17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİN’DE YAPILAN
ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI
GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI
1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı sırasında ortaya çıkabilecek güvenlik zafiyetleri
konusunda yapılabilecekler hakkında hazırlık çalışmaları yapılması,
2-ADIM üniversitelerinin tüm birimlerde idari personelin inovasyonu ile ilgili kurum içi ve
dışı ortak çalışmaların sürdürülmesi,
3-Ön lisans ve lisans mezunu personel için hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin ve
sınavlarının

üniversiteler

arası

uygulama

birliğinin

sağlanması

amacıyla

YÖK

koordinasyonunda gerçekleştirilmesi,
4-Akademik danışman görevlendirmelerine ilişkin kredi tanımlanması ve ücretlendirilmesi
konusunun araştırılması,
5-İdari personel etik kurulu oluşturulması,
6-ADIM üniversiteleri İdari Personelinin yurtdışı ortak proje kapsamında bilgi ve
deneyimlerinin arttırılmasına yönelik görevlendirilmelerde işbirliğine gidilmesi,
7-Akademik personelin kadro kullanımı izni hakkında ortak sıkıntının YÖK nezdinde dile
getirilmesi,
8-Geçmişte olduğu gibi İdari yönetim kadrolarının akademik (öğretim görevlisi, okutman,
uzman) kadrolarının geçiş ile ilgili düzenlemenin yapılması,
9-İhaleler için; ADIM Üniversitelerince Kamu Satın Alma Platformu(EKAP) eğitiminin
alınmasının sağlanması,
10-ADIM Üniversiteleri idari personeline yönelik bir dergi çıkartılması;
11-İdari grup toplantısı kararlarının YÖK Genel Sekreterinden randevu alınarak, ADIM
Üniversiteleri Genel Sekreterleri tarafından iletilmesi,
kararları alınmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI
1- İç kontrol sisteminin kurulması
- İç kontrol eylem planlarının mevcut eylem planlarının değerlendirilmesi yapılarak
bütün üniversitelere hitap eden genel eylem planı çerçevesinin oluşturulması YÖK’ten talep
edilmelidir.
-İç kontrol sisteminin oluşturulması konusunda üniversitelerin ortak sorunlarına
çözüm bulmak ve eylem planlarının güncellenmesi ve sürdürülebilir olması için eğitim
çalışmaları yapılması.
-En az yılda bir defa iç kontrol eylem planlarının uygulama sonuçlarının
değerlendirilmesine ilişkin bölgesel genel toplantılar düzenlenmesi ve bu doğrultuda ortak bir
yönetim bilgi sisteminin oluşturulması gerekmektedir.
2-Performans Raporları
-Performans programlarının stratejik planlara paralel olarak hazırladığının ve
performans hedeflerinin ölçülebilir nitelikte olup olmadığının ADIM üniversitelerince gözden
geçirilmesi ve bu doğrultuda revizyonlar yapılması gerekmektedir.
-Üniversitelerce hazırlanan idare faaliyet raporu, yatırım değerlendirme raporu ADEK
raporu, kesin hesap raporu ve YÖK faaliyet raporu gibi sonuç raporlarının tek bir rapor
halinde getirilerek tüm kurumlara bu şekilde sunulmasını sağlayacak yasal çalışmaların YÖK
tarafından düzenlemesi konusunun önerilmesi.
3-Personel
-Üniversitelerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına öncelikle Daire Başkan
Yardımcısı, istatistikçi gibi kadroların ihdas edilmesi talebinin YÖK’e iletilmesi.
-Boş kadroların nitelikli personel ile doldurulabilmesi için özendirici tedbirlerin ve
yasal düzenlemelerin yapılması
-Üniversite personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIKLARI TOPLANTI TUTANAĞI
1-30.07.2010 tarihinde yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde ifade edilen analizler ve
sıralı analizlerin hazırlanmasında katılımcı tüm üniversitelerce ortak bir bilgi bankası
oluşturulması kararlaştırılmıştır.
2-Yapım işleri ihalelerinde proje değişikliği ve ortaya sonradan çıkan ihtiyaçlar nedeniyle
zorunlu hale gelen keşif artışlarının yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir.
4-Kamu İhale Genel Tebliğinde bulunan Aşırı Düşük teklif değerlendirilmesindeki sınır
değerin bulunması formülünde sonucun 1.20’ye bölünmesiyle sınır değerin üzerinde kalan
yüksek indirimlerin işin kalitesini düşüreceği sonucuna varılmış ve tebliğin bu bölümünü
yeniden düzenlenmesi gerektiği kararlaştırılmıştır.
5-Şube müdürlüklerinin G.İ.H sınıfından çıkarılarak T.H. sınıfına dönüştürülmesi için
Personel Daire Başkanlıklarına bildirilmesi uygun görülmüştür.
SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIKLARI TOPLANTI TUTANAĞI
1-Gündemin 1nci Maddesi üzerinde tartışılmış olup; mevcut Yönergenin geliştirilmesi
konusunda fikir alışverişinde bulunulmuş, daha önce Yükseköğretim Kurumuna sunulan
Yönerge taslağının kabul edilip edilmemesinin beklenmesine karar verilmiştir.
2-Öğrenci Konseyi için ayrı bir bütçe ve harcama yetkilisi olmamakla birlikte, Rektörlük
tarafından uygun görülen etkinlikler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bütçesinden
desteklenmektedir.
3-Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlu ailelerin öğrencileri bu kurumlardan sağlık güvencesi
alamaması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının aktif olmasına rağmen
üniversitelerce güvence verilip verilemeyeceğinin Sosyal Güvenlik Kurumuna sorulması.
4-Adım Üniversiteleri Bahar Şenliği programı ile tarihinin görüşülmesi ve ortak hareket
edilmesi konusunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları ya da ilgililerin 12 Kasım 2010
Cuma günü toplanmasına (toplantı yeri daha sonra belirlenecektir) karar verildi.

5-Öğrenci Toplulukları, Üniversitelerde genelde uygulanan uygulamanın uyum sağlanması
açısından sistemin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde ilgili Şube
Müdürlükleri (Spor-Kültür) koordinatörlüğünde yürütülmesine

ve Topluluk Yürütme

Kurulunun Rektör Yardımcısı (S.K.S.’den Sorumlu), S.K.S. Daire Başkanı ve ilgili Şube
Müdürlerinden oluşturulması şeklinde yapılanmasına diğer Üniversitelerin genel işleyişi
yönünde koordinasyonlu ve uyum sağlayarak yürütülmesine karar verilmiştir.
İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI
1-Taşınır programı, Say2000, EKAP haricinde kalan(ihtiyaç duyulan) programların başka bir
ifadeyle satın almalar ve satın alma programlarının ADIM Üniversiteleri’nin Bilgi İşlem
Daire Başkanlıkları tarafından yazılması ve paylaşılması. (Süleyman Demirel Üniversitesi
evrak-takip programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
otomasyon programı gibi.)
2-Araç görevlendirmelerinin(sevkiyatının) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından
yapılması; yada taşıtların sevkiyatı(sorumluluğu) hangi daireye aitse bütçe giderlerinin ilgili
daire tarafından yapılması gerektiği, araçların bakım raporlarının Yapı İşleri Teknik Daire
Başkanlığı tarafından belirlenmesi fikri benimsendi.
3-Koruma ve güvenlik ve temizlik hizmet alımı ihalelerinde Maliye Bakanlığı’nın görüşü
alınarak ihalelerin süresinin 1 (bir ) yıldan fazla yapılması konusu görüşüldü. Güvenlik
ihalelerinde giyim bedelinin önemli olduğu vurgulandı. Güvenlik ihalelerinde Meslek
Yüksekokulu Güvenlik programı mezunlarının tercih edilebilirlik durumu görüşüldü.
4-Sayıştay sorgularının ADIM Üniversiteleri İdari Toplantılarında paylaşılması yönünde
görüş birliğine varıldı.
5-Özellikle temizlik ve güvenlik ile ilgili olarak ihale iptallerinden sonra yapılan Pazarlık
İhalelerinde görüş alış-verişinde bulunulmasına karar verildi.
6-Elektrik faturalarındaki reaktif bedelin ödenmesinde Yapı İşleri Teknik Daire
Başkanlığı’nda görevli teknik personelin teknik raporu doğrultusunda işlem yapılmasına karar
verildi.
7-Mevsimlik işçiler konusu görüşüldü.

BAP KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTI TUTANAĞI
1-Bir önceki toplantıda alınan kararların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.
Bu toplantılarda bulunan üye üniversitelerin BAP birimlerine önemli katkılar sağlandığı
vurgulandı,
2-Bir önceki toplantıda önemle vurgulandığı gibi, bu toplantıda da BAP koordinatörlüklerinin
idari ve mali açıdan net olarak tanımlanması, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, idari
teşkilat yapısı ve personelinin yeniden tanımlanması gerektiği ve konunun üye üniversitelerin
yetkililerine aktarılmasına,
3-BAP koordinatörlüğü yapısı içinde TÜBİTAK, DPT, AB, SANTEZ vb. gibi dış destekli
projelerin hazırlanmasını teşvik edecek, aktif danışmanlık hizmeti verecek bir alt birimin
oluşturulması, bu birimde yabancı dil bilen, proje hazırlama konusunda deneyimi olan uzman
personelin istihdamının sağlanmasının yararlı olacağı,
4-5917 sayılı kanunun EK 28’in 5’nci maddesi e ve f bentlerinde tanımlanan hususların, DPT
ve Maliye Bakanlığı’na belirlenen tarihlerde bildirilmesinin önemli olduğu ve bildirimlerinin
zamanında yapılması gerektiği,
5-Damga vergisi kesintisi hususunda Maliye Bakanlığı’ndan görüş sorulmasına, bu konuda
Pamukkale Üniversitesi BAP biriminin önderlik etmesine, uygulamanın gelen cevabi görüş
doğrultusunda yapılmasına,
6-Tüm üye üniversite BAP birimlerinin, proje bütçe kullanım ve dağıtım esaslarının mümkün
olduğunca ortak kriterlere göre yapılması ve bu konuların önemli yararlar sağlayacağının üst
makamlarına iletilmesine,
7-ADIM Üniversitelerini temsilen Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenecek olan üniversiteler
BAP birimleri çalıştay hazırlık toplantısına, organizatör üniversitelerden biri olarak ADIM
üniversitelerini temsilen bir heyetle dahil olmak üzere girişimlerde bulunulmasına, oy birliği
ile karar verilmiştir.

