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Kırklareli Üniversitesi; evrensel değerlerle milli değerleri birlikte kucaklayan 
ve özümseyen, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendini adamış 
insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemiz, yükseköğretimde küresel gelişmeleri yakından takip eden, 
ulusal ve yerel tarihi-kültürel zenginliklerinden güç alarak özgün olmayı 
amaç edinen bir anlayışla hareket etmektedir. Bunun gereği olarak, 
“toplumla birlikte; ancak toplumun bir adım ilerisinde olmak” prensibini 
benimsemektedir.

Kırklareli Üniversitesi, kuruluşundan bugüne kadar saygın ve sayıları sürekli artan 
öğretim kadrosu, özverili personeli, seçkin öğrencileri ve diğer tüm paydaşlarıyla 
başarılarla dolu bir gelecek için sağlam temeller üzerinde yükselmektedir. Bu 
hedeflere daha kısa sürede ulaşmak, en büyük temennimizdir.
                                                                          

                                                                          Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR  

Rektörden



Kırklareli, Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan, Bulgaristan sınırını oluşturan 
verimli toprakları ve sanayi kuruluşları ile ülkemizin batıya açılan kapısıdır.

Kırklareli, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan en gelişmiş 10 
ili arasındadır. Balkan göçmeni ağırlıklı kozmopolit ve hoşgörülü nüfus 
yapısıyla güvenli, huzurlu ve sakin bir kenttir. 

Avrupa’da en eski tarım yerleşim yeri Kırklareli’dir. 7000 yıllık tarihe 
sahip olan şehir, tarih boyunca Trak, Grek, Roma, Bizans ve Osmanlı 
uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Balkanların gelişmekte olan gözde 
kentlerinden Kırklareli, Avrupa ülkelerini ülkemize bağlayan Avrupa otoyolu 
üzerindeki konumu, yoğun istihdam oluşturan sanayi bölgeleri, İstanbul’a 
komşu olması ve Balkan ülkelerine günlük otobüs seferleri ile önemli bir 
potansiyele sahiptir.  

Kırklareli İli



Kırklareli Üniversitesi, talep analizi yapılarak açılan 11 fakültesi, 3 yüksekokulu, 
3 enstitüsü, 7 meslek yüksekokulu ve 14 araştırma ve uygulama merkezi 
ile ülkemizin en genç ve dinamik üniversitelerinden biridir. 2007 yılında 
kurulan Üniversitemiz,  800 akademik ve 550 idari personeliyle 27.000 
öğrencisini dinamik ve çağdaş eğitim ortamlarında geleceğe hazırlamak için 
çalışmaktadır. 

Bölgemizden başlamak üzere ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim 
anlayışıyla hareket eden Kırklareli Üniversitesi, çağın gereklerine uygun, 
güvenli ve tarafsız öğretim imkanları oluşturarak öğrencilerin kendilerini rahat 
ve huzurlu hissetmelerini sağlamayı ilke edinmiştir. Üniversitemiz sosyal 
sorumluluk bilinciyle, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine önem 
vermekte, bölgemize ve toplumumuza katkı sağlamaya dönük ortaklıklar 
kurarak birçok proje ve faaliyet yürütmektedir. 

Kırklareli Üniversitesi



Üniversitemiz, Kırklareli şehir merkezine 8 km uzaklıkta bulunan merkez 
kampüsünün bulunduğu  Kayalı Yerleşkesinde 3.580 dönümlük alan 
üzerine inşa edilen modern binalarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam 
etmektedir.

Kırklareli Üniversitesi öğrencilerine burslar, kısmi zamanlı işler, kurslar, eğiti-
ci seminerler, mezuniyet sonrası kariyer destek programları, başarılı öğren-
cilerine asistanlıkta öncelik, üniversite eğitimi süresince seçkin kamu ve özel 
sektör kurumlarında staj imkanı gibi pek çok farklı alanda imkanlar sağlar ve 
onları destekler. Öğrenciler aynı zamanda kültür ve sanat etkinliklerinden, 
bahar şenliklerinden, kültürel turlardan, kariyer günlerinden, öğrenci kulüp-
leri ve spor aktivitelerinden  faydalanabilirler. 

Üniversitede Yaşam



Spor Hizmetleri

Üniversitemiz, oluşturduğu spor tesisleriyle öğrencilerin keyifli, verimli ve 
kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaya büyük önem göstermektedir. Bu 
amaçla kapalı spor salonları, futbol sahaları, basketbol ve voleybol sahaları, 
tenis kortu ile fitness merkezi öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. 2016 
yılında faaliyete geçen fitness merkezimizde; 2 adet fitness salonu, 1 adet 
serbest ağırlık çalışma odası, 1 adet spinbike odası, 1 adet squash salonu, 
bay ve bayan soyunma odaları ile duş imkanları bulunmaktadır. Hafta içi her 
gün 10.00-20.00 saatleri arasında hizmete açıktır. 

Kırklareli Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 
düzenlenen; futbol, futsal, basketbol ve voleybol gibi takım oyunları 
turnuvalarının yanı sıra judo, tekvando, boks, kick boks ve atletizm gibi 
turnuvalara da bireysel olarak katılım göstermektedir.

Üniversitede Yaşam



Barınma Hizmetleri 

Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Üniversitemiz merkez 
kampüsünün hemen yakınında yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 
4.250 kız ve 1.500 erkek kapasiteli, Kırklareli Merkezde ise 780 kız ve 594 
erkek kapasiteli yurtlar bulunmaktadır. Lüleburgaz ilçesinde de Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’na ait kız öğrenciler için 384 kişilik, erkek öğrenciler için ise 
400 kişilik yurt mevcuttur. Ayrıca Babaeski ilçesinde 300 kişi kapasiteli Kredi 
ve Yurtlar Kurumu’na ait kız öğrenci yurdu bulunmaktadır.  

Ek olarak Kırklareli merkez ve ilçelerinde çok sayıda özel yurt, pansiyon ve 
otel yer almaktadır.   

Üniversitede Yaşam



Üniversitede Yaşam

Yemek Hizmetleri

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının 
karşılanması için tüm yerleşkelerimizde bulunan öğrenci yemekhanelerinde 
hizmet vermektedir. Daire başkanlığı bünyesinde görevli personel 
tarafından öğrencilere yemek hizmetinin en kaliteli ve sağlıklı biçimde 
verilmesi için yemekhane ve kantinlerle yemek üretim tesisleri düzenli olarak 
denetlenmektedir. Maddi durumu uygun olmayan öğrencilerimiz için de 
yemek bursu verilmektedir.  



Sağlık Hizmetleri

Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerin ve 
çalışan idari - akademik personelin sağlık sorunlarında ilk başvuru merkezi 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Acil Müdahale 
Merkezi (AMM) olmaktadır.

Merkez kampüsümüzde ve Kavaklı kampüsümüzde olmak üzere iki ayrı 
yerleşkede hizmet veren Acil Müdahale Merkezlerinde; başvuran hastaların 
durum tespiti ve ilk tedavileri yapılmakta,  gerekli görülen hastaların 
Kırklareli Devlet Hastanesi’ne transferi sağlanmaktadır. Ayrıca merkez 
kampüsümüzde Sağlık Ocağı bulunmakta olup 1 doktor ve 1 hemşire hafta 
içi her gün hizmet vermektedir. 

Üniversitede Yaşam



Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrenci kulüpleri aracılığıyla 
öğrencilerin yapmak istedikleri kültür ve sanat çalışmalarına destek vermekte 
ve üniversitenin konferans ve sergi salonlarını talep doğrultusunda öğrenci 
kulüplerimizin hizmetine sunmaktadır. Her yıl finaller öncesi yapılan bahar 
şenlikleri ise öğrencilere yoğun geçen akademik yılın yorgunluğunu atma ve 
sevdikleri solist ve müzik gruplarını dinleme fırsatı sunmaktadır.   

Kariyer Günleri etkinlikleri, Üniversitemiz öğrencilerinin iş dünyasıyla 
tanışmaları, farklı sektörler hakkında bilgi almaları ve kariyer hayatlarına 
yön vermeleri amacıyla her yıl Mart ayının son haftasında düzenlemektedir. 
Geleneksel hale gelen bu etkinliklerde düzenlenen panel, seminer ve 
konferanslar ile kariyer ve başarı örneği teşkil eden, kıymetli konuşmacılar, 
başarı öykülerini öğrencilerimizle paylaşmaktadır.

Üniversitede Yaşam



Kırklareli, Istranca (Yıldız) Dağları ve bu dağların Karadeniz kıyısına kadar 
uzanan yamaçları, keyifli yürüyüşlerin yapılabileceği yemyeşil ormanlarla 
(Longoz Ormanları) kaplıdır. İlin İğneada ve Kıyıköy kıyılarındaki doğal 
güzelliğini koruyan kumsalları yaz turizmi açısından önem taşır. Hemen 
hemen tarihin her döneminde sakin bir şehir yaşantısı olan Kırklareli, Vilayet 
yıllıklarında “manzarası, havası latif, suları leziz ve bol” olarak anlatılır. 
Kırklareli’nin hardaliyesi, sucuğu, köftesi ve peyniri meşhurdur. 

Şehirle iç içe olan Kırklareli Üniversitesi’nin tüm birimlerine günün her 
saatinde toplu ulaşım araçlarıyla ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte, güzel 
havalarda, ilimiz rahatlıkla yürüyerek gezilebilir. İlimizde, günün her saatinde 
öğrencilerin bir araya gelebilecekleri mekanlar mevcuttur.

Kırklareli’nde Üniversiteli Olmak



Fakülteler 
Fen Edebiyat Fakültesi: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, Matematik, 
İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı
Hukuk Fakültesi: Kamu Hukuku, Özel Hukuk
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, 
İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler...........................
İlahiyat Fakültesi: İlahiyat.........................................................................................      
Mimarlık Fakültesi: Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama.............................................
Mühendislik Fakültesi: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği.......................................                                                                      
Teknoloji Fakültesi: Enerji Sistemleri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği..........
Turizm Fakültesi: Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği

Kırklareli Üniversitesi

İkili Öğretim



Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tezli Yüksek Lisans Programları: Fizik, Kimya, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği
Tezsiz Yüksek Lisans Programı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Doktora Programı: Fizik 
Sosyal Bilimler Enstitüsü                                                                                             .......................
Tezli Yüksek Lisans Programları: Bankacılık ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri,  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, İktisat, İşletme, Tarih, Temel İslam 
Bilimleri, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı    
Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Bankacılık ve Finans (İÖ), Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri (İÖ), İktisat (İÖ), İşletme (İÖ)
Doktora Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Felsefe, İktisat, Tarih
Sağlık Bilimleri Enstitüsü.......................................................................................................
Tezli Yüksek Lisans Programları: Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Halk Sağlığı, Ebelik
Doktora Programı: Halk Sağlığı

Kırklareli Üniversitesi

İkili Öğretim



Yüksekokullar
Sağlık Yüksekokulu; Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Ebelik, Hemşirelik, 
Sağlık Yönetimi..........................................................................................................
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik 

Meslek Yüksekokulları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Çocuk Gelişimi, Optisyenlik, Sağlık 
Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Yaşlı Bakımı...........................................
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Basım ve Yayın Teknolojileri, Dış Ticaret, 
İşletme Yönetimi, Lojistik, Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Radyo ve 
Televizyon Programcılığı, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri...................................
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik 
Teknolojisi, Gıda Teknolojisi,  İç  Mekan Tasarımı, İnşaat Teknolojisi, Makine, 
Mekatronik, Moda Tasarımı

Kırklareli Üniversitesi

İkili Öğretim



Babaeski Meslek Yüksekokulu: Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi 
ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Dış Ticaret, Yerel 
Yönetimler.................................................................................................................
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve 
Yönetici Asistanlığı, Elektrik, Grafik Tasarımı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı 
ve Güvenliği, Kimya Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Otomotiv 
Teknolojisi, Pazarlama, Sosyal Güvenlik .........................................
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu: Aşçılık, Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Yapı 
Denetimi....................................................................................................................
Vize Meslek Yüksekokulu: Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak 
Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Lojistik, Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 
Sosyal Hizmetler

Rektörlüğe Bağlı Birimler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü

Kırklareli Üniversitesi

İkili Öğretim



Araştırma ve Uygulama Merkezleri
	Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
	Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
	Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi 
	Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
	Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
	Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
	İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
	Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi
	Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
	Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
	Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
	Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kırklareli Üniversitesi



Merkez Kütüphane, öğrenciler ile akademik ve idari personele üye olmak 
şartıyla kütüphane hizmetlerinden yararlanma imkanı sunmaktadır. 2018 
Temmuz sonu itibariyle kütüphane koleksiyonundaki 56.056 basılı kitap, 
30.842 elektronik dergi, 565 ciltli dergi, 542 tez, 49 tam metin veri tabanı, 
9 biyografik veri tabanı, 580 nadir eser ve 273.629 elektronik kitaba erişim 
sağlanabilmektedir.

Süreli yayınlar açık raf düzeninde yerleştirilmiştir. İnternet ortamında 
kütüphane malzemesini taramak için Merkez Kütüphane WEB sitesindeki 
“katalog tarama” menüsüne girerek koleksiyon taranabilmektedir.

Kütüphane ve Araştırma İmkanları



Erasmus + Programı, Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini artırmayı, 
karşılıklı olarak ülkelerin öğretim standartlarında iyi örneklerin yaygınlığını 
çoğaltmayı, üniversiteler arası işbirliğine katkıda bulunmayı, öğrenci ve 
eğitimcilerin değişimini sağlayarak akademik derecelerin tanınırlığını ve 
iyi uygulamaların paylaşımını amaçlamaktadır. Kırklareli Üniversitesi, 
Erasmus Programına, kuruluşundan bugüne kadar etkin bir şekilde 
katılım göstermektedir. 82 Üniversite ile Erasmus + İkili İşbirliği Anlaşması 
imzalanmıştır. Üniversitemiz, öğrenim ve staj hareketliliğine imkan sağlayan 
“Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020” belgesine sahiptir. 

Kırklareli Üniversitesi, Almanya, Bulgaristan, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Letonya, Makedonya, Bosna-Hersek, 
Kazakistan, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, 
Ukrayna ve Yunanistan’da bulunan bazı üniversitelerle öğrenci/öğretim 
elemanı değişim anlaşmaları yapmıştır.

Erasmus Programı



Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları 
ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve 
öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 
Program ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin 
önü açılmıştır. 

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl 
eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle 
dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan 
faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci 
ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program 
kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler. Azerbaycan, 
Arnavutluk, Kosova, Kazakistan, Bosna Hersek ve Ukrayna ile Mevlana 
anlaşmalarımız mevcuttur.

Mevlana Programı



Farabi Programı yükseköğretim kurumları arasında akademik işbirliği ve 
bilgi paylaşımını artırarak, öğrencilerin öğrenim ve araştırma etkinliklerini 
burs yoluyla desteklemeyi amaçlamaktadır. Program çerçevesinde, 
yükseköğretim kurumları arasında akademisyen değişiminin yanı sıra ön 
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde en fazla iki dönem olmak 
üzere öğrenci değişimi sağlanmaktadır. 

Kırklareli Üniversitesi’nin ülkemizdeki 75 üniversite ile değişim protokolü 
anlaşması bulunmaktadır.  

Farabi Programı



Uluslararası bir yükseköğretim kurumu olma vizyonuna sahip Üniversitemiz, 
kısa zamanda çağdaş standartlara getirdiği eğitim kalitesi ve Balkanlarla 
İstanbul’u birleştiren coğrafi konumuyla uluslararası öğrenciler için çok 
elverişli ve uygun bir eğitim ortamına sahiptir. 

Kırklareli Üniversitesi uluslararası öğrencileri önemsemekte ve bu 
öğrencilerin sayısını her geçen yıl arttırmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı itibariyle uluslararası statüde 757 öğrenci eğitim görmektedir. 

Kırklareli Üniversitesi, lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda 
bulunmaları koşuluyla sınavsız olarak uluslararası öğrenci kabul etmektedir. 
Uluslararası öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen dil kurslarına katılarak 
Türkçeyi öğrenmektedirler.

Ağırlıklı olarak Balkan ve Orta Asya ülkelerinden öğrenciler üniversiteyi tercih 
etmektedir. 22 farlı ülkeden (Almanya, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, 

Uluslararası Öğrenci Kabulü



Bulgaristan, Çin, Kamerun, Kazakistan, Kırkızistan, Kosova, Makedonya, 
Moldova, Özbekistan, Somali, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Yunanistan) 
gelen uluslararası öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti sunulmaktadır.

Uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin başvuru koşulları ve zamanı web 
sayfamızdan (www.klu.edu.tr) öğrenilebilir. 

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü



Kırklareli Üniversitesi; öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişmelerini 
desteklemek için öğrenci kulüplerinin oluşmasını Üniversite yaşamının 
bir parçası olarak görmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren 73 öğrenci kulübü mevcuttur.

Bu kulüpler sayesinde düzenlenen etkinliklerle, öğrencilerin, araştırıcı ve 
yaratıcı niteliklere sahip, kendine güvenen, girişimci ve sorumluluk bilinci 
gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin, ders dışı 
zamanlarda kulüplerde yer alarak bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel 
potansiyellerinin gelişmesi ve üniversite yaşamlarının kalitesinin artması ile 
öğrenim gördükleri Üniversiteye katkıda bulunması hedeflenmiştir.

Öğrenci Kulüpleri



Merkez Kampüs Girişi Rektörlük Binası 

Yenekhane-Kafeterya ve ÇarşıYemekhane-Kafeterya ve Çarşı

Merkez Kampüs



Derslikler Derslikler

Futbol SahasıKapalı Spor Salonu

Merkez Kampüs



Ulaşım Bilgileri



Telefon: 444 40 39
Fax: 0 288 212 96 79

e-posta: oidbklu.edu.tr
Kayalı Kampüsü Merkez / Kırklareli


