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ON DOKUZUNCU ÜST KURUL TOPLANTI KARARLARI 

 

TOPLANTI TARİHİ  : 12 Ekim 2021 

TOPLANTI SAATİ  : 11:00 

TOPLANTI YERİ  : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ  

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

 

1. Açılış.  

 

2. 03/03/2021 tarihli 18. Üst Kurul Toplantı Kararlarının değerlendirilmesi. 

 

3. Akademik Dergi Çalışmaları Alt Çalışma Grubunun 15/04/2021 tarihli sonuç raporuna 

istinaden Trakya Üniversiteler Birliği Alt Kurulu’nun; “Dergi Editöryal Süreçleri, Ulusal ve 

Uluslararası Dizin Başvuru Süreçleri: Disiplin Alanları Bazında Dizin Eğitimleri” başlıklı 

eğitimin Ekim 2021’de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesi hususunun Üst Kurula 

arzını konu alan kararının görüşülmesi. 

 

4. Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Alt Çalışma Grubunun 15/04/2021 tarihli sonuç raporuna 

istinaden Trakya Üniversiteler Birliği Alt Kurulu’nun; “Pandemi sürecinde artan davranışsal sorunlar 

ve uyuşturucu bağımlılığı gibi konularda farkındalık için ve özel günlerde ortak online ve yüz yüze 

etkinlikler gerçekleştirilmesi, öğrenciler, akademik ve idari personel için sanatsal sosyal ve sportif 

kamplar düzenlenmesi, ortak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmesi” hususlarının Üst Kurula 

arzına ilişkin kararının görüşülmesi. 

 

5. 15/04/2021 tarihli Trakya Üniversiteler Birliği Alt Kurulu’nun; “Meslek Yüksekokulları için ortak 

ders planları ve ders uygulamaları konularında başlatılan çalışmaların, üye üniversitelerde bulunan 

Yüksekokullar, Devlet Konservatuarları ve Fakülteler için de tedricen başlatılması; bu kapsamda 

birlik üyesi üniversitelerin Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticilerinin, yabancı dil eğitimleri ve 

hazırlık programları ile ilgili yapılabilecek ortak faaliyetleri planlamak üzere bir sonraki alt kurul 

toplantısında araya gelmeleri” hususlarının Üst Kurula arzına ilişkin kararının görüşülmesi. 

 
6. Üye üniversitelerin belirlenecek ortak bölümlerinde tespit edilecek derslerde program yeterlilikleri 

ve verilen eğitimlerin bu yeterlilikleri karşılama düzeyleri ile ilgili ölçme 

değerlendirme uygulamalarının görüşülmesi. 

 

7. Kalite Güvence Çalışmaları konusunda yapılabilecek ortak çalışmaların görüşülmesi. 
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8. Çanakkale Onsekiz Mart Ünversitesi ev sahipliğinde 09 Haziran 2021 tarihinde yapılan “Kalite 

Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı” kitapçığının ve içeriğinin Trakya 

Üniversitesi Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi’nde yayınlanması hususunun görüşülmesi.  

 

9. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm konusunda yapılabilecek çalışmaların ve üye üniversitelerin 

geliştirdiği yazılımların ortak kullanımı ile ilgili hususların görüşülmesi.  

 

10. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Genel Sekreterlik Makamının gerekli şartların 

sağlanamamasından dolayı IV. Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarının yapılamayacağına ilişkin 

11/08/2021 tarihli E-13186036-051.99-2100135835 sayılı yazısı ile ÇÖMÜ ev sahipliğinde Ekim 

2021’de yapılması planlanan amatör müzik grupları festivalinin, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 

11 Kasım 2021’de yapılması planlanan Uluslararası Öğrenci Festivali ile Ekim 2021’de yapılması 

planlanan Edirne Kültür Gezisinin ertelenmesi hususlarının görüşülmesi. 

 
11. Trakya Üniversiteler Birliği 5. Dönem Genel Sekreterliğinin birliğin kuruluşunun 10. yıl 

kutlamaları kapsamında birlik sloganı, makale, öykü, resim yarışmaları, dergi özel sayıları, konser 

vb. etkinlikler hususunda hazırladığı çalışma raporunun görüşülmesi.  

 

12. Görüş ve öneriler. 

 

TOPLANTI KARARLARI 

 

1. Trakya Üniversiteler Birliği 19. Üst Kurulu 12/10/2021 Salı günü saat 11.00’de Üst Kurul 

Dönem Başkanı Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR Başkanlığında toplandı. Toplantıya Kırklareli 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan 

TABAKOĞLU, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süha ÖZDEN, Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR  iştirak ettiler ve toplantı açılarak gündem 

maddelerinin görüşülmesine başlandı. 

 

2. 03/03/2021 tarihli 18. Üst Kurul Toplantı Kararları okundu. Alınan kararların başarıyla 

uygulamaya geçirildiği, ilgili alt çalışma gruplarının çalışmalarını yürütmeye devam ettiği tespit 

edildi. 

 

Mayıs ayında yapılan TÜB E-Spor Turnuvalarının geleneksel hale getirilerek periyodik olarak ve 

katılımı artırarak düzenlenmeye devam edilmesine ve konunun Sosyal, Kültürel ve Sportif 

Etkinlikler Alt Çalışma Grubu tarafından görüşülerek çalışmaların planlanmasına karar verildi. 

 

KA103 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında yapılan Trakya Üniversiteler Birliği Staj 

Konsorsiyumu projesinin Turizm bölümü öğrencileri için staj hareketliliği çalışmalarının devam 

ettirilmesi ve konuyla ilgili çalışmaların Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu koordinesinde Erasmus 

Ofisleri tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Ayrıca benzer çalışmaların belirlenecek farklı 

bölümlerde de yapılması için üniversitelerin Erasmus Ofisleri tarafından çalışma başlatılmasına 

karar verilmiştir. 

 

Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumunun beşincisinin “V. 

Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu: Çanakkale’nin Geleceği” 
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başlığı ile 2022 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından organize edilmesine ve 

konunun Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Alt Çalışma Grubu tarafından görüşülerek 

çalışmaların planlanmasına karar verildi. 

 

3. Akademik Dergi Çalışmaları Alt Çalışma Grubunca planlanan “Dergi Editöryal Süreçleri, Ulusal 

ve Uluslararası Dizin Başvuru Süreçleri: Disiplin Alanları Bazında Dizin Eğitimleri” başlıklı 

eğitimin 25 Ekim 2021’de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak düzenlenmesine 

karar verildi. 

 

4. Üniversiteler tarafından ortak yapılabilecek sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili Sosyal 

Sorumluluk ve Gönüllülük Alt Çalışma Grubu tarafından uygulanmak üzere faaliyetlerin (madde 

bağımlığıyla mücadele, teknoloji bağımlılığıyla mücadele,…vb.) belirlenmesine ve planlanarak 

gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi. 

 

5. Trakya Üniversiteler Birliği Alt Kurulu’nun, Meslek Yüksekokulları için ortak ders planları ve 

ders uygulamaları konularında başlatılan çalışmaların, üye üniversitelerde bulunan Yüksekokullar, 

Devlet Konservatuarları ve Fakülteler için de tedricen başlatılması konusu ile ilgili kararı görüşüldü. 

Öneri uygun bulunarak; 

- Birlik üyesi üniversitelerin ortak lisans bölümlerinin birim yöneticilerinin mevcut ya da 

oluşturulacak alt çalışma grupları olarak bir sonraki alt kurulda bir araya gelmelerine, 

- Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticilerinin yabancı dil eğitimleri ve hazırlık programları ile 

ilgili yapılabilecek ortak faaliyetleri planlamak üzere bir sonraki alt kurul toplantısında araya 

gelmelerine karar verildi. 

- Gerekli faaliyetleri yürütmek üzere, ilgili birim üst yöneticilerinin üyesi olacağı aşağıdaki alt 

çalışma gruplarının kurulmasına karar verildi: 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Alt Çalışma Grubu 

Mühendislik Fakülteleri Alt Çalışma Grubu 

Fen Edebiyat Fakülteleri Alt Çalışma Grubu 

İlahiyat Fakülteleri Alt Çalışma Grubu 

Mimarlık Fakülteleri Alt Çalışma Grubu 

Yabancı Diller Yüksekokulları Alt Çalışma Grubu 

 
6. Üye üniversitelerin belirlenecek ortak bölümlerinde tespit edilecek derslerde program yeterlilikleri 

ve verilen eğitimlerin bu yeterlilikleri karşılama düzeyleri ile ilgili yapılacak ölçme 

değerlendirme uygulamaları konusu görüşüldü. Bu bağlamda; 

 
- Birlik üyesi üniversitelerin ortak ön lisans programları için MEYOK koordinatörlerinin ve ortak 

lisans bölümleri için öncelikle Fen Edebiyat, Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri birim 

yöneticilerinin mevcut ya da oluşturulacak alt çalışma grupları olarak bir sonraki alt kurulda bir araya 

gelmelerine, 

- Alt çalışma grubu toplantılarında, her birimden ortak 1-2 bölüm/program ve bu 

bölüm/programlardan ortak dersler belirlenerek program yeterlilikleri ve öğrenim çıktıları ile ilgili 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi esas alınarak ortaklaştırma çalışmaları yapılmasına 

ve bu çalışmaların bir takvime bağlanmasına, 

- Alt çalışma grubu toplantılarında, belirlenecek ortak dersleri veren öğretim elemanlarına yönelik 

ölçme değerlendirme eğitimi planlanmasına, 
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- Belirlenecek dersleri veren öğretim üyeleri tarafından, program yeterliliklerini ölçecek nitelikte 

hazırlanacak sorularla soru havuzu oluşturularak ortak sınav değerlendirmesi (bu sınav gönüllü 

öğrencilerin katılımıyla yapılacak olup öğrencilerin transkriptine eklenmeyecek, öğrenim çıktılarının 

değerlendirilmesi ve ders içeriklerinin geliştirilmesi için kullanılacaktır) yapılmasına karar verildi. 

 

7. Kalite güvence çalışmaları konusunda ortak faaliyetlerin devam ettirilmesine ve bu bağlamda; üye 

üniversitelerin akredite olmuş bölümlerinin tespit edilerek diğer üniversitelerde aynı bölümlerin 

akreditasyonu ile ilgili çalışmalar başlatılmasına, hiç akredite olmamış ve belirlenecek ortak 

program/bölümlerde ise ortak TÜB akreditasyonu çalışmaları başlatılmasına ve gerekli çalışmaların 

Kalite ve Akreditasyon Alt Çalışma Grubu tarafından görev paylaşımı yapılarak yürütülmesine 

karar verildi. 

 
8. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde 09 Haziran 2021 tarihinde yapılan Kalite 

Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı kitapçığı incelenerek onaylandı ve 

Kırklareli Üniversitesi tarafından basılarak üye üniversitelere gönderilmesine, çalıştay kitapçığının 

ve içeriğinin Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi’nde yayınlanmasına karar 

verildi.  

 

9. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm konusunda yapılabilecek ve üye üniversitelerin geliştirdiği 

yazılımların ortak hale getirilerek kullanımı ile ilgili çalışmaların Bilgi İşlem Alt Çalışma Grubu 

tarafından görüşülerek yürütülmesine karar verildi.  

 

10. 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan aşağıdaki faaliyetlerle ilgili olarak; 

 
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmış olan IV. 

Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarının koşullar oluştuğunda yapılmak üzere ertelenmesine, 

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Ekim 2021’de yapılması planlanan amatör 

müzik grupları festivalinin bahar şenliklerinde yapılmak üzere ertelenmesine, 

-  Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 11 Kasım 2021’de yapılması planlanan Uluslararası Öğrenci 

Festivali ile Ekim 2021’de yapılması planlanan Edirne Kültür Gezisinin yüz yüze yapılabilecek 

koşullar oluştuğunda gerçekleştirilmek üzere ertelenmesine karar verildi. 

 

11. Trakya Üniversiteler Birliği 5. Dönem Genel Sekreterliğinin birliğin kuruluşunun 10. yıl 

kutlamaları kapsamında hazırladığı çalışma raporu görüşülerek; kuruluş kutlamalarının akademik 

takvimler göz önünde bulundurularak Mayıs 2022’de yapılacak şekilde planlanmasına, 10. yıla özel 

logo olarak Kırklareli Üniversitesi tarafından yapılan logo taslağının TÜB Tanıtımı ve Katoloğu 

AÇG tarafından geliştirilerek kullanılmasına karar verildi. 

 

12. İstek ve öneride bulunan olmadı ve gündem maddelerinin tamamlanmasıyla toplantı sona erdi. 

                                   

                                 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ATALAY 

TÜB 5. Dönem Genel Sekreteri 

ASLI GİBİDİR  


