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DOKUZUNCU VE ONUNCU ALT KURUL KARARLARI 

TOPLANTI TARİHİ 
TOPLANTI SAATİ  
TOPLANTI YERİ 

: 17.02.2017  
: 11:00 
: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

1) Balkan Tarihi ve Kültürü alt çalışma grubu tarafından yapılan değerlendirmelerde;

a) TÜB tarafından düzenlenen Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumlarının üç yılda bir
düzenlenmesi ve her sempozyumun farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

b) Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünün yayın organı olan Balkan Araştırma
Enstitüsü Dergisinin TÜB üyesi üniversitelerde bulunan akademisyenler tarafından 
Balkanlara dair yapacakları yayınlar ile desteklenmesine karar verilmiştir. 

2) İkinci Balkan Tarım Kongresi, Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde, bir önceki
toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 16-18 Mayıs 2017 tarihinde Tekirdağ’da 
gerçekleştirilecektir. Kongreyle ilgili çalışmalara devam edilmektedir. 

3) 17.02.2017 tarihinde yapılan toplantıda üye üniversitelerin, katalogta yer alacak güncel
metin ve fotoğraflarının  27.02.2017 tarihine kadar, Namık Kemal Üniversitesi Basın Halkla 
İlişkiler biriminde görevli Halime NAMLI’nın mail adresine gönderilmesi, katalog 
tasarımının son halinin kontrol edilmek üzere pdf olarak son kez ilgili üniversitelere mail ile 
gönderilmesi   ve hem Türkçe hem İngilizce katologtaki genel düzeltmelerin ve kataloğun ilk 
1000 adedinin basımının Namık Kemal Üniversitesi tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.  

4) Kütüphane ve Dökümantasyon alt çalışma grubu tarafından yapılan değerlendirmelerde
aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

a) Üye kurumlar arasında Kütüphanecilik alanında yeni gelişmeler, uygulamalar ve
teknolojiler ile ilgili olarak gerçekleşen uygulamalar hakkında iş birliği yapmak ve üye 
kütüphaneler arasında çalışmaların yerinde incelenmesi amacıyla toplantılar yapmak. 

b) ULAKBİM TÜBESS ve ANKOS-KITS üzerinden yapılan kaynak paylaşımlarında üye
kurumların birbirlerine öncelik sağlaması 

c) Üye kurumlar tarafından, tüm hakları satın alınan (abone olunan veri tabanları ve
elektronik yayınlar hariç) yayınların TÜB bünyesinde çevrim içi paylaşımını sağlamak. 

ç) TÜB Kütüphaneleri, Balkan Kütüphaneler birliği çalışmalarına ortak ve aktif görev 
alacaktır. 
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d) TÜB Kütüphanelerinin sahip olduğu tüm kolleksiyonun ortak ara yüz üzerinde taranması 
ve üye kurumların kendi koleksiyonlarında bulunmayan materyalleri diğer üye kurumlar 
üzerinden erişimin sağlanması  
 
5) Laboratuvar alt çalışma grubu değerelendirmelerinde aşağıda karar verilmiştir. 

a) Analiz ücretleri standartizasyonunda ortak fiyat politakasına gidilmesi,  

b) Cihaz listesinin tümleşik olarak hazırlanması, envanterin bulunduğu üniversitelerinde 
belirtileceği şekilde düzenlenmesi ve duyurulması 

c) Uzman personel varlığının cihaz kullanımı ve eğitimi ile ilgili düzenlemelerin yapılması; 
örneğin SEM cihazı ile ilgili eğitim (hangi kurumdaki personel konu hakkında donanımlı ise) 
hizmetine maddi kaynak ve idari görevlendirmeler hususunda destek sağlanması 

ç) Yıllık cihaz alım programlaması yapılırken, birliğin cihaz envanteri göz önünde 
bulundurularak alımının planlanması. 

6) UZEM Lisansüstü Alt Çalışma Grubu tarafından yapılan değerlendirmelerde; 

a) YÖK uzaktan eğitim yoluyla tezli yüksek lisans programının açılmasına izin 
vermediğinden dolayı Uluslararası İlişkiler ve Balkan Çalışmaları programları Trakya 
Üniversiteler Birliği işbirliğinde tezsiz İngilizce yüksek lisans programı olarak üniversitelerin 
anabilim dallarına teklif edilmesine, gerekli kriterlerin sağlanmaması durumunda tezsiz 
Türkçe yüksek lisans programı olarak ana bilim dallarına teklif edilmesine karar verilmiştir. 
İlgili karar çıktığı taktirde Balkan çalışmaları programının Trakya Üniversitesi, Uluslararası 
İlişkiler Programının ise Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülmesine karar 
verilmiştir. 

b) Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresinin Mayıs 2017 ayı içerisinde 
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi. 

c) Kırklareli Üniversitesi bünyesinde Eğitim Yönetimi Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 
programının açılması için Trakya Üniversiteler Birliğinde gerekli çalışmaların sağlanmasına 
karar verildi. 

7) 17.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen TÜB Sağlık Bilimleri Alt Komisyonunda daha önce 
10.12.2016 tarihinde birlik üst komisyonu tarafından alınan kararlardan birinci TÜB 
Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlenmesi faaliyetlerine ilişkin görüşmeler 
yapılmış ilgili kongresinin düzenlenme faaliyetlerinin detaylandırılması için birlik üyesi 
üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüleri Müdürlerinin katılacağı bir toplantının 10 Mart 
2017 tarihinde Trakya Üniversitesinde düzenlenmesine karar verilmiştir. 
 
8) 2017 Kasım ayı içerisinde Namık Kemal Üniversitesinde Trakya Kalkınma Ajansı desteği 
ile yapılacak olan Proje Pazarı etkinliğine gerekli katılımın sağlanması ve 2017 Mart ayının 
sonuna kadar gerekli duyuruların çeşitli kanallar vasıtası ile yapılmasına, toplantıya iştirak 
eden Üniversite proje alt çalışma grubu temsilcilerince oy birliği ile karar verilmiştir. Proje ile 
ilgili duyuru iletişim vb. yönlendirici işlevlerin Namık Kemal Üniversitesi tarafından (Namık 
Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İhsan SOYSAL moderatörlüğünde) 
yürütülmesine karar verilmiştir. 
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9) Sosyal, Kültürel ve Spor Alt Çalışma grubu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 
aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

a) 10. Üst Kurulda alınan kararlar içerisinde yer alan 1. Maddenin a bendine istinaden 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipliğinde 18 Mart Haftasında Çanakkale’de 
basketbol, futsal ve masa tenisi (kız, erkek) müsabakalarının düzenlenmesi ve bu 
müsabakaların fikstür ve müsabaka takviminin ev sahibi üniversite tarafından yapılması 
planlanmıştır. 

b) TÜB kapsamında her üniversite tarafından maksimum 10 öğrencinin katılımıyla Mayıs ayı 
içerisinde Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde bir gecelik dağcılık kampı yapılması 
planlanmıştır. 

c) TÜB kapsamında 2018 yılı içerisinde Balkan Ülkelerinin katılımıyla Uluslararası 
Basketbol Turnuvasının düzenlenmesine yönelik çalışmaların başlatılması planlanmıştır. 

d) 10. Üst kurulda alınan kararlar içerisinde 1-e maddesine istinaden Balkan Ülkeleri 
üniversiteleri kültür etkinlikleri kapsamında 2017 eğitim-öğretim yılı içinde halk oyunları 
şöleni düzenlenmesi çalışmalarının başlatılması planlanmıştır. 

10) 2016 Yılı faaliyetleri kapsamında Trakya Bölgesinin kalkınmasında üniversitelerin rolü 
konulu kitap çalışması Namık Kemal Üniversitesi sorumluluğunda tamamlanmak üzeredir. 
Kitap 15 Mart 2017 tarihinde basılacaktır. Bu bağlamda bölgenin gerek ulusal gerekse 
uluslararası etkinliğinin artırılması amacıyla kültür günlerinin finansör yapısının daha güçlü 
kılınması, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA’nın işbirliklerinin de bu sürece dahil edilerek bu 
sürece uygun olacağı düşünülmektedir. Alt çalışma grubumuz buna katkı sağlayabilecek 
tecrübeye sahiptir. 
 
11) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin barınma sorunlarının çözümü için TÜB adına üst kurul 
başkanı ÇOMÜ Rektörü tarafından YÖK’e bir yazının gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 
 
12) Yabancı Uyruklu öğrenciler için yapılması planlan ortak bir sınav için YÖK’e başvuru 
konusunun bir sonraki üst kurulda yeniden gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştır.   
 
13) T.C. Selanik Konsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığının talebi doğrultusunda 2017 yılı Mayıs 
ayı içerisinde Selanikte TÜB tarafından gerçekleştirilmesi istenen Türk Eğitim Fuarının 11-14 
Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Selanik kitap fuarında yapılması; Türkiye ile 
Yunanistan arasında yaşanan son gelişmelerden dolayı katılımın TÜB üyesi üniversiteler ile 
sınırlı tutulması ve fuarın finansmanı ile diğer detayların tespiti için TÜB’e mensup üniversite 
rektörleri ile Selanik Konsolosluğu arasında bizzat görüşmeler yapılmasının yararlı olacağı 
düşünülmüştür. 
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