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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Doktora Programı
Bölümdeki eğitim ve araştırmalar, sosyal politika, uluslar arası sosyal politika, çalışma sosyolojisi,
çalışma psikolojisi, çalışma ekonomisi, iş hukuku, insan kaynakları gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Bu
bölümde öğrencilerin başarılı olabilmesi için analitik düşünme yetisine sahip olmaları gerekir. Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü doktora programı, temelde sosyal politika alanında güncel ve
evrensel bilgi birikimine destek sağlayacak bir eğitim planına sahiptir.
Kırklareli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı, 2014 yılında kurulmuş
olup, 4 yıldır eğitim vermeye devam etmektedir.

Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri
Doktora Programı

Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini;
Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye
taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen
bireyleri;
Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan
üniversite mezunlarını,
Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.
Programın Amacı
Bölümdeki eğitim ve araştırmalar, ekonomik faaliyetlerin temel unsuru insan emeğine odaklanmaktadır.
Bu bağlamda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün amacı ekonomik faaliyetlerin son
derece karmaşık hale geldiği günümüzde çalışma ilişkilerinin disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel
temele dayalı olarak incelenmesidir. Temelde programın amacı, alana ilişkin disiplinler arası bilginin
bütün yönleriyle özümsenmesini sağlamaktır.
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Programın Yapısı
Program toplam 42 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
Bütün dersler CEI DR kodludur.
Bütün dersler 3 kredilidir.
Toplam 42 kredilik dersin 24 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 6 seçmeli ders almak zorundadır.
Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
değerli öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.
Doç. Dr. Bora YENİHAN
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TİYEK
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz BAŞOL
Dr. Öğr. Üyesi Şenol ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi İskender GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi İlknur KARAASLAN
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Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı
PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ
Felsefe Doktora Programının hedef kitlesi başta felsefe lisans mezunları olmak üzere, diğer lisans
programlarından mezun olan öğrencilerin dünya, toplum ve teknolojik gelişmeler konularında eleştirel,
yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceler geliştirmelerini sağlamaktır.
Felsefe Doktora Programının hedef kitlesi ise Felsefe Anabilim Dalında yüksek lisans programını
tamamlamış olan ve ileri düzeyde felsefe çalışması yapmak isteyen adaylardır.
PROGRAMIN AMACI
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Felsefe Anabilim Dalı, gerek ülkemizdeki
gerekse dünyadaki bilgi birikimini, bilimin birliği inancı içerisinde yorumlayarak, zamanın entelektüel
gereksinimlere cevap verebilecek yeterlilikte bir araştırma ve öğretim etkinliği içerisindedir. Felsefe
Anabilim Dalı’nın amacı, dünyadaki bilimsel, teknolojik, toplumsal gelişmeler ve olaylar karşısında akli
duyarlılığı olan, meraklı, sorgulayan, eleştiren ve yeni yaklaşımlar geliştiren, bütün bunları yaparken
evrendeki yegâne ahlak varlığı olduğunun bilinci içerisinde olan araştırmacı insan tipini yetiştirmektir.
Başlı başına evrensel bir değer olan bilginin, ancak bir bilgi topluluğunun katkılarıyla kazanılabileceği
inancı içerisindeki anabilim dalımız, bu değeri elde etmek üzere ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli
kurumlarla işbirliği içerisinde hareket etmeyi özellikle teşvik etmektedir.
PROGRAMIN YAPISI
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı
2012 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalımız, KLÜ Sosyal Bilimsel Enstitüsü bünyesinde ilk açılan Doktora
Programı’na sahiptir. Erasmus, Mevlana ve Farabi programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerle
öğrenci değişimi protokolleri düzenlemektedir. Öğrenim dili Türkçedir. Öğrenim zamanı tam gündür.

AKADEMİK KADRO
Prof. Dr. Sadık TÜRKER
Prof. Dr. Ş. Teoman DURALI
Doç. Dr. Ahmet ÇAPKU
Doç. Dr. Can KARABÖCEK
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan MURTEZA
Dr. Öğr. Üyesi Gamze KESKİN YURDAKURBAN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Özgür YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Elif ÇETİNKIRAN BALCI
Arş. Gör. Dr. Elife KILIÇ
Arş. Gör. Eylem CANASLAN
Arş. Gör. Eylem YOLSAL MURTEZA
Arş. Gör. Zeynep ÖZTÜRK
Arş. Gör. Mürsel TEKİN
Arş. Gör. Coşkun ŞENKAYA
Arş. Gör. Saadet YEDİÇ
KARİYER OLANAKLARI
Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı’ndan mezun olanlar, üniversitelerin Felsefe Bölümlerinde veya
Felsefe Doktora derecesi kabul eden bir başka bölümde ders verebilirler, öğretim elemanı olarak
çalışabilirler. Gerekli şartları yerine getirdikten sonra Doçentliğe başvurabilirler. Akademik görevler
dışında eğitim, kültür, insan ilişkileri ve yayıncılık alanları başta olmak üzere her türlü özel veya kamu
kuruluşunda doktora derecesi gerektiren nitelikli işlerde çalışabilirler.

Doktora Programı 4 yıllıktır (8 yarıyıl). Öğrenciler ilk yıl (ilk iki yarıyıl) “Bilimsel Araştırma Teknikleri”
dersini, “Seminer” dersini ve diğeri zorunlu veya seçmeleri dersleri alırlar. Derslerini başarıyla
tamamlamış olan öğrenciler, Anabilim Dalı bünyesinde yapılacak olan “Doktora Yeterlik” sınavına
girerler. “Doktora Yeterlik” sınavında başarılı olmuş olan öğrenciler tez danışmanları danışmanlığında
ve altı ayda bir toplanacak olan tez komitesinin gözetiminde doktora tez çalışmasını yürütürler.
Doktora Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencilerin ders ortalamasının en az 2.50 olması ve 240
AKTS’yi tamamlamış gerekir. Bunun için programda yer alan zorunlu, seçmeli ve seminer derslerini
tamamlamış, ardından “Doktora Yeterli” sınavını başarıyla vermiş ve danışmanı rehberliğinde ve tez
izleme komitesi gözetiminde yazdığı Doktora Tezini ilgili jürilerin önünde başarıyla savunmuş olması
gerekir. Bu gereklilikleri yerine getiren öğrenciler, “Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği”nde belirtilen koşullara mugayir bir durumlarının olmaması kaydıyla, KLÜ SBE Felsefe
Anabilim Dalı Doktora Programı’ndan mezun olmaya hak kazanırlar.
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İktisat Doktora Programı
Anabilim Dalı, ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve toplumun çeşitli kesimlerine araştırmacılar yetiştirmek amacıyla 2016-2017 akademik yılı güz döneminde kurulmuştur.
Programdaki eğitim ve araştırmalar, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat, iktisat teorisi, iktisat politikası ve iktisat tarihi gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Bu programda öğrencilerin başarılı olabilmesi
için, analitik düşünme yetisine sahip olmaları gerekir.
Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini;
Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye
taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek
isteyen bireyleri;
Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan
üniversite mezunlarını,
Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir

İktisat
Doktora
Programı

Programın Amacı
İktisat doktora programının amacı gerek akademisyenlere gerekse özel ve kamu sektöründe çalışanlara iktisat bilimi konusunda ileri düzeyde analitik düşünce yeteneği kazandırarak onların iktisat
bilimine sözel ve yazılı olarak katkı yapabilmeleri için gerekli eğitimi vermektir. Yani, amaç hem özel
sektör hem de kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla
bölümdeki eğitim ve araştırmalar, mikroekonomi, makroekonomi, uluslararası iktisat, para teorisi ve
politikası, iktisat politikası, iktisat teorisi, büyüme teorisi, maliye ve ekonometri gibi temel alanlara
ayrılmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin başarılı olabilmesi için, analitik düşünme yetisine sahip
olmaları gerekir.
Programın Yapısı
Program toplam 42 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
Bütün dersler IKT kodludur.
Bütün dersler 3 kredilidir.
Toplam 42 kredilik dersin 27 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 5 seçmeli ders almak zorundadır.
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Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi İktisat Bölümü değerli öğretim üyeleri tarafından
yürütülmektedir.
Prof. Dr. Ünal ÇAĞLAR
Doç. Dr. Rengin AK
Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Baki ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Esin Cumhur YALÇIN
Dr. Öğr. Üyesi Bahar BAYSAL KAR
Dr. Öğr. Üyesi Raif CERGİBOZAN
Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları, emek, hammadde kaynaklarının kullanımı ve ürün pazarlamasının en iyi yollarının
bulunması üzerinde iktisatçı olarak çalışmaktadırlar. Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı,
Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası, Rekabet
Kurumu ve Merkez Bankası gibi kamu kurumları ile özel sektör kurumları bu bölüm mezunlarının ana
çalışma alanlarını oluşturur.

14

KIRKLARELİ ÜNIVERSİTESİ
KIRKLARELİ UNIVERSITY

Tarih
Doktora
Programı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

15

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarih Doktora Programı
Tarih Doktora programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme
ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur. Kırklareli Üniversitesi Tarih Doktora
Programı 2012- 2013 akademik yılından itibaren eğitim vermeye devam etmektedir.
Programın Hedef Kitlesi:
Üniversitelerin yüksek lisans programlarından mezun olmuş, tarih alanında uzmanlaşmak isteyen
kişiler hedeflenmektedir.
Programın Amacı
Başlangıçtan itibaren bölüm hem öğretim hem de araştırmada disiplinler arası bir yaklaşım benimsemiştir. Tarih öğretiminde bölümün temel amacı öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve
tarih araştırmasında mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı
olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlamaktır. Araştırma faaliyetlerinde ise bilimin gelişmesine ve ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlamanın yanı sıra lisans ve yüksek
lisans programlarında belli bir seviyeye gelmiş Tarih öğrencilerini sosyal bilimler metodolojisi ve
disiplini çerçevesinde, Tarih anabilim dallarından (Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve T. C. Tarihi) birinde
uzmanlaşarak tarihsel olayları ve kaynakları yorumlayarak bilimsel literatüre katkı verebilecek seviyeye getirmek programın amacıdır.
Programın Yapısı
Program toplam 120 kredi dersten oluşmaktadır.
Bütün dersler 158 kodludur.
Bütün dersler 3 kredilidir.
Öğrenciler 8 seçmeli ders almak zorundadır.
Kariyer Olanakları
Tarih Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik hayatta Doktor unvanını
kullanarak yayın yapabilir, gerekli dil ve yayın kriterlerini sağlayarak üniversitelerin ilgili kadrolarına
başvuruda bulunabilirler. Akademisyenlik dışında uzmanlaştıkları alanlarla ilgili kamu kuruluşları,
araştırma enstitüleri ve merkezlerde uzman ve araştırmacı olarak görev yapabilirler.
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Bankacılık ve Finans
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Felsefe
İktisat
İşletme
Sağlık Kuruluşları İşletmeciliği
Tarih
Temel İslam Bilimleri
Turizm İşletmeciliği
Türk Dili ve Edebiyatı
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Bankacılık ve Finans
Tezli Yüksek Lisans Porgramı

BANKACILIK VE FİNANS
Tezli Yüksek Lisans
Programı

Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programını, kamu ve özel sektörde meslek arayanlar ve bir
mesleğe sahip olup da çalıştıkları alanlarda kariyerlerini ilerletmek isteyen lisans mezunları, bilgi ve
yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli özel ve kamu sektörü yöneticileri, akademik
kariyer yapmak isteyenler seçebilirler. Programın amacı, gerek iş hayatında gerek akademik dünyada
kariyerlerini başarıyla devam ettirmeyi hedefleyen öğrencilere uluslararası standartlarda ve en güncel
bilgilerin sunulduğu bir lisansüstü eğitim vermektir.
Kırklareli Üniversitesi Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı 2018 yılında kurulmuş olup, yeni
öğrenim döneminde ilk defa öğrencileri ile buluşacaktır. Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı’na
farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli
programa başvuranların ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.
Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini;
Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye
taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen
bireyleri;
Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan
üniversite mezunlarını,
Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.
Programın Amacı
Bankacılık sektöründe halen çalışan meslek mensupları ve alanda akademik kariyer hedefleyen
bireyler mesleki tecrübelerine katkı sağlamak ve sektördeki yeni gelişmelere daha hızlı uyum
sağlamak amacıyla kişisel gelişimlerine büyük önem vermektedir. Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans
Programı, uygun lisans derecesine sahip bireyleri, uluslararası standartlarda bir ders programı ile finans
ve bankacılık alanlarında, gerek akademik alanda gerek özel ve kamu sektörlerinde, bankalar, finansal
aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve benzeri kurumlarda çalışmak üzere, nitelikli uzman ve üst düzey
yönetici olma potansiyeli ile yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
“Bankacılık ve Finans” Yüksek Lisans programı, finans piyasalarının artan derinliği ile birlikte ihtiyaç
duyulan donanımlı uzman ve üst düzey yönetici adaylarına analitik düşünme, bankaların işlemleri ve
yönetiminin güncel konular ile birlikte inceleme imkanı sunmayı hedeflemektedir.
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Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü değerli öğretim
üyeleriyle oluşturulan akademik kadro tarafından yürütülmektedir.
Prof. Dr. Mehmet Hasan EKEN
Doç. Dr. Cemil ERARSLAN
Doç. Dr. Süleyman KALE
Dr. Öğr. Üyesi Berna AK BİNGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Adil AKINCI
Dr. Öğr. Üyesi Hatime KAMİLÇELEBİ
Dr. Öğr. Üyesi Saime Doğan
Kariyer Olanakları
Programımızdan mezun olan öğrenciler; Akademik kariyerin yanı sıra bankalar, finans kuruluşları
ve sektörde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe ve finans bölümlerinde, bağımsız denetim ve
danışmanlık şirketlerinde, mali müşavirlik bürolarında, leasing ve factoring şirketlerinde, borsalarda,
sermaye piyasası aracı kuruluşlarında, bu kuruluşların gerek muhasebe ve iç denetim bölümlerinde
gerekse operasyon bölümlerinde kariyer yapabilmekte ve bankaların bireysel ve kurumsal müşteri
ilişkileri, finansal ürünler, kredi işlemleri ve risk yönetimi uygulamalarını yönetebilecek yeterliliğe de
sahip olacaklardır.
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Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tezli
Yüksek Lisans
Türkçe, günümüzde geniş bir alanda konuşma ve yazı dili olarak kullanılmaktadır. Gerek tarihî akışı içinde
dilin kendi doğasından kaynaklanan değişmeler, gerekse coğrafya, farklı sosyo-kültürel çevrelerle ilişki
vb. dış faktörlerle Türk dili, bütün dillerde olduğu gibi bir yandan değişip gelişmiş, bir yandan da kollara,
diyalektlere ayrılmıştır. 20. yüzyıla gelene kadar Türk dilinin diyalektleri arasındaki farklılıklar çok fazla
olmamasına rağmen 20. yüzyılda dış etkenlerin zorlamasıyla belirgin hale gelmiştir. Programda başta
Orta Asya, Kafkasya ve Balkan bölgeleri olmak üzere Türk devletlerinin ve topluluklarının yaşadıkları
coğrafyalarda şekillenmiş olan kültürel verimlerden dil ve edebiyat kapsamında değerlendirilebilecek
olan malzemeler üzerinde araştırma, analiz ve sentez çalışmaları yapılmaktadır.
Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tezli Yüksek Lisans Programı 2015 yılında
kurulmuş olup, 2 yıldır eğitim vermeye devam etmektedir.
Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Türk dünyasına yönelik bilgi birikimini artırmak isteyen Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan bireyleri;
Türkiye dışında yaşayan Türklerin ve Türk Cumhuriyetlerinin dilini, kültürünü, folklorunu ve edebiyatını
karşılaştırmalı analiz yapmak isteyen bireyleri;
Türk dünyasını saha araştırması yaparak tanımak ve tanıtmak isteyen bireyleri;
Türk dünyası alanında uzmanlaşmak isteyen araştırmacıları hedeflemektedir.

Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
değerli öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir.
Doç. Dr. Bülent BAYRAM
Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ATICI
Dr. Öğr. Üyesi İlker TOSUN
Dr. Öğr. Üyesi Bülent HÜNERLİ
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KARAKUŞ
Kariyer Olanakları
Programdan mezun olanlar başta Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü dalları olmak üzere
üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine araştırma görevlisi olarak iş başvurusu yapabilirler.
Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, TİKA, TÜRKSOY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Elçilikleri,
Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi alanla ilgili kurumlarda “uzman” sıfatıyla memur olabilirler. İlgili
bölümlerin doktora programlarına başvurarak doktora eğitimlerine devam edebilirler. Türk Dünyası
ile iş yapan özel sektörde alan uzmanı olarak çalışabilirler. Tercüman olarak çalışabilirler. Eski yazılı
metinleri okuyabilme becerisine sahip oldukları için kütüphanelerde, arşivlerde, müzelerde çalışabilirler.

Programın Amacı
Programın ilk amacı, öğrencilerin Balkanlardan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz Denizi’nden Tibet’e kadar
uzanan yaklaşık on bir milyon kilometre karelik geniş bir alanda kullanılan çağdaş Türk dili alanının
lehçelerini, edebiyatlarını, kültürünü, folklorunu, tarihini, sanatını ve bunların gelişimleri ve günümüzdeki
kullanımlarını öğrenmeleridir. İkinci olarak öğrencilerin hem kitle iletişim araçları vasıtasıyla hem de
yerinde yapacakları uygulamalarla öğrendiklerini pratikte uygulamaya geçirebilecekleri ortamları
oluşturabilmektir.
Programın Yapısı
Programdaki dersler iki yarıyıl olarak verilir ve her bir dönem için 15 kredi hesaplanarak toplam 30
kredi ile ders dönemi bitirilir. Ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması yapılır.
Bütün dersler CTL kodludur.
Seminer dersi hariç bütün dersler 3 kredilidir.
Toplam 15 kredilik dersin 3 kredisi zorunlu dersten oluşmaktadır.
Öğrenciler 1 zorunlu, 4 seçmeli ders almak zorundadır.
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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli
Yüksek Lisans Programı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Tezli Yüksek Lisans
Programı

Bölümdeki eğitim ve araştırmalar, ekonomik faaliyetlerin temel unsuru insan emeğine odaklanmaktadır. Bu bağlamda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün amacı ekonomik faaliyetlerin
son derece karmaşık hale geldiği günümüzde çalışma ilişkilerinin disiplinler arası bir yaklaşımla
bilimsel temele dayalı olarak incelenmesidir.
Kırklareli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı, 2011 yılında kurulmuş olup, 7 yıldır eğitim vermeye devam etmektedir.
Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini;
Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye
taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek
isteyen bireyleri;
Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan
üniversite mezunlarını,
Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.
Programın Amacı
Çalışma Ekonomisi yüksek lisans programı, lisans düzeyi eğitimi boyunca kazandırılan bilgilerin derinleştirilerek kullanımını sağlamayı ve yerel, ulusal ve uluslararası alanda çalışma yaşamının taraflarıyla
ilgili bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma ilişkileri alanında ulusal
ve uluslararası yazına hakim, alana ilişkin yeterli bilimsel çalışmalar yürütebilen ve bu çalışmaları
uygulamaya dönüştürebilme yetkinliğine sahip uzman ve akademisyen adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın Yapısı
Program toplam 36 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
Bütün dersler CEI YL kodludur.
Bütün dersler 3 kredilidir.
Toplam 36 kredilik dersin 18 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 6 seçmeli ders almak zorundadır.
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Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
değerli öğretim üyeleri tarafından oluşturulmuş akademik bir kadro tarafından yürütülmektedir.
Doç. Dr. Bora YENİHAN
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TİYEK
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz BAŞOL
Dr. Öğr. Üyesi Şenol ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi İskender GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi İlknur KARAASLAN
Kariyer Olanakları
Çalışma Ekonomisi yüksek lisans programı mezunlarının çalışma alanları ulusal ve uluslararası
ölçekte çeşitlidir. Bu bölümden mezun olanlar, kamu ve özel sektör işletmelerinin özellikle insan
kaynakları yönetimi ile endüstri ilişkileri birimlerinde ve işçi-işveren sendikalarının farklı kademelerinde uzman olarak istihdam edilebilmektedirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev yapabilmektedirler.
Mezunlar, çalışma yaşamında son yıllarda gözlenen değişime bağlı olarak Türkiye İş Kurumu başta
olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da görev alabilmektedirler. Ayrıca
yabancı dil bilgisi düzeyine bağlı olarak alana yönelik OECD, ILO gibi uluslararası kuruluşlar ile uluslararası ortaklı işletmelerde istihdam imkanı da hızla artmaktadır.
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FELSEFE ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PORGRAMI

AKADEMİK KADRO

PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ
Felsefe Yüksek Lisans Programının hedef kitlesi başta felsefe lisans mezunları olmak üzere, diğer
lisans programlarından mezun olan öğrencilerin dünya, toplum ve teknolojik gelişmeler konularında
eleştirel, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceler geliştirmelerini sağlamaktır.
Felsefe Doktora Programının hedef kitlesi ise Felsefe Anabilim Dalında yüksek lisans programını
tamamlamış olan ve ileri düzeyde felsefe çalışması yapmak isteyen adaylardır.
PROGRAMIN AMACI
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Felsefe Anabilim Dalı, gerek ülkemizdeki
gerekse dünyadaki bilgi birikimini, bilimin birliği inancı içerisinde yorumlayarak, zamanın entelektüel
gereksinimlere cevap verebilecek yeterlilikte bir araştırma ve öğretim etkinliği içerisindedir. Felsefe
Anabilim Dalı’nın amacı, dünyadaki bilimsel, teknolojik, toplumsal gelişmeler ve olaylar karşısında akli duyarlılığı olan, meraklı, sorgulayan, eleştiren ve yeni yaklaşımlar geliştiren, bütün bunları
yaparken evrendeki yegâne ahlak varlığı olduğunun bilinci içerisinde olan araştırmacı insan tipini
yetiştirmektir. Başlı başına evrensel bir değer olan bilginin, ancak bir bilgi topluluğunun katkılarıyla
kazanılabileceği inancı içerisindeki anabilim dalımız, bu değeri elde etmek üzere ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde hareket etmeyi özellikle teşvik etmektedir.
PROGRAMIN YAPISI
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programı 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Anabilim Dalımız Tezsiz Yüksek Lisans
eğitimi vermemektedir, yalnızca Tezli Yüksek Lisans programına sahiptir. Erasmus, Mevlana ve Farabi
programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerle öğrenci değişimi protokolleri düzenlemektedir.
Öğrenim dili Türkçedir. Öğrenim zamanı tam gündür.
Tezli Yüksek Lisans programı 2 yıllıktır (4 yarıyıl). Öğrenciler ilk yıl (ilk iki yarıyıl) “Bilimsel Araştırma Teknikleri” dersini, “Seminer” dersini ve diğer zorunlu veya seçmeleri dersleri alırlar. Derslerini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, ikinci yıl tez danışmanlarıyla birlikte yüksek lisans tez
çalışmasını yürütürler.
Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencilerin ders ortalamasının en az
2.50 olması ve 120 AKTS’yi tamamlamış gerekir. Bunun için programda yer alan zorunlu, seçmeli
ve seminer derslerini tamamlamış, ardından danışmanı gözetiminde yazdığı Yüksek Lisans Tezini
ilgili jürilerin önünde başarıyla savunmuş olması gerekir. Bu gereklilikleri yerine getiren öğrenciler,
“Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde belirtilen koşullara mugayir bir
durumlarının olmaması kaydıyla, KLÜ SBE Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan
mezun olmaya hak kazanırlar.
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Prof. Dr. Sadık TÜRKER
Prof. Dr. Ş. Teoman DURALI
Doç. Dr. Ahmet ÇAPKU
Doç. Dr. Can KARABÖCEK
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan MURTEZA
Dr. Öğr. Üyesi Gamze KESKİN YURDAKURBAN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Özgür YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Elif ÇETİNKIRAN BALCI
Arş. Gör. Dr. Elife KILIÇ
Arş. Gör. Eylem CANASLAN
Arş. Gör. Eylem YOLSAL MURTEZA
Arş. Gör. Zeynep ÖZTÜRK
Arş. Gör. Mürsel TEKİN
Arş. Gör. Coşkun ŞENKAYA
Arş. Gör. Saadet YEDİÇ
KARİYER OLANAKLARI
Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından mezun olanlar, Felsefe veya Felsefe Yüksek Lisans
derecesi kabul eden bir başka bilim disiplininin doktora programında akademik çalışmalarına devam
edebilirler ve üniversitelerde akademik görevler almayı hedefleyebilirler. Bunun dışında eğitim,
kültür, insan ilişkileri ve yayıncılık alanları başta olmak üzere her türlü özel veya kamu kuruluşunda
yüksek lisans derecesi gerektiren nitelikli işlerde çalışabilirler.
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İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
İktisat yüksek lisans programı, akademik kariyer yapmaya aday ve özel sektör ve kamudaki sorunları
çözmeye ve kararlar almaya ilgi duyan ve bunun için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış mezunlar
yetiştirmektedir. Mezunlar, ayrıca, bilimsel araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak ulusal ve uluslararası
ortamlarda ve yayınlarda tartışabilecek becerileri kazanırlar.
Anabilim Dalı, ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve toplumun çeşitli kesimlerine araştırmacılar yetiştirmek amacıyla 2009-2010 akademik yılında kurulmuştur. Programdaki
eğitim ve araştırmalar, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat, iktisat teorisi, iktisat politikası ve iktisat
tarihi gibi temel alanlara ayrılmaktadır.

İKTİSAT
Tezli Yüksek Lisans
Programı

Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini;
Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye
taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek
isteyen bireyleri;
Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan
üniversite mezunlarını
Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.
Programın Amacı
Programın Amacı; özgün ve bağımsız düşünebilen, araştırma yapmak için gerekli bilgiyi ve beceriyi
kazanmış ve farklı alanlardaki bilgiyi alanındaki çalışmalarla bütünleştirebilen, yenilik için kullanabilen
ve eleştirel bakış açısına sahip, alanındaki sorunlara çözüm üretebilen, etik değerlerle donatılmış
uzmanlar yetiştirmek.
Programın Yapısı
Program toplam .. kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
Bütün dersler IKT15... kodludur.
Bütün dersler .3(üç). kredilidir.
Toplam ..21 (yirmibir) kredilik dersin .9(dokuz). kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler ..3(üç) seçmeli ders almak zorundadır.
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Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi İktisat Bölümü değerli öğretim üyeleri tarafından
yürütülmektedir.
Prof. Dr. Ünal ÇAĞLAR
Doç. Dr. Rengin AK
Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK
Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL
Dr. Öğr. Üyesi Baki ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Armağan TÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Barış AYTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Caner DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Raif CERGİBOZAN
Dr. Öğr. Üyesi Bahar BAYSAL KAR
Kariyer Olanakları
Türkiye ekonomisine yön veren kamu kuruluşları (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası
Kurulu gibi) gibi alanlarda çalışma imkanı tanır. Bunların dışında bankalar, ulusal ve uluslararası şirketler, uluslararası ticaret firmaları, yatırım danışmanlık ve kredi firmaları, denetim firmaları ve borsa
iş olanakları içindedir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üyeliği yapılabilir.

42

KIRKLARELİ ÜNIVERSİTESİ
KIRKLARELİ UNIVERSITY

İŞLETME
Tezli Yüksek Lisans
Programı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

43

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
Küreselleşmenin ticaret üzerinde yarattığı en önemli etki rekabetin yoğunlaşmasıdır. İşletmelerin artan işletme sayısına paralel biçimde her geçen gün daha geniş bir coğrafyada hatta dünya çapında
çok sayıda işletme ile işlem yapmalarını ve yöneticilerin de bunun gerektirdiği bilgi ve yeteneklere
sahip olmalarını gerektirmektedir. İşte bu ihtiyaçlar doğrultusunda İşletme Tezli Yüzsek Lisans
Programı yoğunlaşan rekabet ortamının yarattığı sorunları çözebilme becerisi kazandırmaya ve bu
alanda yapılacak bilimsel çalışmaları teşvike yönelik bir içerikte hazırlanmıştır.
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
2011 yılında kurulmuş olup, 6 yıldır eğitim vermeye devam etmektedir.
Programın Hedef Kitlesi:
Programın hedef kitlesi aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir:
Dört yıllık eğitim veren fakültelerin işletme bölümü mezunları başta olmak üzere herhangi bir dört
yıllık eğitim veren herhangi bir alandan mezun olup gerek kamuda gerekse özel sektörde kariyer
arayışı içinde olan bireyler; Sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi isteyen kamu ve özel sektör yöneticileri; Muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, yönetim ve örgütsel
davranış alanlarında araştırma becerilerini geliştirmek isteyen kamu ve özel sektör yöneticileri;
Halen çalışmakta olduğu işyerinde yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen ya da tümüyle kariyer
değişikliği planlayan bireyler ile Akademik kariyer yapmak isteyen bireyler oluşturmaktadır.

Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü değerli öğretim üyeleriyle
oluşturulan akademik kadro tarafından yürütülmektedir.
Prof. Dr. Gülnur Eti İÇLİ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail DÜLGEROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÇAKIREL
Dr. Öğr. Üyesi Özge SIĞIRCI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can DEMİRTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ATALAY
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÜLEÇ
Dr. Öğr. Üyesi Günay KURTULDU
Kariyer Olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde muhasebe ve denetim, bankacılık ve finans, yönetim, pazarlama ve satış gibi faaliyet alanlarında yönetici ve yönetici
yardımcısı unvanlarıyla istihdam edilebilmekte ve akademik kadrolara yerleşebilme imkânı bulabilmektedir.

Programın Amacı
Günümüzde yoğunlaşan rekabet ortamı pek çok farklı disiplin bakımından teknolojik gelişmelerin
yanında bilimsel gelişmelerin de takibini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca yöneticilerden sahip oldukları bilgiyi küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeni problemlere çözüm
bulmada kullanabilmeleri de beklenmektedir. Bu çerçevede; İşletme Tezli Yüksek Lisans Programının
amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartları karşısında gelişime açık, girişimci, dinamik, araştırmacı ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır.
Programın Yapısı
Bütün dersler IST15700 kodludur.
Bütün dersler 3 kredilidir.
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Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezli Yüksek
Lisans Programı
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabul etmeye
başlamıştır.
Programın amacı:
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği” alanında yüksek lisans diploması verilir. Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek lisans Bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayan
öğrencilerimiz üstü eğitim için (doktora) gerekli şartları sağlamaları koşulu ile üniversitemizin veya
diğer üniversitelerin bu alanda veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora
derecelerine başvuruda bulunabilir. Profesyonel sağlık yöneticileri, (Sağlık kurumları işletmecileri)
kamu hastanelerinde, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç,
tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Sağlık Kuruluşları
Yöneticiliği
Tezli Yüksek Lisans
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Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü değerli öğretim üyeleri tarafından
yürütülmektedir.
Prof. Dr. Orhan YALÇIN
Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye BIKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz MERCAN

KIRKLARELİ ÜNIVERSİTESİ
KIRKLARELİ UNIVERSITY

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

49

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
Yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme
ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.
Kırklareli Üniversitesi Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı, 2010-2011 akademik yılından itibaren eğitim vermeye devam etmektedir.
Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak üniversitelerin Tarih Bölümü’nden mezun olan ve yine alanında uzmanlaşmak
ve akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.
Programın Amacı
Başlangıçtan itibaren bölüm hem öğretim hem de araştırmada disiplinler arası bir yaklaşım benimsemiştir. Tarih öğretiminde bölümün temel amacı öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve
tarih araştırmasında mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı
olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlamaktır. Araştırma faaliyetlerinde ise bilimin gelişmesine ve ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlamak bölümün temel amacıdır.

TARİH
Tezli Yüksek Lisans
Programı

Programın Yapısı
Program toplam 60 kredi dersten oluşmaktadır.
Bütün dersler 157 kodludur.
Bütün dersler 3 kredilidir.
Programda 7 zorunlu ders bulunmaktadır.
Öğrenciler 7 seçmeli ders almak zorundadır.
Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü değerli öğretim üyeleri tarafından
yürütülmektedir.
Prof. Dr. Mesut AYAR
Dr. Öğr. Üyesi Faruk DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Tarık ÖZÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Raif İVECAN
Dr. Öğr. Üyesi Raşit GÜNDOĞDU
Dr. Öğr. Üyesi V. Türkan DOĞRUÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkerim ASILSOY
Dr. Öğr. Üyesi Sezai ÖZTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Olcay TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut AKKOR
Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÜNER
Dr. Öğr. Üyesi Kamelya TEKNE
Dr. Öğr. Üyesi H. Serdar TABAKOĞLU
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Dr. Öğr. Üyesi Hasan DEMİRHAN
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz SÖYLEMEZ
Kariyer Olanakları
Bu bölümde yüksek lisans yapanlar, aynı alanda doktora yapabilir, üniversitelerin tarih bölümlerinde
ilgili ana bilim dalında çalışabilirler.

Temel İslam Bilimleri
Tezli Yüksek Lisans
Programı
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TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
İslam ilim ve kültür mirası içerisinde yer alan bilim dallarını ve konularını tarihsel ve problematik
yönleriyle ele alır ve inceler. İslam dininin temel kaynaklarını ve bunları anlama çabalarını gerekli
kaynak dil yeterliliğini sağlayarak bilimsel metotlarla inceler.
İslam inanç ve düşünce tarihi içerisinde meydana gelen üst ve alt oluşumları, farklılık ve ekolleşmeleri tarihsel ve güncel yansımalarıyla birlikte araştırır ve değerlendirir.
Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Programında öğrencilerin Temel İslâm Bilimleri alanında akademik
düzeyde gerekli ileri düzey bilgi ve araştırma becerileri ile donatılması hedeflenmektedir. Bu amaç
doğrultusunda öncelikle lisans döneminden itibaren akademik çalışmalara yönlendirilmiş, gerekli dil
alt yapısı sağlanmış öğrencilerin, Batı ve Doğu dillerinde yapılmış akademik çalışmaları takip etmesi
ve her iki dildeki literatürü yakından tanınmasının sağlanması önem kazanmaktadır.
Kırklareli Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı 2016 yılında kurulmuş olup, 2
yıldır eğitim vermeye devam etmektedir.

Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü değerli öğretim
üyeleriyle oluşturulan akademik kadro tarafından yürütülmektedir.
Prof. Dr. Abdüsselam Arı
Prof. Dr. Selahattin Yıldırım
Doç. Dr. Salih İnci
Dr. Öğr. Ü. Hasan Özket
Dr. Öğr. Ü. Emine Arslan
Dr. Öğr. Ü. Ahmet Faruk Güney
Dr. Öğr. Ü. Nevzat Erkan
Dr. Öğr. Ü. Mustafa Akman
Dr. Öğr. Ü. Mustafa Topatan
Dr. Öğr. Ü. Feim Gashi
Dr. Öğr. Ü. Hasan Fehmi Ulus

Programın Hedef Kitlesi
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini;
Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye
taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek
isteyen bireyleri;
Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan
üniversite mezunlarını,
Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir
Programın Amacı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı; İslam’ın ortaya koyduğu değer
ve telakkilere dair kapsamlı bilgiler sunmak, ülkemizde Temel İslam Bilimleri alanındaki araştırmaları
geliştirmek, bu araştırmalardan ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çıktılar elde ederek önceliklerimize uygun gerçek çözüm üretme becerisine sahip yetkin akademisyenler yetiştirmek ve ileride
açmayı hedeflediğimiz doktora programına öğrenci hazırlamaktır. Tüm bunlarla birlikte anabilim dalı
kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının problemlerinin bilincinde ve bu problemlere çözümler üretebilen, akademik konularda derin araştırmalar yapıp
yeni görüşler ve bakış açıları sunabilen, nitelikli araştırmacılar yetiştirmek de programın önde gelen
amaçları arasında yer alır.
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Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans
Programı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
Tezli Yüksek Lisans
Programı

Küresel ekonominin önemli sektörlerinden biri olan turizm iyi yetişmiş insan gücüne gereksinim
duymaktadır. Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile turizm alanının gereksinim duyduğu
nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanı sıra öğrencileri akademik kariyere de hazırlamayı hedeflemektedir. Program, lisans programının ardından temel ve tamamlayıcı dersler ile gerekli bilgi birikimini kazandıracak akademik ve sosyal ortam oluşturmaktadır. Program, sektörde çalışmakta olan
ya da çalışmayı düşünen ve/veya akademik kariyer yapmayı isteyen öğrencilere lisans düzeyinde
aldıkları eğitimi bir üst düzeye taşıyabilecekleri bir platform yaratmaktadır. Kırklareli Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur.
Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini; Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst
seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını; Kariyer değişikliğine gitmek
isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri; Herhangi bir
alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite
mezunlarını, Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir
Programın Amacı
Turizm işletmeciliği yüksek lisans eğitim ve öğretim programı üretimden pazarlamaya, insan
kaynakları yönetiminden muhasebeye, araştırma geliştirmeden finansmana kadar farklı alanlardaki
birçok konudan oluşmakta ve sayısal teknikler ve bilgisayar teknolojisi desteği ile ele alınmaktadır.
Bu sayede bölümün hedefi konularında güçlü bir alt yapıya sahip ve bunu kendi alanında kullanabilen, işletme alanında ortaya çıkan problemleri saptayabilen ve tanımlayabilen, alanında ve ilgili
disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulabilen, alanı ile ilgili gerekli teknikleri, donanım ve modern
iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen, çok disiplinli konularda çalışma yapabilen, yaşam boyu
öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan, kalite bilinci
gelişmiş, bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın işletmeciler yetiştirmektir.
Programın Yapısı
Program toplam 78 kredi ders ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Bütün dersler TIS kodludur.
Bütün dersler 3 kredilidir.
Toplam 78 kredilik dersin 18 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 2 seçmeli ders almak zorundadır.
Zorunlu ve seçmeli dersler içerisinde ders dili İngilizce olan bir ders bulunmamaktadır.
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Akademik Kadro
Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Turizm
Fakültesi değerli öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Turizm Fakültesinin diğer birimlerindeki öğretim üyelerinden de destek alınmaktadır.
Doç.Dr. MEHMET HAN ERGÜVEN
Dr. Öğr. Üyesi KAPLAN UĞURLU
Dr. Öğr. Üyesi NİLÜFER VATANSEVER TOYLAN
Dr. Öğr. Üyesi SİBEL SÜ ERÖZ
Dr. Öğr. Üyesi ONUR ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA CEVDET ALTUNEL
Dr. Öğr. Üyesi BAYRAM AKAY
Dr. Öğr. Üyesi İLKE BAŞARANGİL
Kariyer Olanakları
Program mezunları, “Turizm İşletmeciliği Bilim Uzmanlığı Diploması” alırlar. Yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik yapabilirler. Konaklama, seyahat, yiyecek-içecek işletmeleri, marina-yat
işletmeleri, hava yolları gibi çeşitli turizm işletmelerinde yönetici pozisyonunda çalışabilecekleri gibi,
pazarlama sorumlusu, müşteri ilişkileri departmanı sorumlusu, satış temsilcisi, üretim planlamacısı,
insan kaynakları uzmanlığı, yöneticilik, yönetim danışmanlığı gibi işletme alanındaki farklı görevlerde
de çalışabilme imkânına sahiptirler. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ve enformasyon merkezlerinde görev yapabilirler.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programı, öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik
ve mesleki açıdan üstün yetenekler kazandırmak, öğrencilere Türk Dili, Türk Edebiyatı, Halkbilimi, Türk
Kültürü, Türk Tarihi, konularında gerekli bilgileri vermek; özgün, yenilikçi ve bilim alanımızın bu güne
kadar ortaya koyduğu birikimler ile uluslararası düzeyde bir eğitim ve öğretim vermek hedefiyle
açılmıştır. Program, 2011-2012 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlamış, bugüne kadar
birçok öğrenci mezun etmiş, Türk Dili ve Edebiyatı bilim alanına birçok özgün akademik çalışma
kazandırmıştır.
Programın Hedef Kitlesi
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı programı tezli yüksek lisans programıdır. Fakültelerin Türk Dili ve
Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Dilbilim bölümlerinden mezun olanlar başvurabilmektedir.
Programın Amacı
Bölümümüz, eğitim ve öğretim verdiği öğrencilere Osmanlı Türkçesi ve farklı alfabelerin kullanıldığı
Türk Lehçeleri ile ilgili okuma-yazma ve aktarma yeteneği kazandırarak toplumsal ve kültürel
gelişmeye katkıda bulunmak, insan ilişkilerinde ve toplumsal ilişkilerde edinmiş olduğu bilgi, beceri
ve kültür birikimini davranışlarına yansıtan, çizdiği örnek insan tipi ile birleştirici ve yapıcı bir kimliğe
sahip olan Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilim uzmanı yetiştirmek amacına sahiptir.

Türk Dili ve Edebiyatı programı örgün öğretim programıdır. Uzaktan öğretim ve ikinci öğretim programları bulunmamaktadır.
Akademik Kadro
Doç. Dr. Yakup YILMAZ (Yeni Türk Dili ABD)
Doç. Dr. Bülent BAYRAM (Halk Bilimi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Niyazi ADIGÜZEL (Eski Türk Edebiyatı ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Ali KURT (Yeni Türk Edebiyatı ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Beytullah BEKAR (Yeni Türk Dili ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Birol BULUT (Yeni Türk Edebiyatı ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim İSKENDER (Yeni Türk Dili ABD)
Kariyer Olanakları
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler:
1. Türk Dili ve Edebiyatı bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında
doktora programlarına başvuruda bulunabilirler,
2. Milli Eğitim Bakanlığı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilirler,
3. Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilir ve TRT’nin çeşitli birimlerinde
görev alabilirler;
4. Kitap/dergi editörlüğü, diksiyon eğitmenliği, Osmanlı Türkçesi eğitimi veren kurslarda eğitmenlik
yapabilirler,
5. Sertifika sahibi olmaları durumunda Yunus Emre Enstitüleri ve TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi)
bünyelerinde yabancılara Türkçe öğreticiliği görevini yapabilirler.

Programın Yapısı
Programda toplam 27 ders bulunmaktadır. Bunların 7 tanesi zorunlu 20 tanesi seçmelidir.
1. ve 2. Yarıyıl ders dönemidir. Öğrenciler 1. Yarıyılda Bilimsel Araştırma Metotları I ile Metin Neşri
ve Problemleri dersini zorunlu olarak almaktadır. 1. Yarıyıl seçmeli ders havuzundan 3 tane ders
seçmektedirler. 1. Yarıyıl ders havuzundaki tüm derslerin AKTS değeri 6’dır. Toplamda beş ders alan
öğrenciler 1. Yarıyılda 30 AKTS’yi tamamlamaktadır.
2. yarıyılda Bilimsel Araştırma Metotları II (6 AKTS), Metin Neşri ve Problemleri II (6 AKTS) ile Seminer (3 AKTS) derslerini zorunlu olarak alan öğrenciler toplamda 15 AKTS tamamlar. Buna ek olarak
her biri 5 AKTS değerinde olan 2. Yarıyıl seçmeli ders havuzundan 3 tane ders seçen öğrenciler
toplamda 30 AKTS’yi tamamlamış olur.
3. ve 4. Yarıyıl tez dönemidir. Bu dönemde öğrenciler Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (6 AKTS) ile
Yüksek Lisans Tez Çalışması (24 AKTS) derslerini seçerek her iki yarıyılda da toplam 30 AKTS değerinde ders almış olurlar. Öğrenciler toplamda 120 AKTS değerinde ders alırlar.
Programın azami süresi 3 yıldır. Aldığı dersleri başarıyla tamamlayan ve konusuyla ilgili alanda
hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında
yüksek lisans diploması verilir.
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Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans
Programı
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans programı, lisans eğitimin tamamlamış öğrencilere mesleki
ve akademik formasyonlarını çok yönlü olarak geliştirme olanağı sunar. Programın amacı, gerek iş
hayatında gerek akademik dünyada kariyerlerini başarıyla devam ettirmeyi hedefleyen öğrencilere
uluslararası standartlarda ve en güncel bilgilerin sunulduğu bir lisansüstü eğitim vermektir.
Kırklareli Üniversitesi Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2018 yılında kurulmuş olup,
yeni öğrenim döneminde ilk defa öğrencileri ile buluşacaktır. Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans
Programı’na farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler
başvurabilir. Tezsiz programa başvuruda ALES şartı bulunmamaktadır.

Bankacılık ve Finans
Tezsiz Yüksek
Lisans Programı

Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini; Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst
seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını; Kariyer değişikliğine gitmek
isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri; Herhangi bir
alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite
mezunlarını, Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.
Programın Amacı
Bankacılık sektöründe halen çalışan meslek mensupları ve alanda akademik kariyer hedefleyen
bireyler mesleki tecrübelerine katkı sağlamak ve sektördeki yeni gelişmelere daha hızlı uyum
sağlamak amacıyla kişisel gelişimlerine büyük önem vermektedir. Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans
Programı, uygun lisans derecesine sahip bireyleri, uluslararası standartlarda bir ders programı ile finans
ve bankacılık alanlarında, gerek akademik alanda gerek özel ve kamu sektörlerinde, bankalar, finansal
aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve benzeri kurumlarda çalışmak üzere, nitelikli uzman ve üst düzey
yönetici olma potansiyeli ile yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
“Bankacılık ve Finans” Yüksek Lisans programı, finans piyasalarının artan derinliği ile birlikte ihtiyaç
duyulan donanımlı uzman ve üst düzey yönetici adaylarına analitik düşünme, bankaların işlemleri ve
yönetiminin güncel konular ile birlikte inceleme imkanı sunmayı hedeflemektedir.
Program toplam 30 (Otuz) kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
Bütün dersler Zorunlu (Z) ve Seçmeli (S) kodludur.
Bütün dersler 3 (Üç) kredilidir.
Toplam 30 (Otuz) kredilik dersin 12 (On iki) kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 6 (Altı) seçmeli ders almak zorundadır.
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Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü değerli öğretim
üyeleriyle oluşturulan akademik kadro tarafından yürütülmektedir.
Prof. Dr. Mehmet Hasan EKEN
Doç. Dr. Cemil ERARSLAN
Doç. Dr. Süleyman KALE
Dr. Öğr. Üyesi Berna AK BİNGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Adil AKINCI
Dr. Öğr. Üyesi Hatime KAMİLÇELEBİ
Dr. Öğr. Üyesi Saime Doğan
Kariyer Olanakları
Programımızdan mezun olan öğrenciler; Akademik kariyerin yanı sıra bankalar, finans kuruluşları
ve sektörde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe ve finans bölümlerinde, bağımsız denetim ve
danışmanlık şirketlerinde, mali müşavirlik bürolarında, leasing ve factoring şirketlerinde, borsalarda,
sermaye piyasası aracı kuruluşlarında, bu kuruluşların gerek muhasebe ve iç denetim bölümlerinde
gerekse operasyon bölümlerinde kariyer yapabilmekte ve bankaların bireysel ve kurumsal müşteri
ilişkileri, finansal ürünler, kredi işlemleri ve risk yönetimi uygulamalarını yönetebilecek yeterliliğe de
sahip olacaklardır.
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İKTİSAT ANABİLİM DALI FİNANSAL İKTİSAT
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Alınacak dersler ilk yarıyıl beş zorunlu ders, ikinci yarıyıl beş seçmeli ders ve bir proje şeklindedir. Dersler programın hedef kitlesine uygun olarak tam zamanlı ikinci öğretim olarak yapılacaktır.
Derslerde uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü sınav yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.

Programın Hedef Kitlesi
Program temel olarak:
•Farklı alanlarda lisans mezunu olan ve kariyerine finans ve ekonomi alanlarında devam etmek
isteyen öğrenciler,
•Kamu ve Özel sektörde değişik pozisyonlarda çalışan ve finans ve ekonomi alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmek isteyen profesyoneller,
•Küresel ve yerel finans piyasalarındaki gelişmeleri anlama, bu alandaki gelişmeleri yorumlayabilme
ve analizler yoluyla bu gelişmelerden sonuçlar çıkarabilme becerilerini geliştirmek isteyenleri,
•Kariyerlerine akademisyen olarak devam etmek isteyen ve doktora programı öncesinde finans ve
ekonomi alanında bilgi sahibi olmak isteyenleri hedeflemektedir.

Akademik Kadro
Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tam zamanlı olarak,
Prof.Dr. Ünal ÇAĞLAR
Doç.Dr. Rengin AK
Doç.Dr. Muharrem ÖZTEL
Doç.Dr. Murat ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Baki ÇAKIR
Yrd.Doç.Dr. Armağan TÜRK
Yrd.Doç.Dr. Raif CERGİBOZAN
Yrd.Doç.Dr. Caner DEMİR
Yrd.Doç.Dr. Bahar Baysal KAR
Yrd.Doç.Dr. Barış AYTEKİN çalışmaktadır.

Programın Amacı
Bu alanda ilgili bölümü alan öğrencilerin, program sonucunda sahip olması istenen nitelikler, yetkinlikler gibi konularda hedefler belirtilir.
Finansal sistemin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi sistemin etkin çalışmasıyla
mümkündür. Etkin çalışmayan bir finansal sistem içerisinde tasarrufların ve yatırımların etkin olması
beklenemez. Bu çerçevede bir ekonomide finansal işlemlerin ele alındığı ve analizinin yapıldığı
yapının işleyişi ayrı bir öneme sahiptir. Bu yapı ve işleyişi Finansal Ekonomi olarak adlandırılmaktadır.
Günümüzde bu yapının önemli hale gelmesini aşağıdaki gibi maddelendirebiliriz.

Kariyer Olanakları
Finansal İktisat Yüksek Lisans programı mezunlarının çoğu finans ağırlıklı sektörlerde çalışmakla
birlikte, çok çeşitli sektörlerde çalışan mezunlarımız da bulunmaktadır. Bunların arasında; denetim,
bankacılık, yatırım, havacılık, enerji, otomotiv ve gıda sektörleri sayılabilir. Mezunlar, kamu ya da özel
sektörde üst-düzey pozisyonlarda kolayca iş bulabilir.

• Finans çok daha karmaşık ve rekabetçi hale gelmesi,
• Finansal regülâsyonların artarak devam ediyor olması,
• Başarılı olmak için farklı bir takım becerilere ihtiyaç duyulması,
• Aynı ortalama sürede daha yüksek profesyonel performans gösterme,
• Finansın gittikçe çok disiplinli hale geliyor olması,
• Düzenleyicilerin finansal kurumlardan daha fazlasını beklemeleri,
• Toplumun daha etik bir finansal sistemi beklemesi,
• Finansal firmaların iş modellerini tekrar gözden geçiriyor olması ve finansal dünyanın yeniden
yapılanma yapıyor olması,
• Kamu ve özel finans akışları arasında yeni bir ilişki kuruluyor olması,
• Finansal güç merkezinin yavaş yavaş yeni ekonomilere doğru kayması,
Bu çerçevede Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, gerek finansal piyasalar, gerekse bu
piyasalar ile ekonominin diğer bileşenleri arasındaki etkileşimin anlaşılabilmesini kolaylaştıracak bir
ders içeriğini bu konuda eğitim almak isteyen öğrencilere sunacaktır.
Programın Yapısı
İktisat Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlamak için, zorunlu ve seçmeli
10 ders, 30 AKTS değerinde zorunlu bir proje ile beraber 2,50 ortalama ve 90 AKTS’ ye ihtiyaç vardır.
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İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek
Lisans Programı
İş yapma alışkanlıklarının ve teknolojinin değişmesiyle; yönetim meseleleri daha karmaşık hale
gelmektedir. Yeni kuşakların iş hayatına katılımı insan kaynaklarını doğrudan etkilemektedir. Değişen
bu koşullarla İnsan Kaynakları Yönetimi’nin işletmeler için stratejik önemi her geçen gün artmaktadır.
İnsan Kaynaklarının artan bu önemi, işletmelerde yöneticilik pozisyonlarına gelmek isteyenler için
gerekli İK becerilerini edinmenin de önemini arttırmaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı bu konuda kariyer yapmak isteyenlere, yeni
trendlerin neler olduğunu, neler yapmaları gerektiğini ve işletmelerdeki stratejik yönetim içindeki
yetkinliklerinin geliştirilmesine destek olmaktır.
Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2015 yılında kurulmuş
olup, 3 yıldır eğitim vermeye devam etmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ
Tezsiz Yüksek Lisans
Programı

Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini;
Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye
taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek
isteyen bireyleri;
Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan
üniversite mezunlarını hedeflemektedir.
Programın Amacı
Programın amacı, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine
vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları
yetiştirmektir.Temelde program, İnsan Kaynakları Yönetimi konularındaörgütsel problemlerin çözümü
için gerekli olan sistemlerin kurulması ve yönetilmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisansı İK’nın tüm yönlerine hâkim olan ve stratejik düşünebilmeye önem veren profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir
Programın Yapısı
Program toplam 30 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
Bütün dersler IKY kodludur.
Bütün dersler 30 kredilidir.
Toplam 30 kredilik dersin 6 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 8 seçmeli ders almak zorundadır.
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Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
değerli öğretim üyeleriyle oluşturulan akademik kadro tarafından yürütülmektedir.
Doç. Dr. Bora YENİHAN
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TİYEK
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz BAŞOL
Dr. Öğr. Üyesi Şenol ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi İskender GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi İlknur KARAASLAN
Proje Hakkında Bilgilendirme:
Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olabilmeleri için bitirme ödevi gereklidir.
Tezsiz Yüksek Lisans projeleri, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğince belirlenen kurallara ve
formatlara uygun şekilde hazırlanmalıdır.
Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları, firmaların insan kaynakları departmanlarında planlama, seçme, yerleştirme, eğitim, ücret, performans değerleme, özlük işleri alanlarında istihdam edilirler.
İnsan Kaynakları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olan bireyler özel ya da
kamu kurumu ve kuruluşlarında İK Departmanlarında uzman ya da yönetici pozisyonunda çalışmaktadırlar.
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İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)
Küreselleşmenin etkisini artırdığı, rekabetin güçlendiği ve teknolojik gelişmelerin hızlandığı bir
yüzyılda tüm şirket ve kurumlar için gelişim ve değişime ayak uydurmak önem taşıyan bir husustur.
Yaşanan hızlı gelişim ve değişimin şirketlerin kısa vadede karlılığını uzun vadede ise sürdürülebilirliğini etkilediği bilinmektedir. Bu doğrultuda İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kariyerine yön
vermeye çalışan öğrenci ya da yeni mezunlar ile halen kamuda ya da özel sektörde çalışanların
teorik ve uygulamaya yönelik bilgi edinmelerini sağlayacak içerikte hazırlanmıştır.
Kırklareli Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2017 yılında açılmış ve 1 (bir) yıldır
eğitim vermeye devam etmektedir.
Programın Hedef Kitlesi:
Programın hedef kitlesi aşağıdaki gibidir:
Dört yıllık eğitim veren fakültelerin işletme bölümü mezunları başta olmak üzere herhangi bir dört
yıllık eğitim veren herhangi bir alandan mezun olup gerek kamuda gerekse özel sektörde kariyer
arayışı içinde olan bireyler; Sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi isteyen kamu ve özel sektör yöneticileri; Muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, yönetim ve örgütsel
davranış alanlarında araştırma becerilerini geliştirmek isteyen kamu ve özel sektör yöneticileri;
Halen çalışmakta olduğu işyerinde yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen ya da tümüyle kariyer
değişikliği planlayan bireyler oluşturmaktadır.

Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi İşletme Bölümü değerli öğretim üyeleri tarafından
yürütülmektedir.
Prof. Dr. Gülnur Eti İÇLİ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail DÜLGEROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÇAKIREL
Dr. Öğr. Üyesi Özge SIĞIRCI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can DEMİRTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ATALAY
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÜLEÇ
Dr. Öğr. Üyesi Günay KURTULDU
Kariyer Olanakları
Bu programın mezunları gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle yönetici konumunda görevler üstlenebilmektedirler.

Programın Amacı
Günümüzde iş dünyasında yaşanan gelişmeler özellikle planlama ve organizasyon aşamalarında
çalışanların yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri niteliklere sahip olmalarını giderek
daha önemli bir hale getirmiştir. Bunun sonucu olarak iş dünyasında tamamen farklı uzmanlık alanlarında yer alan profesyoneller için temel işletme konularında donanımlı olmaları aranan bir özellik
halini almıştır.
Bu çerçevede programın amacı; esasen öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda hem teorik hem de uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; sürekli değişen ve gelişen küresel
iş dünyasını anlamalarını sağlayacak analiz ve sentez yeteneği ile yönetsel bilgi ve yeteneklerini
artırmaktır.
Programın Yapısı
Bütün dersler IST15700 kodludur.
Bütün dersler 3 krediden oluşmaktadır.
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Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans
(İkinci Öğretim) Programı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
Tezsiz Yüksek Lisans
Programı (İÖ)

Turizm; konaklama, seyahat acentası, ulaşım ve yeme- içme ana dallarından oluşan, ama ekonomiyi oluşturan diğer sektörlerle iç içe geçmiş bir mal ve hizmetler entegrasyonu olup, her meslek
grubuna istihdam olanağı yaratan büyük bir endüstridir. Dolayısıyla turizm sektöründe işinde uzman
bireylere her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu denli kapsamlı ve karmaşık ilişkilerle
iç içe geçmiş meslek gruplarını organize etmek, onların hizmetlerinden yararlanarak turistik bir
ürün oluşturmak ve turistlerin hizmetine sunabilmek, profesyonellik, beceri, verimlilik ve nezaket
özelliklerini gerektiren bir uğraş alanıdır. Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim)
Programı, sektörün gereksinimleri doğrultusunda; zorunlu ve seçimlik derslerle öğrencileri çağdaş
bilgi, beceri, etkin karar verme teknikleri, fırsat ve zorlukları tanımlama yetisi ile donatarak, profesyonel çalışma hayatına katılmalarını sağlayabilecek, çağdaş öğretim ve sektörel deneyim olanaklarını
sunmaktadır.
Kırklareli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı, 2015-2016
Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur.
Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini; Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst
seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını; Kariyer değişikliğine gitmek
isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri; Herhangi bir
alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite
mezunlarını hedeflemektedir.
Programın Amacı
Rekabetin artan oranda yaşandığı turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu analitik eğitimi sunmak ve
mezunları çalışma hayatında başarılı kılmak programın temel amacıdır.
Programın Yapısı
Program toplam 78 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
Bütün dersler TRZ kodludur.
Bütün dersler 3 kredilidir.
Toplam 78 kredilik dersin 12 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 2 seçmeli ders almak zorundadır.
Programda İngilizce ders bulunmaktadır.
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Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü değerli öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Turizm Fakültesinin diğer birimlerindeki öğretim üyelerinden
de destek alınmaktadır.
Doç.Dr. MEHMET HAN ERGÜVEN
Dr. Öğr. Üyesi KAPLAN UĞURLU
Dr. Öğr. Üyesi NİLÜFER VATANSEVER TOYLAN
Dr. Öğr. Üyesi SİBEL SÜ ERÖZ
Dr. Öğr. Üyesi ONUR ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA CEVDET ALTUNEL
Dr. Öğr. Üyesi BAYRAM AKAY
Dr. Öğr. Üyesi İLKE BAŞARANGİL
Dr. Öğr. Üyesi SEÇKİN ESER
Dr. Öğr. Üyesi BİLAL DEVECİ
Dr. Öğr. Üyesi TAKİ CAN METİN
Kariyer Olanakları
Program mezunları konaklama, seyahat, yiyecek-içecek işletmeleri, marina-yat işletmeleri, hava yolları gibi çeşitli turizm işletmelerinde yönetici pozisyonunda çalışabilecekleri gibi, pazarlama sorumlusu, müşteri ilişkileri departmanı sorumlusu, satış temsilcisi, üretim planlamacısı, insan kaynakları
uzmanlığı, yöneticilik, yönetim danışmanlığı gibi işletme alanındaki farklı görevlerde de çalışabilme
imkânına sahiptirler. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ve enformasyon merkezlerinde görev yapabilirler.
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Yönetim Ekonomisi Tezsiz
Yüksek Lisans Programı (İÖ)
Programın Hedef Kitlesi
Program temel olarak:
•Farklı alanlarda lisans mezunu olan ve kariyerine çeşitli sektörlerde yönetici olarak devam etmek
isteyen öğrenciler,
•Kamu ve Özel sektörde değişik pozisyonlarda çalışan ve mevcut pozisyonunu daha üst düzeye taşımak isteyen profesyoneller,
•Kariyerlerine akademisyen olarak devam etmek isteyen ve doktora programı öncesinde yönetim
ekonomisi alanında bilgi sahibi olmak isteyenleri hedeflemektedir.
Programın Amacı
Yönetim Ekonomisi, kıt kaynakların yönetimsel hedeflere ulaşmak için nasıl etkin bir biçimde kullanılması gerektiğini incelemektedir. Bu disiplin hanehalkı kaynaklarının hanehalkı refahını maksimuma çıkarmaktan tutunda, firma kaynaklarının kullanarak firma karını en üst düzeye ulaştırmaya
kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Firmaların yöneticilerinin yüzleşmek zorunda kaldıkları
kararların niteliğini anlamak için, bilgisayar üreten büyük çaplı bir şirketinin yöneticisini ele alalım.
Bir yönetici olarak başarılı olmak için bir takım kararlar verilmesi gerekmektedir. Disk ve çip gibi
bileşenleri diğer üreticilerden mi satın almalısınız veya kendi firmanızda mı üretmelisiniz? Üretimi tek
bir biçimde mi yoksa farklı şekillerde mi yapmalısınız? Kaç bilgisayarı üretmelisiniz ve bunları hangi
fiyata satmalısınız? Kaç çalışan çalıştırmanız gerekmektedir? Çalışanların sıkı çalışmalarını ve kaliteli
ürünler üretmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Rakip bilgisayar firmalarının eylemleri kararlarınızı nasıl etkileyecektir? Rasyonel kararlar vermenin anahtarı, bilinçli bir karar vermek için hangi bilgilerin gerekli
olduğunu bilmek ve ardından verileri toplamak ve işlemektir. Büyük bir firma için çalışıyorsanız,
hukuk departmanınız alternatif kararların hukuki sonuçları hakkında bilgi sağlayabilir; muhasebe
departmanınız vergi danışmanlığı ve temel maliyet verileri sağlayabilir; pazarlama departmanınız
size ürününüzün pazar özellikleriyle ilgili bilgi sağlayabilir; ve firmanızın finansal analistleri, finansal
sermaye elde etmek için alternatif yöntemler için özet veriler sağlayabilirler. Bununla birlikte, eninde
sonunda yöneticinin tüm bu bilgileri bütünleştirmesi, işleme koyması ve bir karara varması gerekir.
İş hayatında işletmeciler ve yöneticilerin karar almasında karşılaştıkları zorlukların çözülmesinde
yardımcı olabilecek teorik ve uygulama bilgisinin bu programda verilmesi amaçlanmaktadır. Bu
program sonrasında yönetici ve yönetici adayları iş hayatında karşılaştıkları karar verme süreçlerinde almış oldukları eğitim sonrasında daha rasyonel kararlar vererek hem kendi hem de firmanın
başarısını en üst düzeye ulaştırma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır.
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Programın Yapısı
İktisat Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlamak için, zorunlu ve seçmeli
10 ders, 30 AKTS değerinde zorunlu bir proje ile beraber 2,50 ortalama ve 90 AKTS’ ye ihtiyaç vardır.
Alınacak dersler ilk yarıyıl beş zorunlu ders, ikinci yarıyıl beş seçmeli ders ve bir proje şeklindedir. Dersler programın hedef kitlesine uygun olarak tam zamanlı ikinci öğretim olarak yapılacaktır.
Derslerde uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü sınav yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
Akademik Kadro
Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tam zamanlı olarak,
Prof.Dr. Ünal ÇAĞLAR
Doç.Dr. Rengin AK
Doç.Dr. Muharrem ÖZTEL
Doç.Dr. Murat ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Baki ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Armağan TÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Raif CERGİBOZAN
Dr. Öğr. Üyesi Caner DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Baysal KAR
Dr. Öğr. Üyesi Barış AYTEKİN
Kariyer Olanakları
Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans mezunları, kamu ya da özel sektörde denetim, bankacılık, yatırım,
havacılık, enerji, finans, otomotiv ve gıda gibi sektörlerde üst-düzey pozisyonlarda çalışabilmekted
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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMLARI
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İnsan Kaynakları Yönetimi
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Öğretim

İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ Tezsiz Yüksek
Lisans Programı
(Uzaktan Öğretim)

Uzaktan

İş yapma alışkanlıklarının ve teknolojinin değişmesiyle; yönetim meseleleri daha karmaşık hale
gelmektedir. Yeni kuşakların iş hayatına katılımı insan kaynaklarını doğrudan etkilemektedir. Değişen
bu koşullarla İnsan Kaynakları Yönetimi’nin işletmeler için stratejik önemi her geçen gün artmaktadır.
İnsan Kaynaklarının artan bu önemi, işletmelerde yöneticilik pozisyonlarına gelmek isteyenler için
gerekli İK becerilerini edinmenin de önemini arttırmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek
Lisans Programı bu konuda kariyer yapmak isteyenlere, yeni trendlerin neler olduğunu, neler yapmaları
gerektiğini ve işletmelerdeki stratejik yönetim içindeki yetkinliklerinin geliştirilmesine destek olmaktır.
Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi TezsizYüksek Lisans (Uzak Öğretim) Programı, 2017
yılında kurulmuş olup, 1 yıldır eğitim vermeye devam etmektedir.
Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini; Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst
seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını; Kariyer değişikliğine gitmek
isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri; Herhangi bir
alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite
mezunlarını hedeflemektedir.
Programın Amaçları
Programın temel hedefi öğrencilere, İnsan Kaynakları Yönetimi konularındaörgütsel problemlerin
çözümü için gerekli olan sistemlerin kurulması ve yönetilmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Günümüz organizasyonlarının en önemli varlığı olan insan sermayesinin, örgütün performansına
yaptığı katkının artırılmasına yönelik sistemlerin kurulması ve yönetilmesi ile ilgili bilgi ve becerinin
yaygınlaşması bu programın hedefleri arasındadır.
Programın Yapısı
Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır. Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine
ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden
katılacaklardır. Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans
yapılacaktır.
Program toplam 30 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
Bütün dersler IKU kodludur.
Bütün dersler 3 kredilidir.

94

KIRKLARELİ ÜNIVERSİTESİ
KIRKLARELİ UNIVERSITY

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

95

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Toplam 30 kredilik dersin 6 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 8 seçmeli ders almak zorundadır.
Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
değerli öğretim üyeleriyle oluşturulan akademik kadrotarafından yürütülmektedir.
Doç. Dr. Bora YENİHAN
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TİYEK
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz BAŞOL
Dr. Öğr. Üyesi Şenol ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi İskender GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi İlknur KARAASLAN
Proje Hakkında Bilgilendirme:
Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olabilmeleri için gereken bitirme ödevidir.
Tezsiz Yüksek Lisans projeleri, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğince belirlenen kurallara ve
formatlara uygun şekilde hazırlanmalıdır.
Kariyer Olanakları
İnsan Kaynakları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olan kişiler, özel ya da
kamu kurum ve kuruluşlarında İnsan Kaynakları Departmanlarında uzman ya da yönetici pozisyonlarında çalışmaktadırlar. Bölüm mezunları işletmelerin insan kaynakları departmanlarında planlama,
seçme, yerleştirme, eğitim, ücret, performans değerleme, özlük işleri gibi alanlarda istihdam edilirler.
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Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans
(Uzaktan Öğretim) Programı
Türkiye’nin küreselleşme sürecinde çağı yakalamasında önemli bir basamak haline gelen bilgi ve
iletişim teknolojilerinin geniş tabana yayılması ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan turizmin
geliştirilmesi ve ülkemize gelen turist miktarının artırılabilmesi için alt yapının geliştirilmesi ve özellikle benzer iklim şartlarına sahip Akdeniz kuşağı ülkeleriyle turizmde rekabet edebilmek için, konusunda uzman, kaliteli, modern bilimsel donanıma sahip sektör çalışanlarının yetiştirilmesi ve teşvik
edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim)
programının çalışan bireylere sağlamış olduğu uzaktan eğitim imkânı da bu programa olan talebi
artırmıştır. Kırklareli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) Programı,
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur.
Programın Hedef Kitlesi:
Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini;Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst
seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını; Kariyer değişikliğine gitmek
isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri; Herhangi bir
alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite
mezunlarını hedeflemektedir.
Programın Amacı
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) programının turizm sektörüne ve turizm
eğitimine yönelik olmak üzere iki temel amacı bulunmaktadır. Programın birinci amacı, stratejik
ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak yönetici adaylarını
yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilere turizm sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayacak
bilgi ve becerilerin kazandırılması, yöneticilikte karşılaşabilecekleri sorunları analiz edebilmeleri ve
problem çözme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Programın diğer amacı ise öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını
sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere bilimsel düşünme
ve araştırma yapma becerisi kazandırmak ve onları doktora eğitimi için yeterli düzeye getirmek
hedeflenmektedir.

Bütün dersler TRU kodludur.
Bütün dersler 3 kredilidir.
Toplam kredilik dersin 51 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 2 seçmeli ders almak zorundadır.
Zorunlu dersler içerisinde İngilizce bir ders bulunmamaktadır.
Akademik Kadro
Program, aşağıda ismi yazan Kırklareli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü değerli öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca fakültenin diğer birimlerindeki öğretim üyelerinden de destek
alınmaktadır.
Doç.Dr. MEHMET HAN ERGÜVEN
Dr. Öğr. Üyesi KAPLAN UĞURLU
Dr. Öğr. Üyesi NİLÜFER VATANSEVER TOYLAN
Dr. Öğr. Üyesi SİBEL SÜ ERÖZ
Dr. Öğr. Üyesi ONUR ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA CEVDET ALTUNEL
Dr. Öğr. Üyesi BAYRAM AKAY
Dr. Öğr. Üyesi İLKE BAŞARANGİL
Dr. Öğr. Üyesi SEÇKİN ESER
Dr. Öğr. Üyesi BİLAL DEVECİ
Dr. Öğr. Üyesi TAKİ CAN METİN
Kariyer Olanakları
Mezunlar konaklama işletmelerinin yanında; seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri, termal
turizm merkezleri, tur operatörlüğü işletmeleri, kongre, konferans merkezleri, marina işletmeciliği,
hava yolları ve charter şirketleri, denizcilik ve kurvaziyer işletmeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
çeşitli birimleri ve enformasyon merkezleri gibi birçok farklı alanda istihdam olanağına sahiptir.

Programın Yapısı
Öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır. Öğrenciler haftalık olarak planlanan ders etkinliklerine
ve ölçme-değerlendirme çalışmalarına İnternet üzerinden kullanılan araçlar ile kampüse gelmeden
katılacaklardır. Önceden belirlenen gün ve saatlerde İnternet üzerinden canlı video konferans
yapılacaktır.
Program toplam 57 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
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