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YÖK’TEN DARBE GİRİŞİMİNE TEPKİ

Devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri, YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Yekta Saraç’ın “acil toplantı” çağrısının 

ardından, millet iradesine ve demokrasiye yönelik düzen-
lenen darbe girişimini görüşmek üzere YÖK Konferans 
Salonu’nda bir araya geldi.

Başkan Saraç’ın konuşmasından sonra basına kapalı 
devam eden toplantının ardından “YÖK ve tüm üniversite 
rektörleri” adına ortak açıklama yapıldı. 
Toplantının ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığındaki devlet ve vakıf 
üniversitelerinin rektörleri, cübbeleriyle “akademinin milli 
iradeye ve demokrasiye olan inancı ve saygısını” iletmek 
üzere TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyaret etti.

Kahraman, Saraç ve rektörleri TBMM Tören Salonu’nda 
kabul etti. Kabulde, Saraç, YÖK ve Türkiye’deki bütün 
üniversitelerce hazırlanan ortak açıklamayı okudu. YÖK 
ve üniversitelere TBMM’ye verdikleri destekten dolayı 
teşekkür eden Kahraman, “15 Temmuz’da ülkemiz, dev-
letimiz bir saldırıya maruz kaldı. Bir grup hayta bir grup 
milli değerleri, hassasiyetleri törpülenmiş kişiler bir isyan 
teşebbüsünde bulundular. Şükrederiz ki akamete uğradı” 
ifadesini kullandı. 

Ziyarette, Kahraman, Başkan Saraç ve Rektörlere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin zarar gören yerlerini gezdirdi. 
Kahraman ve rektörler, TBMM merdivenlerinde hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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KAMUOYUNA DUYURU

Yükseköğretim Kurulu, tüm üniversitelerimiz ve akademik camia olarak kamuoyuna beyan ederiz ki;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinin en ağır saldırılarından birine maruz kalmış; 
ülkenin demokratik yapısı, anayasal düzeni, parlamenter sistemi, milli bütünlüğü, iç barışı ve millet iradesi hedef 
alınmıştır. Ülke yönetimini gayrimeşru yollardan ele geçirmek, millet iradesini kanlı bir şekilde bastırmak, halk 
üzerinde dış güçlere bağlı bir azınlık otoritesi oluşturmak amacıyla başlatılan bu kalkışma, yine milletin bizzat 
kendisi tarafından bastırılmış ve akamete uğratılmıştır. 

Türkiye’nin seçilmiş, meşru Cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırarak hayatına kastetmek, meşru hükûmeti 
devirmek, meşru parlamentoyu kapatarak bir cunta rejimi kurmak için gerçekleştirilen bu darbe girişiminin, yıllardır 
Devlet içerisine yerleşerek bütün kurumlara yayılan, Devlet içinde ayrı bir devlet gibi örgütlenen bir şebekenin 
girişimi olduğu alenen ortaya çıkmıştır. 

Cumhurbaşkanımızın ve hükûmetimizin devlet yapısından ayıklamaya çalıştığı bu terör şebekesi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri içine sızmış unsurları ve bunların sivil yapılarda hâlâ mevcut olan uzantılarıyla silahlı bir isyana teşebbüs 
etmiş, yönetime gayrimeşru yollarla el koymaya çalışmıştır. Gözü dönmüş bu şebekenin kirli amacına ulaşmak için 
eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladığını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ele 
geçirmek için halkın üzerine ateş açtığını, Türk milletinin teröre karşı en önemli unsurlarından olan Özel Harekât 
Birliğini füze ile vurarak onlarca polisi, Boğaz Köprüsünde ve başka yerlerde sivil halkın üzerine gözünü kırpmadan 
ateş açarak masum ve silahsız insanları katlettiğini içimiz kan ağlayarak gördük ve yaşadık.

Cumhurbaşkanımız, Meclisimiz, Hükûmetimiz, kahraman polisimiz ve ordumuzun emir ve komuta zincirine 
bağlı şerefli unsurları ve tüm milletimiz dirayetle bu kalkışmayı kısa zamanda durdurmuş, ülkeyi bir uçurumun 
kenarından döndürmüşlerdir. 

Biz Türkiye Yükseköğretim sistemini oluşturan üst kurumlar ve Üniversitelerimizin yöneticileri, öğretim 
elemanları ve çalışanları olarak, millet iradesine ve Türkiye’nin demokratik sistemine karşı gerçekleştirilen bu kanlı 
kalkışmayı lanetliyoruz. 

Türkiye, demokrasi konusundaki inancını, ısrarını uzun yıllardır sürdürmektedir. Demokrasi karşıtlığına bir 
Başbakanı kurban verdik. Nice hükûmetler devrildi. Demokrasi karşıtları en son 1980’de silah zoruyla yönetimi ele 
geçirdi. Demokrasi karşıtı kalkışmalar Türk halkına ağır bedeller ödetti. 

Türk halkı Demokrasi istiyor, kendi iradesiyle yönetilmek, kendi iradesiyle seçilmiş hükûmetler tarafından 
yönetilmek istiyor. Bu kuvvetli millet iradesi sonraki post modern darbeleri de boşa çıkardı.

Üniversite sayımız 200’e yaklaştı. Bilimsel araştırmaya Cumhuriyet tarihinde görülmemiş oranda kaynak 
aktarıldı. Türkiye kendi milli teknolojisini geliştirme yolunda önemli yatırımlar yaptı. Bütün bunlar halkın iradesinin 
yönetimde söz sahibi olması sayesinde mümkün oldu. 

Türkiye’yi yavaşlatmak, önünü kesmek, tökezletmek, yapabiliyorlarsa parçalayıp yok etmek isteyen düşmanlar, 
bunun için birçok yol deniyorlar. Terör bunun en önemli aracıdır. Ülke ekonomisini tahrip etmek, Türkiye’yi 
etrafındaki savaş bataklığına sürüklemek, iç çatışmalar çıkarmak Türkiye düşmanlarının silahlarındandır. Bunun için 
iç unsurları ve organizasyonları da kullanıyorlar. 

15 Temmuz gecesi bu oyunun yeni bir safhasına şahit olduk. Ülkemiz insanı haketmediği manzaralarla 
karşılaştı. Milletimiz, kendi savaş uçaklarının ve tanklarının kendi Meclisini bombaladığını, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesini vurduğunu, kendisine acımasızca ateş açtığını gördü. Bu, lanetlenesi bir girişimdir. Sorumluları bir an 
önce hukuk önünde hesap vermeli, hakettikleri cezalara çarptırılmalıdır. 

Bu konuda Üniversitelerimize düşen görevler vardır. Devletin içindeki paralel yapılanmanın, uyuşturulmuş 
bu zihniyetin akademik dünyadaki uzantılarının da farklı olması beklenemez. Özgür ve bilimsel düşüncenin en 
büyük düşmanı olan bu yapılanmanın Üniversiteleri ele geçirmesine,  ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişmesini 
baltalamasına aslâ müsaade edilemez. 

Başta Cumhurbaşkanımız, Meclisimiz, Hükümetimiz, kahraman polisimiz, onurlu Türk ordusu mensuplarımız 
ve medyamız olmak üzere, halkımızın kanıyla canıyla koruduğu demokratik parlamenter sistemimizin yanında 
bulunduğunu ve savunucusu olduğunu göstermek, varlık sebebi olan özgür ve bilimsel düşüncenin yanında yer 
almak üniversitelerimizin asli görevidir. 

Bu konudaki hassasiyetimizin uygulamalarla da pekiştirileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Demokrasinin 
en önemli savunucularından olan üniversitelerimiz için gün, demokrasiye sahip çıkma günüdür. Bütün akademik 
camiamız milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halindedir. Demokrasi 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.                                      

                                                                               Yükseköğretim Kurulu ve Tüm Üniversite Rektörleri

ÜNİVERSİTELERDEN DARBEYE KARŞI TEK SES
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Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli, 
Darbe Girişimini Protesto Etti

     
Üniversitemiz 

akademik ve 
idari personeli, 15 
Temmuz 2016’da 
gerçekleşen 
darbe girişimini 
protesto etti. 

Ülkemizin birlik ve beraberliğini, demokrasiyi ve milli iradeyi engellemeyi 
hedef alan darbe girişimini kınamak amacıyla 21 Temmuz 2016 Perşembe 
günü saat: 20.00’da demokrasi yürüyüşü gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Aykaç ve akademik-idari personelimizin yoğun şekilde katıldığı 
demokrasi yürüyüşünde personelimiz, İstasyon Gar Binası önünde bir araya 
gelerek Vilayet Meydanı’na yürüdü. Vilayet meydanında gece geç saatlere 
kadar devam eden protestoya Kırklareli Valisi Sayın Esengül Civelek ve çok 
sayıda vatandaş da destek verdi.

“Alçak ve Lanetli Kalkışmayı Nefretle Kınıyoruz“
Vilayet Meydanı’nda Üniversitemiz personeli ve vatandaşlara hitap eden Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, 
şunları kaydetti: “Büyük kalkışmaya, hainlere elbette demokrasi adına, milletin iradesi adına şiddetle karşı 
çıkıyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz, milletimizi savunuyoruz, Ülkemizi savunuyoruz. Bu ülkeye kast eden hainlere 
asla müsaade etmeyeceğiz. Kırklareli Üniversitesi olarak biz, bu hain ve kanlı kalkışmayı nefretle kınadığımızı ifade 
ediyoruz. ”
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Kamuoyu Duyurusu
Yüce milletimizin iradesine, demokrasiye, anayasal 
düzene ve topyekûn milletimize karşı paralel devlet 
yapılanması tarafından girişilen ve tarihimize kara bir 
leke olarak geçen 15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur 
ve çirkin kalkışma halkımızın çelikleşmiş iradesi ve 
vatansever güvenlik kuvvetlerimizin kararlılığıyla boşa 
çıkarılmıştır. 

Demokrasiyi, milli iradeyi, insan haklarını, hukukun 
üstünlüğünü ve ülkemizin bağımsızlığını vazgeçilmez 
kabul eden Kırklareli Üniversitesi’nin tüm mensupları 
olarak devletimize, halkın iradesinin temsilcisi olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Ülkemizin seçilmiş 
Cumhurbaşkanına ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 
sonuna kadar destek veriyoruz. 

Aziz milletimize, devletimize, demokrasimize ve milli 
iradeye yönelmiş olan alçak ve lanetli kalkışmayı 
nefretle kınıyoruz. Menfur kalkışma esnasında hayatını 
kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz.”

Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ, konuşmasına Kırklareli 
Üniversitesi Senatosu’nun bu konuda hazırlamış 
olduğu Kamuoyu Duyurusunu okuyarak devam etti: 
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Üniversitemiz akademik personeli, ellerinde Türkiye bayrağıyla Valilik 
Meydanı’nda Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 günü 

kalkıştığı ülkemiz tarihinin en acımasız darbe girişimini protesto etti.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler 
Destek Programı (EDES) kapsamında Kırklareli 

Valiliği koordinasyonunda Üniversitemiz Sağlık 
Yüksekokulu tarafından yürütülen “Kelebekler 
Hep Uçsun Diye” projesinde gönüllü olarak 
çalışan öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımıza 
katkılarından dolayı teşekkür belgelerinin takdim 
edildiği bir iftar yemeği düzenlendi. 

Royal Bilgiç Otel’de 15 Haziran 2016 Çarşamba 
günü gerçekleştirilen etkinliğe; Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Aykaç ve eşi Sabahat Aykaç, Kırklareli 
Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Bülent Şengörür, Genel Sekreterimiz Ergün 
Erbay, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serpil 
Aközcan, projede gönüllü olarak görev yapmakta 
olan Sağlık Yüksekokulu öğrenci ve öğretim 
elemanları katılım gösterdi.

“Engelliliğin Önlenmesine Katkıda Bulunmayı 
Amaçlıyoruz”
Etkinlikte konuşan Sağlık Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Serpil Aközcan; Engellilik” konusunda 
farkındalık oluşturmayı, engellilerin psiko-
sosyal ve tıbbi rehabilitasyonuna ve engelliliğin 
önlenmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını 
ifade ederek Eylül 2016 tarihine kadar devam 
edecek projede bugüne kadar yapılan 
çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

“Engelli Bireylerin Kabiliyetleri, Eğitimle Daha 
Üst Noktalara Çıkarılabilir”
Engelli Destek Programı’nın (EDES) Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın kaynak aktardığı bir 
program olduğuna değinen Vali Yardımcısı Günay 
Öztürk, Kırklareli Valiliği tarafından İlimizden 5 
adet projenin teşvik edildiğini kaydetti. Öztürk, 
engelli bireylerin kabiliyetlerinin eğitimle daha 
üst noktalara çıkarılabileceğini belirterek projede 
gönüllü olarak görev alan Sağlık Yüksekokulu 
akademisyen ve öğrencilerine teşekkür etti.

“Ramazan ayı; hoşgörü, muhabbet, şefkât ve 
merhamet ayıdır” diyen Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç ise, şöyle konuştu: “Bereketin 
eksik olmadığı, birliğin, dayanışmanın, 
hoşgörünün arttığı bir Ramazan’ı daha birlikte 
karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

“Hayatın Özü, Diğer İnsanları Sevmektir, 
Paylaşmaktır, Destekte Bulunmaktır”
Üniversitemiz, 2015 ve 2016 yıllarında sosyal 
projelerde büyük mesafeler katetti. Bu projeleri 
başarıyla tamamlamış olmaktan dolayı büyük 
memnuniyet duyuyorum. Engelli vatandaşlarımıza 
yardımcı olabilmek, onlara destek verebilmek 
büyük bir mutluluktur, sevinçtir. Kelebekler Hep 
Uçsun Diye” projemizde Üniversitemiz öğrenci ve 
öğretim elemanları engelli bireylerimize yardımcı 
oldular, onlara destek verdiler. Hayatın özü, 
diğer insanları sevmektir, paylaşmaktır, destekte 
bulunmaktır.” Rektörümüz Aykaç, konuşmasının 
sonunda Kırklareli Valiliğine ve projede görev alan 
öğrenci ve öğretim elemanlarımıza teşekkür etti. 

“Kelebekler Hep Uçsun Diye” Projesi Katılımcılarına 
Teşekkür Belgesi
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2015-2016 ÖĞRETİM YILI 
MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni coşkulu bir 
törenle gerçekleştirildi. Mezuniyeti kesinleşen 3 bin 385 öğrenci, mezun 
olmanın sevincini Türkiye’nin dört bir yanından gelen aileleriyle birlikte yaşadı.
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Kayalı Stadyum’unda gerçekleşen törene; Kırklareli 
Valisi Esengül Civelek, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas 

Yavuz, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, 
İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay Rektör Yardım-
cısımız Prof. Dr. Bülent Şengörür, Genel Sekreterimiz 
Ergün Erbay, kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, Üniversitemiz akademik 
ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni, diplomalarını alacak öğrencilerin kortej 
yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Törenin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç, öğrenciler ile birlikte güzel bir dört yılı 
geride bıraktıklarını belirterek Kırklareli Üniversitesi ailesi 
olarak öğrencilerden ayrılmanın hüznünü de yaşadıklarını  
söyledi.

“Erdemli Gençleri Mezun Ederek Ülkemizin Ve 
Vatanımızın Aydınlık Geleceğine Uğurluyoruz”

Prof. Dr. Aykaç, konuşmasına şöyle devam etti: “Yeni bir 
mezuniyet programında buluşmanın gururunu yaşıyoruz. 
Mutluyuz ve gururluyuz. Çünkü ülkemizin geleceğinde 
söz sahibi olacak, erdemli gençleri mezun ederek ülkem-
izin ve vatanımızın aydınlık geleceğine uğurluyoruz. 
Bir yandan da hüzünlüyüz. Çünkü bir aile sıcaklığı ile 

bağrımıza bastığımız ve hoşgörü ile kardeşlik içerisinde 
4 yılı paylaştığımız öğrencilerimizden ayrılıyoruz. Sizler 
de bir taraftan yeni bir hayata adım atmanın sevinç ve 
heyecanını yaşarken, diğer taraftan da arkadaşlarınızdan, 
hocalarınızdan, üniversitemizden ve Kırklareli’nden ay-
rılışın verdiği hüznü yaşıyorsunuz.” 

“Mezuniyetin Haklı Gururunu Yaşayan Tüm 
Gençlerimizi Kutluyorum”

Kırklareli Valisi Esengül Civelek ise, öğrencilerin mezuniyet 
sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. 
Öğrencilere yeni yaşamlarında sağlık, huzur, barış ve 
mutluluk dileyen Vali Civelek; “Üniversitemizin mezuniyet 
töreninde bulunmaktan gençlerimizin mezuniyet sevinci-
ni, heyecanını, coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Mezuniyetin haklı gururunu yaşayan tüm 
gençlerimizi kutluyor, yaşamlarının yeni döneminde sağlık, 
huzur, başarı ve mutluluk diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık, 
şansınız bol olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Civelek, Cumhuriyet 
Başsavcısı Yavuz, Rektörümüz Prof. Dr. Aykaç ve diğer 
protokol üyeleri okullarından dereceyle mezun olan 
öğrencilere diplomalarını verdi. Tören sonunda öğrenci 
andının okunmasının ardından öğrenciler keplerini ha-
vaya atarak mezuniyetlerini kutladı. 
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Uluslararası öğrenciler birincisi Sosyal Bilimler MYO öğrencisi Zebo 
Rozyyeva ödülünü Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç’tan aldı.

Fakülteler kategorisinde birincilikle mezun olan İİBF öğrencisi Çiğdem 
Kaya’ya ödülünü Kırklareli Valisi Sayın Esengül Civelek takdim etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, uluslararası öğrenciler birincisi Sosyal Bilimler MYO öğrencisi Zebo Rozyyeva, uluslararası öğrenciler ikincisi 
Teknik Bilimler MYO öğrencisi Umar Saburov ve uluslararası öğrenciler üçüncüsü Aysoltan Atekayeva ile birlikte.

Kırklareli Valisi Sayın Esengül Civelek, Fakülteler kategorisi birincisi İİBF öğrencisi Çiğdem Kaya, Yüksekokul kategorisi birincisi Sağlık Yüksekokulu öğrencisi 
Gizem Gönül ve Meslek Yüksekokulları kategorisi birincisi Lüleburgaz MYO öğrencisi Cem Çetin ile birlikte.
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Mühendislik Fakültesi üçüncüsü Gıda Mühendisliği Öğrencisi Burcu 
Özen ödülünü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bülent Şengörür’den aldı.

İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü birincilikle tamamlayan 
Çağla Burcu Ün’e ödülünü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Gülnür Eti İçli verdi. 
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Öğrencilerinin fiziksel aktivitelere yönelmeleri ve 
sağlıklı yaşam kültürünün gelişmesi amacıyla 

Üniversitemiz Vali Mustafa Yaman Kapalı Spor 
Salonu’nda düzenlenen törene; Kırklareli Valisi Esengül 
Civelek, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, İl Özel 

İdaresi genel Sekreteri Ziya Eser, Genel Sekreterimiz 
Ergün Erbay, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, 
sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, 
Üniversitemiz akademik ve idari personeli ve 
öğrenciler katıldı.

ÜNİVERSİTEMİZDE BİSİKLETLİ YAŞAM

Sağlık Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli 
Hayat Programı” çerçevesinde, Üniversitemiz öğrencilerinin kullanması 

amacıyla 75 adet bisiklet, Üniversitemiz Rektörlüğü›ne teslim edildi. 



13Kırklareli Üniversitesi
Bülteni

Törende bir konuşma gerçekleştiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, üniversite olarak spor 
faaliyetlerine önem gösterdiklerini belirterek, 
şunları ifade etti: “Öğrencilerimizin sportif aktiviteler 
gerçekleştirebilmeleri için önemli çalışmalara imza 
attık. Merkez Kampüsümüzde; Açık Futbol Sahası, 
Açık Spor Sahaları (Basketbol, Voleybol ve Tenis), 
Fitness Merkezi ile şu anda içerisinde bulunduğumuz 
Kapalı Spor Salonunu oluşturduk. 2015-2016 
eğitim-öğretim yılı itibariyle bu spor alanlarımızı 
öğrencilerimizin hizmetine sunduk ve bu alanlarımız 
aktif olarak kullanılmaktadır.” 

Trakya Üniversiteler Birliği’ne üye 4 üniversite olarak, 
çeşitli dallarda sportif karşılaşmalar yapıyoruz. Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonu’nca gerçekleştirilen 
sportif faaliyetlere de hem bireysel hem de takım 
olarak katılım göstermeye özen gösteriyoruz. Dereceye 
giren takımlarımız ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. 

“Üniversite Olarak Spor Faaliyetlerine 
Önem Gösteriyoruz”

“Bizim En Önemli Hedefimiz, 
Öğrencilerimizdir” 

Bizim en önemli hedefimiz, öğrencilerimizdir. 
Öğrencilerimizi her zaman el üstünde tutuyoruz. 
Bugün yeni bir imkan doğuyor. Bisikletler, Kırklareli 
Üniversitesi kampüsünün sportif faaliyetler bakımından 
çeşitlilik göstermesinin en güzel örneğidir. Kampüs 
içerisinde bisikletle spor yapmak isteyen öğrencilerimiz 
için çok büyük bir fırsat ortaya çıkmış oldu. Bu projenin 
gerçekleşmesinde başta Sağlık Bakanımız Sayın Prof. 
Dr. Recep Akdağ olmak üzere Sayın Valimiz Esengül 
Civelek’e, Halk Sağlığı Müdürü Çiğdem Cerit’e ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” 

“Sağlıklı Bir Yaşam İçin Fiziksel Aktivite 
ve Spor Büyük Önem Taşımaktadır”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kırklareli 
Halk Sağlığı Müdürü Çiğdem Cerit, bakanlıkları 
tarafından yürütülen “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve 
Hareketli Hayat Programı” çerçevesinde Kırklareli’nde 
gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. 
Fiziksel aktivite, hareketli yaşam ve sağlıklı bir nesil 
elde etmek amacıyla bu tür çalışmalara önem 
verdiklerini söyleyen Cerit; “Sağlıklı bir yaşam için 
fiziksel aktivite ve spor büyük önem taşımaktadır. 
Bugün burada ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli 
Hayat Programı’ kapsamında 50 adet 26 inç ve 25 
adet de 28 inç bisikleti Üniversitemize teslim ediyoruz. 
Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç ve Halk Sağlığı Müdürü Çiğdem Cerit, 
Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Kullanalım” protokolünü 
imzaladı. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından  
öğrencilerin bisiklete binmeleriyle sona erdi.



14 Kırklareli Üniversitesi
Bülteni

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 9. Üst Kurul Toplantısı,  
dört üniversite rektörünün katılımıyla Tekirdağ'da yapıldı. 

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Namık Kemal Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Rektörümüz Prof. 
Dr. Yener Yörük, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, TÜB 2. Dönem Genel Se-
kreteri Prof. Dr. Fatih Konukçu ve 3. Dönem(Yeni Dönem) 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Aşkın Koyuncu katıldı.

Toplantıda üniversitelerarası işbirliği protokolleri 
görüşülerek, karara varıldı. Toplantıda ayrıca, 2014-
2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen; Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü bünyesinde yapılan çalışmalar, ortak sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetler, Merkezi Laboratuvarlar 
katalog çalışmaları, kütüphane ve dokümasyon çalışma-
ları, Trakya bölgesinde sosyo-ekonomik kalkınma konu-
sunda çalışmalar, ortak bilimsel toplantılar, ortak proler 
ve üniversite-sanayi işbirlikleri, öğrenci kongresi ve TÜB 
Kataloğu çalışmaları değerlendirildi.

Toplantının ardından Trakya Üniversiteler Birliği 2. Dönem 
Başkanlığını 2014 yılından  bu yana yürüten Namık Ke-
mal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek,  göre-
vini düzenlenen törenle Çanakkale Üniversitesi  Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer'e devretti.

Rektörler, 2 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Rektör 
Prof. Dr. Osman Şimşek'e Trakya Üniversiteler Birliği’ne 
katkılarından dolayı teşekkür etti.

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ TOPLANTISI
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“Genç Şefkat Projesi” Kapanış Töreni 

Üniversitemiz ve Kırklareli 
Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü arasında imzalanan 
protokol kapsamında 02/12/2015-
20/05/2016 tarihleri arasında 
yürütülen “Genç Şefkat Projesi”nin 
kapanış töreni, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 2 No’lu derslikte 
gerçekleştirildi.

Programa; Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa Aykaç, Vali Yardımcısı Tahir 
Demir, Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü Hatice Malkoç Çetin, 
akademik ve idari personel ile 
projede görev alan Hemşirelik 
ve Yaşlı Bakım bölümlerlerinin 
öğrencileri katıldı.

“Projenin Asıl Kahramanları, 
Kırklareli Üniversitesi 
Öğrencileridir”
Törenin açılışında konuşan Aile 
Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice 
Malkoç Çetin; bu tür projelerde 
yer almaktan dolayı büyük 
mutluluk duyduğunu belirterek, 
projenin asıl kahramanlarının 
Kırklareli Üniversitesi öğrencileri 

olduğunu ifade etti. Çetin, proje 
süresince engelli vatandaşlara ve 
yaşlı bireylere sunmuş oldukları 
katkılardan ötürü Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç ve 
öğrencilere teşekkür etti. 

Üniversite olarak topluma fayda 
sağlayacak her projede yer 
aldıklarını belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Mustafa Aykaç ise; bu tür 
projelerin bir fırsat olarak görülerek, 
değerlendirilmesi gerektiğinin altını 
çizdi. 

“Çağımız İnsanı Yalnızlığa 
Mahkûm Olmanın İçindedir”
Prof. Dr. Aykaç: “Çağımız insanı 
yalnızlığa mahkûm olmanın 
içindedir. Bu, bir hastalık haline 
gelmiştir. Bizler bunu aşmak 
için mücadele veriyoruz. Maddi 
zenginliğimiz fazla; ama gönlümüz 
fakirdir. Gönüllerde yer almak çok 
önemlidir. Bu ancak birilerine el 
uzatarak, birilerine zaman ayırarak 
mümkündür. Bizler bu amaçla 
biraraya gelerek güzel işler yaptık. 
Böylesine güzel bir projede emeği 

geçen herkese teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

“Bizim İnancımız Anne Babaya Bir 
Öf Bile Dememeyi Gerektiriyor”
Cumhuriyet Başsavcısı İlyas 
Yavuz da,  “Bizim inancımız anne 
babaya bir öf bile dememeyi 
gerektiriyor. Engelli birine ulaşmak 
ve ona yardım etmek çok erdemli 
bir davranıştır. Bu noktada 
Üniversitemiz öğrencilerini tebrik 
ediyorum. Emeğini esirgemeyen 
herkese de teşekkürlerimi 
sunuyorum.” şeklinde konuştu. 
Tören, katılımcılara belge takdim 
edilmesiyle sona erdi.

Projede, Üniversitemiz hemşirelik ve 
yaşlı bakım bölümlerinin öğrencileri 
tarafından Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü bünyesindeki engelli 
ve yaşlılara, ev ziyaretleri yapıldı. Bu 
ziyaretlerde sağlık bakımı hizmeti 
verilerek özbakım uygulamaları 
yapıldı. Ev kazaları  riski belirlendi. 
Akılcı ilaç uygulaması ve semptom 
kontrolü de yapılarak danışmanlık 
hizmeti verildi. 
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