlikle öğrenci ve mezunlarımızla buluşacak. Kariyer 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizin koordinatör-
lüğünde akademik birimlerimizin katkılarıyla hazır-
lanan programın öğrenci ve mezunlarımızın kariyer 
planlamasına ışık tutacağına inanıyorum. Kırklareli 
Üniversitesi 9. Kariyer Günlerinin öğrenci ve mezun-
larımıza, iş dünyasına, bölgemize ve ülkemize hayırlı 
olmasını dilerim.”

Açılış konuşmasının akabinde Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR, Şahinler Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı Kemal ŞAHİN, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Neziha MUSAOĞLU, Kariyer Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Esra BOZKANAT CERGİ-
BOZAN, akademik personelimiz ve öğrencilerimiz “9. 
Kariyer Günleri”nin açılış kurdelesini kesti.



KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ “9. KARİYER GÜNLERİ” 57

Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “9. Kariyer Günleri” kapsamında düzen-
lenen “Girişimcilik” konulu söyleşi programında Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ŞAHİN, 

08 Nisan 2019 Pazartesi günü II. Merkezi Derslikler Binası I. No’lu Konferans Salonu’nda Üniversitemiz öğren-
cileriyle bir araya geldi.

Söyleşi programına; Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ke-
mal ŞAHİN, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Bilal BALKAN, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Esra BOZKANAT CER-
GİBOZAN, davetliler, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. 

Etkinliğin başlangıcında katılımcılara Şahinler Holding kurumsal tanıtım filmi sunuldu. Ardından kendi ya-
şam öyküsünü anlatarak konuşmasına başlayan Kemal ŞAHİN, girişimcilik tecrübesini ve iş hayatında ba-
şarılı olmak için yapılması gerekenleri öğrencilerimizle paylaşarak Şahinler Holding’in misyon ve vizyonu, de-
ğerleri, kurum felsefesi, temel ilkeleri, istihdamı ile sosyal sorumluluk projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 

Kemal ŞAHİN, iki saate süren ve ilgiyle dinlenen programın sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. 
Ardından Rektörümüz ŞENGÖRÜR, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ŞAHİN’e değerli katkı-
larından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen konferansta QNB Finansbank 
İnsan Kaynakları Direktörü Cenk AKINCILAR, kariyer 
sürecinde dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

Düşünce ve duygunun paylaşıldığı, insan bağının 
kurulduğu her yerde düzen ve uyum olduğunu 

söyleyen AKINCILAR, iş arama sürecinde deneyimli 
insanlardan görüş almak kadar yeni fikirlere açık ol-
manın ve içgüdüleri takip etmenin gerekli olduğuna 
vurgu yaptı. AKINCILAR konuşmasına şu sözlerle de-
vam etti: “İnsan ağı her zaman geniş olmalı. Bu hem 
yeni iş fırsatları hem de gelecek için sağlam ilişkiler 
oluşturmak demek. Eğitimlere, konferanslara, dost ve 
büyük sohbetlerine katılın. Fikirlerinizin olgunlaşması 
ve doğru kararlar alabilmek adına birlik olmak şart.

Finansal bir planlama yaparak iş hayatına atılmak 
çok önemli. Kendi parasını kazanmaya başlayan yeni 
mezun haklı olarak ilk aşamada bu parayı tatlı tatlı 
harcamaya doyamıyor. Sevdiğimiz şeyleri yapabil-
mek için çalışıyor ve para kazanıyoruz. Ancak yine de 
baştan bir plana göre ilerlemek ve para biriktirmeye 
çalışmak aniden ortaya çıkabilecek bir işsizlik duru-
munun stresini ortadan kaldırabilir ya da ileride bir 
hayalin gerçek olmasını sağlayabilir.”

9. Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında 08 Nisan 
2019 Pazartesi günü II. Derslikler Binası III No’lu 

Konferans Salonu’nda “Doğal ve Sağlıklı Balın Sürdü-
rülebilir ve İzlenebilir Şekilde Seçimi ve Ambalajlan-
ması” konulu panel düzenlendi.

Panele Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. 
Emel DAMARLI, Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü 
Günay BAŞDOĞAN ve Balparmak Laboratuvar Tek-
nik Müdürü Ufuk ALPAT konuşmacı olarak yer aldı.

“Balparmak Ar-Ge ve Kalite Sistemi” hakkında bil-
giler veren Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. 
Emel DAMARLI, Türkiye’nin farklı bölgelerinde üreti-
len çeşitli tat ve aromaya sahip üstün kalitedeki bal 
ve diğer arı ürünlerini, kalite ve hijyen standartları-
na uygunlukları en hassas yöntemlerle tespit edil-
dikten sonra, yine hijyen şartlarında ambalajlayarak 
tüketicilere sunmayı ve güvenilirlikleriyle dünyanın 
en tanınmış markalarından biri durumuna gelmeyi 
amaçladıklarını ifade etti.

Öte yandan Balparmak’ın global dünyada 6. sırada 
yer aldığını belirten DAMARLI, 1989 yılında en çok sa-
tan bal unvanını da ellerinde bulunduklarını vurgula-
dı. DAMARLI, vizyonlarının “Türk ürünlerini dünyaya 
tanıtan bir marka olmak” olduğunu söyledi.

Balparmak Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü Gü-
nay BAŞDOĞAN ve Balparmak Laboratuvar Teknik 
Müdürü Ufuk ALPAT ise soru cevap bölümünde öğ-
rencilerden gelen soruları yanıtladı. Program, katı-
lımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle 
son buldu.

KEMAL ŞAHİN İLE KARİYER SÖYLEŞİSİ

“YA SONRA” KONFERANSI

“DOĞAL ve SAĞLIKLI BALIN SÜRDÜRÜLEBİLİR ve İZLENEBİLİR 
ŞEKİLDE SEÇİMİ ve AMBALAJLANMASI”  PANELİ
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Üniversitemiz 9. Kariyer Günleri etkinlikleri kap-
samında Sağlık Yüksekokulu tarafından “Çocuk 

Gelişimi Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları ve Ka-
riyer Olanakları” konulu konferans düzenlendi.

II. Merkezi Derslikler Binası II No’lu Konferans Salonu’n-
da 08 Nisan 2019 Pazartesi günü gerçekleşen kon-
feransta Sağlık Yüksekokulu mezunlarımızdan Özel 
Çocuk Bilim Özel Eğitim Merkezi Çocuk Gelişimcisi Ya-
semen DURAN, öğrencilere mesleğin özel sektördeki 
kariyer olanakları üzerinde önemli bilgiler verdi.  

“ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA
ALANLARI ve KARİYER OLANAKLARI” KONFERANSI

Üniversitemiz 9. Kariyer Günleri etkinlikleri kapsa-
mında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafın-

dan “Etkinin Üç Silahşörü: Ethos, Pathos, Lagos” ko-
nulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konferans 
Salonu’nda 08 Nisan 2019 Pazartesi günü gerçekle-
şen konferansta Acedemic Trend Training ve Con-
sultancy Kurucusu Devrim ERSÖZ, öğrencilere etki 
bırakabilme ve ikna kabiliyeti konularında bilgiler 
verdi. Yoğun katılımın olduğu programda renkli kişi-
liği ile dikkat çeken ERSÖZ, Aristo’nun Ethos, Pathos, 
Logos üçlemesini temel alarak ikna sanatını açıkladı.

“ETKİNİN ÜÇ SİLAHŞÖRÜ ETHOS, PATHOS, LOGOS” KONFERANSI

Üniversitemiz “9. Kariyer Günleri” etkinlikleri kapsa-
mında 08 Nisan 2019 Pazartesi günü Sağlık Hiz-

metleri MYO tarafından Rektörlük Kültür Merkezi Alt 
Salon’da “Gözlük Camı Hammaddeleri ve Kaplama 
Çeşitleri” konulu konferans düzenlendi.

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO Optisyenlik 
programı öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen kon-
feransta; Essilor firması Ürün Sorumlusu Esma TÜR-
KOĞLU, ışık türleri ve UV ışınlarına maruz kalmanın 
neden olduğu rahatsızlıkların doğru ve kaliteli ürün-
ler kullanılması ile büyük ölçüde önlenebileceğini 
kaydeden TÜRKOĞLU, kullanıcıyı doğru yönlendir-
me noktasında optisyenlere büyük sorumluluklar 
düştüğünü hatırlattı. 

“GÖZLÜK CAMI HAMMADDELERİ ve KAPLAMA ÇEŞİTLERİ” SEMİNERİ

Öğrencilerde kariyer bilinci oluşturmak ve onla-
rın kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunmak 

amacıyla düzenlenen 9. Kariyer Günleri kapsamında 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 
“İlaç Sektörünün Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu 
kariyer semineri düzenlendi.

Rektörlük Kültür Merkezi Alt Salon’da 08 Nisan 2019 
Pazartesi günü gerçekleşen seminere, Tıbbi Tanıtım 
ve Pazarlama Bölümü öğretim elemanları ile öğren-
ciler katıldı. Edirne Uzunköprü Aile Hekimi Dr. Mu-
rat DAYIOĞLU ve Dr. Gökhan KAYA, Farma-Tek İlaç 
Tanıtım ve Eğitim Müdürü Şeref TOPÇUOĞLU, Abdi 
İbrahim İlaç Tıbbi Tanıtım Sorumlusu İsmail KILIÇ, 
Farma-Tek İlaç Bölge Müdürü Yavuz KÖSE, Neutec 
İlaç Bölge Müdürü Mehmet ZAGRA ve Takeda İlaç 
Bölge Müdürü Kaan YILDIZ ise seminerde konuşma-
cı olarak yer aldı.

“İlaç mümessili nedir?” ve “Sağlık sektörünün nere-
sindedir?” sorularına cevap bulunduğu seminerde, 
tıbbi mümessilin sahip olması gereken nitelikler sıra-
landı. Aynı zamanda ilaç sektörünün geleceği ve ilaç 
sektöründen beklentiler tartışılarak bir şeyin satıla-
bilmesi için öncelikle iyi bir ihtiyaç analizi yapılması 
gerektiğinin altı önemle çizildi.

Üniversitemiz öğrencilerinin kariyer hayatlarına yön vermeleri, iş dünyası ile tanışmaları ve uygulama alanları 
hakkında bilgi almaları amacıyla düzenlenen 9. Kariyer Günleri kapsamında Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu tarafından “İşkur Hizmetleri İş Arama Becerileri Cv Hazırlama ve Mülakat Teknikleri“ konulu 
seminer düzenlendi.

Rektörlük Kültür Merkezi Üst Salon’da 08 Nisan 2019 Pazartesi günü gerçekleşen seminere Kırklareli İŞ-
KUR Müdürü Gülcan AYYILDIZ, Kırklareli İŞKUR İŞ ve Meslek Danışmanı Erdem DUYMUŞ ile Sinan YAL-

ÇIN konuşmacı olarak katıldı.  

Kırklareli İŞKUR İŞ ve Meslek Danışmanı Erdem DUYMUŞ, yaptığı sunumda ilk olarak öğrencilere iş arama, iş 
bulma, işverenle görüşme ve özgeçmiş hazırlama konularında bilgiler verdi. 

Akabinde, Kırklareli İŞKUR İŞ ve Meslek Danışmanı Sinan YALÇIN, İŞKUR İşbaşı Eğitim Teşviki ile üniversite 
öğrencilerinin bulundukları illerde işbaşı eğitim programına katılarak iş deneyimi kazanabileceklerini, bu-
nun karşılığında da burs ve öğrenim kredileri kesilmeksizin aylık bin ₺ gelir elde edebileceklerini belitti. 

“İLAÇ SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ” SEMİNERİ

“İŞKUR HİZMETLERİ İŞ ARAMA BECERİLERİ CV HAZIRLAMA 
ve MÜLAKAT TEKNİKLERİ“ SEMİNERİ
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Üniversitemiz 9. Kariyer Günleri etkinlikleri kapsa-
mında Mühendislik Fakültesi Yazılım ve Bilişim 

Kulübü tarafından “Oyun Sektöründe Kariyer” konu-
lu söyleşi düzenlendi.

II. Merkezi Derslikler Binası III No’lu Konferans Salo-
nu’nda 08 Nisan 2019 Pazartesi günü gerçekleşen 
programa Gamelab İstanbul Genel Müdürü Noyan 
CULUM ve Oyunder Genel Müdürü Tansu KENDİRLİ 
konuşmacı olarak katıldı.

Oyun sektöründe kariyer imkânlarının konuşulduğu 
seminerde, Türkiye’de oyun sektörünün artık şirket-
leşme ve kurumsallaşma sürecine girdiği söylendi.

Türkiye’de oyun sektörünün artık şirketleşme, ku-
rumsallaşma sürecine girdiğinden bahseden Oyun-
der Genel Müdürü Tansu KENDİRLİ,   önümüzdeki 
4-5 yıl içerisinde ise gerekli olgunluğa ulaşıp, önemli 
ihracat sektörlerinden biri olacağını belirtti. Üniver-

site mezunları da “Ben oyun yapacağım” demekten, 
“Ben oyun şirketlerinde çalışmak istiyorum” cümlesi-
ne terfi edecekler cümlesine dikkat çeken KENDİRLİ, 
özellikle bu tür seminer ve konferanslarda bulunma-
larının sebebinin Üniversite öğrencilerine bu alanda 
kariyer imkanlarını anlatmak olduğunun altını çizdi.

Mühendislik Fakültesi tarafından  “Sıfırdan Müş-
teriye Girişimcilik ve WatchX’in Başarı Hikâye-

si” konulu konferans düzenlendi.

II. Merkezi Derslikler Binası III No’lu Konferans Salo-
nu’nda 08 Nisan 2019 Pazartesi günü gerçekleşen 
konferansta WatchX – Co Founder Mustafa TÜLÜ, 
öğrencilere kendi geliştirdiği programı anlattı.

“Risk almak için doğru yaştasınız” diyen TÜLÜ, fikir-
leri hayata geçirmek için harekete geçilmesi gerek-
tiğine dikkat çekti. TÜLÜ konuşmasına şu sözlerle 
devam etti: “Her zaman bir çizginiz olsun. Geliştirdi-
ğimiz programla birlikte dizayn ettiğimiz saati tam 

45 farklı ülkeye sattık. Geliştirdiğimiz ürünle alakalı 
‘Yılın Girişimi’ ödülü aldık. Yani düşünün küçücük 
odada bir şeyler tasarlıyorsunuz ve bunu tüm dünya 
görüyor. İşte bu paha biçilemez bir mutluluk veriyor” 

Üniversitemiz öğrencilerinin kariyer hayatlarına 
yön vermeleri, iş dünyası ile tanışmaları ve uygu-

lama alanları hakkında bilgi almaları amacıyla dü-
zenlenen 9. Kariyer Günleri kapsamında Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Anaokulları, 
Gündüz Bakım Evleri ve Özel Eğitimde İstihdam Ola-
nakları” konulu seminer düzenlendi.

Rektörlük Kültür Merkezi Alt Salon’da 08 Nisan 2019 
Pazartesi günü gerçekleşen etkinlikte; Vali Faik Üs-
tün İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Kemal TAŞ ve 
Lüleburgaz Özel Çilek Akademi Anaokulu Müdiresi 
Eda YANIK, mesleğin avantajları ve dezavantajların-
dan bahsederek öğrencilere meslekte istihdam ola-
nakları hakkında bilgi verdi.

Vali Faik Üstün İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Ke-
mal TAŞ, özel eğitimde ilerleme kaydedilebilmesi 
için öğrencilerden önce ailelerinin eğitilmesi gerek-
tiğine dikkat çekerek ailelerle işbirliği kurulmasının 
önemli olduğunu ifade etti. TAŞ, konuşmasında 
özel eğitim öğrencileri ile ilgili tecrübelerini katılım-
cılarla paylaşarak kısa anekdotlar sundu. 

Lüleburgaz Özel Çilek Akademi Anaokulu Müdiresi 
Eda YANIK ise kariyer geçmişi hakkında kısaca bilgi 
verdikten sonra anaokulları ve gündüz bakım evlerin-
de çalışmak isteyen öğrencilerin, çocukların kalplerine 
dokunmaları gerektiğini söyledi. Her çocuğun özelliği-

nin bilinerek ona göre davranış geliştirilmesi gerekti-
ğini kaydeden YANIK, “Çocuklar sayı saymayı, renkleri 
ve okumayı elbette öğrenecekler. Ancak önemli olan 
iyi bir insan yetiştirmektir” dedi. YANIK, çocukların er-
ken yaşta kültürleri ile tanışmaları gerektiğine de vur-
gu yaparak geleneksel oyunların çocuklara kültür ak-
tarımında önemli bir araç olduğunu belirtti.

“ANAOKULLARI, GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ ve ÖZEL EĞİTİMDE 
İSTİHDAM OLANAKLARI” SEMİNERİ

“SIFIRDAN MÜŞTERİYE GİRİŞİMCİLİK ve WATCHX’İN BAŞARI 
HİKÂYESİ” KONFERANSI

Üniversitemiz 9. Kariyer Günleri etkinlikleri kap-
samında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

tarafından “Sosyal Hizmetlerinin Geleceği; Yaşlı Bakı-
mı ve Çocuk Gelişiminde İstihdam Tercihleri” konulu 
kariyer semineri düzenlendi. 

Rektörlük Kültür Merkezi Üst Salon’da 08 Nisan 2019 
Pazartesi günü gerçekleşen etkinliğe; Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve 
öğrencileri katıldı. Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdoğan KARA, Kırk-
lareli Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Yasin ADLI, 
Kırklareli İŞKUR Müdürü Gülcan AYYILDIZ, Kırklareli 

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Erdem DUYMUŞ ile 
Sinan YALÇIN ise seminere konuşmacı olarak katıldı.

İş başvuruları ve işe alım süreçleri ile ilgili öğrencile-
rin bilgilendirildiği seminerde Kırklareli Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdoğan 
KARA, yaşlı bakımı ve çocuk gelişimi mezunlarının iş 
imkânı bakımından geniş bir yelpazeye sahip oldu-
ğunu ifade etti. İş tanımlarının yönetmelikte açıkça 
ifade edildiği üzerinde duran KARA, bunun yanı sıra 
çalışılan kurumun ortak yükünün paylaşılmasının ol-
dukça değerli olduğuna dikkat çekti. 

Seminerde Sosyal Hizmet Bölümü’nün insanların, 
değişen toplumsal koşullara ayak uydurabilmesin-
de toplumsal refah alanlarını geliştirici ve genişle-
tici bilgi-hizmet modellerinin üretimini ve hayata 
geçirilmesini sağlayıcı profesyoneller yetiştirmeyi 
amaçladığı aktarıldı.

Akabinde Kırklareli İŞKUR Müdürü Gülcan AYYILDIZ, 
Kırklareli İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Erdem DUY-
MUŞ ile Sinan YALÇIN, İŞKUR fırsatları ile ilgili öğren-
cileri bilgilendirdi.

SOSYAL HİZMETLERİN GELECEĞİ; YAŞLI BAKIMI ve ÇOCUK
GELİŞİMİNDE İSTİHDAM TERCİHLERİ KONUŞULDU

OYUN SEKTÖRÜNDE KARİYER OLANAKLARI KONUŞULDU
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Üniversitemiz öğrencilerinin 
doğru amaç ve hedeflerini be-

lirleyerek başarılı bir kariyer sahibi 
olmaları amacıyla düzenlenen 9. 
Kariyer Günleri kapsamında Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yüksekoku-
lu tarafından “Sağlık Hizmetleri 
Sektörünün Geleceği ve İstihdam 
Tercihleri” konulu kariyer semineri 
düzenlendi.

Rektörlük Kültür Merkezi Üst Sa-
lon’da 08 Nisan 2019 Pazartesi 
günü gerçekleştirilen seminer 
programını; Kırklareli İl Sağlık 
Müdürlüğü personelleri, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
öğretim elemanları ve öğrenciler 
ilgiyle dinledi. 

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğ-
dem CERİT, Kırklareli İl Sağlık Mü-
dürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl 
Koordinatörü Dr. Füsun COŞKUN-
TÜRK, Edirne Özel Ekol Hastanesi 
Başhekimi Op. Dr. Turan GAZİOĞ-
LU ve Edirne Özel Ekol Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. 

Dr. Tuncay ÇAĞLAR ise seminere 
konuşmacı olarak katıldı.

“Ülkemizde yaklaşık olarak 1500 
hastane var.”

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğ-
dem CERİT, seminerde yaptığı 
konuşmasında günün anlam ve 
önemine uygun olarak öncelikle 
kariyer yolculuğundan bahsetti. 
Akabinde Türkiye ve Kırklareli’deki 
sağlık hizmetleri ve sağlık hizmet-
leri sektörünün geleceği hakkında 
katılımcılara aydınlatıcı bilgiler ver-
di. Sağlık Bakanlığı olarak sağlıklı 
yaşam tarzının benimsendiği ve 
herkesin sağlık imkanlarına kolay-
lıkla erişebildiği bir vizyon edinil-
diğine değinen CERİT, “Bu amaca 
ulaşmak için insan merkezli bir 
yaklaşımla birey ve toplum sağlı-
ğını en üst düzeyde korumak için 
sağlık sorunlarına zamanında, et-
kin ve en uygun çözümler sunmak 
üzere çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz” dedi. CERİT, konuşmasını ista-
tistiki verilerle de destekledi.

Obezite ve obezitenin getirdiği 
sağlık sorunlarının şu an ve gele-
cekte mücadele alanlarından biri 
olduğuna da dikkat çeken CERİT, 
söylerine şöyle devam etti: “Obe-
zite’nin en çok görüldüğü ülkeler-
den biri Amerika Birleşik Devlet-
leridir. Ancak ülkemizde özellikle 
kadınlar açısından alarm verilmiş 
durumdadır. 

Aşılama konusuna değindiği-
mizde pek çok ülkeden daha iyi 
konumda olduğumuzu söyleye-
bilirim. Ülke olarak aşılama oranla-
rında pek çok ülkenin önünde aşı 
takvimi uyguluyoruz. Her yıl 1 mil-
yon 300 bin çocuk dünyaya geliyor 
ve aşı takvimine entegre oluyor. Bu 
kapsamda Avrupa ülkeleri ile kı-
yasladığımızda ülkemizde çok sa-
yıda çocuk olduğunu söyleyebiliriz.  

Ülkemizde toplam 1500 kadar has-
tane var. Bunlardan yaklaşık 900’ü 
devlet hastanesi ve 500 tanesi de 
özel hastane. Hastanelerimizde 
225 bin 823 yatak kapasitesi mev-
cut. Tüm hastanelerimizde yakla-
şık olarak 920 bin sağlık çalışanı 
var. Bunlar içerisinde Sağlık Ba-
kanlığı’nda 600 bin, Üniversite’de 
141 bin ve Özel Sektörde 189 bin 
personel çalışmakta. Uluslararası 
platformda değerlendirdiğimizde 
Ülkemizde 100 bin kişiye düşen 
hekim sayısı 186 kişidir.”

“Yaşlı nüfus ile birlikte istihdam 
olanakları da artacak.”

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Evde 
Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü 
Dr. Füsun COŞKUNTÜRK konuş-
masında, Aile Hekimliği’nde A ve B 
grubunda çalışan bir aile hekiminin 
ekstra bir sağlık personeli ile hafta-
da 10 saat çalışmak zorunda oldu-
ğunu ifade etti. Ülkemizde şu an 3 
bin 500 kişiye bir aile hekimi düştü-
ğünü söyleyen COŞKUNTÜRK, bu 
sayının 2023’te 2 bin 500’e düşmesi 
beklendiğini söyledi.

COŞKUNTÜRK, Evde Sağlık Hiz-
metleri Biriminin Sağlık Bakanlı-
ğı’nın son yıllarda çok önem verdiği 
bir birim olduğuna vurgu yaparak, 
“İrtibat numaramızdan hasta veya 
hasta yakınları bizimle iletişime 
geçerek kayıt oluşturuyorlar. Ekip-

lerimiz en kısa zamanda ilgili kişi-
lerin evlerine ulaşarak tedavilerine 
başlıyorlar. 81 ilimizde 86 koordi-
nasyon merkezi ve 5271 personel 
ile 1600 ekip hizmet veriyor. Yaşlı 
nüfusun artmasına bağlı olarak is-
tihdam olanaklarımız da artacak. 
Dolayısıyla kayıtlı hasta sayısı art-
tıkça istihdam artacak.” dedi.

“Sağlık sektörü her geçen gün 
daha fazla gelişiyor ve yeni iş 
imkânları oluşuyor.”

Edirne Özel Ekol Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tun-
cay ÇAĞLAR, özel sektörde olma-
sına rağmen masanın iki tarafında 
da oturduğunu belirtti. Uzun yıllar 
kamuda görev yaptıktan sonra 
özel sektöre geçtiğini dile getiren 
ÇAĞLAR, sağlık sektörünün her 
geçen gün daha fazla geliştiğini 

ve bu kapsamda sektörde yeni iş 
imkânları oluştuğunu kaydetti.  

“Uzun vadede sağlık sektörüne 
talebin artacağına şüphe yoktur.”

Geçmişte çok fazla önemsenme-
yen engelli ve yaşlıların günümüz-
de ön plana çıktığını ifade eden 
Edirne Özel Ekol Hastanesi Başhe-
kimi Op. Dr. Turan GAZİOĞLU da 
engelli ve yaşlılar için yeni merkez-
ler ile birimlerin açıldığını söyledi. 
TURAN konuşmasına şu sözlerle 
devam etti: “Bu birimlerde çalışa-
cak arkadaşlarımız için yeni iş fırsat-
ları doğuyor. Şu an işaret dili bilmek 
bile çok önemli bir avantaj. 

Mesleğimizin avantajları olduğu 
kadar dezavantajları da var. Bun-
lardan en önemlisi hepinizin bildi-
ği sağlıkta şiddet konusu.”

SAĞLIK
HİZMETLERİ
SEKTÖRÜNÜN
GELECEĞİ ve
İSTİHDAM
TERCİHLERİ
KONUŞULDU



KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ “9. KARİYER GÜNLERİ” 65

Üniversitemiz ve Avrupa 
Serbest Bölgesi arasında 

öğrencilerimizin uygulamalı 
eğitimlerini Avrupa Serbest 
Bölgesi’nde yapabilmelerini 
amaçlayan işbirliği protokolü 
imzalandı. 

08 Nisan 2018 Pazartesi günü 
II. Merkezi Derslikler Binası I 
No’lu Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen törende 
işbirliği protokolünün imzaları, 
Rektörümüz Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR ve Avrupa Serbest 
Bölgesi adına Şahinler Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
ŞAHİN tarafından atıldı.

“Hedefimiz sanayinin istediği 
işgücünü yetiştirmek.”

Törende konuşan ŞENGÖRÜR, 
Türkiye’nin önemli üretim 
merkezlerinden olan Avrupa 
Serbest Bölgesi ile imzaladıkları 
işbirliği protokolünü çok 
önemsediklerini söyleyerek 
hedeflerinin sanayinin istediği 
işgücünü yetiştirmek olduğunu 
kaydetti. 

İşbirliğinin Ülkemiz ekonomisi 
ve Üniversitemiz için çok değerli 
olduğunu vurgulayan ŞENGÖRÜR, 
çok sayıda öğrencimizin 
uygulamalı iş yeri eğitimine 
katılacağını belirtti. ŞENGÖRÜR 

Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından  08 Ni-
san 2019 Pazartesi günü I. Merkezi Derslikler Binası 
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda “Halaç 
Türkleri (Dil ve Edebiyat)” konulu panel düzenlendi.

Üniversitemiz Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat-
ları Bölümü Doç. Dr. Abdulkadir ATICI’nın yö-

nettiği panele, İran’dan araştırmacı-yazar Ali Asker 
CEMRASİ ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Sonel BOSNALI konuşmacı olarak katıldı.

Panelin ilk konuşmacısı İranlı araştırmacı-yazar   Ali 
Asker CEMRASİ, Halaç Türkleri ve Türkçenin en dik-
kat çekici özelliklerini bünyesinde barındıran Halaç 
Türkçesiyle ilgili yaklaşık yirmi yıldır  sürdürdüğü ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi. Halaç Türkçesiyle su-
numunu gerçekleştiren Cemrasi’nin konuşmasını, 
Doç. Dr. Abdulkadir ATICI anlık olarak Türkiye Türk-
çesine aktardı.

Panelin ikinci bölümünde, Namık Kemal Üniversi-
tesi Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Sonel BOSNALI, Ha-
laç Türkçesinin genel özellikleri hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi. BOSNALI haricen, Türkçenin böylesi-
ne önemli bir kolunun en önemli temsilcilerinden 
birisi olan Ali Asker CEMRASİ’nin Kırklareli Üniversi-
tesi’nde bulunmasının da tarihî denilebilecek önemli 
bir etkinlik olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konfe-
rans Salonu’nda 09 Nisan 2019 Salı günü dü-

zenlenen konferansa; İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rengin AK, bölüm 
öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BBDK) Daire Başkanı Mehmet SARI, Birevim A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Mahir ORAK ve Trakya Kal-
kınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordi-
natörü Emre BEJİ’nin konuşmacı olarak yer aldığı 
konferansta öğrencilere mezuniyet sonrası kariyer 
basamaklarında dikkat etmeleri gereken konular 
hakkında bilgiler verildi.

Konuşmacılar öğrencilere kendi iş hayatlarından ör-
nekler de vererek iş hayatında ekip ruhunun önemli 
olduğunun altını çizdi. İş hayatında iletişimin önemli 
olduğuna vurgu yapılan konferansta en az bir yaban-
cı dil öğrenilerek sürekli gelişim sağlamanın önemli 
konulardan biri olduğu söylendi.

Konferans, konuşmacıların öğrencilere kurumla-
rında istihdam olanakları hakkında aydınlatıcı bil-
giler sunmalarının ardından soru – cevap kısmıyla 
devam etti. Konferansın sonunda İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Rengin AK, katılımcılara günün anısına teşekkür 
belgesi takdim etti.

ÜNİVERSİTEMİZ ve AVRUPA SERBEST BÖLGESİ ARASINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

konuşmasının sonunda böyle 
bir işbirliğine imkân tanıdığı için 
Şahinler Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı ŞAHİN’e teşekkür etti.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı ŞAHİN ise; Avrupa 
Serbest Bölgesi’nin Trakya ve 
Türkiye ekonomisi açısından çok 
önemli olduğunu dile getirdi. 
Üniversitemiz öğrencilerinin 
kariyerlerini geliştirmesi 
noktasında işbirliği protokolünün 
faydalı olacağına değinen ŞAHİN, 
“Avrupa Serbest Bölgesi’nde 170 
şirketin bulunuyor ve bunların 
yüzde 70’i yabancı firma. Son 20 
yılda bu firmaları buraya getirdik. 
Türkiye’nin arzu ettiği bir projeyi 
hayata geçirdik. Teknoloji olan bir 
bölgeye sahibiz. Öğrencilerimizin 
bu fırsattan en iyi şekilde 
yararlanmalarını temenni 
ediyorum” dedi.

“HALAÇ TÜRKLERİ (DIL ve EDEBIYAT)” PANELİ

“MEZUNİYET SONRASI İŞ HAYATI ve TECRÜBE PAYLAŞIMI”
KONULU KONFERANSI

Bu protokol ile birlikte Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi, Teknoloji 
Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarının tüm eğitim programlarındaki 
öğrenciler, Avrupa Serbest Bölgesi’nde staj ve uygulamalı eğitimlerini 
yapabilecekler. 
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Üniversitemiz 9. Kariyer Günleri kapsamında İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Mezu-

niyet Sonrasında Kamu Sektöründe Kariyer İmkânla-
rı” konulu kariyer konferansı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konferans 
Salonu’nda 09 Nisan 2019 Salı günü Prof. Dr. Yüksel 
Bilgili BAYRAKTAR’ın katılımıyla gerçekleşen konfe-
ransta kamu sektöründe kariyer imkanları ve kariyer 
basamakları konuşuldu.

Kamuda istihdam imkânları, yolları ve türlerini de-
ğerlendiren BAYRAKTAR, KPSS sınavı ve kurumların 
yaptığı sınavların içerikleri ile hangi kadrolarda kul-
lanılabileceğine ilişkin bilgileri öğrencilerle paylaştı.

BAYRAKTAR, kamuda A ve B grubu kadrolar olduğu-
nu belirterek A grubunda bulunan müfettişlik, kay-
makamlık ve uzmanlık gibi kadroların devlete bü-
rokrat yetiştiren kadrolar olduğunu ifade etti.

Kamuda istihdam edildikleri takdirde öğrencilerin 
karşılaşacağı durumlar ve fırsatlar hakkında da pay-
laşımlarda bulunan BAYRAKTAR, başarının sihirli 
anahtarının çok çalışmak olduğuna dikkat çekti.

Konferans, soru–cevap kısmının akabinde İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Rengin AK’ın, Prof. Dr. Yüksel Bilgili BAYRAKTAR’a 
günün anısına teşekkür belgesi takdim etmesi ile 
sona erdi.

Üniversitemiz 9. Kariyer Günleri kapsamında Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından “Sağlık 
Sektörü ve Geleceğe Dair” konulu konferans düzenlendi.

II. Merkezi Derslikler Binası II No’lu Konferans Salonu’nda 09 Nisan 2019 Salı günü gerçekleşen konferansa 
Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı. Anadolu Sağlık Merkezi İdari Hizmetler, 
Kalite ve Hasta Güvenliği Direktörü Dr. Hişam ALAHDAB ve SEY Danışmanlık kurucusu ve CEO’su Seyyal 
HACIBEKİROĞLU ise konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Anadolu Sağlık Merkezi İdari Hizmetler, Kalite ve Hasta Güvenliği Direktörü Dr. Hişam ALAHDAB’ın video 
konferans ile katılım sağladığı etkinlikte kariyer süreçleri ile ilgili öğrencilere bilgiler aktarıldı. ALAHDAB, 

eğitim hayatına hala devam ettiğinin altını önemle çizerek, yaşamın sürekli öğrenme ve gelişim üzerine 
kurgulandığını söyledi. Öğrencilerin kariyer, staj, yükseköğrenim, iş başvuru süreçleri, sağlık yöneticisinin 
yetkinlikleri ve hastanelerde deneyimlenen kalite süreçlerine ilişkin sorularına yanıtlar veren ALAHDAB, İn-
gilizcenin değişen dünya koşullarında sadece bir yabancı dil olarak algılanmaması; asgari koşul olarak görül-
mesi gerektiği ve diğer dilleri katarak bireyin kendini geliştirmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

ALAHDAB’ın video konferansının ardından SEY Danışmanlık Kurucusu/CEO’su Seyyal HACIBEKİROĞLU, 
“Sağlık Sektörüne ve Geleceğe Dair” başlıklı sunum yaptı. Sağlık Sektöründe uzun yıllar önemli kademeler-
de çalıştığı hususunda bilgilendirmelerde bulunan HACIBEKİROĞLU, dünyanın değişen projeksiyonu ve ça-
lışanlardan beklentilerinin neler olduğu konusunda öğrencilere tüyolar verdi. HACIBEKİROĞLU sunumunda 
sağlık sektörünün dönüşümü, Türkiye’de nüfusun değişimi ve yaşlanan nüfusa yönelik oluşan hizmet gerek-
sinimlerine yönelik girişimlerin olması gerektiğini vurguladı. Hasta güvenliğinin önemli bir konu olduğu ve 
sürekli iyileşme perspektifinde sürecin yönetilmesi gerekliliğine değinen HACIBEKİROĞLU, “Sağlık sistemi, 
tüm sektörleri içerisinde barındıran multidispliner kompleks bir sistemdir. Öğrencilerin hobi edinmeleri, ki-
tap okumaları ve entelektüel olarak kendilerini geliştirmeleri, sosyal platformlarda alanlarda aktif olmaları, 
sosyal sorumluluk çalışmalarında yer almaları, mümkün olduğu kadar sosyalleşmeleri ve iletişim süreçlerini 
etkili yürütebilme yeteneği geliştirmeleri gerekiyor” dedi.

HACIBEKİROĞLU, insan olma kavramı çerçevesinde insanı insan yapan şeylerin “değerler” olduğunu da ifa-
de ederek, kendini geliştiren her bireylerin sağlık sektörü içerisinde kendisine yer bulabileceğini hatırlattı.

“MEZUNİYET SONRASINDA KAMU SEKTÖRÜNDE KARİYER
İMKÂNLARI” KONUŞULDU

“SAĞLIK SEKTÖRÜ ve GELECEĞE DAİR” KONFERANSI

Üniversitemiz “9. Kariyer Günleri” etkinlikleri 
kapsamında Kariyer Uygulama ve Araştırma 

Merkezi tarafından “Sosyal Girişimcilik Atölye 
Çalışması” düzenlendi.

Çözümün Parçasıyız Derneği Başkanı Harun Barış 
TAHTACI’nın katılımıyla 09 Nisan 2019 Salı günü II. 
Merkezi Derslikler Binası II No’lu Konferans Salonun-
da gerçekleşen atölye çalışması öncesinde öğrenci-
lere sosyal girişimcilik ile ilgili bilgiler verildi.

Atölyede adım adım sosyal bir girişim kurma süreci 
anlatılarak; “Fikir nasıl bulunur?”, “Hedef ve Amaç-
lar”, “Sosyal Sermaye ve Ortaklık Kurma”, “Hareket 
Planı”, “Risk Analizi”, “Fon Bulma, Fon Kaynakları ve 
İkna Yolları” gibi konular ele alındı. Akabinde atölye 
çalışmasına geçildi.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ATÖLYE ÇALIŞMASI
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Üniversitemiz 9. Kariyer Günleri etkinlikleri kapsa-
mında Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu tarafın-
dan “Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu kon-
ferans düzenlendi.

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu B Blok Konferans 
Salonu’nda 09 Nisan 2019 Salı günü düzenlenen 

konferansa; bölüm öğretim elemanları ve öğrenciler 
katıldı.

T&G Group Makine Yüksek Mühendisi Görkem 
ERÖN, YİMTAŞ Mühendislik A Sınıfı İSG Uzmanı Eren 
AYIK ve Megatrak A Sınıfı İSG Uzmanı Şamil ATEŞ’in 
konuşmacı olarak yer aldığı konferansta İş Sağlığı ve 
Güvenliği uzmanının görev ve sorumluluklarının ne-
ler olduğu anlatıldı.

İş Sağlığı ve Uygulamalarının da geniş bir şekilde ele 
alındığı konferansta İş Sağlığı ve Güvenliği uzman-
larının sahada karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklar 
karşısında uzmanların nasıl davranmaları gerektiği 
konusunda konuşmacılar öğrencilere deneyim ve 
tecrübelerini aktardı.

Üniversitemiz 9. Kariyer Günleri etkinlikleri kap-
samında Pınarhisar Meslek Yüksekokulu tarafın-
dan “Butik Kurabiye Yapımı” workshop etkinliği dü-
zenlendi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda 09 Nisan 
2019 Salı günü gerçekleşen etkinliğe öğrenciler 

yoğun ilgi gösterdi.

Wokshop’ta modern çağın ürünleri olan “Butik Ku-
rabiye” yapımı hakkında Pınarhisar Meslek Yükseko-
kulu Öğr. Gör. Aykut AYBAŞ ve Öğr. Gör. Mehmet Sel-
man BAYINDIR, öğrencilere uygulamalı bilgiler verdi.

Üniversitemiz 9. Kariyer Günleri etkinlikleri 
kapsamında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
tarafından  “Üniversite’den Gökyüzüne: Kırklareli 
Üniversitesi’nin Havacı Mezunları”  konulu söyleşi 
gerçekleştirildi.

09 Nisan 2019 Salı günü Rektörlük Kültür Mer-
kezi Alt Salon’da düzenlenen söyleşiye Sivil 

Havacılık Kabin Hizmetleri Programı mezunları ve 
Havacılık sektörü çalışanları Abdullah ÖLKÜ, Buse 
YAVUZ ve Hivda PERİHAN, konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, mesleğe giriş süreçleri ve meslek ha-
yatlarında karşılaştıkları durumları öğrencilerle pay-
laştı. Üniversite’de alınan derslerin mesleki alanda 

çok önemli olduğuna vurgu yapılan söyleşide özel-
likle yabancı dil öğrenmede konuşma pratiğinin ge-
rekli olduğunun altı çizildi.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Kariyer Uygulama ve 
Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen se-

minerde Üsküdar Müftülüğü Baş Vaizi Fatma BAY-
RAM öğrencilerimizi bilgilendirdi.

Rektörlük Kültür Merkezi Üst Salon’da 10 Nisan 2019 
tarihinde yapılan seminer programına; İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Abdüsselam ARI, fakülte aka-
demik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Üsküdar Müftülüğü Baş Vaizi Fatma BAYRAM semi-
nerde vaizlik mesleğindeki kariyer fırsatlarını öğren-
cilerle paylaştı.

Konferansta; Danone İnsan Kaynakları Müdürü Bora GE-
REM, mümkün olduğu kadar fazla sayıda insana gıda yo-

luyla sağlık ulaştırma misyonuyla hareket eden Danone Fir-
ması hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Sütlü ürünler, Su, Anne – Bebek Beslenmesi ve Medikal Bes-
lenme vb. iş birimlerinden oluşan Danone’de öğrencileri an-
lamlı bir yolculuğa çıkartan GEREM,  Satış, Pazarlama, Medikal, 
Tedarik Zinciri, Finans ve İnsan Kaynakları gibi farklı fonksiyo-
nel birimlerde öğrencilerin çalışma imkânları olduğunu söy-
ledi. GEREM, konferansta öğrencilerin merak ettikleri soruları 
yanıtlarken kendi kariyer hayatından da kesitler sundu.

“TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ” KONFERANSI

BUTİK KURABİYE YAPIMI WORKSHOP ETKİNLİĞİ

“ÜNİVERSİTE’DEN GÖKYÜZÜNE KIRKLARELİ
ÜNİVERSİTESİ’NİN HAVACI MEZUNLARI” SÖYLEŞİSİ

“BİR DİN HİZMETİ ALANI OLARAK VAİZLİK” SEMİNERİ

“DANONE’DE ANLAMLI YOLCULUK” KONFERANSI
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15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konfe-
rans Salonu’nda 10 Nisan 2019 Çarşamba günü 

gerçekleşen konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR başta olmak üzere Kamu Diplomasisi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Muharrem EKŞİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim elemanları ve 
öğrenciler katıldı. 

Emekli Büyükelçi Dr. Oğuz ÇELİKKOL ise konferans-
ta konuşmacı olarak yer aldı.

Emekli Büyükelçi Dr. Oğuz ÇELİKKOL, “Diplomatın 
görevleri nelerdir?“ ve “Görevlerini yerine getirirken 
ne gibi zorluklarla karşılaşır?” sorularına cevaplar 
vererek diplomatlık mesleği hakkında kendi bilgi 
ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Diplomatlık 
mesleğinin tarihsel geçmişinin çok eskilere dayan-
dığına dikkat çeken ÇELİKKOL, günümüzde Dışişleri 
Bakanlığının merkezi teşkilat olduğunu söyledi. ÇE-
LİKKOL konuşmasında Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdı-
şında birçok temsilcilikleri bulunduğunun da altını 
çizdi. Bu hususta Türkiye’nin yurtdışındaki Büyükel-
çiliklerinin görsellerini öğrencilerle paylaşarak çoğu 
binanın köklü bir tarihe sahip olduğunu belirtti. 

ÇELİKKOL konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bü-
yükelçilik ve Başkonsolosluk denildiğinde sadece 

siyasi görevleri akla gelmemeli. Bunların içerisinde 
Askeri Ataşelikten Kültür Bakanlığına kadar pek çok 
birim var. Dolayısıyla diplomat olmak için Dışişle-
ri Bakanlığı’nda yer alma şartı bulunmuyor. Ticaret 
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ya da Kültür Bakanlığı 
gibi birimlerde çalışarak diplomat olmakta mümkün. 
Diplomatta olması gereken niteliklere baktığımızda 
ise muhakkak bir yabancı dili olmalıdır. Bunun dışın-
da analitik düşünme kabiliyeti, farklı coğrafyalarda 
yaşamaya hazırlıklı oluşu, kriz anında soğukkanlılığı-
nı koruması da önemlidir.

Büyükelçilikler daha çok siyasi ilişkileri yönetmekle 
görevlidir, ülkenin başkentinde bulunur ve tek bir 
Büyükelçilik vardır. Örneğin: Almanya’daki Berlin 
Büyükelçiliği. Başkonsolosluklar ise işlerini halktan 
yürütür. Diğer bir ifadeyle bir ülkede birden fazla 
Başkonsolosluk olabilir. Örneğin: Almanya’da 14 tane 
Başkonsolosluğumuz vatandaşlarımıza hizmet ver-
mektedir. Misyon ise uluslararası örgütlerdeki tem-
silciliklerdir.”

Konferans, soru – cevap kısmının ardından Rektö-
rümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ile üzere Kamu 
Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdü-
rü Doç. Dr. Muharrem EKŞİ’nin Emekli Büyükelçi Dr. 
Oğuz ÇELİKKOL’a teşekkür belgesi ve hediye takdi-
mi ile sona erdi.

Rektörlük Kültür Merkezi Alt Salon’da gerçekleşen 
söyleşide Üniversitemiz Dış Ticaret Bölümü me-

zunu Gümrük Müşavir Yardımcısı  Hatice KIZILTAN, 
mezuniyetinin ardından mesleğe girişte yaşamış ol-
duğu deneyimleri öğrencilerle paylaştı.

Bu mesleği yapmayı düşünen öğrencilere kendileri-
ne güvenmeleri gerektiğini söyleyen KIZILTAN, mes-
leki bilgilerinin yanında sahip olunan donanımların 
işverenlere doğru ifade edilmesi gerektiğinin altını 
çizdi. KIZILTAN, Gümrük Müşaviri olmak için gerekli 
yasal süreçler hakkında da bilgiler vererek soru-
cevap kısmında öğrencilerin sorularını yanıtladı. 

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Ek Hizmet Bina-
sı  Konferans Salonu’nda 10 Nisan 2019 Çarşam-

ba günü gerçekleşen konferansa; Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü İş 
Sağlığı ve Güvenliği personelleri, bölüm öğretim ele-
manları ve öğrenciler katıldı.

TPAO İş Güvenliği Çevre Koruma Baş Mühendisi 
Ebru MİNSOLMAZ, TPAO A Sınıfı İSG Uzmanı Meh-
met EKİZLER ve TPAO B Sınıfı İSG Uzmanı İsmail 
DEMİR’in konuşmacı olarak yer aldığı konferansta 
öğrencilere mezuniyet sonrası kariyer basamakların-
da dikkat etmeleri gereken konular ile  İş Sağlığı ve 
Güvenliği alanı hakkında bilgiler verildi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından dü-
zenlenen konferansta Solmaz Gümrük Müşavirli-

ği A.Ş. Kurucu Başkanı Asım BARLIN, mesleki bilgi ve 
tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Gümrük Müşavirliği ile başladığı meslek hayatında 
bugün gümrük ve dış ticaret danışmanlığı, antrepo 
ve depolama, uluslararası ve yurtiçi taşımacılık alan-
larında hizmet veren dev bir kuruluşa sahip olduk-
larını belirten BARIN, bugünlere gelmelerinde etik 
değerler ve itibarın önemli olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra 40 yıllık birikimlerini teknoloji ve bi-
lişimle birleştirerek geliştirdikleri Solmaz GENIUS’un 

yapay zeka ve derin öğrenme teknolojilerini kullana-
rak geliştirilen bir gümrük tarifelendirme algoritma-
sı ile % 98 doğruluk oranıyla gümrük tarifesi belirle-
yebildiklerini ifade etti.

“DİPLOMATLIK MESLEĞİ” KONFERANSI “GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİNE GİDEN YOL” SÖYLEŞİSİ

“İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE KARİYER” KONFERANSI

“LOJİSTİKTE DİJİTAL DÜNYA” KONFERANSI
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Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen “Kırklareli Üniversitesi Kariyer Fuarı” Kayalı Yerleşkesi Kafeterya ve Çarşı Binasında 

10 Nisan 2019 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

4 sivil toplum kuruluşu, 7 kamu kurumu ve 30 özel sektör kuruluşu olmak üzere toplam 40 katılımcı ile 
gerçekleştirilen “Kırklareli Üniversitesi 3. Kariyer Fuarı”nın açılışına; Kırklareli Valisi Sayın Osman BİLGİN, Rek-
törümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, Kırklareli Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Soner ILIK, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN, İŞKUR Kırklareli İl 
Müdürü Aytaç BABALIOĞULLU, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin DÖNMEZ, Kırklareli 
Ticaret Borsası Meclis Üyesi Hikmet YILDIRIM, Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdü-
rü Öğr. Gör. Dr. Esra BOZKANAT CERGİBOZAN, kamu kurumlarının müdürleri, sanayiciler, akademik ve idari 
personelimiz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli Valisi Osman BİLGİN, açılış töreninde yaptığı konuşmada, günümüzde ülkelerin gelişmesi için en 
önemli etkenin eğitim olduğunu söyledi. Gençlerin ihtiyaç duyulan sektörlerde eğitilmesi gerektiğini ifade 
eden BİLGİN, Kırklareli’nde birçok tesis, fabrika ve işletme bünyesinde ara eleman ve işçi ihtiyacı bulunduğunu 
ifade etti. İşçi arayan işletmeler ile iş arayan kişileri buluşturma noktasında Kırklareli Üniversitesi’nin düzenlemiş 
olduğu fuarı çok önemsediğini dile getiren BİLGİN, fuarın istihdam açısından ciddi katkılar sunacağını belirtti. 

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir Meslek Lisesi ile Yükse-
kokul açılması için planlama yaptıklarını kaydeden BİLGİN, “Eğer 
biz Kırklareli OSB’de Meslek Lisesi açabilirsek oraya bir Yükse-
kokul getirebilirsek işte o zaman doğruyu yapmış olacağız. Bu 
okullardan mezun olacak gençlerimiz evlerine gittiklerinde ‘biz 
üniversiteyi bitirdik ama kendimizi yararsız hissediyoruz’ duygu-
suna kapılmayacak” dedi. Vali BİLGİN konuşmasının sonunda fu-
arın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ise, hafta başında “9. 
Kariyer Günleri” etkinliğinin başladığını belirterek başladığı ko-
nuşmasında kariyer haftası süresince organize edilen 87 etkinlik-
te 160 profesyonel ve alanında uzman konuşmacının Üniversite-
miz öğrencilerinin kariyerlerini geliştirmelerinde önemli katkılar 
sunacağını ifade etti. 

“Kariyer Günleri” ve “Kariyer Fuarı” etkinliklerinin Üniversitemi-
zin kurumsallaşmasına da katkı sağladığını belirten ŞENGÖRÜR, 
bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuara ilk yıl 18, ikinci yıl 24 ve bu yıl 
ise 30 özel sektör firmasının katıldığını ve bu firmaların dışında 
kamu kurumlarının da fuara destek verdiğini aktardı. Üniver-
sitemiz öğrencilerinin kendilerini iş hayatına hazırlamalarında 
katılımcı firma sayısının daha da artmasının önem taşıdığını 
vurgulayan ŞENGÖRÜR, gelecek yıl bu sayının daha da artaca-
ğına inandığını söyledi. Rektörümüz ŞENGÖRÜR, konuşmasının 
sonunda desteklerinden dolayı Sayın Vali Osman BİLGİN’e ve 
fuarın düzenlenmesine katkı sunan Trakya Kalkınma Ajansı, ka-
tılımcı firmalar ve kamu kurumlarının temsilcileri ile emeği ge-
çenlere teşekkür etti. 

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN ise öğ-
rencilerin geleceği açısından faaliyet ve etkinlikler düzenlemeye 
çalıştıklarını belirtti. Üniversite ile sanayi işbirliğinin önemine deği-
nen ŞAHİN, üniversitelerdeki kariyer merkezleri ile ilgili bilgi verdi.

Öğrencilerimizin sektördeki öncü firmalarla tanışıp kariyerlerini 
geliştirmede doğru adımlar atmalarına yardımcı olmak amacıyla 
tertip edilen “Kırklareli Üniversitesi 3. Kariyer Fuarı”nın açılış 
kurdelesi; Kırklareli Valisi Osman BİLGİN, Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Mahmut ŞAHİN tarafından kesildi. Daha sonra fuar stantları 
ziyaret edilerek firma temsilcilerinden mezun olan gençlerin 
istihdam edilebilirliklerine ilişkin kariyer odaklı uygulamalar 
hakkında bilgiler alındı. 

Fuarda; tekstil, teknoloji, metal, cam, sağlık, gıda ve farklı sektör-
lerde Türkiye’nin önde gelen 30 firmasının yanı sıra İŞKUR, Kırkla-
reli Ticaret ve Sanayi Odası, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 
Kırklareli Ticaret Borsası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 
KOSGEB, Kırklareli Belediyesi Eurodesk, Kırklareli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler il Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar da stant açtı.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
3. KARİYER FUARI
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2. Merkezi Derslikler Binası 2 No’lu Konferans Sa-
lonu’nda 10 Nisan 2019 Çarşamba günü gerçek-

leşen konferansa OTİS Asansör İnsan Kaynakları Uz-
manı Ayşenur Şahin ÖZCANDAN ve İpek AYYILDIZ 
konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında OTİS Asansör’ün kuruluş ve orga-
nizasyon sürecinden bahseden ÖZCANDAN, İnsan 
Kaynakları Uzmanı olarak işe alım sürecinde dikkat 
edilen noktalar ile ilgili tüyolar verdi. Konuşmasında 
yabancı dil bilgisinin adayı bir adım öne geçirdiğini 
de söyleyen ÖZCANDAN, adayların işe başvuru aşa-
masında CV’de kendilerini diğerlerinden ayıran nite-
likleri ön plana çıkartmaları gerektiğine değindi.

Üniversitemiz öğrencilerinin kariyer hayatlarına 
yön vermeleri, iş dünyası ile tanışmaları ve 

uygulama alanları hakkında bilgi almaları amacıyla 
düzenlenen 9. Kariyer Günleri kapsamında Teknoloji 
Fakültesi tarafından “Yetenekler Doğrultusunda 
Kariyer Planlamak” konulu konferans düzenlendi.

2. Merkezi Derslikler Binası 3 No’lu Konferans 
Salonu’nda 10 Nisan 2019 Çarşamba günü Danone 
A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Bora GEREM ve Zorlu 
Holding Yetenek Yönetimi Yöneticisi Sezgin AKTAŞ’ın 
katılımıyla gerçekleşen konferansta; öğrencilerin 
yeteneklerinin keşfedilerek bu yetenekler 
doğrultusunda kariyer planlaması yapılmasının 
önemine değinildi.

Kariyerin pek çok insana göre “iş sahibi olmak” 
anlamına geldiğine dikkat çekilen konferansta 
sadece bulunulan kurumun hiyerarşisi içinde değil; 
pozisyon değiştirme olmasa da kendini geliştirmek 
ve yeni şeyler öğrenerek ilerleme kaydetmek 
anlamına geldiği ifade edildi.

Kariyer oluştururken başarı kavramının da önemli 
olduğu hatırlatılarak “Bunu sağlayabilmek için 
sizden istenileni bilmeniz gerek. Onları hayata 

geçirebilmeniz için neler yapmanız gerektiğinin 
farkına varmalısınız. Her zaman bu ilerleme ve 
gelişme, pozisyon değişikliği anlamına gelmeyebilir. 
Bu sebeple kariyer planlamasının özünde bugünden 
farklı olarak yarın nerede olmak istiyorum? Sorusu 
yer almalı” denildi.

Üniversitemiz 9. Kariyer Günleri etkinlikleri kapsa-
mında Sağlık Yüksekokulu tarafından “Medica-

na Sağlık Grubu: Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları 
ve Kariyer İmkânları” konulu söyleşi düzenlendi.

II. Merkezi Derslikler Binası II No’lu Konferans Salo-
nu’nda 10 Nisan 2019 Çarşamba günü gerçekleşen 
etkinliğe Medicana Sağlık Grubu İnsan Kaynakları 
Sorumlusu Reyhan ÇABUKEL ve Medicana Sağlık 
Grubu Eğitim Hemşiresi Ayten ÇELİK konuşmacı 
olarak katıldı.

İnsan Kaynakları Sorumlusu Reyhan ÇABUKEL ko-
nuşmasında, Medicana Hastanesi’ni tanıtarak, has-
tanenin sunduğu imkânlar ve insan kaynakları süreci 
hakkında öğrencilere bilgi verdi. ÇABUKEL, hastane-
nin pek çok ilde yatırımları bulunduğuna dikkat çe-
kerek çalışanlarının mutluluğunun onlar için olduk-
ça önemli olduğunu ifade etti.

Eğitim Hemşiresi Ayten ÇELİK ise; hastanenin organi-
zasyon şemasını tanıttı. Hemşireliğin kutsal bir görev 
olduğunu dile getiren ÇELİK, Medicana Sağlık Gru-
bu’nun bu sebeple hemşire eğitimlerine önem ver-
diğini ve onlara her türlü imkânı sunduklarını söyledi.

Seminer, soru – cevap kısmının akabinde katılımcılara 
günü anısına teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Üniversitemiz 9. Kariyer Günleri etkinlikleri kapsa-
mında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tara-

fından “MİKRO Yazılım Muhasebe Uygulamaları” ko-
nulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba günü Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarı’nda 13.00 -15.00 
ile 15.30 – 17.30 saatleri arasında iki oturum şeklinde 
düzenlenen seminere; Muhasebe  ve Vergi Uygula-
maları Bölüm  Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Berna DÖM-
BEKCİ ÖZÇELİK ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Bölümü birinci ve ikinci sınıf öğrencileri katıldı.

Mikro Yazılım  Eğitim Kurumları  Uzmanı İlker BEK-
DEMİR; Mikro yazılım programının muhasebe ders-
lerinde kullanımına ilişkin detaylı bir sunum gerçek-
leştirdi.  Sunumda Uzman İlker BEKDEMİR; MİKRO 
Yazılım programının modül yapısı, işleyişi ve raporla-
ma özelliklerini örneklerle anlatarak, iş hayatında bir 
yazılım bilmenin ve MİKRO’nun yeri ve önemi hak-
kında bilgiler verdi. Seminer, soru - cevap kısmının 
akabinde BEKDEMİR’e plaket ve teşekkür belgesi 
takdim edilmesi ile sona erdi.

“SİZİNLE BİRLİKTE YÜKSELİYORUZ” KONFERANSI

“YETENEKLER DOĞRULTUSUNDA KARİYER PLANLAMAK”
KONFERANSI

“MEDİCANA SAĞLIK GRUBU: MEZUNİYET SONRASI
ÇALIŞMA ALANLARI ve KARİYER İMKÂNLARI” SÖYLEŞİSİ

MİKRO YAZILIM YENİ NESİL ERP EĞİTİM SEMİNERİ
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Kırklareli Valisi Sayın Osman BİLGİN, Üniversitemiz 
Hukuk Fakültesi tarafından II. Merkezi Derslikler Bi-

nası I No’lu Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşi 
etkinliğinde başarı hikâyesini öğrencilerimizle paylaştı.

10 Nisan 2019 Çarşamba günü düzenlenen etkinliğe;  
Kırklareli Valisi Osman BİLGİN, Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR, Hukuk Fakültesi Dekan V. Prof. 
Dr. Neziha MUSAOĞLU, Kırklareli Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Soner ILIK, Trakya Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN, İŞKUR Kırklareli İl 
Müdürü Aytaç BABALIOĞULLU, Kırklareli Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin DÖNMEZ, Kırk-
lareli Ticaret Borsası Meclis Üyesi Hikmet YILDIRIM, 
Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Esra BOZKANAT CERGİ-
BOZAN, kamu kurumlarının müdürleri, sanayiciler, 
akademik ve idari personelimiz, öğrenciler ve vatan-
daşlar katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi progra-
mında konuşan Kırklareli Valisi Osman BİLGİN, “Ben 
ilkokula kadar hiç ayakkabı giyemedim. Kara lastik 
giydim ama içerisinde çorap yoktu. 5 kilometre yol 
yürüyerek, okulumuzun sobasını kendimiz yakardık. 
Biz o günleri yaşayarak bugünlere geldik” dedi.

Annesinin vasiyeti üzerine avukatlık mesleğini bırak-
tığını ve mülki idare amirliği görevlerine başladığını 
söyleyen Vali BİLGİN, Türkiye’nin birçok ilinde görev 
yaptığını ifade etti. Hayatı boyunca birçok hüzne, 
sevince ve yokluğa tanıklık ettiğini belirten BİLGİN, 

bir bireyin sadece üniversite okumasının ve eğitim 
almasının yeterli olmadığını vurguladı. Hayatı anla-
mak için yaşanması gerektiğini dile getiren BİLGİN, 
“Hayatta yaşadıklarınız tecrübelerinizdir. Eğer acı 
bir şey yaşamıyorsanız, zorluk çekmiyorsanız, acının 
anlamını ve zorluğu bilemezsiniz. Bu nedenle de ha-
yatınızda karşılaştığınız tüm sorunlara çaresiz kalırsı-
nız” diye konuştu.

“Kendimize değil, önce çevremize faydalı olmalıyız.”

Mesleğini seçtiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 
BİLGİN, konuşmasına şöyle devam etti: “Kendimize 
değil, önce çevremize faydalı olmalıyız. Eğer ülkeye, 
ailenize ve çevrenize faydanız yoksa o milletin unsu-
ru bile değilsiniz bana göre. Sizin dışınızdakilere ne 
kadar fayda sağlarsanız, o kadar insansınız. Bakın, ai-
lenize, çocuklarınıza demiyorum. Birinci kural hayat-
ta sizden başkalarına yaralı olmak. Ben, bu nedenle 
bu mesleği seçtiğim için çok mutluyum.

Türkiye ile dünyayı karşılaştırmak için öncelikle bu-
lunduğunuz ülkenin değerini anlamanız gerekiyor. 
Bugün dünyadaki yaklaşık 100 ülke bizim 1930’lu yıl-
larımızı yaşıyor. Elektrik yok, su yok. İsmini duyma-
dığınız birçok ülke vardır. Bizim köylerimiz onların 
şehirlerinden çok daha iyi şartlarda.”

Vali BİLGİN, konuşmasının sonunda öğrencilerin so-
rularını yanıtladı. Söyleşi etkinliği, Rektörümüz ŞEN-
GÖRÜR’ün Vali BİLGİN’e günün anısına plaket ve te-
şekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. 

Üniversitemiz ve Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 
arasında öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerini 
Organize Sanayi Bölgesinde yapabilmelerini amaç-
layan işbirliği protokolü imzalandı.

10 Nisan 2019 Çarşamba günü Merkezi Yemekha-
ne Binası Fuaye alanında gerçekleştirilen tö-

rende işbirliği protokolünün imzaları, Kırklareli Valisi 
Osman BİLGİN ve Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞEN-
GÖRÜR tarafından atıldı.

İmzalanan protokol ile birlikte Üniversitemizin Mü-
hendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Meslek 
Yüksekokullarının tüm eğitim programlarındaki öğ-
renciler, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde uygu-
lamalı eğitimlerini yapabilecekler.

Törende konuşan Kırklareli Valisi Osman BİLGİN, 
üniversitelerin hayatın içinde bulunarak toplumsal 
ve ekonomik yaşama katkı sunmaları ve üniversi-
te-sanayi işbirliğinin gelişmesi noktasında imzalan 
protokolün önemli olduğunu belirtti. Vali BİLGİN ko-
nuşmasının devamında; “Gerçekleştireceğimiz işbir-
liğiyle Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz 
teorik, evrensel eğitimleriyle birlikte çalışma hayatı-
nın içinde olacaklar ve mezun olduktan sonra hayata 
hazır olarak hem işletmeler açısından hem de kendi-
leri açısından fayda sağlayacaklar” dedi.       

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, imzalanan 
protokol ile “İşyerinde Eğitim” modelinin uygulana-
cağını belirterek Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duydu-

ğu işgücünün yetişmesine katkı sunacaklarını ve bu-
nun için gayret göstereceklerini ifade etti. Protokol 
ile önemli bir adım attıklarına değinen ŞENGÖRÜR, 
desteklerinden dolayı Kırklareli Valisi Sayın Osman 
BİLGİN’e teşekkür etti. 

Üniversitemiz ve Trakya Kalkınma Ajansı Arasında 
Teknik Destek Sözleşmesi İmzalandı

Törende ayrıca Üniversitemiz ve Trakya Kalkınma 
Ajansı arasında “Kırklareli Üniversitesi İSO 17024 Per-
sonel Belgelendirme Akreditasyon Eğitim ve Danış-
manlığı” başlıklı Teknik Destek Sözleşmesi imzalandı. 
Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Trakya 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN ta-
rafından imzalanan sözleşme ile Üniversitemiz aka-
demisyenleri teknik alanlarda proje yazma konusun-
da profesyonel eğitim desteği alacak. 

KIRKLARELİ VALİSİ SAYIN OSMAN BİLGİN İLE
KARİYER SÖYLEŞİSİ

ÜNİVERSİTEMİZ ve KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
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Üniversitemiz öğrencilerinin derslerde aldıkları 
kuramsal bilgileri gerçek hayatla birleştirmeleri, 

iletişim becerileri kazanmaları, özgüvenlerini geliştir-
meleri ve meslekleri her yönüyle tanıyıp doğru hedef-
ler belirleyerek kendilerine uygun mesleği seçmeleri 
amacıyla düzenlenen söyleşi programını;   Rektörü-
müz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Hukuk Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, akademik ve 
idari personel ile çok sayıda öğrencimiz dinledi.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği 
panele; Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan KA-
PAĞAN, Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet 
YELTEPE ve Kırklareli Barosu avukatlarından Hakan 
GERİŞ konuşmacı olarak katıldı. Üniversitemiz Hu-
kuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Burçin AYDOĞDU ise 
panelin moderatörlüğünü yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın-
dan başlayan söyleşide Rektörümüz Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. 
Ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan 
KAPAĞAN, Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vah-
det YELTEPE ve Avukat Hakan GERİŞ, öğrencilerin 
merak ettikleri konulardaki soruları cevaplandırarak 
kariyer serüvenlerindeki anılarını ve tecrübelerini öğ-
rencilerle paylaştı. 

Etkinliğin sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞEN-
GÖRÜR, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan KAPAĞAN’a 
ve Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet YELTEPE’ye 
günün anısına plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU da 
Avukat Hakan GERİŞ’e plaket ve teşekkür belgesi verdi.

“YARGININ ÜÇ SACAYAĞINDA KARİYER BASAMAKLARI”

Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bölümler Fa-
kültesi Doç. Dr. Ramazan TİYEK’in yaptığı konfe-

ransta Kırklareli İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Sinan 
YALÇIN ile Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mü-
dür Yardımcısı Şenol GENEL, Üniversite öğrencileri-
ne yönelik istihdam ve girişimcilik teşvikleri ile ilgili 
öğrencileri aydınlattı.

Kırklareli İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Sinan YAL-
ÇIN, İŞKUR İşbaşı Eğitim Teşviki ile üniversite öğrenci-
lerinin bulundukları illerde işbaşı eğitim programına 
katılarak iş deneyimi kazanabileceklerini, bunun kar-
şılığında da burs ve öğrenim kredileri kesilmeksizin 
aylık bin ₺ gelir elde edebileceklerini aynı zamanda 
eğitim süresi boyunca sigorta giderlerinin de İŞKUR 
tarafından karşılanacağını ve program bitiminde öğ-
rencilere katılım sertifikası verildiğini söyledi.

Programın işverenler açısından da avantajlı oldu-
ğunu söyleyen YALÇIN; program kapsamında işve-
renlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün bu-
lunmadığını ve program sonunda programa katılan 
kişileri işe alma zorunluluğu olmadığına dikkat çeke-
rek işverenlerin isterlerse program sonunda progra-
ma katılan kişileri istihdam ettiklerinde maddi olarak 
çeşitli avantajlar sağlayacaklarını ifade etti. Kırklareli 
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Şenol 

GENEL ise, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapısından 
bahsederek istihdam imkânları ile ilgili öğrencileri 
bilgilendirdi.

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Ek Hizmet Bina-
sı Konferans Salonu’nda 11 Nisan 2019 Perşembe 

günü gerçekleşen konferansa bölüm öğretim ele-
manları ve öğrenciler katıldı.

Mali Müşavir Osman DAL, Üniversitemiz İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Mezunu Özlem BOZKURT ve 
Kadriye ERKAN’ın konuşmacı olarak yer aldığı kon-
feransta öğrencilere mezuniyet sonrası kariyer ba-
samaklarında dikkat etmeleri gereken konular ile 
Muhasebe mesleği  hakkında bilgiler verildi. Ayrıca 
konferansa konuk olarak katılan YKK Metal ve Plastik 
Ürünleri San. Tic. A. Ş. Finans Direktörü Özdeniz DAL 
tarafından öğrencilerimize “Yönetim Muhasebesi ve 
Kariyer” konularında bilgiler paylaşıldı.

Konuşmacılar, öğrencilere kendi iş hayatlarından ör-
nekler de vererek tecrübelerini paylaştı.  Konferans, 
konuşmacıların öğrencilere kurumlarında istihdam 
olanakları hakkında aydınlatıcı bilgiler sunmalarının 
ardından soru – cevap kısmıyla devam etti.

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İSTİHDAM ve 
GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ” KONUŞULDU

“YÖNETİM, MUHASEBE ve RAPORLAMA” KONFERANSI
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11 Nisan 2019 Perşembe günü II. Merkezi derslikler 
Binası IV No’lu Konferans Salonu’nda gerçekleş-

tirilen seminer etkinliğini İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet 
ATALAY,  akademik ve idari personel ile öğrencileri-
miz dinledi.

“Mülki İdare Amirliği: Kariyer Yolculuğu” konulu se-
minerde Üniversitemiz öğrencileri ile bir araya gelen 
Demirköy Kaymakamı Kerem YENİGÜN, kaymakam-
lık mesleği hakkındaki deneyimlerini öğrencilerle 
paylaştı. YENİGÜN, kaymakam olmak isteyen bir bi-

reyin, sosyal bilimler alanında başarılı olmaları, yöne-
tici özelliklere sahip, sürekli kendini geliştirme çabası 
içinde olan kimseler olmaları gerektiğini ifade ede-
rek Kaymakam olmak isteyen bireylerin bu özellikleri 
göz önünde bulundurmalarını işaret etti. Öğrencile-
rin sorularını da cevaplayan YENİGÜN, keyifli bir se-
miner olduğunu belirterek dinleyicilere teşekkür etti. 

Etkinliğin sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ATALAY, 
Kaymakam Kerem YENİGÜN’e teşekkür ederek gü-
nün anısına plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Üniversitemiz öğrencilerinin kariyer hayatlarına 
yön vermeleri, iş dünyası ile tanışmaları ve uygu-

lama alanları hakkında bilgi almaları amacıyla düzen-
lenen 9. Kariyer Günleri kapsamında Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu tarafından “İş Dünyasının Me-
zunlardan Beklentileri” konulu söyleşi düzenlendi.

11 Nisan 2019 Perşembe günü Rektörlük Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşen söyleşide Samsung Türkiye Sa-
tış Sonrası Hizmetler Bölge Müdürü Hakan AKMAN, 
iş hayatında yaşamış olduğu tecrübe ve deneyimle-
rini öğrencilere aktardı.

Öğrencilere hayatları boyunca asla pes etmemele-
ri gerektiğini, başarılı insanların zorluklar karşısında 
pes etmeyen insanlar olduğunu söyleyen AKMAN, 
insanlarla iyi iletişim kurmanın ve yardımsever olma-
nın önemine değindi. AKMAN, insanın öğrenmesi 
gereken ilk dilin tatlı dil olması gerektiğinin de altını 
önemle çizdi.

Söyleşi soru – cevap kısmının akabinde Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İskender 
GÜMÜŞ ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Yasemin BİLİR’in günün anısına Samsung Türkiye Sa-
tış Sonrası Hizmetler Bölge Müdürü Hakan AKMAN’a 
plaket ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konfe-
rans Salonu’nda 11 Nisan 2019 Perşembe günü 

gerçekleşen konferansta İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Öğr. Gör. Dr. Saadet Ulaşoğlu İMAMOĞLU ile Dr. Öğr. 
Üyesi Toygar Sinan BAYKAN, yurt dışı deneyimlerini 
öğrencilerle paylaştı.

Seminerde öğrencilerin merak ettikleri soruları ya-
nıtlayan Öğr. Gör. Dr. İMAMOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi 
BAYKAN, yurt dışında lisansüstü yapmanın avantaj-
larını sıraladı. Öğrencilerin yabancı dil öğrenme be-
cerilerinin gelişmesi, farklı eğitim ortamlarını, kültür-
leri ve insanları görerek tanıma fırsatı elde etmeleri, 
yeni hobiler edinmeleri, kişisel gelişimlerine katkı 
sağlamaları ve daha fazla iş fırsatı yakalamaları bakı-
mından yurt dışı lisansüstü eğitimin öğrenciler açı-
sından önemli olduğu söylendi.

İMAMOĞLU konuşmasında yurt dışı lisansüstü eği-
tim bursları ile ilgili de bilgi vererek MEB – YLSY, 
Amerika’da Lisansüstü Eğitim: Fulbright Bursu, İn-
giltere’de Lisansüstü Eğitim: Great 2019 ve Cheve-
ning Bursları, Yurt Dışı Üniversite Bursları konuların-
da öğrencileri aydınlattı.

Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında Sağlık Yük-
sekokulu tarafından “Beslenme ve Diyetetik Bö-

lümünde Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları ve Kari-
yer İmkânları” konulu seminer düzenlendi.

II. Merkezi Derslikler Binası II No’lu Konferans Sa-
lonu’nda 12 Nisan 2019 Cuma günü gerçekleşen 
etkinlikte; Büşra Düzyol Beslenme ve Danışman-
lık Merkezi Diyetisyen Büşra DÜZYOL, öğrencilere 
meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri güçlükler ve 
çalışma koşulları hakkında bilgiler verdi.

Diyetisyen Büşra DÜZYOL diyetisyenlerin görevleri, 
mesleğin gerektirdiği özellikler, yeni mezun 
diyetisyenlerin karşılaşabileceği güçlükler, çalışma 
ortamı ve koşulları hakkında açıklamalarda 
bulundu. Akabinde “Alkali Diyet” konulu sunumunu 
yaptı. “Alkali diyet diğer diyet türlerinden farklı 
olarak karbonhidrat, protein, yağ dengesine göre 
değil; vücuttaki asit-baz dengesini temel alarak 
düzenlenmektedir” diyen DÜZYOL, alkali diyetin 
adımlarını anlattı. 

Seminer, soru – cevap kısmının ardından Sağlık 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serpil AKÖZCAN’ın 
Diyetisyen Büşra DÜZYOL’a katılımlarından dolayı 
teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi.

DEMİRKÖY KAYMAKAMI YENİGÜN, MESLEĞİNİ ANLATTI

“İŞ DÜNYASININ MEZUNLARDAN BEKLENTİLERİ” KONUŞULDU

YURT DIŞI EĞİTİM FIRSATLARI ANLATILDI

“BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜNDE MEZUNİYET SONRASI 
ÇALIŞMA ALANLARI ve KARİYER İMKÂNLARI” KONUŞULDU
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Üniversitemiz ve Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan “Hijyen Hareketi” ve “Minik Eller Yıkan-
sın ve Fırçala Dişlerini Göster Gülüşlerini” projelerinin uygulanmasına, 12 Nisan 2019 Cuma günü Evren-

sekiz İlkokulu ve Büyükkarıştıran İlkokulu’nda başladı.

Bu yıl  4’üncüsü gerçekleştirilen  Proje kapsamında Kırklareli’ne bağlı ilçelerdeki ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğren-
cilerine doğru el yıkama ve doğru diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ile birlikte öğrencilerin hijyen 
konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarla-
ma Programı 2. sınıf öğrencileri tarafından “Sabunun Zaferi” ve “Fırçanın Dostluğu” skecinin sahnelendiği 
etkinlikte, ilkokul öğrencileri hijyeni eğlenerek öğreniyor. Maskotlar ve koro eşliğinde eğlenceli dakikalar 
yaşayan ilkokul öğrencilerine yüz boyama yapılarak; diş macunu, diş fırçası, sabun ve broşür hediye ediliyor.

Kırklareli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Namık Ke-

mal Üniversitesi’nden oluşan Trakya Üniversiteler 
Birliği’nin 2018 yılı 13’üncü Alt Kurul Toplantısı’nda 
öğrencilere Çanakkale Savaşları’nın tarihini anlat-
mak ve Çanakkale Savaşı Şehitlerini anmak için alı-
nan karar gereği “Çanakkale Şehitlerini Anma Gezi-
si” düzenlendi.

TÜB üyesi üniversiteler ile Bandırma Onyedi Eylül Üni-
versitesi’nden yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla 13 
Nisan 2019 Cumartesi günü gerçekleşen gezide Üni-
versitemizi temsilen kafile başkanlığını Sağlık Kültür 
ve Spor Dairesi Şube Müdürü Yusuf ÖZMUTLU yaptı.

Öğrenciler Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araş-
tırma Merkezi (AÇASAM) tarafından görevlendirilen 
rehberler eşliğinde Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahin-
dere Şehitliği, Alçıtepe Sargıyeri Müzesi, Abide, Mor-
to Koyu, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay ve Conk Bayı-
rı’nı gezdi.

“HİJYEN HAREKETİ” PROJESİ UYGULANMAYA BAŞLADI

“ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GEZİSİ” DÜZENLENDİ

Fen - Edebiyat Fakültesi Çağdaş 
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

Bölümü tarafından “Bozkır Kül-
türü ve Eski Türk Yazıtları” konulu 
panel düzenlendi. 

Panele; Fen - Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mesut AYAR, İs-
tanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Vahit TÜRK, Üniversitemiz Fen 
- Edebiyat Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tarık ÖZÇE-
LİK, Üniversitemiz Babaeski MYO 
Müdürü Kamil MALKOÇ, Çağdaş 
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bö-
lümü öğretim üyeleri ve bölüm 
öğrencilerinin yanında, farklı bö-
lümlerden öğretim üyeleri ve öğ-
renciler katıldı.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebi-
yatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bü-
lent BAYRAM’ın yönettiği panele;   
İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Erhan AYDIN, Eskişehir Osmanga-
zi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ferruh 
AĞCA, Hacettepe Üniversitesi öğr. 
üyesi Doç. Dr. Bülent GÜL ve Dic-
le Üniversitesi’nden Doç. Dr. Faruk 
GÖKÇE konuşmacı olarak katıldı.  

Panel kapsamında öncelikle; İnö-
nü Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Erhan AYDIN, “Tonyukuk 
Kim?” başlıklı ilgiyle takip edilen 
bir sunum gerçekleştirdi. Eski 
Türk Yazıtları ve Çin kaynakların-
dan hareketle Tonyukuk’un kişiliği 
ile ilgili yapılan değerlendirmeler 
katılımcılar tarafından merakla 
takip edildi.

Panelin ikinci bölümünde, Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Ferruh AĞCA, 
“Eski Türklerde Yazı ve Matbaa” 
konulu sunumunu gerçekleştirdi. 
Hem konunun Türkiye’de çok bi-
linmemesi hem de sunumun dik-
kat çekici görseller eşliğinde yapıl-
ması, konuya ilgiyi artırdı.

Panelin üçüncü bölümünde, Ha-
cettepe Üniversitesi’nden Doç. 

Dr. Bülent GÜL, “Terimlere Göre 
Eski Türk Yaşamının İzleri” başlıklı 
sunumunu gerçekleştirdi. Tarım, 
ticaret gibi birçok farklı alandan 
terim örnekleri veren Doç. GÜL’ün 
sunumu günümüz terim bilimine 
öneriler de içerdi.

Panelin son bölümünde ise, Dic-
le Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fa-
ruk GÖKÇE, “Dilbilim-Yöntem ve 
Uygulamalar” konulu sunumunu 
gerçekleştirdi. Doç. Dr. GÖKÇE, 
sunumunda “dil” konulu araştır-
maların yeni “dilbilim uygulama-
larıyla” zenginleştirilmesi gerekti-
ğini örneklerle anlattı. Katılımcıları 
birçok farklı dilden seçtiği kelime-
ler ve eklerin yapısı, oluşumu ve 
ilişkileri üzerinde düşündüren 
Doç. GÖKÇE’nin sunumu da ilgiy-
le takip edildi. 

Sunumlardan sonra söz alan İstan-
bul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Vahit TÜRK, paneldeki bazı konu-
larla ilgili görüşlerini dile getirdi.

“Bozkır Kültürü ve Eski Türk Yazıt-
ları” ile ilgili önemli bir deneyim ve 
bilgi birikimi sağlayan panel, ilgiy-
le takip edildi. Etkinlik panelistlere 
belgelerinin takdim edilmesi ve 
fotoğraf çekimi ile son buldu.

“BOZKIR KÜLTÜRÜ ve ESKİ TÜRK YAZITLARI” PANELİ



Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü ile Mü-

tercim Tercümanlık Bölümü’nün 
ortaklaşa düzenlediği “II. Ulusla-
rarası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] 
Sempozyumu” 12 - 13 Nisan 2019 
tarihlerinde Üniversitemizde ger-
çekleştirildi.

12 Nisan 2019 Cuma günü Rektör-
lük Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen sempozyum programının açı-
lış törenine; Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR, Rektör Yar-
dımcımız Prof. Dr. Neziha MUSA-
OĞLU, Fen Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Mesut AYAR, Türkçe 
Öğretim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. 
Yakup YILMAZ ile çok sayıda aka-
demisyen ve öğrenci katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Banu KA-
RADAĞ ve Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Musa DUMAN ise sem-
pozyumun açılış törenine davetli 
konuşmacı olarak katıldı.

TÖMER Müdürü ve Sempozyum 
Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. 

Dr. Yakup YILMAZ etkinliğin açı-
lış töreninde yaptığı konuşmada 
Sempozyumun amacının dil, ede-
biyat ve çeviri alanlarında çalışan 
bilim insanlarını bir araya getirip 
bu alanlara özgü araştırma yön-
temlerini ve kuramlarını yeniden 
gözden geçirmek, ortaya çıkan 
yenilikleri saptamak, edebiyata, 
kültüre ve her ikisini bünyesinde 
barındıran çeviriye ilişkin temel 
güncel sorunları ele almak, bu 
alanlarda geçmişi ve bugünü eleş-
tirel bir bakışla değerlendirmek ve 
geleceğe ilişkin öngörülerde bu-
lunmak olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Yakup YILMAZ, Uluslara-
rası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] 
Sempozyumu’nun düzenlenme 
süreci hakkında da bilgiler vere-
rek; “Üzerinde bulunduğumuz 

coğrafyadan ilham alarak adını 
verdiğimiz Uluslararası Rumeli 
[Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyu-
munu kısmet olursa her yıl yine 
Rumeli sınırları içinde gerçekleş-
tirmek niyetindeyiz” dedi.

Sempozyumda sunulan tebliğle-
rin RumeliDE dergisinde yayımla-
nacağını belirten Doç. Dr. YILMAZ; 
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlı-
ğı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 
Kırklareli Üniversitesi TÖMER ve 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştır-
maları Dergisi’nin Sempozyum’un 
destekçileri olduğunu ifade etti.

“Sempozyum, adı ve içeriği 
itibariyle çok anlamlı ve değerli”

Törende konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ise, 
Sempozyuma ev sahipliği yap-
maktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Sempozyumun adı ve 
içeriği itibariyle çok anlamlı ve de-
ğerli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR, şöyle konuştu:

“Geçen sene Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü ile Mütercim-Tercü-
manlık Bölümü bir araya gelip bir 
hayal kurdular, hayallerini niyete 
döktüler, niyetlerini icra ettiler ve 
bu sempozyum ortaya çıktı. Ken-
dilerini tebrik ediyorum.

Bir işe başlamak, önemli; fakat o işi 
devam ettirmek daha da önemli. 
Üniversitem adına gurur duydu-
ğum bir günü yaşıyorum. Bu sem-
pozyumun ikinci defa yapılması 
geleneksel hale geldiğini gösteri-
yor. Umuyorum İnşallah önümüz-
deki sene ve sonraki senelerde bu 
sempozyum devam eder.  

“Kırklareli Üniversitesi olarak 
bu tür faaliyetlerin sürekli 
destekçisi olduk, olmaya da 
devam edeceğiz”

Akademik faaliyetlerin en tatlısı 
sempozyuma katılıp orada aynı 
alandan meslektaşlarımızla gö-
rüşmek, paylaşmak, tanışmaktır. 
Kırklareli Üniversitesi olarak bu tür 
faaliyetlerin sürekli destekçisi ol-
duk, olmaya da devam edeceğiz.”

Rektörümüzün konuşmasının ar-
dından Yıldız Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Banu 
KARADAĞ, “Çeviriyi ve Çeviribilimi 
Çeviribilim Aracılığıyla Yeniden 
Düşünmek” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Çeviribilim alanında çalışan kişiler 
olarak kendilerinin kuramsal bilgi 
üretimi ve uygulama konularında 
yaşanan gelişmeleri yakından ta-
kip etmeye çalıştıklarını söyleyen 

Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ, 
yeni kavramların ortaya atıldığını 
ve bakış açıları değişerek yeni yö-
nelimlerin  ortaya çıkığına değindi. 

“Çeviriden Çeviribilime Geçiş” hak-
kında genel bilgiler paylaşan Prof. 
Dr. Ayşe Banu KARADAĞ, “Kültürel 
Dönemeç, Paradigma Değişikliği 
ve Manipülasyon Okulu” başlıkla-
rı üzerinde durdu. Daha sonra da 
“Kuramsal Bilgi Üretimindeki Ge-
lişmelerin Uygulamaya Yansıma-
ları”nı “Yeniden Yazım” kavramı ile 
ilişkili olarak ele aldı.  

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Musa DUMAN ise “Osmanlı Türk-
çesi ve Dil Muhatap İlişkisi” konulu 
sunumunu yaptı. 

Türkçe’nin tarihinin Sümerce ile 
kelime ortaklığına dayandırılarak 
milattan önce 3500’lü yıllara kadar 
götürüldüğünü belirterek konuş-
masına başlayan Prof. Dr. Musa 
DUMAN, tabletler üzerine yazıl-
mış Sümerce metinlerde 167 adet 
Türkçe kelimenin tespit edildiğini 
ve bu durumun Türkçe’nin Ana-
doludaki tarihinin çok eskilere da-
yandığını kanıtladığını ifade etti.

Açılış töreni plaket, teşekkür bel-
gesi ve hediye takdimi ile sona 
erdi. “II. Uluslararası Rumeli [Dil, 
Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu” 
düzenlenen açılış töreninin ardın-
dan Kayalı Yerleşkemizde yer alan 
Konferans Salonlarında eş zaman-
lı olarak farklı oturumlar şeklinde 
devam etti.

“II. ULUSLARARASI RUMELİ
 [DİL, EDEBİYAT, ÇEVİRİ] SEMPOZYUMU”
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İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde Aşçılar 
Derneği tarafından düzenlenen uluslararası  “Culinary Cup” yarışma-

sında, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ikinci sınıf öğ-
rencileri Kübra KALAFAT, Nilgün UMUTLU ve Ali KARABAĞ’dan oluşan 
ekip Üniversitemize ödüllerle döndü.

“Culinary Cup” yarışmasında altın madalya kazanan öğrencilerimiz, 
toplamda 20 ekibin yarıştığı Porland Üniversiteler  “Grand Prix”  yarış-
masında da altın madalya alan ekipler içinden en yüksek puanı alarak 
genel klasman birincisi oldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü Kırklareli Merkez’de açılan Bah-
çeşehir Koleji lansman toplantısına katıldı. Toplantıya Kırklareli Valisi Sayın Osman BİLGİN ve il protokolü 

iştirak etti.

Kırklareli Valisi Osman BİLGİN toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın dönüşümünü iyi anlamak gerekti-
ğini söyledi. Bahçeşehir Koleji’nin Kırklareli’nde açılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Vali 
BİLGİN, Kırklareli’nin eğitim kenti olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin çok büyük bir ülke olduğunu vurgulayan BİLGİN, “Bugün özel hastanesi olmayan nadir illerden 
biriyiz. Özel okulu olmayan nadir illerden biriydik, artık onu da açıyoruz” dedi.

Konuşmasında özel hastane ve okulların önemine değinen BİLGİN, “Dünyanın dönüşümünü iyi anlamak ge-
rekiyor. Dünyayı anlamanız için de dünyayı bilmeniz; gezip görmeniz gerekiyor. Ben 57 ülke gezdim. Bu ne-
denle dünyayı iyi algılıyor ve biliyorum. Bahçeşehir Koleji’ni de bu açıdan çok önemsiyorum. Bahçeşehir Koleji 
eğitime ciddi katkı sağlamakta. Kentimize ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin YÜCEL, Türkiye’nin her yerine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti. 
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem DAĞ ise çalışmalar hakkında teknik bilgiler verdi.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafında aylık pe-
riyotlar halinde düzenlenen konferans serisinin al-
tıncısı  “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak 
İslam”  başlığıyla 15 Nisan 2019 tarihinde Rektörlük 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konferansı; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdüs-
selam ARI, Üniversitemiz akademik-idari personeli, 
öğrencilerimiz ve davetliler dinledi.

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İsmail KARA, konferansa konuşmacı olarak katıldı. 
Prof. Dr. İsmail KARA, konferansta felsefi olarak din 
ve modernitenin birbirlerine mesafeli olduğunu son 
üç yüz yıllık pratikte ise bu ikisinin beraber gidebil-
mesi için çeşitli denemelerin gerçekleştirildiğini ifa-
de etti.

İslam’ın bir mesele olarak, Osmanlı modernleşme 
çabalarından Cumhuriyet’e geçişte ve günümüze 
gelene kadar süreçteki serencamını ortaya koyan 
KARA, Lozan’la birlikte bu süreçte önemli bir değişi-
min gerçekleştiğini ve 1924 yılının İslam’ın Türkiye’de 
bir mesele olarak tartışılmaya başlaması noktasın-
da büyük bir kırılma noktası olduğunu iddia etti. 
1950’lere kadar olan tek partili dönemin Türkiye’deki 
dinî alanla ilgili problemlerin en önemli kaynağı ol-
duğunu söylemekle beraber yeni bir döneme geçi-

şin de yine bu tek partili dönemin ürünü olduğunu 
sözlerine ekledi.

Türkiye’de dinle ilgili meselelerin hep muğlak ve 
müphem bırakıldığını, bunun da şart ve durumlara 
göre bazen fırsat bazen de kontrol için kullanılabil-
diğine değinen KARA, bu konu üzerine her kesimin 
özellikle de İlahiyat fakültelerinin üst seviyede araş-
tırma ve bilgi üretmesi gerektiğini belirterek konuş-
masını tamamladı.

Konferans, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdüs-
selam ARI’nın misafir konuşmacı Prof. Dr. İsmail KA-
RA’ya hediye takdim etmesiyle sona erdi.

REKTÖRÜMÜZ ŞENGÖRÜR, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ TANITIM ve 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİMİZ
ALTIN MADALYA KAZANDI

CUMHURİYET TÜRKİYESİ’NDE BİR MESELE OLARAK 
İSLAM KONFERANSI
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Türkiye Uluslararası İlişkiler Ça-
lışmaları Kırklareli Üniversitesi 

Temsilciliği ve Kırklareli Üniversi-
tesi Çağdaş Türkiye Topluluğu’nun 
ortaklaşa düzenlediği  “Brexit ve 
Sarı Yelekliler AB’nin Geleceği” ko-
nulu konferans, 16 Nisan 2019 tari-
hinde II. Merkezi Derslikler Binası I 
No’lu Salon’da gerçekleştirildi.  

Konferansı Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, aka-
demik ve idari personel ile çok sa-
yıda öğrenci dinledi.

Moderatörlüğünü Üniversitemiz 
Kamu Diplomasisi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Muharrem EKŞİ’nin 
yaptığı konferansa emekli Büyü-
kelçi Uluç ÖZÜLKER konuşmacı 
olarak katıldı. Emekli Büyükelçi 
Uluç ÖZÜLKER, konferansta küre-

sel siyasetin ve Avrupa siyasetinin 
gündeminde olan “Brexit, Sarı Ye-
lekliler ve AB’nin Geleceği” konu-
larını ele alarak değerlendirmeler-
de bulundu. 

Konferansın sonunda Rektörü-
müz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖ-
RÜR’ün emekli Büyükelçi Uluç 
ÖZÜLKER’e verdiği konferans için 
teşekkür ederek günün anısına 
plaket takdim etti.

Üniversitemizin 2019 yılı bahar 
etkinlikleri kapsamında bu yıl 

12.’si düzenlenen Sportif Turnuvalar, 15 
Nisan 2019 Pazartesi günü voleybol ve 
futbol müsabakaları ile başladı.

Futbol branşında 11 erkek takımın, Vo-
leybol branşında ise, 7 bayan ve 9 erkek 
takımının mücadele ettiği turnuvada 
ilerleyen günlerde masa tenisi, satranç 
ve kort tenisi müsabakaları yapıldı ve 
Futbol Turnuvası 02 Mayıs ve Voleybol 
Turnuvaları 09 Mayıs tarihinde yapılan 
final müsabakaları ve kupa töreni ile 
sona erdi.

Futbolda Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu, voleybol bayanlarda Sağlık 
Yüksekokulu ve voleybol erkeklerde 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi şam-
piyon oldu.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
12. SPOR ETKİNLİKLERİ

“BREXİT ve SARI YELEKLİLER
 AB’NİN GELECEĞİ” KONFERANSI
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Üniversitemiz ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Kodlayalım Üretelim” başlıklı sos-
yal sorumluluk projesi kapsamında projenin hedef kitlesi olan Karahıdır Ortaokulu’nda eğitim gören 5. ve 6. 
sınıf öğrencileri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünde okuyan gönüllü 
öğrencilerimizden öğrendikleri kodlama şeklini robotik sistemler (Robotik Kodlama Kiti -Mbot) yardımıyla 
uygulamalı olarak tatbik etti. 

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Laboratuvarında uygulamalı uygulama eğitimi alan 
ortaokul öğrencilerini ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, projenin uygulanma süre-

cini yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Gelişen teknoloji ile birlikte kodlama eğitiminin küçük yaşlardan iti-
baren çocuklara verilmesinin öneminden bahseden Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projeyi 
yakından takip ettiğini söyledi. Üniversitelerin toplumun dinamiği 
olması gerektiğini vurgulayan ŞENGÖRÜR, Kırklareli Üniversitesi’nin 
toplumla bütünleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

16 Nisan 2019 Salı günü gerçekleştirilen etkinlikte Teknik Bilimler 
MYO Müdürü Doç. Dr. Bilal BALKAN, Mühendislik Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Doğan ÜNAL ve Yazılım Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bora ASLAN hazır bulundu.

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 11. ve 12. 

Sınıf öğrencileri okul öğretmenleri; 
Bahar Deniz TANIR, Vaadettin AK-
BAYRAK ve Timur AKCAN nezare-
tinde Üniversitemizi ziyaret etti.

Kırklareli Üniversitesini tanıtmak, 
üniversite tercihinde bulunacak 
öğrencilere bölüm ve programlar 
hakkında bilgi vermek ve üniver-
site ortamını yerinde deneyim-
lemek amacıyla gerçekleştirilen 
ziyarette öğretmen ve öğrenciler 
Üniversitemiz Merkez Kampü-
sünü gezerek Teknoloji Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Evren ÇAĞLARER ve birim yetkili-
lerinden bilgi aldı.

16 Nisan 2019 Salı günü Lise son sı-
nıf öğrencisi 20 öğrenci, 17 Nisan 
2019 Çarşamba günü de 11. Sınıf 
öğrencisi 10 öğrenci olmak üzere 
30 öğrencinin katıldığı ziyarette 
öğrencilere üniversitemizin eği-
tim - öğretim ve araştırma - ge-
liştirme çalışmalarının yanı sıra 

barınma, beslenme, spor, kültür - 
sanat ve sosyal imkanları da anla-
tılarak üniversitemizle ilgili merak 
ettikleri sorulara cevap verildi.

Öğretmen ve öğrenciler ayrıca 
Merkez Kampüs içerisindeki fa-
külte binaları, sınıf ve laboratuvar-
ların yanı sıra Merkez Kütüphane 
ile Yemekhane Binasını da gezdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR, Öğrencilerle Buluştu

11 Nisan Çarşamba günü Mühen-
dislik Fakültesi Laboratuvarı’na 
yapılan ziyarete Rektörümüz Prof. 
Dr. Bülent ŞENGÖRÜR de katıldı. 
Lise öğrencilerinin Üniversitemi-
zi ziyaret etmelerinden duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. 
ŞENGÖRÜR, henüz lise eğitimi 
devam ederken üniversite ortamı-
nı yerinde görmenin, eğitim öğre-
timin yanında teknik ve sosyal im-
kanlarla ilgili bilgi sahibi olmanın 
aday öğrencilere yaklaşan Yükse-
köğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

öncesinde farklı bakış açıları ve 
motivasyon sağlayacağını söyledi. 

Ziyaretin ardından Kırklareli Mi-
mar Sinan Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi öğretmen ve öğrenci-
leri üniversite gezisinin kendileri 
için çok faydalı geçtiğini belirte-
rek, geziye imkân tanımasından 
dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR olmak üzere 
emeği geçen tüm çalışanlara te-
şekkür etti.

“KODLAYALIM ÜRETELİM” PROJESİ
BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

MİMAR SİNAN MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ÖĞRENCİLERİ ÜNİVERSİTEMİZİ GEZDİ
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Üniversitemiz Teknoloji Transfer 
Ofisi tarafından akademisyen-

lerimiz ve öğrencilerimizde proje 
kültürü oluşturmak ve ülkemizde 
bilimsel ve teknolojik gelişmenin 
dinamiğini oluşturacak bilim in-
sanlarını teşvik etmek amacıy-
la  “Kırklareli Üniversitesi IV. Proje 
Pazarı”  organizasyonu düzenlendi.

Kayalı Kampüsü Çarşı Fuaye Ala-
nı’nda 17 Nisan 2019 Çarşamba 
günü gerçekleştirilen etkinlikte 
akademisyen ve öğrencilerimiz, 
fikirlerini ve projelerini görücüye 
çıkardı.

Üniversitemizden çıkacak olan 
sanayiye uygulanabilirliği yüksek 
projeler ve buluşlar tespit edilerek 
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının 
devam etmesi açısından son de-
rece önemli olan “Proje Pazarı” nın 
açılışını, Rektörümüz Prof. Dr. Bü-
lent ŞENGÖRÜR, Kırklareli Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mu-
zaffer AKGÜL ile Kırklareli Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Şube Müdürü Sa-
vaş ERDEN birlikte gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Prof. 
Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, katılımın 
bir önceki seneye göre arttığını 
belirterek bu yıl Sosyal Bilimlerin 
de dahil olmasından büyük mem-
nuniyet duyduğunu ifade etti.

Geliştirilen projelerin Üniversite-
miz açısından önemini vurgulayan 
ŞENGÖRÜR, “Proje Pazarı”na 51 
projenin katıldığını vurgulayarak 
projelerin kalitesinin her yıl  arttı-

ğını söyledi. Prof. Dr. ŞENGÖRÜR 
konuşmasını “Başta Teknoloji 
Transfer Ofisi çalışanları olmak 
üzere organizasyonda emeği ge-
çen herkese ayrı ayrı teşekkür 
ediyor; seneye daha çok proje ve 
katılımla buluşmak üzere hayırlı 
olmasını diliyorum” diyerek bitirdi. 
Konuşmanın ardından kurdeleyi 
keserek projeleri gezen ŞENGÖ-
RÜR, proje sahibi akademisyen ve 
öğrencilerden bilgi aldı.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 
“IV. PROJE PAZARI”
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Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2018-2019 Ba-

har Dönemi etkinlikleri kapsamında 18 Nisan 2019 
Perşembe günü, “Türk Dünyası Edebiyatlarında 
Repressiya” konulu konferans gerçekleştirildi.

I. Merkezi Derslikler Binası Fen - Edebiyat Fakülte-
si Konferans Salonu’nda yapılan konferansa Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İbrahim DİLEK konuşmacı olarak katıldı. “Repres-
siya” kavramını açıklayarak konuşmasına başlayan 
Prof. Dr. İbrahim DİLEK, SSCB döneminde halk üze-
rinde kurulan baskının önce aşamalarını ve ardından 
da çeşitlerini birçok şair-yazarın hayatından verdiği 
örneklerle açıkladı. Bu baskıların Türk ve dünya ede-
biyatlarına yansıması üzerinde de durdu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansı; Fen 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Bülent ŞEN, Matematik Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Yasin ÜNLÜTÜRK, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebi-
yatları Bölümü öğretim üyeleri ve bölüm öğrencile-
rinin yanı sıra farklı bölümlerden öğretim üyeleri ve 
öğrenciler dinledi. Dinleyicilere “Türk Dünyası Ede-
biyatlarında Repressiya” ile ilgili önemli bir deneyim 
ve bilgi birikimi sunan konferans, büyük bir ilgiyle 
takip edildi.

Moderatörlüğünü Üniversitemiz Kamu Diploma-
sisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAM) 

Müdürü Prof. Dr. Muharrem EKŞİ’nin gerçekleştirdi-
ği konferansa Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi aynı za-
manda Dünya Bilim ve Sanat Akademisi Üyesi (Wor-
ld Academy of Art and Science-WAAS)  Prof. Dr. Nuri 
YURDUSEV konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nin bir de-
vamı olduğunu kurumsal, siyasal, demografik ve 
uluslararası alanlardan açıkça gözlemlemenin müm-
kün olduğunu belirten Prof. Dr. Nuri YURDUSEV, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarının, -yasama, 
yürütme ve yargı- büyük kısmının kökenlerinin Os-
manlı’nın son dönemine dayandığını ifade etti.

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere farkı 
kurumlarımızın, yüksek mahkemelerimizin; Danış-
tay, Yargıtay, askerî kurumlarımızın hemen hemen 
hepsinin  Osmanlı’dan devralınan kurumlar olduğu-
nu vurgulayan Prof. Dr. YURDUSEV, Cumhuriyet’in 
Osmanlı’nın kurumsal bürokrasisinin neredeyse ta-
mamını devraldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Örneğin, Cumhuriyet’in askerî bürokrasisinin % 
90’dan fazlası, sivil bürokrasisinin % 85’ten fazlası Os-
manlı’dan aynen devralınmıştır. Özetle söylersek, teş-
kilat, faaliyet, usul ve bürokrasisiyle Osmanlı’dan Cum-
huriyet’e doğrudan bir kurumsal devamlılık vardır.

‘Devamlılığın görüldüğü ikinci alan siyasi yapıdır’

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’nın siyasi bir yapı ola-
rak da devamıdır. Osmanlı, on dokuzuncu yüzyılın 
başından itibaren imparatorluktan ulus-devlete dö-

nüşmeye başlamıştır. Kesin sınırlarla tahdit edilen bir 
ülke, dahili ve harici tanımaya dayalı egemenlik, te-
mel hükümet ve yönetim işlevlerinin ve yetkilerinin 
Bâbıâli’nin tekeline alınması şeklinde bir merkezîlik 
ve nihayet genel bir Osmanlı vatandaşlığını içeren 
bir tür ulusallık özellikleriyle Osmanlı İmparatorlu-
ğu on dokuzuncu yüzyılın sonunda aşağı yukarı bir 
ulus-devlet haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, 
Osmanlı’nın son döneminde dönüşmüş olduğu bu 
siyasi yapıyı benimseyerek devam ettirdi. Buna iliş-
kin verilebilecek en çarpıcı örnek 1876 Kanun-i Esa-
si’deki vatandaşlık tanımı ile 1924 Anayasası’ndaki 
vatandaşlık tanımının tıpa tıp aynı olmasıdır.

‘Üçüncü olarak, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’nın 
kısmen, demografik olarak devamıdır’

Yani Osmanlı’nın nüfus çeşitliliğini Türkiye Cumhuri-
yeti devralmıştır. Gerçi, nüfus çeşitliliğinde gayrimüs-
lim oranı ciddi bir şekilde azalmıştır. Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda gayrimüslim nüfus oranı üçte birdir. 
Cumhuriyet’te gayrimüslim nüfus azalarak Müs-
lüman çoğunluk % 90’ların üstüne çıkmıştır. Lakin 
Osmanlı’nın nüfus çeşitliliğini, Türkiye Cumhuriyeti 
Müslüman nüfus içerisinde devralıp devam ettirmiş-
tir. 93 Harbi’nden, 1878 Türk-Rus Savaşı’ndan itibaren 
başlayan ve daha sonra Balkan Savaşları ve Birinci 
Dünya Savaşı ile devam eden Balkanlar ve Kafkas-
lar’daki Müslüman nüfustan Anadolu’ya, büyük mik-
tarda nüfus göçü gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun üçte birin-
den fazlası son kuşakta Türkiye’ye Kafkaslar’dan ve 
Balkanlar’dan gelen göçmenlerden oluşur. Dolayı-
sıyla Müslüman nüfus çeşitliliği bakımından Cumhu-
riyet, Osmanlı’daki durumu devam ettirmiştir.

“TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA OSMANLI MİRASI” KONFERANSI TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARINDA REPRESSİYA

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
tarafından düzenlenen Tarih Konferansları serisinin 
12’ncisi “Dünyada Türk İmajı” başlığıyla 1. Merkezi 
Derslikler Binası Fen - Edebiyat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansa İstanbul Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK’in konuşmacı olarak 

katıldı. Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK konferansta imajın 
zihindeki çağrışım, his, tutum ve izlenimler ile bun-
ların olumlu-olumsuz değerlendirmelerinden mey-
dana geldiğini belirterek sembolik bir görüntü biçi-
minde olan imajın, duyumsanmış olan şeyin zihinde 
bıraktığı iz ya da tasarım olduğunu ifade etti. Dünya 
ülkelerindeki Türk imajının genel bir fotoğrafını or-
taya çıkaran Prof. Dr. ŞİMŞEK, konferansın sonunda 
öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

“DÜNYADA TÜRK İMAJI” KONFERANSI
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Sayın Emine 
ERDOĞAN Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı tarafından gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi” Üniversitemizde uygu-
lanmaya başladı.

ÜNİVERSİTEMİZDE “SIFIR ATIK PROJESİ” 
UYGULANMAYA BAŞLADI

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve ge-
lişmiş bir Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen “Sıfır Atık Pro-
jesi” öncelikle kamu kurumlarında daha sonra tüm Türkiye’de bir eylem planı içermektedir.

Ülke ekonomisine destek sağlanması, israfın önlenmesi, atığın azaltılması, doğal kaynaklarımızın daha 
etkin kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya en az düzeye çekilmesi, atığı oluştuğu kaynakta 
ayırarak geri dönüşüm sistemine dâhil edilmesi amacıyla Üniversitemizde atık ve sınıflar belirlenmiş, 1 
adet geçici depolama alanı ve geçici atık noktaları oluşturulmuş olup,  aktif olarak çalışmalara başlan-
mıştır. Bu kapsamda Üniversitemizde oluşan atık türleri ve miktarları Çevre Lisans Firması tarafından 
haftalık olarak depolanmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü tarafından “Yazma Eserler Üzerine” konulu 

konferans düzenlendi.22 Nisan 2019 Pazartesi günü 

I. Merkezi Derslikler Binası Fen – Edebiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda İstanbul 29 Mayıs Üniversite-
si Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. 
Orhan BİLGİN’in katılımıyla gerçekleşen konferansta 
yazma eserler hakkında bilgiler verildi.

Prof. Dr. Orhan BİLGİN, elle yazılarak ortaya koyulan 
her çeşit kitap, mektup, levha ve belge türündeki 
eserlere yazma eser denildiğini hatırlattı. BİLGİN, ko-
nuşmasında öğrencilere nasihatlerde de bulunarak, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin “Yazma 
Eserler” ile ilgili mutlaka araştırma yapması gerektiği 
ve bu alanda iyi bir bilgiye sahip olması gerektiğini 
vurguladı. Konferans soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesinde düzenlenen 

Üniversitelerarası Türkiye Ta-
ekwondo Şampiyonası’na Üniver-
sitemizi temsilen katılan Üniver-
sitemiz İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğrencisi Esra ZEREN, 
Şampiyonada üstün performans 
göstererek kendi sikletinde Türki-
ye üçüncüsü olarak bronz madal-
ya kazandı.

ÖĞRENCİMİZ, TAEKWONDO
ŞAMPİYONASI'NDAN MADALYAYLA DÖNDÜ

“YAZMA ESERLER ÜZERİNE” KONFERANSI

Üniversitemiz “Yaşım Çocuk” ve “Bir Işık Yak” Kulüp-
leri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla “Çocuk Şenliği” düzenlendi.

İstasyon Caddesinde gerçekleşen şenlikte; yüz bo-
yama, resim yapma, el baskısı, orff ve ritim, dans, 

balon uçurma ve kitap okuma gibi etkinlikler yapıldı. 
Etkinlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ço-
cuklar için söylediği sözler ve çocuklarla olan fotoğ-
rafları sergilendi. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi 
gösterdiği etkinlikte, Üniversitemiz gönüllü öğren-
cileri çocuklara adanmış bu özel günde çocukların 
coşkusunu, mutluluğunu ve heyecanını paylaştı.

23 NİSANDA ÇOCUK ŞENLİĞİ
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Üniversitemiz ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 
yürütülen ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileri-

mizin gönüllü olarak görev aldığı “Canlarımız İçin Sevgiyle” başlıklı sosyal sorumluluk projesi tamamlandı.

Ortaokul öğrencilerine sokak hayvanlarına yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlayan proje çerçevesinde 
ilk olarak Veteriner Hekim Nadiye ŞEN tarafından öğrencilere bilgilendirme eğitimi yapıldı. Ardından Öğ-
rencilerin edindikleri bilgiler temelinde altı istasyon oluşturuldu. Bu istasyonlarda kuşlara yönelik besleme 
ve yuva yapım önerileri, hayvanlara zarar verilmemesinin gerekliliği, petshoplardan satın almak yerine so-
kaktan sahiplenmenin önemi, sokak hayvanlarını besleme yolları, hayvanlara verilebilecek ve verilemeyecek 
yiyecekler, evde bulunan atıkların bayatlamadan hayvanlar için nasıl bir besin kaynağı oluşturabileceği, bu 
yiyeceklerin çevreyi kirletmeden nasıl sokak hayvanları ile paylaşılabileceği ve sokak hayvanları için pratik 
kulübe yapım uygulamaları gibi konular ele alındı. 

10 Nisan 2019 günü Ahmet Yener Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte 
ortaokul öğrencileri sırasıyla tüm istasyonlardaki etkinliklere katıldı. Etkinliklerin tamamlanmasının ar-
dından öğrencilere kedi ve köpek maması hediye edilerek öğrenciler beslemeye teşvik edildi. Etkinliğin 
hemen bitiminde ilk karşılarına çıkan köpekle mamaları paylaşmaları projenin en mutluluk verici sonucu 
oldu. 24 Nisan 2019 tarihinde Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine yapılan ziyaretle “Canları-
mız İçin Sevgiyle” projesi son buldu. 

Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (KIRK-BAL) tarafından “Sancak’ın Asırlık Hak 

Mücadelesi” konulu konferans düzenlendi.

24 Nisan 2019 Çarşamba günü I. Merkezi Derslikler 
Binası Fen - Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda 
gerçekleşen konferansa akademik ve idari personel 
ile öğrenciler katıldı. Araştırmacı - Yazar Davut NURİ-
LER ise konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Davut NURİLER konuşmasında kaleme aldığı “San-
cak’ın Asırlık Hak Mücadelesi” hakkında bilgiler ver-
di. Kitabın içeriğinden de bahseden NURİLER şunları 
söyledi: “Bu eser, Balkan Yarımadası’nda 20. asırda 
olaylara bizatihi şahitlik eden ve Türkiye - Balkan 
devletleri arasındaki siyasi olaylarda aktif rol oynayan 
birinin kaleminden gelişmelere eleştirel ve çözüm 
odaklı bir yaklaşım esas alınarak hazırlanmıştır. 

Balkan Yarımadası, 19. asırdan itibaren kölecilik ve 
sömürgecilikle kapitalistleşip zenginleşen, yeni coğ-
rafyalarda pazar arayan, Osmanlı’yı Avrupa’dan at-
mak isteyen Batılı güçlerin hedefi haline gelmişti. 
Farklı dini ve etnik toplumların asırlarca barış içinde 
yaşadığı bölge, milliyetçi ve ayrılıkçı akımlar, Batılı 

devletler ve Rusya’nın desteği ile yükseliş dönemine 
girmişti. 19. asrın ilk yarısında önce Yunanistan ve Sır-
bistan Osmanlı’dan koparılarak bağımsız bir devlet 
haline getirilmiş, zamanla bu iki ülkeyi, Karadağ, Bul-
garistan ve diğerleri takip etmişti. 20. asırda 1. Dün-
ya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönem-
lerinde çok önemli devlet liderlerinin güç gösterileri 
yaptığı, faşizme, ırkçılığa, göçlere ve savaşlara şahitlik 
eden bir bölgeye dönüşmüştü” dedi.

NURİLER, kitapta böylesine önemli ve kadim coğraf-
yada varlığını devam ettiren Balkan halklarının tarihi, 
kültürü, millet olma mücadelesi ve diğer milletlerle 
olan ilişkisi ile ilgili de aydınlatıcı bilgiler verdi.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı ve bünyesinde faaliyet gösteren 

tüm öğrenci kulüplerinin paydaşı olduğu KLÜFEST 
Kültür-Sanat Festivali kapsamında Mimarlık 
Fakültesi öğrencileri Kayalı Kampüsü’nün duvarlarını 
renklendirdi.

24 Nisan 2019 Çarşamba günü gerçekleşen etkinlik-
te her bir figür duvara özenle çizilerek boyandı.

“CANLARIMIZ İÇİN SEVGİYLE” PROJESİ SONA ERDİ

“SANCAK’IN ASIRLIK HAK MÜCADELESİ” KONFERANSI

DUVAR BOYAMA ETKİNLİĞİ
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Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, İl İstih-
dam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı Nisan Ayı 

toplantısına katıldı.

Kırklareli Valisi Sayın Osman BİLGİN başkanlığında 
25 Nisan 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen top-
lantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin 
görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Üniversitemiz ve LÖSEV Kırklareli 
İl Temsilciliği arasında imzalanan 
işbirliği protokolü kapsamında yü-
rütülen ve Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri öğrencilerimizin gönül-
lü olarak görev aldığı “Canım Kar-
deşim” projesi tamamlandı. 

Üniversite öğrencilerine lösemi 
hakkında farkındalık kazandı-

rılarak LÖSEV gönüllüsü, kan ve 
kök hücre bağışçısı olmaya teşvik 
etmeyi amaçlayan projede ger-
çekleştirilen uygulamalar aşağıda 
sıralandığı gibidir:

• LÖSEV Kırklareli İl Temsilcisi Seher 
ERÇEK tarafından Tıbbi Laboratu-

var Teknikleri öğrencilerine LÖSEV, 
LÖSEV’in çalışmaları, gönüllülük ve 
lösemi hakkında eğitim verildi.

• Üniversitemiz Kavaklı ve Kayalı 
Yerleşkelerinde 1973 yapımı löse-
mili bir çocuk ve abisinin öykü-
sünü anlatan “Canım Kardeşim” 
sinema filminin gösterimi yapıldı.

• Canım Kardeşim filminin göste-
riminin ardından LÖSEV tarafın-
dan yeniden çekilen “Canım Kar-
deşim” videosu gösterildi. 

• Film aralarında ve filmin sonun-
da Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
öğrencileri tarafından kısa konuş-
malar yapıldı. 

• Proje uygulamaları Üniversite-
miz yerleşkelerine Kızılay’ın kan 
bağışı çadırı kurduğu zamana 
rastlayacak şekilde planlandı. Film 
gösterimlerinin ardından Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri öğrencile-
ri tarafından yerleşkede yer alan 
öğrenciler kan ve kök hücre bağışı 
için çadıra yönlendirildi. Bu aşa-
mada yönlendirilen öğrencilere 
bilgilendirme de yapılarak yanlış 
bilinenler düzeltildi. 

• Proje uygulamalarıyla çok sayı-
da LÖSEV gönüllüsü kazanılmış, 
lösemi hakkında farkındalık oluş-
turulmuş, kan ve kök hücre bağışı 
hakkındaki yanlış inanışlar düzel-
tilmiş ve çok sayıda kan-kök hücre 
donörü kazanılmıştır.

Üniversitemiz Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi 
Başkanlığı tarafından Trakya Kalkınma Ajansı Teknik 
Destek Programı kapsamında “Kırklareli Üniversitesi 
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Mesleki Ge-
lişim Eğitimi” düzenlendi.

04 – 27 Nisan 2019 tarihleri arasında belirli gün-
lerde gerçekleştirilen eğitimlere öğretim ele-

manları yoğun ilgi gösterdi.

8 gün süren eğitimde Remzi KORUKLUOĞLU, “Uy-
gulamalı Temel Proje Yönetimi Eğitimi”, “Erasmus +”, 
“IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Progra-
mı”, “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Prog-
ramı”, “Era-NET/Eureka, ERC Projeleri”; Yasin AKKUŞ, 
“KOSGEB, Elçilik ve Bakanlık Destekleri” ile “TÜBİ-
TAK” konularında katılımcılara bilgi verdi.

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaaddin 
YÜKSEL ise, “Horizon 2020” ve “Marie Curie Actions” 
konularında sunum yaparak bu alanlardaki tecrübe-
lerini aktardı.

35 öğretim elemanının katıldığı eğitimlerde 54 saat 
boyunca proje yazma deneyimi de elde edildi.  

Üniversitemiz, EKET Fuarcılık tarafından 29 Nisan 
2019 tarihinde Keşan Anadolu Lisesi’nde düzen-

lenen “Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı” nda üni-
versite adaylarıyla bir araya geldi. 

Üniversiteli olma hayali kuran öğrencilerin, üniversi-
teleri daha yakından tanıma şansı bulduğu tanıtım 
etkinliğinde Kırklareli Üniversitesi’ni, Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Birimi personelleri; Öğr. Gör. Ezgi ZEN-
GİN ile Samet ERGİ temsil etti. 

Çok sayıda üniversitenin katılımıyla gerçekleşen 
etkinlikte yer alan tek Devlet Üniversitesi olarak 
Üniversitemizin tanıtım standı büyük ilgi gördü.

Üniversitemizin fakülteleri, yüksekokulları, bölümleri, 
kontenjanları, bursları, barınma imkânları ve ulusla-
rarası değişim programlarının anlatıldığı fuarda, ta-
nıtım materyalleri dağıtılarak 15 Haziran – 16 Haziran 
tarihleri arasında yapılacak Temel Yeterlilik Sınavı 
(TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) öncesinde öğren-
ciler bilgilendirildi. Kırklareli Üniversitesi’nin kampüs 
hayatı, akademik başarıları, sosyal tesisleri, öğrenci 
kulüpleri ve etkinlikleri ile kariyer imkânları hakkında 
da yararlı bilgilerin aktarıldığı tanıtım organizasyo-

nunda, Kırklareli Üniversitesi’nin yükseköğretimde 
doğru bir tercih olduğuna dikkat çekildi.

REKTÖRÜMÜZ İL İSTİHDAM
KURULU NİSAN AYI
TOPLANTISINA KATILDI

CANIM KARDEŞİM PROJESİ TAMAMLANDI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve
KOORDİNASYON BİRİMİ MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ 

ÜNİVERSİTEMİZ KEŞAN’DA DÜZENLENEN “ÜNİVERSİTE
TERCİH ve TANITIM FUARI” NDA TANITILDI
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Bahçıvan Gıda San. Tic. A.Ş. ve İstanbul Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN, 

Üniversitemizde düzenlenen “Gençlerle Söyleşi” baş-
lıklı programda öğrencilerimizle bir araya geldi.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ün de ka-
tıldığı etkinlikte Erdal BAHÇIVAN,  öğrencilerimize 
mezun olduktan sonra nasıl başarılı olabilecekle-
rine ve nelere dikkat etmeleri gerektiğine yönelik 
tavsiyelerde bulundu. Gençlerle bir arada olmak-
tan keyif aldığını belirterek konuşmasına başlayan 
BAHÇIVAN, “Hayata sizlerin açısından ve cepheniz-
den bakmak istiyorum” ifadesini kullandı.

BAHÇIVAN, ailenin tek erkek çocuğu olması nede-
niyle fazla seçme hakkı olmadan, mecburen ama 
severek bu işe başladığını ve devam ettiğini, iş ve si-
vil toplum faaliyetlerini belli bir dengede yürütmeye 
çalıştığını vurguladı.

Gençlere yönelik olarak, eğitim hayatının, yaşam-
larının en kıymetli dönemlerinden birisi olduğunu, 
bu yaşların, bu dönemin kıymetinin bilinmesinin 
önemli olduğuna değinen BAHÇIVAN, sözlerine şöy-
le devam etti: “Hayatınızın hakikaten en güzel vira-
jındasınız. Sizler, Türkiye’deki eşdeğerlerinize bak-
tığınızda bence çok şanslı bir noktadasınız. Bugün, 

Türkiye’mizin en gözde ve güzide bölgelerinden olan 
Trakya’mızda yepyeni bir heyecanla yola çıkmış, ba-
şında değerli Rektörüm Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR 
ve kıymetli akademisyenlerimizin bir iddianın, bir 
heyecanın ve markalaşma noktasında bir gayretin 
buluştuğu bir kampüste, bir kurumda öğrencilik ha-
yatınıza devam ediyorsunuz.”

Gençlerin eksik gördüğü en önemli noktalardan bi-
rinin; hep önlerine bakmak olduğunu, fakat biraz da 
geriye doğru ve geride olanlara, arkada ve kendile-
rine yetişmeye çalışanlara bakmanın da önemli ol-
duğunu belirten BAHÇIVAN, gençlerin iyimserlik ve 
kötümserlik arasında bir denge kurarak, ellerindeki 
imkanlar, kaynaklar ve değerlerin kıymetini bilmeleri 
gerektiğinin altını çizdi.

“Gençler, İstanbul’a yakınlığı şansa çevirmeli.”

Kırklareli Üniversitesi kampüsüne ilk defa geldiğini 
belirten BAHÇIVAN, Kırklareli Üniversitesi’nin hem 
altyapı hem de hedefler açısından çok güçlü olduğu 
bir ortam olduğuna değindi. BAHÇIVAN, İstanbul’a 
yakınlığın “artı bir değer” olduğuna, artık İstanbul’da 
olmanın avantajları kadar dezavantajları da olduğu-
nu, gençlerin bu yakınlığı şansa çevirmeleri gerekti-
ğini vurguladı.

Erdal BAHÇIVAN gençlerle söyleşisini kendi genç-
liğinden örnekler vererek sürdürdü. Zamanın ve 
teknolojinin çok hızlı geliştiği ve herkesi çok hızlı 
değiştirdiği dünyanın içinde olduğumuzu söyleyen 
BAHÇIVAN, kendi gençliği ve bugünün gençliği ara-
sındaki en büyük farkın teknoloji vasıtasıyla bilgiye 
erişebilme gücü ve imkanı olduğunu belirtti. BAH-
ÇIVAN artık teknoloji ile hayatın çok yakınlaştığını 
anlattı. Teknolojinin iletişimden ziyade, bilgiye erişim 
açısından yadsınamayacak önemli katkılarda bulun-
duğunu belirten BAHÇIVAN, kendi gençliklerinde 
bilgiye erişim için en önemli kaynağın ailelerin kendi 
imkan ve bütçelerinden fedakarlıklar yaparak çocuk-
larına aldıkları ansiklopediler olduğu belirterek, iki 
jenerasyon arasındaki farka işaret etti.

“Bu bilgi kaynağı hayatınızın en büyük cevheri,” söz-
leriyle söyleşiye devam eden BAHÇIVAN, bu bilgi 
kaynağını doğru kullandıkları ölçüde, gençlerin ge-
lecek dünyadaki şanslarının ve farklarının fazla ola-
cağını vurguladı.

Kaynakları doğru ve verimli kullanmanın önemine 
de değinen, BAHÇIVAN, bu konuda gençlere büyük 
iş düştüğünü ve okulda edinilen formasyon ve sosyal 
birikimin gençlerin gelecekleri için en önemli iksir ol-
duğunu belirtti.

Mevcut sınav sistemin bireysel rekabeti teşvik ettiği-
ni ve sınavların öğrencileri sürekli bir yarış psikolojisi 
içine soktuğuna işaret eden BAHÇIVAN, yarınların 
birey bazlı değil, ekip ve proje bazlı çalışmalara odak-
lananların elinde olduğunu ifade etti. BAHÇIVAN, 
gençlere, üniversiteyi kazandıktan sonra sınav kaygı-
ları olmadığını, artık geleceğe bakmalarını ve birlikte 
iş yapabilme kültürü geliştirmeleri konusunda gay-
ret göstermelerini tavsiye etti.

“Gençlerin en kıymetli hazineleri hayal kurmak.”

Gençlerin en kıymetli hazinelerinin hayal kurmak ol-
duğunu söyleyen BAHÇIVAN, sözlerine şöyle devam 
etti:   “Bizim yapmış olduğumuz işin temelinde ne 
var diye bana sorsanız, belli bir başarı elde ettiyseniz, 
bunun arkasında ne var diye sorsanız, ilk başta hayal 
var… Biz sanayiciler yola şöyle çıkıyoruz:  Önce hayal 
kuruyoruz. Bu hayallerin bir kısmı ayağı yere basma-
yan hayaller oluyor. O hayalleri bir projeye çeviriyo-
ruz. Sonra projeler yatırıma, yatırımlar üretime, üre-
tim de ürüne dönüşüyor.”

Bazı hayaller yıkılmadan başarılı olunamayacağını 
söyleyen BAHÇIVAN, başarı hikayelerini takip etme-
nin, örnekler çıkarmanın yerinde olduğunu, fakat 
başarısızlıklardan ders çıkarmanın daha önemli ol-
duğunu vurguladı:   “Başarıya giden yol, başarısızlık 
hikayelerinin doğru bir şekilde hayatımıza konma-
sıyla alakalı bir şey.” Başarısızlığın çoğu zaman insa-
nı daha da perçinleştirdiğini ifade eden BAHÇIVAN, 
gençlere, önemli olanın iddialarını, ısrarlarını ve he-
veslerini kaybetmemeleri olduğunu tavsiye ederek, 
doğru hayaller kurabildikleri takdirde, gençler için 
her zaman kaynakların olduğunu söyledi.

Soru-cevap bölümüyle devam eden söyleşi programı, 
Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ün Bahçı-
van Gıda San. Tic. A.Ş. ve İstanbul Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN’a teşekkür ede-
rek günün anısına hediye takdim etmesiyle sona erdi.

Programın ardından Rektörümüz ŞENGÖRÜR ve Er-
dal BAHÇIVAN Mühendislik Fakültesi Laboratuvarla-
rını gezerek, yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden 
bilgi aldı.  

ERDAL BAHÇIVAN: YARINLAR, BİREY BAZLI DEĞİL, EKİP ve 
PROJE BAZLI ÇALIŞMALARA ODAKLANANLARINDIR
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Üniversitemiz ve Bahçıvan Gıda San. Tic. A.Ş. arasın-
da öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerine yönelik 
işbirliği protokolü imzalandı.

26 Nisan 2019 Cuma günü II. Merkezi Derslikler 
Binası I No’lu Konferans Salonu’nda gerçekleş-

tirilen törende işbirliği protokolünün imzaları, Rektö-
rümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Bahçıvan Gıda 
San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu & İstanbul Sanayi Odası 
Başkanı Erdal BAHÇIVAN tarafından atıldı.

İmzalanan protokol ile birlikte Üniversitemizin Mü-
hendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Meslek 
Yüksekokullarının tüm eğitim programlarındaki 
öğrenciler, Bahçıvan Gıda’da uygulamalı eğitimle-
rini yapabilecekler.

“İşyerinde Eğitim Modeli uygulanacak.”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan törende konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR, imzalanan protokol ile “İşyerinde Eği-
tim” modelinin uygulanacağını belirterek öğren-
cilerimizin Bahçıvan Gıda’da bir dönem süresince 
alacakları uygulamalı eğitimde iş hayatını tecrübe 
edeceklerini ifade etti. “İşyerinde Eğitim” programı-
nın en iyi şekilde tatbik edilmesinin öneminden de 
bahseden Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, ancak bu 

şekilde öğrencilerin bu programdan maksimum 
düzeyde istifade edeceğini ve Kırklareli Üniversite-
si’nin Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
işgücünün yetişmesine katkı sunacağını dile getirdi. 
Protokol ile önemli bir adım attıklarına değinen ŞEN-
GÖRÜR, desteklerinden dolayı Bahçıvan Gıda San. 
Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN’a 
teşekkür etti.

Bahçıvan Gıda San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal BAHÇIVAN ise, kendisi için çok heyecan verici 
bir protokole imza attığını anlatarak başladığı konuş-
masında İstanbul Sanayi Odası kurumsal kimlikleriy-
le Üniversite-Sanayi işbirliğinin ve Türkiye sanayisinin 
gelişmesi noktasında İstanbul’daki üniversitelerle 
önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.  

“İş, aş oluşturduğumuz yer burası.”

“Lüleburgaz ve Kırklareli olmadan ben olamam. Bi-
zim ekmek yediğimiz yer burası. İş, aş oluşturduğu-
muz yer burası. Bizim için en kıymetli hazine, bu top-
raklar” diye konuşmasına devam eden BAHÇIVAN, 
sektörün ve Türk sanayisinin geleceği adına umut 
vaat eden bir protokole imza attıklarını kaydetti. Is-
rarla ve güçlü bir şekilde işbirliği çalışmasını takip 
edeceğinin altını çizen BAHÇIVAN, işbirliği protoko-
lünün hayırlı olmasını diledi. 

Üniversitemiz Tarih Bölümü tarafından düzenlenen 
Tarih Konferansları serisinin 13’ncüsü “Avrasya Bozkır-
larında Türkler” konulu konferansla gerçekleştirildi.

30 Nisan 2019 Salı günü Rektörlük Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşen konferansa İslamiyet’ten 

Önceki Türk Tarihi’nin önde gelen isimlerinden Ye-
ditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ah-
met TAŞAĞIL konuk oldu.

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, İslamiyet’ten Önceki Türk 
Tarihi’nin önemli noktalarını katılımcılara aktardı. TA-
ŞAĞIL, İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi’ne ait kurgan 
ve diğer arkeolojik materyallerin bulunduğu Güney 
Sibirya Bölgesi’nde, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk 
Cumhuriyetleri ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Moğolis-
tan’da konuyla ilgili olarak çekmiş olduğu fotoğraf-
ları paylaşarak başlangıçtan itibaren Türklerin yaşa-

dığı coğrafyayı ve göç yollarını da haritalar ile anlattı. 
Konferans sonrasında imza etkinliği düzenlendi. Öğ-
rencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Prof. Dr. 
Ahmet TAŞAĞIL, öğrencilerin merak ettikleri soruları 
yanıtlayarak kitaplarını imzaladı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı 
tarafından “Kırklareli Üniversitesi 2019 Yılı Ku-

rumsal Dış Değerlendirme Süreci”ne yönelik Üni-
versitemize rehberlik etmek üzere görevlendirilen 
Mentör Prof. Dr. Ökten VARDAR, Rektörümüz Prof. 
Dr. Bülent ŞENGÖRÜR başta olmak üzere Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU ve KLÜ Ka-
lite Komisyonu Üyeleri ile bir araya geldi.

Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıda Üniversi-
temizde yürütülen Kalite Güvence Sistemi çalışmala-
rı kapsamında; kurumsal dış değerlendirme, akredi-
tasyon ve kalite süreçlerine ilişkin konular hakkında 
bilgilendirme yapılarak kalite konusunda yapılması 
planlanan çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.

Toplantının ardından Rektörümüz ŞENGÖRÜR, Men-
tör Prof. Dr. Ökten VARDAR’a Mühendislik Fakültesi 
Laboratuvarlarını gezdirdi. 

ÜNİVERSİTEMİZ ve BAHÇIVAN GIDA ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALİTE KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“AVRASYA BOZKIRLARINDA TÜRKLER” KONFERANSI
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Üniversitemiz ve Kırklareli İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 
yürütülen “Kodlayalım Üretelim” 
başlıklı sosyal sorumluluk projesi 
kapanış toplantısı düzenlendi.

30 Nisan 2019 Salı günü Rek-
törlük Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilen toplantıya; Rek-
törümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖ-
RÜR, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür 
V. Cahit AKIN, Teknik Bilimler Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Bilal BALKAN, Teknik Bilimler Mes-
lek Yüksekokulu öğretim eleman-
ları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Proje kapsamında Kırklareli İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kara-
hıdır Ortaokulu’nda eğitim gören 
5. ve 6. sınıf öğrencilerine, Üni-
versitemiz Teknik Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu Bilgisayar Program-
cılığı Bölümünde okuyan gönüllü 
öğrenciler tarafından kodlama 
eğitimi verilerek öğrencilere siste-
matik düşünme, problem çözebil-
me, olaylar arasındaki ilişkileri gö-

rebilme, yaratıcı düşünebilme gibi 
yetiler kazandırıldı. Aynı zamanda 
öğrenciler oynayacakları oyunları 
kendileri tasarladı.

Törende Üniversitemiz Teknik Bi-
limler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 
Nadir SUBAŞI, “Kodlayalım Ürete-
lim” Projesi’nde yapılan faaliyetleri 
ve etkinlikleri içeren sunum yaptı.

“Eskiden kendi oyuncaklarını 
kendileri yapan çocuklar, 
günümüzde kendi oyunlarını 
kendileri yazıyor.”

Akabinde Karahıdır Ortaokulu 
Müdür Yardımcısı Ezgi GÖL, ge-
leceğimizin mimarı çocukları bi-
lişim teknolojileri konusunda bi-
linçlendiren ve kodlama alanında 
yetkinlik kazandıran anlamlı pro-
jede yer almaktan memnuniyet 
duyduklarını belirten bir konuşma 
gerçekleştirdi. GÖL, dijital dünya-
ya doğan çocuklara 21. Yüzyılın te-
mel becerileri olan yaratıcılık, eleş-
tirel düşünme, iletişim ve işbirliği 

becerilerini kazandırmak, tekno-
lojiyi araç olarak kullanabilen ve 
üreten bireyler olarak gelişmele-
rini desteklemek amacıyla başla-
nan projede teknoloji okuryazar-
lığı adına bir farkındalık çalışması 
yapıldığını ifade etti. GÖL, konuş-
masına şu sözlerle devam etti: 

“Öğrencilerimiz bilişim teknoloji-
lerini bilinçli kullanmak ve kodla-
ma mantığını anlayarak uygula-
maya geçirmek amacıyla 18 hafta 
boyunca gönüllü Üniversite öğ-
rencilerinden eğitim aldı. Bir yan-
dan kodlama eğitimi alarak diğer 
yandan yorumlama becerilerini ve 
hayal güçlerini geliştirdiler. Daha 
da önemlisi akademik ve sosyal 
anlamda beceriler kazandılar. 
Üniversitenin kapılarının kendi-
lerine açılması ile birlikte akılla-
rındaki üniversite algısı şekillen-
di. Her hafta heyecanla geldikleri 
üniversite ortamında özgüven ve 
vizyon kazandılar. Eskiden kendi 
oyuncaklarını kendileri yapan ço-
cuklar, günümüzde kendi oyunla-

rını kendileri yazan, tasarlayan ço-
cuklara dönüştükleri bir zamanda 
kendi zevklerine ve hayallerine 
göre üretmenin hazzını yaşadı-
lar. Bugün okulumuz adına özel 
ve anlamlı bir gün. Çünkü böyle 
bir proje hem okulumuz hem de 
ilimiz bünyesinde ilk defa gerçek-
leştirildi. Öğrencilerimiz özverili 
çabaları ile birçok ön yargıyı kır-
mayı başardılar. Bu hususta baş-
ta Kırklareli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve 
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. 
Cahit AKIN olmak üzere projede 
emeği geçen herkese teşekkürle-
rimi sunuyorum.”

“Bilgisayar bir oyun aracı değil; 
üretme aracıdır.”

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. 
Cahit AKIN ise, proje kapsamında 
öğrencilerin derslerini Üniversite 
ortamında ve sınıflarında alarak 5. 
ve 6. sınıfta üniversite ile tanıştığı-
nı dile getirdi. Geleceğin şekillen-

dirici unsurunun kodlama oldu-
ğunun altını önemle çizen AKIN; 
“Artık her şeyi kodlayarak öğren-
meye çalışacağız. Bilgisayar bir 
oyun aracı değil; üretme aracıdır. 
Zihinlerde tasarlanan fikirler kod-
lanarak pratiğe döküldü. Robotik 
eğitim aşamasında öğrencilerimiz 
abilerinin ve ablalarının yaptığı ro-
botları yapabilecek yeteneğe sa-
hip olduklarını gördüler” dedi.

“Kodlama eğitimi alan 
öğrencilerimiz günümüz 
ihtiyaçları doğrultusunda 
beceriler geliştirecek.”

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞEN-
GÖRÜR konuşmasında, “Kodlaya-
lım Üretelim” Projesi ile Karahıdır 
Ortaokulu 5. ve 6. sınıf öğrencile-
rinin dijital okuryazarlıkları arttırı-
larak problem çözme ve analitik 
düşünme yeteneklerinin gelişti-
rilmesinin amaçlandığına vurgu 
yaptı. Kodlama eğitimi alan öğ-
rencilerin günümüz ihtiyaçları 

doğrultusunda beceriler gelişti-
receğini vurgulayan ŞENGÖRÜR, 
kodlama eğitiminin sadece bilgi-
sayar bilimi ile sınırlı olmayıp, di-
siplinlerarası etkileşimin sağlan-
ması açısından önemli bir görevi 
olduğunu söyledi. ŞENGÖRÜR, bu 
sayede çocukların erken yaşlardan 
itibaren bilgi işlemsel düşünme 
becerisi kazanarak farklı alanlar-
daki problemlere çözüm üretebil-
me becerilerine katkı sağlanmak 
istenildiğine de dikkat çekti.

Konuşmaların ardından proje süre-
cini anlatan video gösterimi yapıldı 
ve Karahıdır Ortaokulu öğrencisi 
Naz TARLACI, proje eğitmeni Üni-
versitemiz Bilgisayar Programcılığı 
öğrencisi Gözde GÖKGÖZ ile bir-
likte proje boyunca edindiği dene-
yimlerini pratiğe döktü.

Tören, projede emeği geçen öğre-
tim elemanlarına, proje eğitmen-
lerine ve öğrencilere katılım bel-
gesi takdimi ile sona erdi.

“KODLAYALIM ÜRETELİM” PROJESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
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Üniversitemiz, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kırklareli İl Sağlık Mü-

dürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen “Mutlu Yaşlar” 
projesi ile Üniversitemiz ve Kırklareli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen “Sağlıklı 
Beslenelim Sağlıklı Büyüyelim” isimli sosyal sorum-
luluk projelerinin kapanış toplantısı 30 Nisan 2019 ta-
rihinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Kapanış toplantısına Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ne-
ziha MUSAOĞLU, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Serpil AKÖZCAN, Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlknur METİN AKTEN, 
Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
Mehmet KARAMAN, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdoğan KARA, Kırkla-
reli İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kerim SANIK, Kırklare-
li İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. 
Şenay MANDACI, Üniversitemiz akademik ve idari 
personeli ile projede görev alan öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha 
MUSAOĞLU, törenin açılış konuş-
masını yaparak projeler hakkında 
kısa bilgilendirmelerde bulundu. 

MUSAOĞLU “Mutlu Yaşlar” proje-
sinde hedef kitlenin büyüklerimiz, 

“Sağlıklı Beslenelim Sağlıklı Büyüye-
lim” projesinde ise yarınlarımız ve geleceğimiz olan 
çocuklarımız olduğunu belirtti.

“Mutlu Yaşlar” projesi çerçevesinde 74 öğrencinin, 140 
aileyi toplam 529 kez ziyaret ettiğini kaydeden MU-
SAOĞLU, projenin içeriği hakkında da bilgiler verdi. 
“Sağlıklı Beslenelim Sağlıklı Büyüyelim” projesi çerçe-
vesinde Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü Engelli Evde Bakım Hizmeti′nden yarar-
lanan engelli, bakıcıları ve aileleri ile, Sağlık Müdürlü-
ğü′nün hizmet alanında bulunan yatağa bağımlı has-
talara, bakıcılarına yönelik olarak hayata geçirilerek, 
hastaların yaşam kalitelerini arttırmak, aileleri ve ba-
kıcıları eğitmek, verilen hizmet kalitesini yükseltmek, 
üniversite öğrencilerinin stajyer/profesyonel çalışma 
yoluyla toplumsal hassasiyet ve sorumluluk bilinci ve 
öğrencilerin edindikleri bilimsel bilgileri uygulama fır-
satı kazanmaları hedeflendiğini vurguladı. 

Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, katılımcılara “Sağlıklı 
Beslenelim Sağlıklı Büyüyelim” isimli sosyal sorum-
luluk projesi hakkında da kısa bilgiler verdi. MUSA-
OĞLU, bu proje çerçevesinde Kırklareli Merkez ilçe 
ilkokullarında öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin 
sağlıklı beslenme durumlarının tespit edildiğini ve 
bu çerçevede sağlıklı ve zararlı besinler konusunda 
öğrencileri bilgilendirmek; okul çağı öğrencilerinin 
günlük tüketmesi gereken besin gruplarını aktara-
rak öğrencilerin dengeli ve yeterli beslenme konu-
sunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak; yanlış beslen-
me alışkanlıkları ve sonuçlarını aktarmak; okul çağı 
çocuklarının sağlıklı ve yeterli beslenme konusunu 
benimsemelerini sağlayarak zihinsel ve bedensel 
gelişimlerinin olumlu yönde devam etmesine katkı-

da bulunmak; sağlıksız, yetersiz veya dengesiz bes-
lenme sebebiyle ortaya çıkan rahatsızlıkların önlen-
mesini sağlamak gibi bir hedefin proje kapsamında 
gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU konuşmasını projelerin 
gerçekleşmesine katkıda bulunanlara ve projelerde 
aktif olarak rol alan, emek sarf eden, başarmanın he-
yecanını paylaşan hocalara ve öğrencilere teşekkür 
ederek, öğrenciler olmazsa bu projelerin olmayaca-
ğını söyleyerek tamamladı. 

Kapanış toplantısında aynı zamanda, Kırklareli Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet KA-
RAMAN, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdür Yardımcısı Erdoğan KARA, Kırklareli İl Milli 
Eğitim Müdür Vekili Kerim SANIK ve Kırklareli İl Sağ-
lık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Şenay 
MANDACI kısa birer konuşma gerçekleştirerek izle-
nimlerini ve projelerin başarıyla tamamlanmasından 
dolayı memnuniyetlerini bildirdi.

Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden, Hatun 
Ayşe GELİCİ “Mutlu Yaşlar” projesi hakkında ve Bes-
lenme ve Diyetetik Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinden 

Ümit KELEŞ, ”Sağlıklı Beslenelim Sağlıklı Büyüyelim” 
projesi hakkında birer sunum yaparak projeler hak-
kında detaylı bilgiler verdi. Projelerin süreçleri, önemi, 
kapsamı ve çıktıları hakkında detaylı bilgiler sundu. 

Toplantının sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Neziha MUSAOĞLU ve protokol üyeleri tarafından 
projede emeği geçen öğretim elemanlarına, paydaş 
kurumların projeye katkı veren personellerine ve gö-
nüllük esasına göre büyük bir özveriyle görev alan 
tüm öğrencilerimize teşekkür belgeleri takdim edildi.

“MUTLU YAŞLAR” ve “SAĞLIKLI BESLENELİM SAĞLIKLI
BÜYÜYELİM” BAŞLIKLI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
BAŞARIYLA TAMAMLANDI
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Kırklareli Üniversitesi’nde 36 fark-
lı ülkeden 1150 öğrencinin eğitim 
öğretim görmekte olduğuna dik-
kati çeken ŞENGÖRÜR, uluslararası 
öğrenci sayısının her geçen yıl art-
masının gurur verici olduğunu kay-
detti. Kırklareli Üniversitesi’nin öğ-
rencilerine nitelikli eğitim sunması 
noktasında eğitim-öğretim altya-
pısı, laboratuvar imkanları ve sosyal 
donatı alanları bakımından üstün 
bir düzeyde bulunduğuna da de-
ğinen ŞENGÖRÜR, uluslararası öğ-
rencilerin mezun olduktan sonra 
ülkelerine gittiklerinde iyi bir iktisat-
çı, işletmeci ve mühendis olmasını 
arzu ettiğini söyledi. ŞENGÖRÜR 
konuşmasının sonunda Kırklareli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin en kısa 
zamanda faaliyete geçmesi için yü-
rütülen çalışmaları anlattı.

“Öğrencilerimizin Türkçe 
öğrenme noktasında gayretli 
oluşu bizi mutlu ediyor.”

TÖMER Müdürü Doç. Dr. Yakup 
YILMAZ ise; Kırklareli Üniversite-
si Türkçe Öğretim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin Türkçenin 
her yönünün öğretimini, uygu-
lamasını ve araştırmasını kurum 
halinde misyon olarak üslendiğin-
den söz ederek; “Farklı milletler-
den gelen öğrencilerimiz için ça-
lışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. 
Öğrenci sayımız oldukça yüksek. 
Önümüzdeki yıllarda bu sayının 

artacağını düşünüyoruz. Birin-
ci yarıyılda uzman kadromuzla 
birlikte derslerimiz verimli geçti. 
Uluslararası öğrencilerimiz takdire 
şayan bir biçimde derslere devam 
ettiler. Öğrencilerimizin Türkçe 
öğrenme noktasında gayretli olu-
şu bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Kırklareli Üniversitesi TÖMER’de 
Türkçe öğrenen uluslararası öğ-
rencilerimiz; Gambiya’dan Alpha 
JOBE, Nijerya’dan Bastat Abdulka-
reem LAMİ, Endonezya’dan Rah-
mat WİBOMO, Türkmenistan’dan 
Dünya Gözel ATANAZAROVA ve 
İran’dan Mahdi MAHROOZ prog-
ramda söz alarak Kırklareli Üniver-
sitesi’nde lisans eğitimi almaların-
dan duydukları onuru paylaştılar. 
TÖMER’de kısa zamanda çok iyi 
Türkçe öğrendiklerini ve öğren-
dikleri Türkçeyi kullanarak Kırk-
lareli’nde ve Türkiye’de keyifli bir 
şekilde yaşadıklarını belirten öğ-
renciler, Kırklareli halkının kendi-
lerine cana yakın davrandığını dile 
getirdiler.

Yemek ikramından sonra Rektö-
rümüz Prof. Dr. ŞENGÖRÜR bera-
berinde Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. MUSAOĞLU ve TÖMER Mü-
dürü Doç. Dr. YILMAZ ile birlikte 
öğrencilerle sohbet etti. Program, 
günün anısına hatıra fotoğrafı çe-
kilmesiyle son buldu. 

Türkçe Öğretim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (TÖMER) ta-
rafından Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR ve Üniversite-
mizde öğrenim gören uluslarara-
sı öğrencilerin katılımıyla yemekli 
bir tanışma toplantısı düzenlendi.

Personel Yemekhanesinde 
30 Nisan 2019 Salı günü dü-

zenlenen yemek etkinliğine; 
Rektörümüz Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR’ün yanı sıra Rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MU-
SAOĞLU, TÖMER Müdürü Doç. 
Dr. Yakup YILMAZ, Dış İlişkiler Ko-
ordinatörü Neriman HOCAOĞLU 
BAHADIR, TÖMER eğitimcileri ve 
uluslararası öğrenciler katıldı.

“Kırklareli Üniversitesi’nde 
36 farklı ülkeden 1150 öğrenci 
öğrenim görüyor.”

Programda bir açılış konuşması 
gerçekleştiren Rektörümüz Prof. 

Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, konuşma-
sına uluslararası öğrencilerle bir 
araya gelmekten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek başladı. 

Üniversite olarak uluslararası öğ-
rencilerin her zaman yanlarında 
olduklarını ve onları destekledikle-
rini belirten Prof. Dr. ŞENGÖRÜR, 
uluslararası öğrencilere aile şef-
kati gösterdiklerini ve kendilerini 
evlerindeymiş gibi hissetmeleri 
için çaba sarf ettiklerini ifade etti. 

ÜNİVERSİTEMİZİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİ
YEMEKTE BULUŞTU
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Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin çalışmaları ile 
hayata geçirilen “Çocuk Şenliği” başlıklı sosyal sorum-
luluk projesinin kapanış toplantısı, 02 Mayıs 2019 ta-
rihinde Rektörlük Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programa Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MU-
SAOĞLU, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlknur METİN AKTEN, Kırklareli 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kerim SANIK, Kırkla-
reli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Veysi BORA, Üniver-
sitemiz akademik ve idari personeli ile projede görev 
alan öğrenciler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından başlayan 
programda, Sağlık Hizmetleri MYO 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlknur ME-
TİN AKTEN bir açılış konuşması 

yaptı. 

MUSAOĞLU: “Projeler, biz demenin yoludur.”

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha 
MUSAOĞLU da bir konuşma yapa-
rak bu tür projelerin hem Üniver-
sitemiz hem de öğrenciler adına 
çok önemli olduğunu ve projelerin 

sürekliğinin memnuniyet verici ol-
duğunu ifade etti. MUSAOĞLU konuş-

masının devamında Proje çerçevesinde 23 etkinliğin 

düzenlenerek 1200 öğrencinin minicik kalplerine ve 
kocaman hayallerine dokunulduğunu belirtti. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU’nun 
konuşmasının ardından, Çocuk Gelişimi Programı 
öğrencilerinden Esra ŞAHİN program hakkında de-
taylı bir sunum gerçekleştirerek projenin önemi, 
amaçları ve çıktıları hakkında bilgi verdi. Projenin 
uygulanmasına dönük olarak İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına de-
vam eden çocuklara; sağlıklı yiyecekler, hijyen ve diş 
sağlığı, sağlıklı yaşam gibi konular çocuk tiyatroları, 
rontlar ile eğitici ve eğlendirici gösterilerle anlatıldı-
ğını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU ve Kırklareli İl Milli Eği-
tim Müdür Yardımcısı Kerim SANIK projede gönüllü 
olarak görev alan öğrencilere katılım belgesi vererek, 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuk Resimleri ve Öğretim Materyalleri Sergisi

Programın ardından Rektör Yardımcımız MUSAOĞLU 
ve beraberindekiler, sergi salonu ve fuaye alanına gide-
rek “Çocuk Resimleri ve Öğretim Materyalleri” sergisi-
nin açılış kurdelesini kesti. Akabinde sergi salonunda 
açılan stantlar gezilerek öğrencilerimizin tasarlayıp 
ürettikleri öğretim materyalleri ile Çocuk Şenliği göste-
rilerini izleyen minik öğrencilerin gözlem ve izlenimle-
rine dair resimlerden oluşan sergi hakkında bilgi alındı. 

5. GELENEKSEL ÇOCUK ŞENLİĞİ KAPANIŞ TOPLANTISI
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1. Merkezi Derslikler Binası Fen-Edebiyat Fakülte-
si Konferans Salonu’nda 02 Mayıs 2019 Perşembe 
günü gerçekleştirilen panele; Marmara Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKA-
YA ve Prof. Dr. Mesut ŞEN, Marmara Üniversitesi Öğ-
retim Elemanı Arş. Gör. Asiye Figen KALKAN ve Üni-
versitemiz Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ayşe ŞEKER 
konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelin ilk ko-
nuşmacısı Prof. Dr. Mesut ŞEN, Yusuf Has Hacib 

tarafından yazılan Kutadgu Bilig’in bir siyasetname 
olduğunu söyleyerek Hacib’in esere Kutadgu Bilig 
adını verirken eski Yunan düşünürlerinden etkilen-
miş olduğunu ifade etti.   

Arş. Gör. Dr. Ayşe ŞEKER ise eserde iyilik etmenin 
faydaları, iyiliğin nasıl bir şey olduğu, iyi insanın özel-
likleri, iyi bir devlet adamında bulunması gereken 
özellikler, iyilik ve kötülüğün karşılıksız kalmayacağı, 
kötünün cezalandırılması gerektiğine dair konuların 
işlendiğini belirtti.

Moderatör Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA da 
eserin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “İsla-
miyet’in Türkler arasında yayılmasından sonra ya-
zılmış en eski eser olan Kutadgu Bilig, Türk Dili ve 
Edebiyatının olduğu kadar Türk kültür tarihinin de 
en önemli eserlerinden biridir. Bir taraftan İslamiyet 
öncesi Türk düşüncesinin izlerini ve yansımalarını, 
bir taraftan da Türklerin yeni dâhil oldukları İslam 

medeniyetine uyum sağlama süreçlerini yansıtan 
Kutadgu Bilig, Türk düşüncesinin değişim sürecini 
göstermesi bakımından da önemli bir eserdir.” 

Panelin son konuşmacısı Arş. Gör. Asiye Figen KAL-
KAN da esere konu olan değerlerden bahsetti. Kuta-
dgu Bilig’de insanın bu dünyada öncelikle Tanrı’nın 
sevgisini kazanmak için çabalaması, peygambere, 
dört halife ve sahabeye karşı sevgi beslemesi ge-
rektiğinin anlatıldığına değinen KALKAN; “Kutadgu 
Bilig’e göre insanlar arasındaki sevginin gerçek olup 
olmadığını anlamak için gönülden bakmak gerekir. 
Çünkü seven insan yüzünden bellidir. Söylenen sö-
zün manasında sevgi kendisini gösterir. Devlette de 
Tanrı’nın sevgisini kazanma amacı bulunmaktadır. 
Tanrı’nın sevgisini kazanan insan mutlu insandır. Ef-
latun’un ideal devletinde toplumdaki herkes birbirini 
sever ve sayar. Sevgi değeri her iki eserde benzer bi-
çimlerde ele alınmış gözükmektedir” diye konuştu. 

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesin-
de faaliyet gösteren tüm öğrenci kulüplerinin katkılarıyla bu 

yıl üçüncüsü düzenlenen “Kırklareli Üniversitesi Sanat Festivali” 
(KLÜFEST), tiyatro oyunları, konserler, dans gösterileri, fotoğ-

raf sergileri ve kulüp tanıtım etkinlikleriyle 02-03 Mayıs 2019 
tarihlerinde Kayalı Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SANAT FESTİVALİ

“YAZILIŞININ 950. YILINDA KUTADGU BİLİG” PANELİ



KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BİZDEN HABERLER OCAK - HAZİRAN 2019 117

Üniversitemiz Balkan Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KIRK-BAL) Müdürü Doç. Dr. 

Ertuğrul KARAKUŞ tarafından “Balkanlarda Türk-İs-
lam Kültürünün Dünü Bugünü ve Yarını” konulu 
konferans verildi.

KARAKUŞ, bir dizi konferans için bulunduğu Balıke-
sir’in Ayvalık ilçesinde yönetici, öğrenci, öğretmen ve 
halka yönelik olarak verdiği konferansta; Balkanlar-
da Türk ve İslam kültürünü Osmanlı öncesi, Osmanlı 
dönemi ve Osmanlı sonrası dönem olmak üzere üç 
ana başlık altında ele aldı. Her dönemle ilgili görsel-
ler eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdi.

KARAKUŞ, KIRK-BAL olarak Türkiye genelinde bilgi-
lendirme faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdi.

Körünç Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı “Ahıs-
ka Sürgünü” konulu tiyatro gösterimi,  08 Mayıs 

2019 Çarşamba günü Rektörlük Kültür Merkezi Üst 
Salon’da yapıldı.

Stalin tarafından bir gecede yurtlarından sürülen 
binlerce Ahıskalı Türk’ün dramının anlatıldığı tiyat-
ro gösterimi öncesinde bu sürgünü anlatan kısa su-
num izlendi ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Büyük bir ilgiyle takip edilen tiyatro gösterimi; Kö-
rünç Tiyatro Topluluğu üyelerine belge takdimi ve 
toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Hukuk Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ortaklaşa 

düzenlediği “Hukuki ve Siyasi Boyutlarıyla Türkiye-AB 
İlişkileri” konulu konferans, 09 Mayıs 2019 Perşembe 
günü II. Merkezi Derslikler Binası 15 Temmuz Şehitler 
ve Gaziler Hasan Zan Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirildi. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU’nun 
Moderatörlüğünü yaptığı panele; Beykent Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN ve 
Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Mithat 
GÜNEŞ konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılışında konuşan Moderatör Prof. Dr. Neziha 
MUSAOĞLU, yaklaşık olarak 60 yıldır devam eden Tür-
kiye-AB ilişkilerinin inişli - çıkışlı bir seyir izlediğini be-
lirterek panelin faydalı olması temennisinde bulundu. 

Panelin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Ahmet Mithat GÜ-
NEŞ, Türkiye-AB ilişkilerinin Hukuki boyutuna deği-
nerek şöyle konuştu: “Avrupa Birliği’ne üyeliğin ger-
çekleşmesi halinde, AB hukuku ülkemizde de geçerli 
olacak ve belli alanlarda ulusal hukuk düzenlemele-
rinin yerini AB hukuku alacaktır. Avrupa Birliği huku-
ku, ulusal hukukta olduğu gibi farklı kaynaklardan 
beslenmektedir. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
batılılaşma dalgasının etkisini hissettirdiği Türkiye, 
1920’lerden beri Batı hukukunun uygulandığı ülke-
ler arasındadır. Avrupa Birliği’nin öngördüğü düzen-
lemelerin etkisi çoğu kez Avrupa kıtasıyla sınırlı kal-
mamaktadır. Bu düzenlemeler Avrupa kıtası dışında 
yer alan ülkeler tarafından da örnek alınmaktadır. 
Avrupa Birliği düzenlemeleri ayrıca, farklı alanlar-
da en modern ve en ileri standartlara sahip olması 
dolayısıyla ülkemizde hukuki alanda gerçekleştiri-
len birçok değişikliğin temelini oluşturmaktadır. Bu 
bakımdan, Avrupa Birliği hukukundaki gelişmeleri 
yakından takip etmek hukukçular açısından son de-
rece önemlidir.”

Diğer panelist Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN ise, Av-
rupa Birliği’nin ekonomik bütünleşmenin yanı sıra, 
ortak bir güvenlik ve savunma politikası geliştirerek, 
siyasal bütünleşmeye giden yolda önemli   mesafe 
kaydettiğini dile getirerek; “Uluslararası alanda etkin 
bir aktör olabilme arayışı içindeki Avrupa Birliği’nin 
Avrupa’da bir askeri güç oluşturma çabaları, gele-
cekte Birliğe tam üye olmayı hedefleyen Türkiye ta-
rafından dikkatle izlenmektedir” dedi.

“BALKANLARDA TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN DÜNÜ, 
BUGÜNÜ ve YARINI” KONFERANSI

AHISKA SÜRGÜNÜ” KONULU TİYATRO GÖSTERİMİ

“HUKUKİ ve SİYASİ BOYUTLARIYLA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ” 
KONFERANSI
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Üniversitemiz Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Bölümü 2018-2019 Bahar Dönemi etkinlikleri kap-
samında 09 Mayıs 2019 Perşembe günü I. Merkezi 
Derslikler Binası Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda “XI. Yüzyıl Türkistan’ında Din Dili Üzerine 
Düşünceler” konulu konferans düzenlendi.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Abdullah KÖK’ün konuşmacı olarak yer aldığı 

konferansta Türk milletinin Müslümanlaşma süreci 
üzerinde duruldu. KÖK konuşmasında bu sürecin za-
mana yayılmış bir şekilde gerçekleştiğini vurgulaya-
rak yapılan ilk Türkçe Kur’an tercümeleri üzerinden, 
XI. Yüzyıl’da kullanılan dinî terimler ve bu terimlerin 
eşzamanlı ve artzamanlı karşılaştırmasını yaptı.

Konferans sonunda günün anısına Prof. Dr. Abdullah 
KÖK’e plaket takdim edildi.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi et-

kinlikleri kapsamında “Hayata Edebiyat ile Bakmak” 
konulu konferans düzenlendi.

10 Mayıs 2019 Cuma günü I. Merkezi Derslikler Bi-
nası Fen - Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen konferansta; Antalya Akdeniz Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Şair-Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi 
Oğuzhan KARABURGU, “edebiyat” kavramının bir 
terim olarak Türk edebiyatına girişi üzerinde durdu.

KARABURGU konuşmasında, Namık Kemal ve Mi-
zancı Murad’ın eserlerinden hareketle edebiyatın 
bizde “ahlak ve edebiyat” kavramlarıyla benimsen-
diğine dikkat çekti. Edebi türlerin hayatı etkilediğini 
ifade eden KARABURGU, “Madam Bovary” ve “Çalı-
kuşu” romanlarından da örnekler sundu.

Akabinde Şair yönüyle de tanınan KARABURGU, din-
leyicilerin isteği üzerine bir şiirini seslendirdi.

Konferans, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent BAYRAM’ın Dr. Öğr. 
Üyesi Oğuzhan KARABURGU’ya plaket takdimi ve 
toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Üniversitemizde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebi-
yatları Bölümü 2018-2019 Bahar Dönemi Mayıs 

ayı etkinlikleri kapsamında 09-10 Mayıs 2019 tarih-
lerinde I. Merkezi Derslikler Binası Fen Edebiyat Fa-
kültesi Konferans Salonunda, “Bilgi Şöleni ve Sergi” 
etkinlikleri gerçekleştirildi.

“Bilgi Şöleni” ve “Sergi”nin başlangıcında Akdeniz 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah KÖK 
ve Şair-Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KARA-
BURGU bir konferans verdi.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü son 
sınıf öğrencilerinin tez sunumlarından oluşan “Bilgi 
Şöleni”nin ilk oturumunu Akdeniz Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Abdullah KÖK yönetti. KÖK, Çağ-
daş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü son sınıf 
öğrencilerinin sunumlar sırasında oldukça başarılı 
olduğunu ifade ederek öğrencilerin konuya hâkimi-
yeti, kendilerine güvenleri ve zamanı kullanma bece-
rilerinin de güçlü olduğuna dikkat çekti.

Bilgi Şöleni’nin akabinde; birçok farklı folklorik obje 
ve nadir bulunan kitaptan oluşan “Türk Dünyası” 
temalı sergi düzenlendi. Balkanlar’dan Türkistan’a 
uzanan Türk kültür yelpazesinin zenginliğini ortaya 
koyan sergi iki gün boyunca açık kaldı.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Bülent BAYRAM, “Bilgi Şöleni” ve “Sergi”yi, 
her yıl daha da profesyonelleştirerek devam ettirme-
yi planladıklarını söyledi.

14 Mayıs 2019 tarihinde Kayalı Kampüsü Tenis Kortunda yapılan müsabakalar sonunda erkeklerde Ser-
gen Kutay GÜLER birinci, Salihcan AKDEMİR ikinci, bayanlarda ise Ece ÖZGÜR birinci oldu.

“HAYATA EDEBİYAT İLE BAKMAK” KONFERANSI

“XI. YÜZYIL TÜRKİSTAN’INDA DİN DİLİ ÜZERİNE 
DÜŞÜNCELER” KONFERANSI

2019 YILI TENİS TURNUVASI

BİLGİ ŞÖLENİ ve SERGİ AÇILIŞI
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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının, güçlü yönle-
ri ile iyileşmeye açık yönlerinin belirlenerek sürdürülebilir kurumsallaşma politikalarını öngören “Kurum-
sal Dış Değerlendirme Programı” kapsamında, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme 
Ekibi Üyeleri Üniversitemizi ziyaret etti.

14 Mayıs 2019 Salı günü gerçekleşen ziyarette öncelikle Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU 
ve Kalite Koordinatörlüğü üyelerinin katılımıyla tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kurum hak-

kında genel bilgiler verilerek kurumda yürütülecek çalışmalar üzerine paylaşımlar yapıldı. Akabinde Rektör-
lük Senato Salonu’nda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, YÖKAK Dış Değerlendirme Ekibi 
Üyeleri, Üniversitemiz Kalite Koordinatörleri ve Kalite Komisyonu Üyelerinin katılımıyla ikinci toplantı ger-
çekleştirildi. Toplantıda Üniversitemizin kurumsal kalite politikası kapsamında; Eğitim - Öğretim Geliştirme 
Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Alaettin İŞERİ, kurumun genel çerçevesi, kurum kalite güvence sistemi ve 
politikası, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yönetim-organizasyon ve toplumsal yaşama katkı alanlarında-
ki kalite güvence sistemi ve kalite politikalarına ilişkin yürütülen çalışmaları içeren bir sunum yaptı. Ardından 
fikir alışverişinde bulunuldu. Ek olarak Dış Değerlendirme Ekibi’nin talebiyle Üniversitemiz Bologna Eşgü-
düm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Olcay ÖZCAN, üniversitemiz EDS (Eğitim Öğretimi Değerlendirme 
Sistemi) yazılımını tanıttı.

Kampüs ziyaretleri kapsamında da Dış Değerlendirme Ekibi Üyeleri; Üniversitemizin çeşitli birimleri ile spor 
tesisleri ve laboratuvarlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Ziyarette; YÖKAK Dış Değerlendirme Takım Başkanı Prof. Dr. Berna MUSAL ile birlikte Değerlendirme Takımı 
Üyeleri Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK, Prof. Dr. Cansu ALPASLAN, Erdal KANIK ve Prof. Dr. Ahmet ARAN yer aldı.

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla Üniversite-
miz Sağlık Yüksekokulu tarafından kutlama progra-
mı düzenlendi.

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serpil AKÖZ-
CAN, Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. 

Öğr. Üyesi Aylin AYDIN SAYILAN, Öğr. Gör. Neşe AL-
PARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi Sibel YAŞAR, akademik ve 
idari personel ile Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğren-
cileri tarafından düzenlenen programda keyifli anlar 
yaşandı.

Program kapsamında günün anlam ve önemine iliş-
kin afişler asılarak öğrenciler tarafından tasarlanan 
ve üzerinde sağlıkla ilgili sözlerin yer aldığı kitap ayı-
raçları dağıtıldı. Akabinde öğrencilerden oluşan mü-
zik topluluğu şarkılar söyledi.

Bahçıvan Gıda Teknik Direktörü Yalçın ÜSTÜN, İnsan Kaynakları Direktörü Dilek HÜNERLİER ve berabe-
rinde Üretim Müdürü Zekeriya SEKİ, Teknik Müdür Hamit GİRGİN, Ar-Ge Müdürü Öykü GÜVENÇ, Teknik 

Satın Alma Müdürü Özgür ÖZCAN ve Fabrika İnsan Kaynakları Yöneticisi Sonay KARABUDAK, 16 Mayıs 2019 
Perşembe günü Üniversitemiz laboratuvarlarını gezdi.

Üniversitemize kazandırılan teknolojik cihazlar, laboratuvar malzemeleri ve ekipmanlar ile güçlü bir yapıya 
kavuşan laboratuvarlar bünyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ekip, Üniversitemiz laboratu-
varlarında ürün ve proje geliştirmek için istişarelerde bulundu. Gezi sırasında birim sorumluları tarafından 
laboratuvarlarda yapılan analiz ve ölçüm hizmetleri hakkında da bilgiler verildi.

BAHÇIVAN GIDA, KLÜ LABORATUVARLARINI GEZDİ

12 - 18 MAYIS HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLANDI

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
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Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı ve Tıbbı Labo-
ratuvar Teknikleri Programı öğrencilerinin çalışmaları ile hayata geçirilen “Hijyen Hareketi: Minik Eller 

Yıkansın ve Fırçala Dişlerini Göster Gülüşlerini”, “Canım Kardeşim” ve “Canlarımız İçin Sevgiyle” projelerinin 
kapanış toplantısı, 17 Mayıs 2019 Cuma günü Rektörlük Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programa Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem CERİT, İl Milli Eği-
tim Şube Müdürü Halil YÜCEL, Kırklareli LÖSEV Temsilcisi Seher ERÇEK, Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlknur METİN AKTEN ile projede görev alan öğrencilerimiz katıldı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Öğr. 
Gör. Nilüfer ÇEKEN ve Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi Ayfer 
MUTLU tarafından proje uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Hijyen Hareketi Projesi

Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Öğr. Gör. Nilüfer ÇEKEN, “Hijyen Hareketi” pro-
jesi hakkında yürütülen faaliyetleri slayt eşliğinde anlattı. Hijyen Hareketi Projesinde; 2018-2019 Akademik 
Yılı Bahar Döneminde Sosyal Sorumluluk Dersi alan Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğrencilerinin ak-
tif olarak görev aldığını ve ilkokul 1., 2., ve 3. sınıf öğrencilerine kişisel temizlik eğitimi vererek doğru el yıkama 
ve doğru diş fırçalama yöntemlerini eğitimi eğlenceli hale getirerek anlattıklarını belirten Öğr. Gör. ÇEKEN,  
Üniversitemiz ve Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Projenin 12 Nisan - 05 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
uygulandığını ifade etti.

Proje çıktılarıyla ilgili sayısal bilgiler de paylaşan ÇEKEN, ziyaret edilen ilkokullarda 584’ü 1. sınıf öğrencisi, 
404’ü 2. sınıf öğrencisi ve 422’si 3. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 5 belde 4 İlçe ve Merkez ile birlikte 5 
haftada 11 ilkokulda 1410 ilköğretim öğrencisine ulaşıldığı bilgisini dinleyicilerle paylaştı. 

Canlarımız için Sevgiyle Projesi

Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi Ayfer MUTLU, Teknolojinin geliş-
mesi ve betonlaşmaya paralel olarak, hayvanların gıda ve sığınma ihtiyacının artması olgusundan hareketle 
yürürlüğe konan Canlarımız için Sevgiyle Projesi ile çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması ve farkındalık ka-
zandırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

Sokak hayvanlarının yaşam koşulları hakkında farkındalık kazandırılması; Sokak hayvanlarını beslemenin 
özendirilmesi; sokak hayvanlarını besleme konusunda bilgilendirmenin sağlanması; artıkların hayvanlara 
verilmesi sağlanarak israfın önüne geçilmesi gibi belli başlı hedeflerin gözetildiğini kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına kayıtlı 
58 öğrenci tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen proje çerçevesinde; 
kulübe yapım istasyonu, maske ve taç istasyonu (Zarar verme!), kuş istasyonu, kitap ayıracı istasyonu (Satın 
Alma Sahiplen), can dostum mutfağı, mama dağıtım istasyonu oluşturuldu. Oluşturulan bu istasyonlara 
Ahmet Yener Ortaokulu 6. ve 7. Sınıfına devam eden 81 öğrenci katıldı.

Canım Kardeşim Projesi

Canım Kardeşim Projesi’yle ilgili bilgiler de veren MUTLU, üniversite öğrencilerine lösemi hakkında farkında-
lık kazandırmak ve donör olmaya özendirmek amacıyla gerçekleştirilen projeye, Kırklareli Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına kayıtlı 55 öğrencinin katkı sundu-
ğunu ifade etti.

Proje kapsamında KIZILAY yetkilisi İldeniz ATILGAN tarafından öğrencilere lösemi, LÖSEV, LÖSANTE, gö-
nüllülük başlıkları altında eğitim verildiğini söyleyen MUTLU, KIZILAY ile koordineli olarak yürütülen projede 
Üniversitemizin Kavaklı ve Kayalı yerleşkelerinde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri öğrencilerimizin de görev al-
dığı çadırlar kurulduğunu bu faaliyetlerde 339 kan bağışında bulunduğunu ve 64 kişinin de kök hücre ba-
ğışçısı olarak kayıt olduğunu aktardı. Proje süresince kazanılan gönüllü üniversite öğrencisi sayısının ise 463 
olduğunu dinleyicilerle paylaştı.
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Trakya Kalkınma Ajansı ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) Girişim Bankacılığı tarafından başlatılan “Yeni İşim 
Girişim Programı 2019” finali Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda yapılan “Demo Day” etkinliğinin 
sunuculuğunu televizyon dizilerinden tanınan ünlü oyuncu ve sunucu Bekir AKSOY üstlendi. Programa; 
Tekirdağ Vali Yardımcısı Dr. Abdullah KALKAN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin 
ŞAHİN, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent EKER ve 
Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Toplam 110 başvurunun olduğu programda öncelikle projeler gerçekleştirilen ilk elemede 30’a indirildi. Aka-
binde ara jüri tarafından 30 proje arasından 8 tanesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
büyük finalde yarışmaya hak kazandı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN programın açılış konuşmasında Yeni İşim Girişim 
Programının parlak fikirlerin Trakya ekonomisine kazandırılmak üzere başlatıldığını ifade etti. 

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ise Demo Day gibi programların gençlerin mes-
leğe atılmadan önce yenilikçi fikirlerinin endüstriye dönüşümü ve hayata geçirilmesi bakımından önemli 
olduğuna dikkat çekti. 

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye’nin ilk Melek Yatırımcı Ağı kurucusu ve TRT’de yayınlanan “Bir Fikrim 
Var” programı yapımcısı Fuat SAMİ, dünyadan üç girişimcilik hikâyesini salondakilerle paylaştı. Akabinde 
“Yeni İşim Girişim” Programı kapsamında finale kalan sekiz adayın bilişimden, sağlığa, kişisel bakımdan, 
reklamcılığa kadar farklı alanlarda birçok yenilikçi uygulamaya yer veren projeleri ticarileştirme ödüllerini 
kazanmak için kıyasıya yarıştı. Sunumlar katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

“Pharm Al” isimli projesiyle Ayşenur YANARDAĞ birinci, “Yemexpress” projesi ile Zafer Berke DALKIRAN ikin-
ci, “TimerTech” isimli mobil uygulama projeleriyle Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Yazılım Bölümü öğ-
rencileri Okyanus İNCE, Onur Atakan CURA ve Berat BİRGİN üçüncü, “Ney Dedi?” isimli projesiyle Buğrahan 
ZENCİR ve “Captiosus Screen” projesiyle Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Yazılım Bölümü öğrencisi Ro-
nahi AY ise dördüncü oldu. Yarışmanın birincisi 15.000 TL, ikincisi 10.000 TL, üçüncüsü 5.000 TL ve dördüncü-
leri de 3.000’er TL değerinde ticarileştirme desteği ödülünü alırken, diğer dört proje sahibi bir yıllık mentör/
danışman desteğinden faydalanma şansı elde etti.

Hakkari Derecik İMKB Çok Programlı Lisesi 11. ve 
12. sınıf öğrencileri okul öğretmenleri; Özgür 

SONKAYA, Mutlu Reyhan MOROĞLU ve Elif TANRI-
KULU nezaretinde Üniversitemizi ziyaret etti.

Kırklareli Üniversitesini tanımak, üniversite terci-
hinde bulunacak öğrencilere bölüm ve programlar 
hakkında bilgi vermek ve üniversite ortamını yerinde 
deneyimlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette 
öğretmen ve öğrenciler, Üniversitemiz Merkez Kam-
püsünü gezerek birim yetkililerinden bilgiler aldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi günü 21 öğrencinin katıldığı 
ziyarette öğrencilere üniversitemizin eğitim - öğre-
tim ve araştırma - geliştirme çalışmalarının yanı sıra 
barınma, beslenme, spor, kültür - sanat ve sosyal im-
kânları da anlatılarak üniversitemizle ilgili merak et-
tikleri sorulara cevap verildi. 

Öğretmen ve öğrenciler ayrıca Merkez Kampüs 
içerisindeki fakülte binaları, sınıf ve laboratuvarlarına 
ek olarak Merkez Kütüphane ile Yemekhane Binasını 
da gezdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Öğrenci-
lerle Buluştu

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, ziyaret 
kapsamında ilk kez Hakkari dışına çıkan öğrenciler 
ile Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda buluştu. 

Öğrencilerin Üniversitemizi ziyaret etmelerinden 
duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. 
ŞENGÖRÜR, Üniversite ortamını ilk kez yerinde gören 
öğrencilere Üniversitemiz birimleri ile teknik ve sosyal 
imkanları hakkında bilgi verdi. ŞENGÖRÜR, ziyaretin 
öğrencilere motivasyon kazandıracağını söyledi. 

Ziyaretin ardından Hakkari Derecik İMKB Çok Prog-
ramlı Lisesi öğrencileri, Üniversite gezisinin kendile-
rine çok faydalı olduğunu belirterek kendilerine fark-
lı bakış açıları kazandırdığını ifade etti.

“YENİ İŞİM GİRİŞİM PROGRAMI 2019”UN 
KAZANANLARI BELLİ OLDU

HAKKARİ DERECİK İMKB ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
ÖĞRENCİLERİ ÜNİVERSİTEMİZİ GEZDİ
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Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, “2019 
Prof. Dr. Fuat SEZGİN Yılı” dolayısıyla Cumhur-

başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın hima-
yesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 
toplantıya katıldı. 

23 Mayıs 2019 Perşembe günü Beştepe Millet Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda 
Üniversitemizi Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖ-
RÜR ile birlikte Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Doğan ÜNAL, Teknoloji Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fa-
tih SEMERCİ, Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YEŞİLTAŞ ve Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Nadir SUBAŞI 
temsil etti. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, 
2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Yılı Toplantısı’nda yaptı-
ğı konuşmasında, geçen yıl 01 Temmuz’da hayatını 
kaybeden Prof. Dr. Fuat SEZGİN’i bir kez daha rah-
metle ve saygıyla yâd e derek, merhum Fuat SEZ-
GİN’in Türkiye’ye ve milletine derin bir muhabbetle 
bağlı olduğunu söyledi.

“Medeniyet inşa etmek, her topluma nasip olan bir 
haslet değildir” diyen Cumhurbaşkanımız konuşma-
sına şu sözlerle devam etti: 

“Biz, bu konuda şanslı bir milletiz. Her şeyden önce 
dinimiz olan İslam’ın kadim ve çok zengin bir mede-
niyet birikimi var. İslam ilim adamlarının; tıptan ast-
ronomiye, matematikten kimyaya, fizikten siyaset bi-
limine kadar dünyaya kazandırdıkları birikim, bugün 
dahi insanlığın yolunu aydınlatmayı sürdürüyor.” 

“Hocamızın Eserleri Yanında Şahsi Kütüphanesi, 
Başlı Başına Bir Hazine Değerindedir.”

Prof. Dr. Fuat SEZGİN’in, ömrünün son yıllarında 
eserlerini, kitaplarını ve tüm birikimini Türkiye’ye ka-
zandırmanın, milletin istifadesine sunmanın gayre-
ti içinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanımız, 
Fuat SEZGİN’in eserlerinin büyük kısmının Türkiye’ye 

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. BÜLENT ŞENGÖRÜR,
 “2019 FUAT SEZGİN YILI” TOPLANTISINA KATILDI

kazandırıldığını, diğer kısmının da Türkiye’ye getiril-
mesi için çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Gülhane Parkı içinde eski Has Ahırlar Binası’nda açı-
lan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin yerini 
bizzat Prof. Dr. Fuat SEZGİN’in belirlediğini ve ken-
disinin de Başbakanlığı döneminde müzenin hazır-
lıklarını Sezgin Hoca ile bizzat yürütme şerefine nail 
olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanımız, “Hoca-
mızın eserleri yanında şahsi kütüphanesi, başlı başı-
na bir hazine değerindedir. İnşallah bunları da vakıf 
ve müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, 
değerlendirecek, gelecek nesillere aktaracağız. Ho-
camızın eserlerinden bir set de Cumhurbaşkanlığı 
Kütüphanemizin en kıymetli bölümü olarak araş-
tırmacılarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunula-
caktır” dedi.

“Üniversiteleri 81 Vilayetin Tamamına Yayarak 
Yükseköğrenime Erişimi Kolaylaştırdık.”

İstanbul’u dünyanın en gözde ilim ve kültür mer-
kezlerinden biri hâline getirmek için her türlü gay-
reti gösterdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, 
üniversiteleri de 81 vilayetin tamamına yayarak hem 
yükseköğrenime erişimi kolaylaştırdıklarını hem de 
bilim insanlarının önünde geniş bir çalışma alanı 
oluşturduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, “Bütün bunları yaparken, bir 
yandan da eski dönemin bakiyesi bağnazlıklarla, 
kendi medeniyetine ve kültürüne husumeti çağdaş-
lık zanneden ‘sömürge aydınlarıyla’ mücadele ettik. 
Bu zihniyeti tümüyle ortadan kaldıramamış olsak 
da bilimsel çalışmaların yelpazesini olabildiği kadar 
genişlettiğimiz bir gerçektir. Ülkemizde tarih, kültür, 

sanat, edebiyat başta olmak üzere sosyal bilimler 
alanları yeniden cazibe kazanmışsa, işte bu çabalar 
sayesindedir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımız, ilmi çalışmalar kapsamında 
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 5 milyon 
ciltlik kütüphanenin üç, dört ay içerisinde açılacağı-
nı, İstanbul’da da Rami Kışlası’nda 6 milyon ciltlik bir 
kütüphanenin yapım çalışmalarının devam ettiğini 
bildirdi.

“Güçlerin Dengesiz Olduğu Bir Yerde, İdealleri 
Hayata Geçirecek İmkân Oluşturmak Mümkün 
Değildir.”

Cumhurbaşkanımız, bilimin ve teknolojinin insanlığa 
sağlayacağı faydaların veya zararların, onun gerisin-
deki felsefeyle, inançla, amaçla ilgili olduğuna işaret 
ederek sözlerine şöyle devam etti: “İnsanı, herhan-
gi bir meta olarak gören anlayışla üretilen bilim ve 
teknoloji, ancak dünyadaki adaletsizliği artırmaya, 
zulmü çoğaltmaya yarar. Buna karşılık, insanın ya-
ratılmışların en şereflisi olduğu anlayışıyla yürütülen 
bilim ve teknoloji faaliyetleri, dünyadaki herkes için 
mutluluk, huzur, refah kaynağı hâline dönüşür. Na-
sıl aynı malzemeyle, sadece doz farkıyla zehir de ilaç 
da yapılabilirse, bilim ve teknolojinin sonuçlarıyla da 
benzer neticeler elde etmek mümkündür. Atomu 
parçalayarak insanlık için en ucuz enerji kaynağını 
üreten de insanları toplu şekilde katleden de aynı bi-
lim, aynı teknoloji değil midir?

Öyleyse biz, bilimi ve teknolojiyi sadece insanlığın 
hayrına kullanacağız. Bıçak katilin elinde insan öldü-
rür ama aynı şekilde bıçak değil de neşter doktorun 
elinde, cerrahın elinde hayat kurtarır. Fark bu, bunun 
için önce dengeyi sağlamak gerekiyor. Türkiye ola-
rak, savunma sanayiine verdiğimiz önemin gerisin-
de, işte bu anlayış vardır. Güçlerin dengesiz olduğu 
bir yerde, idealleri hayata geçirecek imkân oluştur-
mak mümkün değildir. Biz, milletimiz, mensubu ol-
duğumuz ümmet ve tüm insanlık için barış, huzur, 
güven, refah, adalet, esenlik dolu bir gelecek inşa et-
meyi hedefliyoruz.”

Gençlere Gülhane Parkı içerisindeki İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi’ni de gezmelerini tavsiye 
eden Cumhurbaşkanımız, müze ve Prof. Dr. Fuat 
SEZGİN’in Kütüphanesi’nin gençlere yeni ufuklar çi-
zeceğini, gençlerin geleceğe bakışlarını teşvik ede-
ceğini söyledi.
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Kofçaz Atatürk Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri okul öğretmenleri; Cengiz YILDIRIM, İsmail ESER ve Jüli-
de KAYNAR nezaretinde Üniversitemizi gezdi. 

Üniversitemiz Toplumsal İlişkiler Koordinatörlüğü Öğr. Gör. Arzu Akar GENÇER organizasyonluğunda Kırkla-
reli Üniversitesini tanımak ve üniversite ortamını yerinde deneyimlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette 
öğretmen ve öğrenciler, Üniversitemiz Merkez Kampüsünü gezerek yürütülen eğitim – öğretim faaliyetleri, 
sosyal ve kültürel yaşam hakkında birim temsilcilerinden bilgiler aldı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba günü 38 öğrencinin katıldığı ziyarette Merkez Kampüs içerisindeki fakülte binaları, 
sınıf ve laboratuvarlarına ek olarak Merkez Kütüphane ile Yemekhane Binaları tanıtıldı.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından 23-24 Mayıs 2019 

tarihleri arasında “Hayat Boyu Öğ-
renme Şenliği” düzenlendi.

İstasyon Caddesi’nde bu yıl ilki 
düzenlenen şenliğe; Kırklareli Va-
lisi Sayın Osman BİLGİN, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MU-
SAOĞLU, Toplumsal İlişkiler Ko-
ordinatörü Öğr. Gör. Arzu AKAR 
GENÇER ve il protokolü katıldı. 

Kırklareli Valisi Osman BİLGİN, 
şenliğin açılış konuşmasında eği-
timin her alanda ve yaşta önemli 

olduğuna vurgu yaptı. Eğitim ala-
nındaki çalışmaların önemine de 
değinen BİLGİN, şenliğin Kırklareli 
halkına hayırlı olması temennisin-
de bulundu.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür V. 
Cahit AKIN ise; şenlikte öğrenci-
lerin bir yıl boyunca hazırladıkları 
projelerin sergilendiğini belitti. 

Açılış konuşmalarının akabinde 
halk oyunları ekibi gösteri yaptı. 
Ardından stantlar gezilerek proje-
ler incelendi.

Çok sayıda kurumun hayat boyu 
öğrenme alışkanlığına destek 
verdiği şenlikte 23 Mayıs 2019 
Perşembe günü Üniversitemizin 
tanıtım standında Mimarlık Fa-
kültesi Dr. Öğr. Üyesi Aysun Eyü-
boğlu ERŞEN, kişisel karma kolaj 
sergisi açtı. Sergide, ERŞEN’in 2015 
yılından bu yana çalışmalarını sür-
dürdüğü “kağıt oyma, zentangle- 

karma yaratıcı çizim teknikleri”, 
“kağıt, kumaş, karton, plastik kar-
ma -çağdaş kolaj” ve üç boyutlu 
doku özellikli zeminler üzerine 
atık ürünlerin de kullanıldığı kar-
ma kolaj tasarımı olarak adlandırı-
labilecek bir seçki sunuldu.

24 Mayıs 2019 Cuma günü ise Üni-
versitemiz Sağlık Yüksekokulu 
Ebelik Bölümü Öğr. Gör. Muam-
mer Atadere GERİŞ ve Hemşirelik 
Bölümü Öğr. Gör. Ebru DERELİ, 
Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile 
birlikte doğru tansiyon ve nabız 
ölçme yöntemleri, vücut meka-
niklerinin doğru kullanılması, te-
mel ilkyardım bilgisi konularında 
bilgilendirmeler yaparak toplum-
da duyarlılığa yönelik etkinlikler 
gerçekleştirdi.

Ayrıca KLÜ tanıtım standında afiş 
ve broşürler de dağıtılarak gerçek-
leştirilen projeler ve etkinliklere 
yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

KOFÇAZ ATATÜRK ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ
ÜNİVERSİTEMİZİ GEZDİ “HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞENLİĞİ” DÜZENLENDİ
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Geli-
şimi Programı öğrencilerinin çalışmaları ile haya-

ta geçirilen “Çocuklarla El Ele” başlıklı sosyal sorum-
luluk projesi kapanış toplantısı düzenlendi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba günü Rektörlük Kültür Mer-
kezi Alt Salon’da gerçekleşen toplantıya Rektörümüz 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlknur METİN AK-
TEN, Kırklareli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halil YÜ-
CEL,  Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Temsil-
cisi Ayşenur AYBAŞ, Vali Faik Üstün İlkokulu Müdürü 
Beyhan TUFAN, Üniversitemiz akademik ve idari per-
soneli ile projede görev alan öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın-
dan başlayan programda, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlknur METİN 
AKTEN bir açılış konuşması yaptı.

“Kırklareli Üniversitesi ile birbirinden güzel 
projeler yapıyoruz.”

Kırklareli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halil YÜCEL, top-
lantıda yaptığı konuşmasında Üniversitemiz ile etkin-
likler yapmaktan ve protokoller imzalamaktan mem-
nuniyet duyduklarını dile getirdi. “Bu sene Üniversite 
ile çok yakınlaştık” diyen YÜCEL, Üniversite bağlamın-
da en fazla protokol imzaladıkları okulun Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu olduğunu ifade etti. YÜ-
CEL, yapılan yaratıcı etkinlikler ve dramalarla projenin 
yaşatıldığına ve fayda sağladığına da dikkat çekti. 

“Yaptığınız her iyiliğin ileriki hayatınızda önünüze 
çıkmasını istiyorum.” 

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ise Kırkla-
reli Üniversitesi olarak hem Kırklareli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü hem de ilimizdeki diğer kamu kurumları 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok sayıda proje imza-
lamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu pro-
jelerin Üniversitemiz adına çok faydalı olduğuna dik-
kat çeken ŞENGÖRÜR, “Yaptığınız her iyiliğin ileriki 
hayatınızda önünüze çıkmasını istiyorum. Bu sebep-
le özellikle öğrencilerimize projede yer alarak destek 
verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR, Kırklareli İl Milli Eğitim Şube Mü-
dürü Halil YÜCEL,  Vali Faik Üstün İlkokulu Müdürü 
Beyhan TUFAN ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlknur METİN AKTEN 
projede gönüllü olarak görev alan öğrencilere katı-
lım belgesi vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk Hava Kuvvetleri’nin hava akrobasi timi SO-
LOTÜRK, Üniversitemizin kuruluşunun 12. yıl dö-

nümü münasebetiyle muhteşem bir gösteri sundu. 
SOLOTÜRK’ün sergilediği gösteriyi, Üniversitemiz 
merkez kampüsünde binlerce Kırklarelili alkışlarla 
izledi. Gösteri alanını dolduran vatandaşlar, özellikle 
alçak uçuşlar sırasında coşkulu anlar yaşadı.

Gösteriyi; Kırklareli Valisi Sayın Osman BİLGİN’in eşi 
Sayın İlknur BİLGİN Hanımefendi, 55. Mekanize Piya-
de Tugay Komutanı Sayın Tuğgeneral Turan İNAN, 
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Gökhan KA-
PAĞAN,  Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Bülent ŞENGÖ-
RÜR ve eşi Sayın Ferah ŞENGÖRÜR Hanımefendi, 
Vali Yardımcısı Sayın Tahir DEMİR, İl Emniyet Müdürü 
Sayın Erkin ADALAR, İl Jandarma Komutanı Sayın J. 
Alb. Kadir OĞUZ, Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. 
Neziha MUSAOĞLU, protokol üyeleri, Üniversitemiz 
akademik ve idari personeli, öğrenciler ve binlerce 
vatandaş izledi.

Gösteri için Merkezi Yemekhane ve Kafeterya Bina-
sının yanındaki gösteri alanına tribün ve sahne ku-

ruldu. Sahnedeki SOLOTÜRK subaylarının sunumu 
eşliğinde SOLOTÜRK, muhteşem gösterisini sundu. 
Binlerce Kırklarelili ise SOLOTÜRK’ün akrobatik ha-
reketlerini büyük bir heyecan ve gururla alkışlayarak 
izledi.

Büyük beğeni toplayan gösteri sonrası Rektörümüz 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR kısa bir açıklama yaptı. 
ŞENGÖRÜR açıklamasında bu gösterinin 29 Mayıs 
2007 tarihinde kurulan Üniversitemizin 12. kuruluş 
yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi-
ğini ifade etti. Kırklareli halkının gösteriyi ilgiyle ve 
coşkuyla takip etmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren ŞENGÖRÜR, Kırklareli Üniversite’sinin 
halk ile iç içe olduğunu söyledi. 

Gösteri öncesi SOLOTÜRK ekibinden Hava Pilot Yüz-
başı Erhan GÜNAR, Hava Piyade Yüzbaşı Mustafa 
Bircan BİÇER ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli 
Başçavuş Sonat SARIKAYA Rektörümüz Prof. Dr. Bü-
lent ŞENGÖRÜR’ü ziyaret etti. ŞENGÖRÜR ziyarette 
SOLOTÜRK ekibine teşekkür etti.

SOLOTÜRK’TEN MUHTEŞEM GÖSTERİ

“ÇOCUKLARLA EL ELE” PROJESİ KAPANIŞ PROGRAMI



Üniversitemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, 30 
Mayıs 2019 Perşembe akşamı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. 
Mezun olacak olan 3 bin 200 öğrenci, mezun olmanın sevincini 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen aileleriyle birlikte yaşadı.

Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen mezuniyet tö-
renine; Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir DEMİR, Üniver-

sitemiz Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve eşi Ferah 
ŞENGÖRÜR Hanımefendi, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Neziha MUSAOĞLU, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Kadir 
OĞUZ, Üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğren-
ciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni, diplomalarını alacak öğrencilerin kortej 
yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende Üniversitemizin uluslararası öğrenciler birincisi 
Fen - Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü öğrencisi Bedri 
ERTÜRK, bir konuşma yaparak Kırklareli Üniversitesi’nde 
tarif edemeyeceği kadar güzel ve mutlu günler yaşadığı-
nı, dostluklar kurduğunu ve unutulmaz anlar yaşadığını 
ifade etti. 

Üniversitemizden birincilikle mezun olacak Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Aslı ÇAĞLAYAN ise, konuş-
masında almış oldukları nitelikli eğitim sayesinde, gele-
ceğe emin adımlarla ilerleyeceklerine dair inancı paylaştı. 
ÇAĞLAYAN konuşmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR ile birlikte mezuniyet kütüğüne isim-
lik çaktı.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Kırklareli Üni-
versitesi’nin 12 yılda önemli mesafeler kat ederek, hız-
la büyüdüğünü, bünyesinde bulundurduğu 11 Fakülte, 1 
Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 7 Meslek 
Yüksekokulu ve 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 
28.000 öğrencisi ile ülkemizin en güzide eğitim-öğretim 
kurumlarımdan biri olmayı başardığını dile getirdi. 

Konuşmasında mezun öğrencilere seslenen ŞENGÖRÜR, onla-
rı başarı ve mezuniyetlerinden dolayı kutlayarak şöyle konuştu: 
“Öğrencilerimiz yaşamlarında yeni bir sayfa açtılar. Eğitim meşa-
lesini, kıymetli hocalarından edindikleri bilgi, beceri ve tecrübeler 
doğrultusunda sonraki nesillere devrediyorlar.   Öncelikle sizleri 
üniversitemizdeki başarınız ve mezuniyetiniz için yürekten kut-

luyorum. Bugün buradan mezun olarak yaşamınızda 
yeni bir sayfa açıyor, eğitim meşalesini, kıymetli hoca-
larımızdan edindiğiniz bilgi, beceri ve tecrübeler doğ-
rultusunda sizden sonraki nesillere devrediyorsunuz.

Biz üniversite yöneticileri, akademisyenleri ve çalışan-
ları için en mutlu an, en büyük ödül, mezun ettiğimiz 
öğrencilerin hayata güvenle, ilkeli ve istekli biçimde 
katılmalarını ve mesleklerini sorumluluk bilinciyle 
yaptıklarını görmektir.

Şimdi sizler için kolay olmayan bir yaşam mücadelesi 
başlıyor. Burada edindiğiniz bilgi ve birikim ile mesle-
ğinizde ve dünyanın neresinde olursanız olun yapa-
cağınız işlerde dürüst, ahlaklı, kendini bilen, kendine 
inanan ve güvenen, kararlı, sabırlı gençler olarak pek 
çok işte başarılı olacağınıza ve üniversitemizin adını 
daha fazla yücelterek bizi onurlandıracağınıza gönül-
den inanıyorum.”

Mezun öğrencilerin ailelerine de hitap eden Rektörü-
müz ŞENGÖRÜR, öğrencilerin bugüne gelmelerinde 
en büyük fedakârlığın ve emeğin ailelerine ait oldu-
ğunu belirterek; “Sevincin ve hüznün birlikte yaşandı-
ğı bu güzel günde sizleri cân-ı gönülden tebrik ediyor, 
bizlere emanet ettiğiniz yavrularınızın, en mutlu gün-
lerinden biri olan bu mezuniyet töreninde tahsillerini 
başarı ile tamamladıklarına hep birlikte şahit oluyor, 
onlarla iftihar duyuyoruz” dedi. 

ŞENGÖRÜR konuşmasının sonunda Üniversitemizin 
bu günlere gelmesinde desteklerini esirgemeyen Sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a,   
Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yek-
ta SARAÇ’ a, Sayın Valimiz Osman BİLGİN’e ve emeği 
geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti. 

Törende konuşan Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir DE-
MİR, mezuniyet törenini bayram şenliğine benzete-
rek, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mezunların Türki-
ye’nin geleceğini temsil ettiğini ve mezun öğrencilerle 
birlikte Türkiye’nin daha da ileriye gideceğini söyleyen 
DEMİR, kendisinin üniversite zamanı ile kıyaslandığın-
da Türkiye’nin bugün çok daha ileride olduğunu vur-
guladı. 

Konuşmaların akabinde Üniversitemizden derece ile 
mezun olacak öğrencilere diploma ve plaketleri tak-
dim edildi. Tören, mezun olan öğrencilerin keplerini 
havaya atarak mezuniyetlerini kutlamasıyla devam 
etti. Tören sonunda mezun olan öğrenciler aileleriyle 
birlikte müzik eşliğinde eğlendi.

ÜNİVERSİTEMİZDE
MEZUNİYET COŞKUSU
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Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Kırklareli Valiliği tarafından 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 
14.30’da İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü Kırklareli Ticaret Borsası Canlı 
Hayvan Satış Tesisleri’nde yılın ilk mahsulü arpanın hasat edilmesi münasebetiyle düzenlenen “Canlı Hayvan 
ve Arpa Satış”  törene katıldı. 

Törende açık arttırma usulü ile ilk canlı hayvanı Kırklareli Valisi Sayın Osman BİLGİN satın aldı. Vali BİLGİN 
ilk arpa satışını da gerçekleştirerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler bahçesinde “Yö-

resel Ürünler ve Coğrafi Ürünler Fuarı”nda açtıkları stantta Kırklareli’nin tanıtımına katkıda bulunan firma 
temsilcilerine teşekkür ederek plaket takdim etti. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, 
Araştırma ve Koordinasyon Ge-

nel Müdürlüğü tarafından destek-
lenen Damla Gönüllülük Hareketi 
üyesi gençler, 18 Haziran 2019 Salı 
günü Rektörümüz Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR’ü ziyaret etti.

Rektörlük Senato Odası’nda ger-
çekleşen ziyarete; Kırklareli Genç-
lik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel 
BABUŞÇU, Üniversitemiz Damla 
Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üye-
si Alaattin İŞERİ ile Üniversitemiz 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Baş-
kan Yardımcısı Doç. Dr. Muharrem 
EKŞİ de katıldı.

Damla Gönüllülük Hareketinde; 
Lise Ziyaretleri, Huzurevi, Yaşlı 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 
ziyaretleri, Sevgi Evi ve Çocuk Ev-
leri ziyaretleri, köylerde ve Kur’an 
kurslarında çocuklarla çeşitli akti-
viteler ve köy halkı ile bir araya gel-
me, kimsesiz ya da yalnız yaşayan 
yaşlıların ev ve bahçe temizlikleri-
nin yapılması, kuş yemliği yapma 
etkinliği, mezarlık, şehitlik ziyareti 
ve çevre temizliği, köy okulu du-
varlarına resim çizme ve deza-
vantajlı ailelerin ziyaretleri, kurum 

ziyaretleri gibi gönüllülük faaliyet-
leri gerçekleştirilmektedir.

“Yaptığınız her iyilik bir gün 
mutlaka size geri dönecek.”

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞEN-
GÖRÜR, ziyarette yaptıkları iyilik-
lerle topluma örnek oldukları için 
Damla Hareketi üyelerini tebrik 
etti. Her iyiliğin mutlaka bir gün 
geri döneceğini ifade eden Prof. 
Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, yaptıkları 
faydalı ve hayırlı işleri yeni projeler-
le desteklemeleri için üyelere tav-
siyede bulundu. ŞENGÖRÜR, ko-
nuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bu sene ilimizde Kırklareli Genç-
lik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırklareli 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırk-
lareli İl Sağlık Müdürlüğü başta 
olmak üzere önemli sayıda sosyal 
sorumluluk projesi gerçekleştir-
dik. ’Kodlayalım Üretelim Projesi’ 
ile Karahıdır Ortaokulu’ndaki öğ-
rencilere bir yıl boyunca kod yaz-
ma eğitimi verdik. Çocuklar ver-
diğimiz eğitimden çok memnun 
ve mutluydu. ‘Meslek Edinme Sü-
recine Matematiksel Bir Dokunuş 
Projesi” ile Matematik Bölümü öğ-

rencilerimiz, Endüstri Meslek Lise-
si öğrencilerine matematik dersi 
verdi. ‘Minik Eller Yıkansın; Fırçala 
Dişlerini Göster Gülüşlerini Projesi” 
ile Sağlık Yüksekokulu öğrencileri-
miz ilkokul öğrencilerine el yıka-
ma ve diş fırçalama eğitimi verdi. 
Saydığım projeler gibi birçok pro-
jede Üniversitemiz aktif olarak yer 
alıyor. Bir sonraki ziyaretinizi proje 
şeklinde organize edelim ve siz de 
burada bir faaliyet gerçekleştirin.” 

Konuşmasında Üniversitemizin 
fiziki, idari ve akademik yapısı ile 
öğrencilere sunulan hizmetler ile 
ilgili de de bilgi veren Prof. Dr. Bü-
lent ŞENGÖRÜR, bu sene ilk defa 
Tıp Fakültemize öğrenci alınaca-
ğını kaydetti.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞEN-
GÖRÜR’ün konuşmasının ardın-
dan Damla Gönüllük Hareketi 
Üyeleri, deneyimlerini paylaştı. 

Ziyaret sonrası Rektörümüz Prof. 
Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Damla Gö-
nüllülük Hareketi üyeleriyle hatıra 
fotoğrafı çekildi ve harekete men-
sup bir üye Rektörümüz ŞENGÖ-
RÜR’ün yakasına rozet taktı.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. BÜLENT ŞENGÖRÜR, 
BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI

REKTÖRÜMÜZ ŞENGÖRÜR,
 “CANLI HAYVAN ve ARPA SATIŞ” TÖRENİNE KATILDI

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. ŞENGÖRÜR, DAMLA
GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ
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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal 
Dış Değerlendirme Takımı, Dokuz Eylül Üniversi-

tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna MUSAL Başkanlı-
ğında, Üniversitemizde saha çalışması ve değerlen-
dirme toplantıları gerçekleştirdi. 

Dış değerlendirme süreci kapsamında üniversite-
mizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, top-
lumsal katkı ve değer yaratma, kalite güvence 
sistemi, yönetim sistemi ve kurumsal karar alma 
süreci, gelişmeye açık yönleri ve benzeri alanlarda-
ki yetkinlikleri değerlendirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ber-
na MUSAL başkanlığında; Gazi Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Cansu ALPASLAN, Binali Yıldırım 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem BAŞIBÜ-
YÜK, Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
ARAN, Çorum Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal 
KANIK  ve Okan Üniversitesi öğrencisi Serdar KARA-
DAĞ’dan oluşan YÖKAK Dış Değerlendirme Takımı, 
ilk aşamada 15 Mayıs 2019 tarihinde Üniversitemize 
ön ziyaret gerçekleştirdi. 

YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, 16 Ha-
ziran 2019 Pazar günü, Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Üniversitemiz Kalite Koor-
dinatörlüğü temsilcileriyle tanışma yemeğinde bir 
araya geldi. 

17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayan ve 17-19 Ha-
ziran 2019 tarihleri arasında üç gün boyunca devam 
eden Üniversitemiz birimlerinin değerlendirildiği 
alan ziyaretleri ile toplantı ve görüşme programları, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü 
ziyaretle başladı. Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞEN-
GÖRÜR, ziyarette gerçekleştirdiği konuşmasında Dış 
Değerlendirme Takımı Üyelerinin birimlerimizdeki 
çeşitli görüşme ve toplantılarında Üniversitemizi ya-
kın plana alarak Üniversitemizin mevcut durum, ola-
nak ve kabiliyetlerini göreceklerini belirterek Takım 
Üyelerinin deneyimlerini birimlerimizle paylaşmala-
rının önemli olduğunu ifade etti. ŞENGÖRÜR, YÖKAK 
Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecini planlayan ve 
sağlayan başta Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın 
Prof. Dr. Yekta SARAÇ olmak üzere Yükseköğretim 
Kalite Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer EL-
MAS’a, Dış Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. 
Berna MUSAL’a ve Üyelerine teşekkür etti.

Dış Değerlendirme Takımı, ziyaretin ardından önce 
Üniversitemiz Kalite Kurulu Üyeleri ile daha sonra da 
Üniversitemiz Senatosu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
paydaşlarımızla bir araya gelerek görüşmeler yaptı. 
Dış Değerlendirme Takımı daha sonra Mühendislik 
Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’ni ziyaret ederek 
sırasıyla Dekan ve Dekan Yardımcıları, akademik per-
sonel ve öğrencilerle ayrı ayrı toplantılar gerçekleş-
tirdi. 17 Haziran 2019 günü yapılan çalışmalar Sosyal 

Bilimler Enstitüsü ziyaretiyle tamamlandı. Dış De-
ğerlendirme Takımı, 18 Haziran 2019 Salı günü; Sağlık 
Yüksekokulu, Lüleburgaz MYO, Daire Başkanlıkları, 
idari personeller, Uygulama ve Araştırma Merkezle-
ri, Koordinatörlükler ve uluslararası öğrencilerimiz ile 
toplantılar yaptı.

ÜNİVERSİTEMİZDE YÖKAK KURUMSAL DIŞ 
DEĞERLENDİRME PROGRAMI TAMAMLANDI

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış 
Değerlendirme Programı kapsamında Üniversite-
mizde bulunan Dış Değerlendirme Takımı Başkanı 
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ber-
na MUSAL ve Takım Üyelerinin, Üniversitemizdeki 
saha çalışmaları ile değerlendirme toplantıları ta-
mamlandı.

Dış Değerlendirme Takım Üyeleri ile birlikte geçen 
3 yoğun günün ardından 19 Haziran 2019 Çarşamba 
günü “Çıkış Bildirim Toplantısı” gerçekleştirildi. Rek-
törümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU ve Prof. Dr. 
Meryem ÇAMUR, Kalite Geliştirme Koordinatörü Dr. 
Öğr. Üyesi Ali MÜLAYİM, Eğitim Öğretimi Geliştirme 
Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaettin İŞERİ, Toplumla 
İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Arzu AKAR GEN-
ÇER, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer VATANSEVER TOYLAN ve Kalite 
Koordinatörlüğü personeli Öğr. Gör. Hülya YILMAZ’ın 
katıldığı toplantıda Kırklareli Üniversitesi’nin güçlü 
ve gelişmeye açık yönleri belirlenerek kurumsal kali-
teyi daha da iyileştirme ve kalite kültürünü yerleştir-
me noktasında önemli değerlendirmeler yapıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Sü-
reçlerinde üniversitelerin kendi kalite güvence sis-
temlerini oluşturmalarına ve bu sistemleri planlama-
larına rehberlik ediyor. Yükseköğretim kurumlarının 
mezunlarına alan bilgisi ve becerisi dışında, dijital 
yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim beceri-
leri, analitik düşünme ve etik gibi konularda yetkinlik 
kazandırmalarını ve liderlik odaklı, bilgi tabanlı yöne-
tim sistemi kurarak, hızlı gelişen karmaşık dünyaya 
ayak uydurabilmelerini sağlayacak çıktılara ulaşma-
ları için teşvik ediyor.  

YÖKAK Dış Değerlendirme takımı tarafından Üni-
versitemizle ilgili hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim 
Raporu YÖKAK ve Üniversitemizin web sitesinde ya-
yımlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.

YÖKAK KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME TAKIMI
ÜNİVERSİTEMİZDEYDİ
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Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 15. Üst Kurul Top-
lantısı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sa-

hipliğinde gerçekleştirildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlük Sena-
to Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Rektörü-
müz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDE-
MİR, Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve 
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan TABA-
KOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Sedat MURAT, Namık Kemal Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Trakya Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem UZUN, Namık Kemal 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI 
ve Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğ-
retim Üyesi Ali İhsan MEŞE katıldı.

TÜB Dönem Başkanı Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU başkanlığında gerçek-
leştirilen toplantıda, 14. Alt Kurul Toplantısı’nda alınan 
kararlar ve kararlara ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda, 2019 yılı içerisinde, Trakya Üniversitesi ev 
sahipliğinde “Tıp Eğitiminde Uluslararası Akreditas-
yon Toplantısı” ve “Balkanlar Spor Oyunları” etkinliği 
düzenlenmesi, “Trakya Üniversiteler Birliği Uluslara-
rası Yayınevi” kurulabilmesi için gerekli teknik alt ya-
pının oluşturulması ve yayıncılık sertifikası alınması 
için dönem başkanlığı tarafından başvuru yapılma-
sı, yeni oluşturulan KÜSİP (Kamu Üniversite Sanayi 
İşbirliği Portalı) çerçevesinde, bölge sanayicileriyle 
yakın işbirliği, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle ortak 
projeler geliştirilmesi, bölge sanayicileri ile TÜB’e üye 
Öğr. Üyesi ve öğrencilere Fikri Sınai Mülkiyet Hakları 
eğitimi verilmesi, YÖK’ün “Engelsiz Üniversite” vizyo-
nu gereğince engelli öğrencilere yönelik eğitim-öğ-
retim ve ölçme değerlendirme faaliyetlerinin daha 
kapsayıcı ve ulaşılabilir olmasını sağlayıcı yönergenin 
hazırlanması, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında TÜB 
üyesi üniversiteler arasında “Tarım” başlığı altında 
bir yarışma düzenlemesi, Balkan Ülkeleri Alt Çalışma 
Grubu’nda görev alan ve üniversitelerin Dış İlişkiler 
konularında çalışan katılımcılarından “Dış İlişkiler Alt 
Çalışma Grubu” oluşturulması ve bu alt çalışma gru-
bunca 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Mart-Nisan 
aylarında Trakya Üniversitesinde 2. Erasmus Buluş-
ması’nın düzenlemesi, Balkan Ülkeleri ile ilgili TÜB 
üyesi üniversitelerdeki akademik verilerin periyodik 
olarak toplanarak ortak envanter oluşturmak üzere 
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’ne 
gönderilmesi ve bu verilerin TÜB tarafından web 
ortamında güncel olarak yayınlanması kararlaştırılır-
ken, ayrıca İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıkları bün-
yesindeki bazı iş ve işlemlerle ilgili konularda değer-
lendirmelerde bulunuldu.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 15. Üst Kurul Top-
lantısı sonrasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR tarafından 
Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Üst Kurul Üyeleri’ne 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi merkez yerleş-
kesi gezdirilerek, üniversite hakkında bilgilendirme-
lerde bulunuldu. Ayrıca kurul üyeleri Prof. Dr. Saba-
hattin Zaim Merkez Kütüphanesi’nde ders görmekte 
olan Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu öğrencileri ile de 
bir araya gelerek çocukların sorularını yanıtladı.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 15. Üst Kurul Toplan-
tısı, günün anısına karşılıklı hediye takdimi ve fotoğ-
raf çekimi ile son buldu.

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mü-
hendisliği bölümü öğrencilerinden Ufuk KÖROĞ-

LU ve Emin Osman KOLÇAK’ın Dr. Öğr. Üyesi Hay-
rettin TOYLAN’ın danışmanlığında ve Klaas Parlar 
Otomotiv Makine San. ve Tic. A.Ş. sponsorluğunda 
yapmış oldukları “Beş Eksenli Lineer Aktüatör Tahrikli 
Robot Kol Manipülatörü ile Gripper Tasarımı ve Uy-
gulaması” başlıklı proje, Makine İmalatı ve Otomotiv 
kategorisinde İstanbul Asya Bölge Sergisi’nde düzen-
lenen 2242-TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Proje Yarışmaları’nda ikincilik ödülü kazandı.  

Öğrencilerimiz bu proje ile Endüstri 4.0’ın vazgeçil-
mez ekipmanlarından olan robot manipülatörlerine 
yeni bir tahrik sistemi uyguladı ve daha uygun mali-
yetlerle daha fazla ağırlık taşıyabilen 5 eksenli robot 
manipülatörü geliştirdi. Tasarlamış oldukları robotun 
ucuna yine kendi tasarımları olan tutucuyu (gripper) 
bağlayarak, farklı paket boylarına sahip kutuları tek 
bir tutucu ile taşıyabilmeyi sağladılar.

Başarılarından dolayı öğrencilerimizi ve proje danış-
manı Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin TOYLAN’ı kutlar, des-
teklerinden dolayı Klaas Parlar Otomotiv firması sa-
hibi Kemal PARLAR’a teşekkür ederiz.

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 15. ÜST KURUL TOPLANTISI TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASI’NDA
ÜNİVERSİTEMİZE İKİNCILİK ÖDÜLÜ

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan KAPA-
ĞAN ve Kırklareli Asliye Ceza Hâkimi Tahsin YIL-

MAZER, yapımı devam eden III. Merkezi Derslikler 
Binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlker TULGA, Hu-
kuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Burçin 
AYDOĞDU, Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Seçkin YAVUZDOĞAN ve Hukuk 
Fakültesi Sekreter V. Kenan SEZEN’in de iştirak etti-
ği incelemelerde, KAPAĞAN devam eden çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Neziha MUSAOĞLU, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı 
Gökhan KAPAĞAN’ı makamında ağırladı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI KAPAĞAN, III. MERKEZİ 
DERSLİKLER BİNASI İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
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Gabasawa Kadın ve Çocuk Güçlendirme Girişimi (GWCI) 
Derneği Başkanı Doris Philip YARO ve beraberindekiler 
08 Ocak 2019 Salı günü Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞEN-
GÖRÜR’ü makamında ziyaret etti.

Gambiyalı uluslararası öğrencilerimiz; Mariama SAN-
YANG, Muhammed SANYANG, Alpha JOBE ve Kosovalı 
Ramiz HAMZA   08 Ocak 2019 Salı günü Rektörümüz Prof. 
Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü ziyaret etti.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper ÇİLER, Merkez İlçe Baş-
kanı Can Cafer TOKLUCU ve Belediye Başkan Adayı Burak 
SÜZÜLMÜŞ, 17 Ocak 2019 Perşembe günü Rektörümüz 
Prof. Dr. ŞENGÖRÜR’ü makamında ziyaret etti.

Kırklareli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ahmet ATLI ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü 
Ergün ÇUBUKÇU, 22 Ocak 2019 Salı günü Rektörümüz 
Prof. Dr. ŞENGÖRÜR’ü makamında ziyaret etti.

Yeşilay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet KAAN, 
Yeşilay Paydaş Yönetim Direktörü Egemen AKYÜZ ve 
Kırklareli Temsilcisi Vedat AÇAR, 29 Ocak 2019 Salı günü 
Rektörümüz ŞENGÖRÜR’ü ziyaret etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan KAPAĞAN, 21 
Şubat 2019 Perşembe günü Rektörümüz Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR’ü makamında ziyaret etti.  

Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet YELTEPE, 
Vali Yardımcısı Emre ÖZTÜRK, Kırklareli İl Özel İdaresi Ge-
nel Sekreteri Bilal KUŞOĞLU, Genel Sekreter Yardımcısı 
Ersoy CANBEK, 22 Şubat 2019 Cuma günü Rektörümüz 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü ziyaret etti.

Kırklareli Defterdarı Mehmet DURUSOY, Defterdar Yar-
dımcısı Günay POLAT, Vergi Dairesi Müdürü Birol GÜÇ-
KAN, Muhasebe Müdürü Mustafa SARIÇİÇEK ve Gelir 
Müdür V. Rıdvan KOVANKAYA 26 Şubat 2019 Salı günü 
Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü ziyaret etti.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper ÇİLER ve Cumhur İtti-
fakı Belediye Başkan Adayı Derya BULUT beraberlerinde 
bir heyet ile birlikte, 26 Şubat 2019 Salı günü Rektörümüz 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı 
Mehmet Tuna SOYKAN ve beraberindeki heyet, 04 Mart 
2019 Pazartesi günü Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖ-
RÜR’ü makamında ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür-
lüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Dr. Ali 
TORUN, Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü ma-
kamında ziyaret etti.

Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi SEYİT-
MAMMEDOV ve beraberindeki heyet, 05 Mart 2019 Salı 
günü Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü maka-
mında ziyaret etti.
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Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli Milletvekili Selahattin 
MİNSOLMAZ, 06 Mart 2019 Çarşamba günü Rektörümüz 
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü makamında ziyaret etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kırklareli Şubesi Yönetim Kurulu 
üyeleri Yeşilay Haftası münasebetiyle Rektörümüz Prof. 
Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü ziyaret etti.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip YAR-
DIM, 15 Mart 2019 Cuma günü Rektörümüz Prof. Dr. Bü-
lent ŞENGÖRÜR’ü makamında ziyaret etti.

Hayrat Vakfı Temsilcisi İnşaat Mühendisi Muhammet Ali 
USLU ve Hayrat İnsani Yardım Derneği Trakya Bölge Tem-
silcisi Orhan KILIÇARSLAN, 29 Mart 2019 Cuma günü Rek-
törümüz ŞENGÖRÜR’ü makamında ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırk-
lareli İl Başkanı Serhat KAYALI, 29 Mart 2019 Cuma günü 
Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü makamında 
ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ, 04 Nisan 
2019 Perşembe günü Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞEN-
GÖRÜR’ü makamında ziyaret etti.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ŞAHİN, 
08 Nisan 2019 Pazartesi günü Rektörümüz Prof. Dr. Bü-
lent ŞENGÖRÜR’ü makamında ziyaret etti.

Emekli Büyükelçi Uluç ÖZÜLKER, 16 Nisan 2019 Salı günü 
Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü makamında 
ziyaret etti.

Türk Kızılay’ı Kırklareli Şube Başkanlığına seçilen Volkan 
GÖÇ ve Şube Yönetimi 09 Mayıs 2019 Perşembe günü 
Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ü makamında 
ziyaret etti.

Kırklareli Belediye Meclisi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 
Üyeleri; Ali GÖKCEN, Arda KOLCULAR, Egemen UMAR, 
Coşkun TOKLUCU, Nadiye RODOPLU ve Yücel ULUÇAY 15 
Mayıs 2019 Çarşamba günü Rektörümüz Prof. Dr. Bülent 
ŞENGÖRÜR’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kırklareli İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 
Ertunç ÖZÜN, Başkan Yardımcıları Ahmet FİLİPELİ ve Dr. 
Öğr. Üyesi Orhan Onur AŞKIN ile komite üyeleri, 17 Mayıs 
2019 Cuma günü Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖ-
RÜR’ü makamında ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, 21 Mayıs 2019 
Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı 
Sayın Mustafa ŞENTOP’u makamında ziyaret etti.
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent 
ÇAKMAK, 31 Mayıs 2019 Cuma günü Rektörümüz Prof. Dr. 
Bülent ŞENGÖRÜR’ü makamında ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Adalet ve Kal-
kınma Partisi Kırklareli Milletvekili Selahattin MİNSOL-
MAZ’ı 11 Haziran 2019 Salı günü Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nde ziyaret etti.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış De-
ğerlendirme Takımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Berna MUSAL Başkanlığında, 17 Haziran 
Pazartesi günü Rektörümüz ŞENGÖRÜR’ü ziyaret etti.
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