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İNSAN DAVRANIŞININ ÜÇ TEMEL KOORDİNATI 
VARDIR;

• Nereden başladım?

• Nereye geldim?

• Nereye ulaşmalıyım?
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SUNUM PLANI

Kırklareli Üniversitesi

İmkanlar, Hizmetler, Fırsatlar

• Sağlık Hizmetleri

• Beslenme Hizmetleri

• Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

• Kültür Hizmetleri

• Spor Hizmetleri

• Öğrenci İşleri

• Önemli Bilgiler

• Not Sistemi 

• Ulaşım
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SUNUM PLANI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

• Akademik Kadro

• Dersler

• Değişim Programları

• Kariyer Söyleyişi

• Kariyer Planlaması

• E-Öğrenme 
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• Üniversite eğitim-öğretimine devam eden öğrenciler 25

yaşına kadar Genel Sağlık Sigortası uygulamasından

yararlanırlar.

• Kendi imkanları ile (yani burssuz olarak) Türkiye’de

öğrenim gören yabancı öğrenciler, istedikleri takdirde

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’na her yıl Kasım ayının

sonuna kadar başvurarak sigorta primlerini kendileri

ödemek şartıyla 1 (Bir) yıllık sigortalı olabilmektedirler.

SAĞLIK HİZMETLERİ
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• Burslu olarak Türkiye’de öğrenim gören yabancı

öğrenciler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

(SKS)’na müracaat ederek sosyal güvenceden

yararlanabilmektedirler.

• Rektörlük binasının yanında yer alan Aile Sağlık

Merkezi, sağlık hizmeti sunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ
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BESLENME HİZMETLERİ

• Yemekler uzman diyetisyenler tarafından mevsimlere göre
öğrencilerin ihtiyacı olan kalori ve besin maddelerini
karşılayacak şekilde hazırlanmakta ve üç çeşit yemek olarak
sunulmaktadır.

• Yemeklerin hazırlandığı/sunulduğu mutfak ve
yemekhaneler Üniversitemizce düzenli olarak
denetlenmektedir.

• Üniversitemizde öğrenci yemek ücreti 1.5 TL’dir.



PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 
HİZMETLERİ BİRİMİ

Birimin Amacı
• Duygusal, sosyal ve kişisel açıdan yaşanan sıkıntıların çözüm yollarına

değinmek ve gelecekte yaşanacak benzer problemlerle başa çıkabilme
becerileri kazandırmada danışana yardımcı olmaktadır.

Genel Bakış
• Üniversite yılları; öğrencilerin kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki alanlarda

yeniliklerle karşılaştığı, farklı sorumluluklar yüklendiği, yeni bir yaşam
tarzına uyum sağladığı, hayatını tek başına yönlendirme becerisi kazanma
gibi değişimleri içeren bir geçiş sürecidir.

• Her geçiş süreci içinde olumlu yanları barındırsa da, zorlayıcı ve stresli bir 
dönemdir.

• Bu dönemde öğrencilerin;
1- Artan kişisel sorumluluk
2- Yeni çevreye uyum sağlam
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PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 
HİZMETLERİ

3- Eski çevre, ortam ve durumlardan bağımsız yaşayabilme zorluğu

4- Bulunduğu yerden memnuniyetsizlik

5- Kendini gergin, karamsar, bitkin ve isteksiz hissetme

6- Kendini ifade etmekte zorlanma

7- Sınav kaygısı yaşama

8- Kendine güven problemi

9- Zamanı etkin kullanamama

10- Akademik hedeflerinizle ilgili belirsizlik ve sıkıntı yaşama

11- Bireysel farkındalığı arttırma gibi konular hakkında sıkıntılar yaşama 
durumu söz konusu olabilmektedir.
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PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 
HİZMETLERİ

Birimimizin işleyişi;
Psikolojik danışmanlık için başvuran öğrenciler ile birebir 50 dakikalık görüşmeler
yapılmaktadır.

Görüşmelerde
1) Gizlilik ( görüşmelerde danışanın gizliliğini korumak adına kontrat imzalanıp,
birebir görüşme yapmaktır.)
2) Koşulsuz kabul ve saygı (danışan hangi dil, ırk, inanç ve değere sahip
olursa olsun tarafsız davranmaktır. Bu görüşmenin sağlıklı bir temelde olmasını
sağlar.)
3) Devamlılık (görüşme sıklıkları danışanın durumuna göre ortak karar ile
belirlenir. Ayrıca görüşmelerde hizmet koşulları yetersiz olduğu durumlarda danışan
yönlendirilebilir, )
4) Açıklık ( görüşmelerde saygı çerçevesinde, dürüst, açık ve anlaşılır olmak
görüşmelerin verimini arttırır.)
Gibi temel yapı taşlarına özen gösterilmektedir



11

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 
HİZMETLERİ

****GÖRÜŞMELER İÇİN RANDEVU ALMAK GEREKLİDİR.

Mail adresi veya telefon ile randevu almak için

Mail: cagri.yalcin@klu.edu.tr

Telefon: 0288 212 96 75 dahili 1609

Adres: Kayalı Kampusu, Merkezi Derslik 1, kat:3 Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Birimi

https://posta.klu.edu.tr/owa/redir.aspx?C=AF0CkF5dORG39tSXDRiWp7qdHTkjUSAX7Fn7t2u5zvraNJdDFB3UCA..&URL=mailto:cagri.yalcin@klu.edu.tr


KÜLTÜR HİZMETLERİ

• Öğrenci kulüpleri etkinlikleri, (İktisat Topluluğu, vb.)

• Tiyatro (Tiyatro Kulübü Topluluğu)

• Kurslar (Salsa Kursu, vb.)

• Konferans ve seminerler (Kariyer Söyleyişleri)

• Geziler (Dupnisa, İğneada, Kıyıköy) ve bahar şenliği gibi
çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir (Kakava Şenlikleri).
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SPOR HİZMETLERİ

• Kapalı spor salonu

• Açık hava futbol sahası

• Açık hava tenis kortu

• Basketbol sahası

• Fitness salonu
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ÖĞRENCİ İŞLERİ

• Öğrenci kartı temin etmek için,

• Yemek bursu başvurusu için,

• Part-time iş başvurusu için,

• Sınav sonucuna itiraz için,

• Mazeret sınavı için öğrenci işlerine başvurunuz.

• KLU uzantılı e-posta ve internet şifresi için Teknik İşlere
(Mesut Karayiğit) başvurun.

• Öğrenci kartı aynı zamanda yemek kartı olarak
kullanılmakta ve öğrenci işlerinin yanındaki odadan
doldurabilirsiniz.
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ÖĞRENCİ İŞLERİ

• Bu işlemlerin dışında kalan ve öğrenci işlerinin
sorumluluğuna giren tüm işlemler ve yönetmelikler için
detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

• http://oidb.klu.edu.tr/Yardimci_Sayfalar/184
yonetmelikler.klu
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ÖNEMLİ BİLGİLER

• İkamet için üniversitemizin KYK yurduna başvuruda
bulunabilirsiniz.

• Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.

• Devamsızlık mazeret hakkı %30'dur.

• Sınav tarihleri için üniversitemizin sitesindeki Akademik
Takvimi takip edebilirsiniz.

• Not ortalamanızı yüksek tutmanız, size burs ve iş imkanı
kolaylığı sağlar.
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ÖNEMLİ BİLGİLER

Karşılaştığınız;

• İdari sorunlarda öğrenci işlerine,

• Akademik sorunlarda danışman hocanıza veya bölümünüzün
Araştırma Görevlilerine danışabilirsiniz.

• Üniversitemiz İŞKUR ile işbirliği yapmaktadır. Bu bağlamda
mesleki anlamda kendinizi geliştirmek için kurslara
katılabilirsiniz.

• Öğrenci Kulüplerine katılmanız; sosyal, vizyon sahibi ve
girişimci bir birey olmanıza katkı sağlayacaktır.

• Güncel bilgileri takip etmek için öğrenci işlerindeki panoyu
takip ediniz.
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NOT SİSTEMİ

• Mutlak Sistem: Başarı notunun 100 üzerinden
değerlendirildiği sistemdir. Mutlak değerlendirmede her bir
öğrenci, sınıfındaki diğer öğrencilerin başarı düzeylerinden
bağımsız olarak değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır.

• Bağıl Sistem/Çan Eğrisi: Bir öğrencinin başarısını mutlak
standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel
başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir
yöntemdir. Öğrencinin notu ancak sınıf ortalamasının
üzerinde ise ders geçmeye hak kazanır. Öğrenci sınıf
ortalamasının altında kaldığı takdirde dersi tekrar almak
zorundadır.
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NOT SİSTEMİ

• İlgili derste not sisteminin mutlak mı yoksa bağıl mı olduğu
öğretim elemanının inisiyatifindedir.

• Bu bilgi ders döneminin başında öğrenciye duyurulur.

• Harf Notu: Öğrencilerin dersten aldığı başarı notlarının
neyi ifade ettiğinin açıklanması, yani harf notlarına
dönüştürülmesidir.
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HARFLİ BAŞARI NOTU TABLOSU

Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı Mutlak Sistem Karşılığı

AA 4,00 90-100

BA 3,50 85-89

BB 3,00 80-84

CB 2,50 75-79

CC 2,00 65-74

DC 1,50 55-64

DD 1,00 50-54

FD 0,50 30-49

FF 0,00 0-29

GR (Girmedi) 0,00 --

DZ (Devamsız) 0,00 --
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NOT SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

• Her yarıyıl açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav ve bir
yarıyıl sonu sınavı yapılır.

• Yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan ve geçmek için
başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına girebilir. (Dersin
öğretim üyesinin verdiği ödevler de ders geçmede etkili bir
faktördür).

• GANO’su (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) 1.80’in altında
olan öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamazlar. Ancak
başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler.
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NOT SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

• GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, üst yarıyıllardan en
fazla üç ders ile sınırlı olmak kaydıyla ders alabilirler.

• Öğrenci, GANO’sunu yükseltmek amacı ile, tekrar kayıt,
devam, sınav ve benzeri zorunlulukları yerine getirmek şartı
ile muaf olduğu dersler de dahil dilediği önceki yarıyıllarda
DD ve DC aldığı derslerini tekrar alabilir.

• Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl sonu ve varsa
bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik
derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerin ise en az
%80’ine devam etmesi zorunludur.
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ULAŞIM

• Kayalı Yerleşkesi

• KYK- Merkez– Çağdaşkent - TOKİ güzergahlarından 1 no’lu toplu taşıma
aracıyla üniversiteye ulaşabilirsiniz.

• İl Merkezinde şehir-içi ulaşım hizmetleri düzenlenmesi, yürütülmesi ve
kontrolü tamamen Kırklareli Belediyesi’nin yetkisi ve sorumluluğundadır

• Öğrenci 2 TL
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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 
BÖLÜMÜ 

• Prof. Dr. Mustafa Aykaç

• Yrd. Doç. Dr. Ramazan Tiyek (Bölüm Başkanı)

• Yrd. Doç. Dr. Bora Yenihan

• Yrd. Doç. Dr. Oğuz Başol

• Yrd. Doç. Dr. İskender Gümüş

• Yrd. Doç. Dr. Şenol Öztürk

• Yrd. Doç. Dr. İlknur Karaaslan
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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 
BÖLÜMÜ

• Arş. Gör. Metin Pehlivan

• Arş. Gör. Ufuk Özer

• Arş. Gör. Ahmet Yunak

• Arş. Gör. Aykut Aydın

• Arş. Gör. Umut Yertüm

• Arş. Gör. İzzettin As

• Arş. Gör. Atanur Karaahmetoğlu

• Arş. Gör. Bayram Barış Balcı

• Arş. Gör. Abdullah Önal

• Arş. Gör. Mehtap Demir
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DERSLER

I. DÖNEM

• Hukuka Giriş

• İngilizce-I

• İşletmeye Giriş

• İktisada Giriş-I

• Türk Dili-I

• A.İ.İ.T.-I

• Genel Muhasebe-I

• Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

II. DÖNEM

• Matematik

• İngilizce-II

• Sosyal Politika

• İktisada Giriş-II

• Türk Dili-II

• A.İ.İ.T.-II

• Genel Muhasebe-II
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DEĞİŞİM PROGRAMLARI

• Yurtiçi

1) Farabi

• Not ortalaması > 2

• Yurt Dışı

1) Erasmus

• Not ortalaması > 2.20

• İngilizce Sınavı

• Sözlü mülakat

2) Mevlana

• Not ortalaması > 2.50

• %50 dil + %50 not ort.

14.09.2017 27



MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI

•Akademik

• ALES 

• YDS

• YÖKDİL

• Lisans not 
ortalaması > 3:00

• Burslar

• MEB

• YÖK

• TÜBİTAK

• Kamu

• KPSS

• *Genel kültür

• *Alan

• Tüm kamu 
kurumları

• Özel Sektör

• İşletmelerin İK 
bölümleri

• Sendikalar

• Bankalar

• İşgücü 
danışmanlığı
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E-ÖĞRENME

• E-öğrenme; yeni mültimedya ve internetin kullanılarak
öğrenme kalitesinin artırılması olarak tanımlayabiliriz. Bu
eğitimin temel amacı; bireysel performansı artırmak ve
bireysel kariyer sürecine katkı sağlamaktır.

• Türk Dili ve İnkılap Tarihi dersleri online yapılmaktadır.
Ancak bu derslerin sınavları fakültemizde yapılmaktadır.

• Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi hakkında detaylı bilgi
ve rehberlik için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

• http://kluzem.klu.edu.tr/index.php
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E-ÖĞRENMENİN ETKİN KULLANILMASI

• Üniversitemizin online kütüphanesi (http://kddb.klu.edu.tr)

• Lisansüstü tezler (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/)

• Sosyal Bilimler Veri Tabanı 
(http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?vt%5B%5D=TSOS
&command=Veri+Taban%FD+Se%E7+ve+Tara&next_cwi
d=&next_params=&cwid=1)

• Dergipark (http://dergipark.gov.tr)
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KARİYER MERKEZİ

• Trakya Bölgesi ve Türkiye’de en üst düzeyde bölgesel iş
birliği sağlayarak, öğrenciler ve mezunlar için güncel ve
yenilikçi kariyer rehberliği hizmetleri sunmaktadır.

• Bireysel Kariyer Danışmanlığı

• Grup Kariyer Danışmanlığı

• İŞKUR hizmetlerinden faydalanma danışmanlığı

• CV Hazırlama

• İş görüşmesi ve mülakat teknikleri

• Yer: Rektörlük Binası
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KARİYER SÖYLEŞİLERİ
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Katıldığınız için teşekkür eder,

Üniversitemizdeki Eğitim-Öğretim 
hayatınızın sağlık, mutluluk ve üstün 

başarılarla dolu geçmesini dileriz. 

☺
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