ADIM ÜNİVERSİTELERİ TOPLANTI KARARLARI
(29-30 EYLÜL 01 EKİM 2017)
GENEL SEKRETERLİK
KARAR 1
Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Hukuk Müşavirlerin ek göstergelerinin
düzenlenmesi ile daire başkanı ve daha üst görevlerde bulunan idarecilerin makam tazminatları ile ilgili
yetkili sendikalar ve YÖK nezdinde aşağıda isimleri yer alan kişilerden oluşturulacak komisyon
tarafından konunun takip edilmesine karar verildi.
İsmail BAYRAM
Dumlupınar Üniversitesi
Nagehan ŞAHİN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Göksek BARAN
Adnan Menderes Üniversitesi
Çetin HALİLOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Fuat AYDIN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

KARAR 2
Üniversitelerde Özel Kalem, Yazı-Kurul İşleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
(Müşavirliği) kadrolarının ihdasına gerek olmadığına Üniversitelerde Özel Kalem Müdürlüğü, YazıKurul İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Müşavirliği) için Üniversitelerde bulunan
Şube Müdürlüğü kadrolarının kullanılmasına ve tedviren yapılmış görevlendirmelerin iptaline karar
verildi.
KARAR 3
SGK cezaları ve öğrencilerin stajları konusunda ADIM Üniversiteleri tarafından Maliye
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınan görüşlerin
paylaşılmasına ve konunun takip edilmesine karar verildi.
KARAR 4
ADIM Üniversiteleri bir sonraki İdari grup toplantısının, Nisan ayı içerisinde Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.
KARAR 5
İktisadi İşletmeleri bulunan Üniversitelerin sorunları ve Üniversitelerde İktisadi İşletme
uygulamalarının mevzuatla düzenlenmesi değerlendirildi. ADIM Üniversiteleri tarafından İktisadi
İşletmeler ile ilgili yapılan uygulamalar konusunda bilgi verildi, işlemlerin 2547 Sayılı Yüksek Öğretim
Kanununun 46. ve 47. Maddelerine dayanılarak yürütülmekle birlikte hukuki zeminin net olmadığı,
sorunun devam ettiği bildirildi.
KARAR 6
24.01.2017 tarihli ve 64666044/37-447 sayılı genelgeyle yürürlüğe giren Harcama İşlemleri
Genelgesi ile ilgili tasarruf tedbirleri yazısının uygulanmasında yaşanılan sıkıntılar değerlendirildi.
ADIM Üniversiteleri tarafından Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesine
uyulduğu, satın almalarda ve yurtiçi-yurtdışı görevlendirmelerde kısıtlamalara gidildiği bilgisi verildi.
Maliye Bakanlığı ile Özel Öğrenci harç ücretleri konusunun görüşülmesine karar verildi.
KARAR 7
ADIM Üniversiteleri için 25. yıl Pul’u basılmasına, basılacak pulun ADIM Üniversitelerince
yapılacak değerlendirme sonunda ADIM Üniversiteleri Rektörleri tarafından seçilmesine karar verildi.
KARAR 8
Üniversitelerden, Orman arazilerinin kiralanması kapsamında alınan kira bedellerinin
alınmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşülmesine karar verildi.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
KARAR 1
Daha önce alınana kararlar görüşmeye açılarak uygulamada yaşanan aksaklıklar ve farklılıklar
yönünden değerlendirildi.
KARAR 2
Arabuluculuk müessesinin uygulanması ile dava süreçlerinin kısalabileceği imkânı gözünü
edilirken; tarafların karşılıklı anlaşma imkânlarının yaşanan ihtilaflarda gündeme gelmemesi ve bu
anlamda uygulanabilirliğinin zayıf halinin devam ettiğine dikkat çekildi.
KARAR 3
2547 sayılı kanunun 53. Maddesinin yeni halinin getirdiği düzenlemelerin soruşturmalarda ve
yargı önünde yansımaları ve uygulama usulleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
KARAR 4
Terör suçları ile ilgili haklarında işlem yapılan öğrencilerle, KHK düzenlemeleri ile ihraç
edilenlerin öğrenciliklerinin devamı ya da ilişiklerinin kesilmesi noktasında; Yükseköğretim Kurumları
Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi açısından uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerinde tartışıldı.
Yargı önüne giden uyuşmazlıklarda verilen kararların mail grubu içinde paylaşılması değerlendirildi.
KARAR 5
KHK kapsamında ihraç olunan personellerle ilgili açılan davalarda dava dosyalarının,
mahkemelerce KHK ile kurulan komisyona gönderildiği değerlendirildi.
KARAR 6
Hukuk Müşavirliğinden istenen mütalaalarda, mütalaanın bağlayıcılığının olmadığı ve istenilen
konu hakkındaki görüşün değerlendirilmesi ile tereddüt halinde farklı birim ve bakanlıklardan ve
uzmanından görüş alınabileceği değerlendirildi.
KARAR 7
Uygulamada karşılaşılacak farklıların ve ihtilafların hallinde; önem arz ettiği ve faydalı olduğu
düşünülen yargı/kurum karar örneklerinin mail grubu içinde paylaşılması değerlendirildi.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KARAR 1
Üniversitelere ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak satışı,
kiralanması trampası, irtifak hakkı tesisi gibi konular ile ilgili olarak gelirlerin tahakkuk ve tahsili
işlemlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılması konusunda mutabık kalınmış
sözleşmenin feshi durumunda ise kendi birimimiz tarafından iş ve işlemlerin yapılması uygun
görülmüştür. Bu görüş tüm katılımcılar tarafından aynı şekilde uygulanması benimsenmiştir.
KARAR 2
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 62, maddesi gereği Toplu İş Sözleşmesi uygulamaları konusu
görüşülmüş olup toplu iş sözleşmelerinde verilen mali hakların, toplu iş sözleşmesinden önce ilgili
sendikaya üye olan işçilere geçmişe yönelik ödenmesine, diğer sendika üyelerinin ise toplu iş
sözleşmesini imzalayan sendikaya aidat ödemek kaydıyla toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihten
itibaren ödenmesi konusunda görüş birliği sağlanmıştır. Ayrıca 4734 Sayılı Kanunun 62.maddesi gereği
toplu iş sözleşmesine göre alınan hakem heyeti kararında bazı hakların nasıl uygulanacağı hakkında
hüküm bulunmadığı konusunda fikir birliğine varılmış, örneğin çocuk yardımı konusunda hem
bakmakla yükümlü olan kişiye hem de sendikalı olan kişiye hakların verilmesi konusunda görüş
birliğine varılmıştır. Uygulama konusunda Maliye ve Çalışma Bakanlığından görüş sorulmasına karar
verilmiştir.

KARAR 3
İşin özelliği ile ilgili uzmanlık gereken mal ve hizmetlerin ADIM Üniversiteleri olarak kendi
aralarında ortak alım yöntemiyle karşılanabileceği görüşü benimsenmiştir. Bu yöntemin gerçekleşmesi
için ortak çalışmalar yapılmaktadır.
KARAR 4
Kurumun döner sermayeli birimleri için yapabileceği harcamalar konusu görüşülmüş, sürekli
gelir getirici (hastane gibi) faaliyette bulunan birimin cari harcamalarının kendisinin karşılayacağı
hususunda karara varılmıştır. Kurumlar ödemelerin Kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda her
birimin üzerine düşen ödemenin yapılması kararına varılmıştır.
KARAR 5
Üniversitelerde kurulan koordinatörlük birimleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununda yer almadığından mal ve malzeme talebinde bulunamayacağı hususunda görüş birliğine
varılmıştır.
KARAR 6
Taşınır Mal Yönetmeliği gereği hurdaya ayrılan malzemelerin imha ve satış işlemleri hakkında
görüşülmüş, hurdaya ayrılan malzemeler için sorumluluğu birimlerde olmak şartıyla konsolide yetkilisi
koordinesinde Genel Sekreterliğin imzası ile toplatılıp MKE’ye teslim edilmesi görüşüne varılmıştır.
Ayrıca katı atık depolarının Çevre Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan Katı Atık Yönetmeliğine göre
düzenlenmesi ( depoların sızmalara karşı önlemleri için altlarının beton olması çevre duvarlarının çitle
çevrilmesi yolların ulaşılabilir olması, kontrolleri için çevresinin aydınlatılmış olması, güvenlik için de
kamera ile izlenmesi standartlarının olması ) gerektiği görüş birliğine varılmıştır.
KARAR 7
MEB’e bağlı okullar karalamalarında Başbakanlıktan alınan izin kapsamı dışında tutulduğu
Üniversitelerdeki kiralamaların da aynı şekilde bu kapsama dahil edilemeyeceği görüşüne varılmıştır.
KARAR 8
ADIM Üniversiteleri olarak kiralama hususunda ortak şartname ve sözleşme düzenlenip
düzenlenemeyeceği hususu görüşülmüş, Pamukkale Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon
Kocatepe Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıkları
Koordinatörlüğünde çalışma yapılarak ADIM Üniversiteleri olarak 2886 Sayılı D.İ.K’na bağlı bir
yönetmelik taslağının oluşturulması ve bunun yürürlüğe konulması görüşüne varılmıştır. Yönetmelik
taslağı ADIM Üniversitelerinin oy birliği ile kabul edildikten sonar yürürlüğe konulması işlemlerini her
Üniversite kendisi gerçekleştirecektir.
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KARAR 1
Önceki toplantılarda ele alınan Diploma ve Diploma Eklerinin e imza ile imzalanması
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Diploma ve Diploma
Eklerinin e imza ile imzalandığı bildirildi. Diğer üniversitelerin bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü
bildirildi.
KARAR 2
Yurt dışından kabul edilen öğrencilerin %10’a giremeyeceği hususunda fikir birliğine varıldı. Bu
konuda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ordu Üniversitesine gönderdiği görüş yazısının Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi tarafından diğer üniversitelere gönderileceği bildirildi.
KARAR 3
Kayıt donduran öğrencilerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.09.2017 tarihli ve
62981 sayılı yazısına istinaden katkı payı ve öğrenim ücreti alınamayacağı hususunda fikir birliğine

varıldı. Kayıt donduran öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücretini ödediyse iade edilmesi gerektiği
bildirildi. Ayrıca kayıt yenilemeyen, katkı payı ve öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin de ilgili
mevzuat hükümlerine göre kayıt dondurabileceği belirtildi.
KARAR 4
İkinci öğretim ücretlerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personelinin mesai ücreti alması
hususunda fikir birliğine varıldı. (Üniversitelerin uygulamaları ile ilgili tablo ektedir.)
İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİNDEN ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONELİNE MESAİ ÜCRETİ ÖDENMESİ DURUMU ÜNİVERSİTE MESAİ ÖDENME
DURUMU
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

ÖDENİYOR
HİÇ ÖDENMİYOR
ÖDENİYOR
HİÇ ÖDENMİYOR
ÖDENİYOR
ÖDENMİYOR
KISMİ ÖDENİYOR
ÖDENİYOR
ÖDENMİYOR

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
KARAR 1
11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Adım Üniversiteleri toplantısında alınan 2 Sayılı
Kararın Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 2
Daire Başkanlıklarımızın temel mevzuatı olan ve halen yürürlükte bulunan Yüksek Öğretim
Kurumları, Mediko Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin
(03.02.1984 RG 18301) revize edilmesi gerektiği ve bu konu ile ilgili olarak ortak bir çalışma
yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KARAR 1
Banka promosyon ihalelerinin ADIM Üniversiteleri olarak tek bir ihaleye çıkılması konusu
tekrar tartışmaya açıldı. Toplantıda yapılan değerlendirmeler neticesinde; Adım Üniversitelerinin banka
promosyon ihalelerine ait sözleşmelerin farklı tarihlerde bitecek olması ve kurumların isteklerinde çok
farklılıklar olacağı ifade edildiğinden bankalar tarafından bunun çok fazla kabul görmeyeceği kanaatine
varılmış ve her üniversitenin promosyon ihalesini kendisini yapmasının daha iyi sonuçlar ortaya
çıkaracağına karar verilmiştir.
KARAR 2
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bankacılık
hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin tek tipleştirilmesi hususu görüşmeye açılmış; yapılan görüşmede ilk
toplantıda alınan karar aynen benimsenmiş ve Üst yönetimin taktirine bırakılmıştır.
KARAR 3
Döner Sermaye Bap payı ile ilgili madde de aynen kabul edilmiştir.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
KARAR 1
Sistem güvenlik duvarının (checkpoint) teknik destek sorunları üzerine görüşmeler yapıldı,
destek konusunda uzman personeller hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
KARAR 2
2017 sonu itibari ile yapılması gereken Sızma testleri için görüş alışverişinde bulunuldu.
KARAR 3
Pardus İşletim sistemi eğitimi için, Sıtkı Koçman Üniversitesince ulakbim ile görüşmelerde
bulunularak, ADIM Üniversitelerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
KARAR 4
Bir sonraki Adım Üniversiteleri toplantısında Bilgi İşlem Birimlerinde çalışan uzman
personelinde katılımı sağlanacaktır.
KARAR 5
Ip Telefon Sistemi kurmuş, ADIM Üniversitelerinden, sistemi yeni kuracak üniversiteler için
bilgilendirme ve destek alma konusunda görüşmeler yapıldı.
KARAR 6
ADIM Üniversiteleri satın almış yada geliştirmiş uygulamaları için veri havuzu oluşturma
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
KARAR 7
Açık kaynak işletim sistemleri ve açık kaynak ofis yazılımının üniversitelerimizde
yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişi yapıldı
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
KARAR 1
Sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına geçirilen Özel Bütçe ( Merkez
Teşkilatı Hariç ) Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına katılıp
katılmayacakları görüşüldü. Konu ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşleri
tartışıldı. Bu statüdeki personelin memuriyet haklarını tamamına sahip olduğu dolayısı ile Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına başvurularının engellenemeyeceği mütalaa edilmiştir.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında başarılı olanların atandıkları kadroların 1 yıl
için verilen kadro atama izinleri kontenjanından düşülmeyeceği mütalaa edildi.
KARAR 2
17.02.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesinin ( Milli Güvenliği Tehdit Eden
Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında ) görüşülerek, konu hakkında karşılıklı görüş
alışverişi yapılmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
FETÖ / PDY ile ilgili olan personeller hakkında gerekli işlemler yapılmaya devam edilmektedir.

KARAR 3
Şirket Personelinin ( Taşeron İşçiler ) durumu görüşülmüş ve karşılıklı değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Gelişmeler takip edilerek ADIM Üniversiteleri arasında gerekli iş birliği yapılması
tavsiye kararı alınmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Şirket Personelinin Kadroya geçebilme durumları ile ilgili, Hükümetçe çalışmalar devam
ettiğinden beklemeye devam edilmesi.
KARAR 4
Uzman Erbaşların 657 Sayılı Kanunun 92 . Maddesinden yararlanması için 7 hizmet yılını
tamamlamış olma şartının Kanundan önce şartlarını sağlayan kişiler için ne şekilde uygulanacağı
görüşüldü.6663 Sayılı Kanun’un yayımı tarihinden itibaren Uzman Erbaşların istifa sonrası memuriyete
atanma hakkından yararlanabilmesi için 7 hizmet yılını tamamlamış olması gerektiği kanaatine
varılmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Uzman erbaşların istifa sonrası atanmalarında 7 hizmet yılı şartı aranması uygulamasına devam
edilmesi.
KARAR 5
3.Dönem Toplu Sözleşme ile verilen hakların ( 1 derece verilmesi, bazı unvanlara verilen ek
özel hizmet tazminatı oranları gibi ) sözleşmenin yürürlük ve geçerlilik süresi olan 01.01.2016 –
31.12.2017 tarihinden sonra nasıl uygulanacağı görüşüldü. Toplu Sözleşme metni Kanun hükmünde
olduğundan yasal bir düzenleme veya Toplu Sözleşmenin uygulama tarihinin bitimi itibarı ile sendikal
haklar tekrarlanmaz ise mevcut hakların süresi içerisinde uygulanabileceği kanaatine varılmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Toplu Sözleşmeye yeniden konulduğundan uygulamaya devam edilmesi.
KARAR 6
6663 sayılı Kanun ile sağlanan yarım zamanlı çalışma esasları görüşüldü. Kanun “ Yarım
zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurlara;
hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir. “ Hükmüne amir olup , Devlet Personel Başkanlığınca kurumlardan görüşlerinin
istenildiği ADIM Üniversitelerinin görüşlerini gönderdiği anlaşılmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Bakanlar Kurulunca henüz karar verilmediğinden beklenmektedir.
KARAR 7
Yabancı Uyruklu Personelin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarında Aranacak
Kriterler görüşülmüş ve ilan şartı hariç 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına devam
edilmesinde görüş birliğine varılmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarından Yardımcı Doçentler ile ilgili, ilan hariç Yabancı Dil
Sınavı yapılması ve jüri üyelerinin belirlenmesi gibi hususların uygulanmasına devam edilmesi.

KARAR 8
HİTAP ile ilgili para cezalarının kesilmesine ilişkin olarak; personel bilgileri girildikten sonra
yapılabilecek düzeltmeler için ceza kesilmemesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumuna tavsiye
niteliğinde yazı yazılması görüşüne varılmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
HİTAP girişlerde yapılan yanlışlıkların silerek değil, düzeltme şeklinde yapılması.
KARAR 9
İYEM giriş ve takip işlemlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. ADIM
Üniversitelerince bilgi giriş işlemlerinin tamamlandığı anlaşılmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Konu ile ilgili ( İYEM ) giriş işlemleri tamamlanmıştır.
KARAR 10
ÖYP usul ve esasları görüşülmesi.
-ÖYP usul ve esasları 11. maddenin 3. bendinde “ Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP Araştırma
Görevlileri kadrolarına bulunduğu Üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile
kadrolarının bulunduğu Yükseköğretim Kurumlarına dönerler .”denmektedir aynı durumun 35.madde
kapsamındakiler içinde uygulanabilmesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklif edilmesinin
uygun olacağı,
-ÖYP usul ve esasların 10. maddesinin 2. bendinde “ Bu Usul ve Esaslar gereğince Yabancı Dil
yeterliliği sağlamak için verilen süreler ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince azami
süre içinde çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP’ ye devam etmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu
Yükseköğretim Kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet
yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP Araştırma Görevlilerinin ilişikleri kesilerek…” hükmüne
amirdir.Aynı durum 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi kapsamındakiler için bulunmadığından boşluk
oluşmakta olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına durumun bildirilmesinin uygun olacağına karar
verilmiştir.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
2547 sayılı Kanunun 35. maddesi kapsamında ÖYP harici Araştırma Görevlilerinden Tez aşamasına
gelenlerin Üniversitesine dönüşlerinin YÖK tarafından yapıldığı ve ikinci fıkrasında bahsi geçen 33.
maddenin kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin ilişiğinin kesilemeyeceği.
KARAR 11
Tüm öğretim üyesi ilanlarında jürilere gidecek olan eser dosyalarının elektronik ortamda
alınması ve gönderilmesi, Kanun gereği bazı kolaylıklar sağlanması bakımından bir nüshasının eser
dosyası şeklinde basılı diğer nüshaların ise başvuru sahibinin isteğine göre basılı veya elektronik
ortamda verebileceği ve uygulamanın da bu yönde yapılabileceği anlaşılmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Uygulamaya devam edilmektedir.

KARAR 12
Sağlık Hizmetleri ve Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfında bulunan kadroların kadro
derecelerinin Sağlık Bakanlığı’nda uygulandığı gibi 1-8 ve 3-12 dereceleri olarak değiştirilmesi
konusunda; bütün kadrolar için genişletilerek ADIM Üniversiteleri adına Koordinatör olan Pamukkale
Üniversitesi’nce Devlet Personel Başkanlığı’na teklif yazısının gönderilmesinin uygun olduğu kararına
varılmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Pamukkale Üniversitesi’nce Devlet Personel Başkanlığı’na teklif yazısının gönderilmesinin uygun
olacağına.
KARAR 13
Doçent unvanı alıp ataması yapılmayan öğretim üyeleri de Doçent olarak ataması yapılanlarla
aynı haklara sahip olabilirler mi? (Örneğin: Doçent temsilcisi olarak Yönetim Kuruluna girme vb.)
görüşüldü. Doçent unvanı alarak Doçent kadrosuna ataması yapılamayan personelin her türlü akademik
hakkını kullanabildiği halde özlük haklarını kullanamaması bir tezat oluşturmakta olup, konu ile ilgili
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yasal düzenleme yapılması önerilmesine.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Doçent unvanı alanlara kadro dereceleri ve kazanılmış haklarına göre özlük hakları verilmektedir.
KARAR 14
Mecburi hizmet devirlerinde eş durumu ve sağlık durumu mazeretlerinin geçerli olmaları
durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yazmadan iki kurumun Yönetim Kurulu Kararı ile
devredilmesinin görüşülerek, mevcut şekli ile uygulamaya devam edilmesinin uygun olacağı,
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Mecburi hizmet devirlerinde mevcut uygulamaya devam edilmesi.
KARAR 15
Meslek Yüksekokullarının Müdür ve Müdür Yardımcılarının ek göstergesi, Üniversite ödeneği,
İdari görev ödeneği ve Ek Derslerin ödenmesi konuları görüşüldü. Sayıştay 2. Dairesinin 17.11.2015
tarih ve 40212 dosya, 41052 tutanak numaralı temyiz kurulu kararı gereğince işlem yapılmasının uygun
olacağı görüşüldü.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Aynı temyiz kurulu kararının uygulamasına devam edilmesi.
KARAR 16
Personel kartlarının basımı hususu görüşüldü, Üniversiteler arasında farklı uygulamalar olduğu
anlaşıldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Personel kartları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
KARAR 1
Kütüphanelerin koleksiyon fazlası materyallerin paylaşılması için Afyon Kocatepe Üniversitesi
tarafından hazırlanan platformun yürürlüğe konulması, görev değişiklikleri nedeniyle erişimi olmayan
üniversitelere hesap açılması değerlendirildi.
KARAR 2
Üniversitelerin okuyucu gecikme cezası uygulama örnekleri tartışıldı. Üniversitelerin kendi
uygulamaları ve mevzuat çerçevesinde hareket etmelerinin faydalı olacağı kanaatine varıldı. KDV
tevkifatı uygulamaları gerçekleştirilirken Strateji Daire Başkanlıkları ile koordinasyonun sürdürülmesi
gerektiği değerlendirildi.
KARAR 3
Veri tabanı istatistiklerinin maliyet analizlerinin sürekli olarak takip edilmesinin kaynakların verimli
kullanılması açısından önemi değerlendirildi.
KARAR 4
KBS ve Taşınır Yönetmeliği değişikliği ile ilgili yapılması gereken uygulamaların
gerçekleştirildiği değerlendirildi.
KARAR 5
RFID sistemi kullanan kütüphanelerin deneyimleri paylaşıldı. Maliyet, işgücü ve im-kanlar
değerlendirilerek sistemin uygulanabileceği değerlendirildi.
KARAR 6
RDA taglarının kullanılmasının verilerin standart hale getirilmesi açısından faydalı olacağı
değerlendirildi.
KARAR 7
Gündem dışı mesleki konular:
a. İhalelerde sağlanacak kaynaklarda sakıncalı yayıncılara dikkat edilmesi gerektiği
değerlendirildi.
b. Kütüphanelerin 7/24 hizmet uygulamaları değerlendirildi.

YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

KARAR 1
Bir önceki toplantıda ele alınan ve karara bağlanan 10 maddelik toplantı tutanakları okundu.

KARAR 2
Serbest gündem üzerine görüşmelere geçildi ve aşağıda belirtilen konular üzerinde görüş
alışverişinde bulunuldu:
a) İşyeri Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konular görüşüldü.
Her üniversitenin değişik uygulamalar yaptığı anlaşıldı.
b) Periyodik bakımlar üzerine görüşüldü,

Daire Başkanlıkları uygulamalarını paylaştı, sık değişen yönetmeliklerden yakınıldı.
Özellikle asansör yönetmeliğindeki değişiklikler eleştirildi.
c) Yangın Yönetmeliği ve uygulamaları üzerinde görüşüldü. Kanunun önemine binaen
yapılması gerekenler ve yapılmış uygulamalar paylaşıldı.
d) Tekrar görüşmek üzere toplantıya son verildi.

