ADIM ÜNİVERSİTELERİ REKTÖRLER TOPLANTISI TUTANAĞI
Toplantının Adı: Rektörler Toplantısı
Toplantı Tarihi: 25-27 Kasım 2021
Toplantı Yeri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Toplantı Koordinatörü: Prof. Dr. Vural KAVUNCU (KSBÜ Rektörü)
Raportör: Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÇELİK
ALINAN KARARLAR
1- TTO Mevzuatının revize edilmesi ve Sayıştay Mevzuatına göre yeniden yapılanarak
Sayıştay ile görüş birliğine varılması konusunda YÖK nezdinde görüşülmesine karar
verildi.
2- 50/d kadroları ile gelen araştırma görevlilerinin 35. Madde ile başka kurumlara
gitmesinin yarattığı sorunlar konusunda YÖK ile görüşülmesine karar verildi.
3- ÜNİAR’ın yapmış olduğu araştırmanın etik ihlali üzerine YÖK ile görüşülmesine karar
verildi.
4- URAP sıralamasında eski, yeni ve vakıf üniversitelerinin aynı kategoride Türkiye
sıralamasına tabi olmasının yeni kurulan üniversitelerde yarattığı sorunlar üzerine YÖK
ile görüşülmesine karar verildi.
5- MYO’ların tematikleştirilmesi üzerine YÖK ile görüşülmesine karar verildi.
6- MYO’ların 3+1 sistemine geçirilerek müfredatının güncellenmesi üzerine YÖK ile
görüşülmesine karar verildi.
7- Yalova Üniversitesi’nin üyelik talebi üzerine üniversitenin ADIM Üniversiteleri üyesi
olarak kabul edilmesine karar verildi.
8- Gelecek toplantının Mayıs 2022 tarihi içerisinde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
ev sahipliğinde Kütahya’da yapılmasına karar verildi.

25-27 KASIM 2021 BURDUR MEHMET AKİF ÜNİVERSİTESİ
ADIM ÜNİVERSİTELERİ GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİ VE KARARLARI
1) 31 Ekim-1 Kasım 2019 tarihlerinde Bandırma 17 Eylül Üniversitesinde gerçekleştirilen
ADIM Üniversiteleri toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi.
KARAR: Bandırma 17 Eylül Üniversitesinde gerçekleştirilen ADIM Üniversiteleri toplantısında
alınan kararlar değerlendirildi.
2) Genel sekter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının ek gösterge ve makam
tazminatlarına ilişkin düzenleme yapılmasının ihtiyacının görüşülmesi.
Üniversite genel sekreterlerinin ek göstergeleri daire başkanlarıyla aynı düzeyde (3600) olarak
uygulanmaktadır. Genel sekterler üniversite idari teşkilatının başında, üniversite idari
birimlerinin en üst düzeyinde yer alan bir kamu yöneticisidir. Dolayısıyla hiyerarşik olarak daha
alt düzeyde yer alan daire başkanlarıyla aynı ek göstergede bulunmaları makul değildir. Bu
durumun düzeltilmesi ve kadrolara bağlı olarak genel sekter, genel sekreter yardımcıları ve daire
başkanlarının kademeli üst ek göstergeden yararlanmaları sağlanmalıdır.
Genel sekreter yardımcılarının ek göstergeleri mevcut haliyle daire başkanlarından daha aşağıda
bulunmakta olup 3000’dir. Bu durum üniversite içindeki hiyerarşik yapıya ters bir durum
oluşturmaktadır. Genel sekreter yardımcılarının ek göstergeleri, makam ve görev tazminatları ile
daire başkanlarının da makam ve görev tazminatından yararlanmaları gerektiği hususunda fikir
birliğine varıldı. YÖK Başkanlığına konusunun aktarılmasının ADIM üniversitelerinin
rektörlerine arzına karar verildi.
3) Adım Üniversiteleri İşbirliği Protokolü değişiklik teklifinin görüşülmesi.
KARAR: Kütahya Sağlık Bilimler Üniversitesinin diğer üniversitelerle İşbirliği Protokolü’nün
taslak metnini paylaşmasına müteakip yapılacak çalışmaların çevrimiçi bir toplantıda yeniden
değerlendirilmesinin uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı
4) ADIM üyesi Üniversitelerin Akademik ve İdari Personelinin, Üniversitelere ait sosyal
tesislerden indirimli olarak yararlanabilmeleri hususunun gündemden çıkartılmasına
karar verildi.
5) Üniversite senato ve yönetim kurulu toplantı kararlarının üyeler tarafından elektronik
ortamda imzalanması ve güvenli bir senato ve üniversite yönetim kurulu arşivi
oluşturulmasına yönelik çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulması.

KARAR: Kararların elektronik konusunda örnek çalışmalar yapan Kütahya Sağlık Bilimleri,
Aydın Adnan Menderes, Yalova ve Çanakkale 18 Mart Üniversitelerinin uygulamalarının diğer
ADIM üniversiteleri ile paylaşılabileceği kararlaştırıldı.
6) Üniversite Yönetim Kurulunun, Yönetim Kurulu olmayan akademik birimlerin yerine
toplanması hususunun değerlendirilmesi.
KARAR: İlgili mevzuat ve YÖK görüşleri doğrultusunda farklı uygulamalar yapılabildiği
değerlendirildi.
7) Çevrim içi olarak elektronik ortamda yapılan Senato ve Yönetim Kurulu Toplantılarına
ve diğer toplantılara ilişkin bir mevzuat oluşturulması.
KARAR: ADIM üniversiteleri arasında çevrimiçi toplantılar konusunda hali hazırda bir yönerge
çalışması bulunmadığı ancak bu konuda görüş alışveriş yapılmasının faydalı olacağı
değerlendirildi.
8) Üniversitelerde idari personel hareketliliği (Tayin-Becayiş-Nakil) işlemlerinin yasal
olarak düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.
KARAR: Üniversiteler arasında 657’ye tabi personelin naklen atamaları hususunun
üniversitelerin her yıl verilen naklen ve açıktan atama izinlerinin dışında bırakılmasının YÖK
Başkanlığının iletilmesi hususunda fikir birliği sağlandı.
9) Bir sonraki toplantıya katılacak idari birimlerin belirlenmesi.
KARAR: Bir sonraki toplantıya katılmak üzere 1. grup; Kütüphane ve Dokümantasyon, Bilgi
İşlem,

Personel,

Öğrenci

İşleri

Daire

Başkanlıları

ile

Hukuk

Müşavirliği,

Kalite

Koordinatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler İdari
Birimi olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
10) Görevde yükselme sınavı ile ilgili bilgi alışverişi yapılması
2021 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapan Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile isteyen üniversitelerin bilgi alışverişinde bulunabileceği
değerlendirildi.
11) YÖK Başkanlığı tarafından üniversitelere görüş almak üzere gönderilen Üniversite
İktisadi İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği Taslağı’nın görüşülmesi.
KARAR; YÖK Başkanlığı tarafından üniversitelere görüş almak üzere gönderilen Üniversite
İktisadi İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği Taslağı konusunda yapılan değerlendirme sonucunda

fiilen pek çok ADIM üniversitesinde bulunan ancak yasal dayanağı konusunda sürekli olarak
sıkıntılı durumlar yaşanan İktisadi İşletmelerin yönetmelikle düzenlenmesinin çok önemli bir
açığı kapatacağı yönünde görüş birliğine varıldı. YÖK Başkanlığına aktarılacak taslağa ilişkin
ADIM Üniversitelerinin görüşlerinin paylaşılması kararlaştırıldı.

25-27 KASIM 2021 BURDUR MEHMET AKİF ÜNİVERSİTESİ
ADIM ÜNİVERSİTELERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİ VE KARARLAR
1) Bilimsel Uygulama ve araştırma merkezlerimizin ortak ve multidisipliner çalışmalar yapması
yolunda bilgilendirme ve iş birliklerinin sağlanması.
KARAR: Adım Üniversiteleri kapsamında, merkez laboratuvarların imkanlarından, ilgili tüm
öğretim elemanlarının üniversitelerinin kendi öğretim elemanlarına sunduğu tarifeden
faydalanabilmesi adına bir protokol imzalanmalıdır.
2) Uygulama ve araştırma merkezlerinin akademik ve idari personel ihtiyaçları hakkında görüşme.
KARAR: Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde yöneticilik görevindeki akademik personelin
özlük haklarına ilişkin çalışmalar yapılmalıdır. Örn. Ders yükünün düzenlenmesi.
3) Merkezi araştırma laboratuvarlarının sürekliliğinin sağlanması hakkında görüşme.
KARAR: Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin açılma süreçleri, açıldıktan sonra
faaliyetlerinin izlenmesi ve hedeflenen faaliyetlerin gerçekleşmemesi durumunda kapatılmaları
konularının kriterlere dayandırılması adına çalışma yapılmalıdır.
4) ADIM Üniversiteleri bünyesinde yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarları kapsamında yer
alan alt yapının ortak kullanımına yönelik yapılabilecek protokoller üzerine görüşme.
KARAR: Adım Üniversitelerinin Merkez Laboratuvarları ve Uygulama ve Araştırma
Merkezlerinin ortak paydada birbirlerine teknik destek sağlamaları hususunda işbirliği
protokolü yapılmalıdır.
5) Merkez faaliyetlerinin öncelikle şehir ve bölge ihtiyaçlarına göre planlanması.
KARAR: Uygulama ve Araştırma Merkezleri faaliyet alanlarına göre;
•

Arge – Analiz

•

Eğitim Öğretime destek

Bölgesel tematik alanlar olarak 3 gruba ayrılıp bu grupların kendi içlerinde ortak alanlarda
çalışmalar yapmaları sağlanmalıdır.
6) Üniversiteler arasında merkezlerle ilgili bir sanal grup kurulması ve koordinasyon sağlanması.
KARAR: Adım Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin kendi içlerinde
gruplandırılıp sosyal iletişim ağına dahil edilerek birlikte görüş ve öneri alışverişinde
bulunmaları sağlanmalıdır.
7) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) birimlerinin, online ya da yüz yüze toplantılarla bilgi paylaşımı,
bilimsel katkı ve ortak çalışma alanları oluşturmaları.
KARAR: Teknoloji Transfer Ofislerinin ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezlerinin bir sonraki Adım Üniversiteleri Toplantılarına farklı gruplar olarak katılıp
çalışmaları sağlanmalıdır.

ADIM ÜNİVERSİTELERİ TOPLANTISI
25-27 KASIM 2021
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIKLARI
TOPLANTI KARARLARI
1. Bilgi Güvenliği ve Denetimi hakkında, Sayıştayın denetimleri sürecinde üzerinde
durduğu hususlar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.
2. KVKK ile ilgili Üniversitelerde komisyonlar oluşturulması gerektiği ve KVKK’nın
sadece Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının uhdesinde olmadığı tüm Daire
Başkanlıklarını ilgilendirdiği katılımcı tüm üniversitelerce belirtilmiştir.
3. Üniversitelerimizde mevcut bazı uygulamalarda hukukî sorunların önüne geçilebilmesi
için ilgili yönergelerin Yönetim Kurullarından çıkarılması gerektiği, yönerge içeriği
düzenleme aşamasında 5651 Sayılı Kanuna ve Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim
Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesine atıfta bulunulmasının
uygun olacağı kararlaştırılmıştır. (Bu konu tartışmalıdır)
4. Sızma Testlerinin yılda en az bir defa yapılması gerekliliği konusunda ortak görüş
bildirilmiştir.
5. Çeşitli yazılım lisans taleplerinin, lisans maliyetleri ve bütçe çerçevesinde temininin
zorluğu hususunda görüş birliğine varılmıştır. Lisansların YÖK tarafından alınıp
üniversitelere dağıtımının yapılmasının daha uygun olacağı belirtilmiştir.
6. Üniversitelerde çeşitli amaçlarla kullanılan yazılımların mümkün olduğu ölçüde Açık
Kaynak Kodlu yazılımlara yönlendirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine
varılmıştır.
7. Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının Personel eksikliğini ve personel istihdam etme
sorunu yaşadığı belirtilmiş, iş yoğunluğu ile personel sayısının doğru orantılı olmaması
nedeniyle personelde motivasyon eksikliği olduğu bildirilmiştir.
8. Kullanım dışı cihazların kullanılabilecek parçalarının değerlendirilmesi açısından
üniversitelerin birbiriyle irtibat halinde olmalarının faydası olacağı bildirilmiştir.
9. FKM (Felaket Kurtarma Merkezleri) ile ilgili olarak özel veri merkezlerinden hizmet
alınabileceği görüşünde uzlaşılmıştır.
10. YETKİM üyeliğini birçok üniversitenin tamamladığı, tamamlamayan üniversitelerin
tamamlama aşamasında oldukları belirtilmiştir.
11. Bilişim Suçları ile ilgili olarak kurum içi eğitimlerin artırılması gerektiği ve kurumsal
maillerin akademik ve iş haricinde kullanılmasının uygun olmadığı, personelin bu
konuda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtildi.

12. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin geliştirdiği İlan Bilgi Sistemini, ADIM
üniversitelerinin almak istemeleri halinde %10 indirim yapılacağını bildirdi.
13. Uzaktan Eğitim Sürecinde Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının çok büyük oranda sürece
destek verdiği belirtilmiştir.
14. Üniversitede görev yapan Daire Başkanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli
(IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetveline dâhil edilmesi ve ek göstergelerinde düzenleme
yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Ramazan Sami ÇINAR
Afyon Kocatepe
Üniversitesi

Yük. Müh. Recep ÖZKAN
Afyonkarahisar Sağlık
Bilimleri Üniversitesi

Sinan BALCI
Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi

Mehmet Kürşad
DEMİRTAŞ
Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi

Murat FİDAN

İsmail ATICI

Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

Cahit KURT
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi

Ömer TANBERK
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi

Muzaffer TATLI
Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi

Hasan KOCABAY
Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi

Servet SAĞLAM
Kütahya Sağlık Bilimleri
Üniversitesi

Cemal PAMUK
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

İlker ULAŞ
Pamukkale
Üniversitesi

Dr. Veli ÇAPALI
Süleyman Demirel
Üniversitesi

Mehmet AKYAR
Uşak
Üniversitesi

Eyüp ALBAYRAK
Yalova
Üniversitesi

ADIM ÜNİVERSİTELERİ TOPLANTISI
25-27 KASIM 2021
BURDUR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
GÜNDEM-1. Patent ödemeleri konusunun görüşülmesi?
KARAR-1. Patentin Üniversite adına olması kaydıyla, ilgili akademik birim tarafından
(Teknoloji Transfer Merkezi vb.) bütün merhaleleri tamamlandıktan sonra, ilgili birim
tarafından ödeme yapılır.
GÜNDEM-2. Kampus içindeki alanların Covid-19 salgını sürecinde çalışması, Covid-19
salgını öncesinde yapılan kiralama işlemlerinin salgın tedbirleri kalktıktan sonra uygulanması
hakkında görüşülmesi?
KARAR-2. 2547 sayılı Kanunun 46. ve 47. maddelerine ve 124 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ilgili maddesine istinaden kafeterya ve sosyal tesis işletmelerinin
işlettirilmeleri Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı görevleri arasında sayılmıştır. Bu
nedenle kantin vb. taşınmaz kiralamalarının ilgili daire başkanlığı tarafından
yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Pandemi sonrası yapılan kiralamalar ile
ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi, idari şartname ve sözleşmeler
çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılabileceği kararlaştırılmıştır.
GÜNDEM-3. Tasarruf tedbirleri genel değerlendirmesi (kiralar, izinler, araç kiralama vb.)
konusunun görüşülmesi?
KARAR-3. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hükümlerine göre işlemlerin yapılması
konusunda fikir birliğine varılmıştır.
GÜNDEM-4. E ihale yönteminde karşılaşılan sorunlar hakkında görüşülmesi?
KARAR-4. E-ihale sürecinde yaşanan genel sorunların istekli firmaların e-ihale
işlemleri için hazır olmadığından kaynaklanması nedeni ile firmalarında hazır olduğu
zamanda e-ihale sürecine geçilmesi tavsiye edildi.
GÜNDEM-5. E- Fatura mükellefi olan mal ve hizmet sağlayıcılarının faturalandırmada çift
vergi no ile fatura kesememeleri vb. sorunların görüşülmesi?
KARAR-5. İlgili kanun gereği ilgili firmanın çift vergi numarası ile fatura kesmesi
gerektiğinden, yaşanan sorunun firma tarafından çözülmesi gerektiği belirtilmiştir.
GÜNDEM-6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “2021 yılı Kamu Toplu İş
Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” ve “İşletme Toplu İş Sözleşmesi” kapsamında

657sayılı Kanunun 4-d maddesi kapsamında çalışan personellerin ücret ödemelerinde (ücret,
sosyal haklar) ve fazla çalışma ücreti ödemelerinde yaşanan sorunlar hakkında görüşülmesi?
KARAR-6. Resmi ve Dini Bayram tatilleri çalışmalarının mesai ücreti olarak değil,
normal maaş ücreti olarak ödenmesi gerektiği, devamlılık arz eden veya 24 saat esasına
dayalı olarak yapılan çalışmalar (güvenlik, şoförler, hayvan bakıcıları, arazi çiftçileri
vb.) için ise Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından ilgili
bütçe kalemine ödenek tahsis edilmesi konusunda talepte bulunulmasına karar
verilmiştir.
GÜNDEM-7.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Kamu kurumlarının 31.12.2020 tarihinde
zorunlu olarak katıldığı “0 atık yönetim sistemleri” projesinin işleyişinde karşılaşılan sorunlar
ve kaynak aktarımı konularının görüşülmesi?
KARAR-7. Mevcut ilgili mevzuat kapsamında iş ve işlemlerin devam ettirilmesi uygun
görüldü.
GÜNDEM-8. 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin güncellenmesi hakkında
görüşülmesi?
KARAR-8. 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin güncelliğini kaybettiği
gerekçesi ile güncel şartlar ve ilgili mevzuatlar kapsamında yeniden revize edilmesi
gerektiği görüşüne varılmıştır.
GÜNDEM-9. Genel İdare Hizmetler Sınıfı ek göstergelerinin yeniden değerlendirilmesi
konusunun görüşülmesi?
KARAR-9. Ekte yer alan kanun değişikliği teklifinin uygun olduğuna karar verilmiş ve
teklif metni imza altına alınmıştır.

Muhammet BİLGİÇ

Melih YAVUZ

Göksel CİVELEK

Burdur Mehmet Akif Ersoy

Uşak Üniv.

Yalova Üniv.

Üniv.

Daire Başkanı

Daire Başkanı

Atılgan KUNT

Ahmet Yücel ÖZKAN

Necmettin BUŞKUT

Isparta Uyg.Blm.Üniv.

Pamukkale Üniv.

Eskişehir Osmangazi Üniv.

Daire Başkanı

Daire Başkanı

Daire Başkanı

İsmail AKGÜN

Hüdai KOÇYİĞİT

Mansur BİLGİN

Bilecik Şeyh Edebali Üniv.

Afyon Kocatepe Üniv.

Manisa Celal Bayar Üniv.

Daire Başkanı

Daire Başkanı

Daire Başkanı

Hüseyin ŞEN

Ahmet ULU

Bülent KAYA

Kütahya Sağlık Bilim.Üniv.

Kütahya Dumlupınar Üniv.

Çanakkale Onsekiz Mart

Daire Başkanı

Daire Başkanı

Üniv.

Daire Başkanı

Daire Başkanı
Özgür DEMİR

Halil ŞAHİN

Adem UÇAR

Isparta Uyg.Blm.Üniv.

Isparta Uyg.Blm.Üniv.

Bandırma 17 Eylül Üniv.

Yüksekokul Sekreteri

Şube Müdürü
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ADIM ÜNİVERSİTELERİ TOPLANTISI
25-27 KASIM 2021
BURDUR
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
GÜNDEM MADDELERİ VE ALINAN KARARLAR
GÜNDEM-1 Yükseköğretim kurumlarında alınan Covid-19 pandemi tedbir ve uygulamaları
nelerdir? Konusunun görüşülmesi,
KARAR 1 Üniversitelerde pandemi döneminde öncelikle öğrencilerin kayıt dondurma
yapmamalarına ve eğitime devam etmeleri için ikna edilmeleri sağlandı. Yine her üniversite
kendi şehrindeki öğrenciye fiziksel imkan ve bilgisayar desteği sağladı. Ayrıca uzaktan
eğitime yönelik üniversitelerde usul ve esaslar düzenlenerek derslere devam sağlandı.
Üniversitelerde eğitimin %40 ı uzaktan eğitim yöntemi ile yapıldı.
GÜNDEM-2 Yükseköğretim kurumlarının işleyişinde pandemi süreci neler getirdi, neler
götürdü? Konusunun görüşülmesi,
KARAR-2 Yapılan istatistik ve anketlere göre öğrencilerin başarı düzeyleri artmış olduğu
görülmüştür. Öğrencilerimiz üniversitelerini özledi ve ders kaydının hemen sonrasında
öğrenciler eğitim öğretime başladı. Ayrıca pandemi döneminde öğrencilerin on-line (elektronik
ortamda) evrak istemesi nedeniyle Öğrenci işleri personelinin iş yükü artmıştır. Öğrencilere
talepleri doğrultusunda belgeler mail olarak gönderildi.
GÜNDEM-3 Yükseköğretim kurumlarında olağanüstü durumlarda çevrimiçi eğitim
uygulamalarına geçiş için hazırlık olarak neler yapıldı, neler yapılması planlanmaktadır?
Konusunun görüşülmesi,
KARAR-3 Pandemi sürecinde Üniversitelerimizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezleri tarafından eğitim öğretimin çevrimiçi ve yüz yüze eğitim olarak
yapılması için gerekli esaslar belirlendi ve gerekli çalışmalar yapıldı ve başarı ile uygulandı. Şu
an yürütülmekte olan yüz yüze derslerin olası kararların alınması durumunda tamamen
çevrimiçi ortama taşınması konusunda teknik ve fiziki planlar hazır bulunmaktadır. Bu
kapsamda sanal sınıf kapasiteleri arttırılarak, daha önce belirlenen ve irtibatta olunan birim
temsilcilerimizin koordinasyonuyla bütün öğretim elemanlarına hızlıca erişilerek çevrimiçi
derslerin sağlıklı bir şekilde yapılması planlanmaktadır.

GÜNDEM-4 Yükseköğretim kurumlarında Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim
yöntemiyle yapılan sınavların ne kadar şeffaf ve denetlenebilir olduğu ile ilgili yapılan
çalışmalar nelerdir? Konusunun görüşülmesi,
KARAR-4 Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen sınavlara katılan her
öğrencinin Uzaktan Eğitim Sistemi içerisinde her hareketi ve sisteme giriş yapılan cihazın IP
adresi kayıt altına alınmaktadır. Sınav boyunca giriş yaptığı süre, soruya cevap verdiği süre,
sınav esnasında sistemdeki soru konumları kayıt altına alınmıştır. Bu bilgiler yasal mevzuatlara
uygun olarak saklanmaktadır. Öğrenci ve Öğretim Elemanının itirazı veya talebi doğrultusunda
sistem kayıtları incelenerek resmi yolla bilgi verilmektedir.
GÜNDEM-5 Pandemi öncesi yüz yüze verilen derslerde öğrenci başarısı ile pandemide uzaktan
eğitim yöntemi ile verilen derslerde öğrenci başarı oranı nedir? Konu hakkında verilerle birlikte
görüşleriniz nelerdir? Pandemi, eğitim öğretim sürecini nasıl etkilemiştir ve bu süreçte yaşanan
sorunlar ve bu sorunların çözümleri nelerdir? Konusunun görüşülmesi,
KARAR-5 Genel olarak üniversitelerde uzaktan eğitim sisteminde öğrencilerin derse
katılım ve başarı oranlarının arttığı gözlemlenmiştir.
GÜNDEM-6 Covid-19 pozitif olan ya da temaslı olan öğrencilerin raporlarının devamsızlıktan
açısından değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR-6 Yapılan toplantıda Üniversitelerde öğrencilerden pozitif veya temas nedeniyle
karantinaya alınmış olanların hastalık sürecinde devamsızlıktan sayılmamıştır. Ayrıca yüz yüze
eğitim yaparken Covid-19’a yakalanan öğrencilere yüz yüze dersleri için de uzaktan eğitim ile
derslere katılma imkanı sağlandığı bilgisi paylaşılmıştır. Bu uygulamanın tüm üniversitelerde
yapılmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.
GÜNDEM-7 Pandemi döneminde uzaktan eğitim öğretim iş birliği kapsamında (dijital
ortamlara erişimi olmayan) öğrencilere yönelik çözümlerin (alternatif çevrim içi erişim
yollarının kullanılmasına izin verilmesi, bilgisayar ve internet erişim olanaklarının
değerlendirilmesi) üretilmesi için kurumlar arası iş birliği hakkında görüşleriniz nelerdir?
Konusunun görüşülmesi,
KARAR-7 Pandemi döneminde uzaktan eğitim öğretim iş birliği kapsamında (dijital
ortamlara erişimi olmayan) öğrencilere yönelik çözümlerin (alternatif çevrim içi erişim
yollarının kullanılmasına izin verilmesi, bilgisayar ve internet erişim olanaklarının
değerlendirilmesi) üretilmesi için üniversiteler arası iş birliğine gidilmiş ve gerekli
bilgilendirme yazışmaları yapılmıştır. Talep eden öğrencilere gerekli olanaklar sağlanmıştır.
İhtiyaç duyulması halinde aynı uygulamalara devam edilecektir.

GÜNDEM-8 Pandemi döneminde Yükseköğretim kurumlarına tanınan geniş insiyatifin
Yükseköğretim Kurumlarına katkısı nelerdir? Konusunun görüşülmesi,
KARAR-8 Üniversitelere katkısı olumlu yönde olmuş olup, kararlar üniversite
yönetimlerine bırakıldığından kararlar öğrenciler lehine alınmıştır.
GÜNDEM-9 Pandemi sürecinde üniversitenizde bilişim alanında yapılan çalışmalar nelerdir?
Özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlanma sürecinde bir çalışma yapıldı mı? Yapıldı
ise olumlu/olumsuz yönleri nelerdir? Konularının görüşülmesi,
KARAR-9 Bazı üniversitelerimiz tarafından kayıt işlemleri on-line olarak yapılmıştır.
Ancak yapılan bu işlem yabancı uyruklu öğrencilere kolaylık sağladığı halde çalışan öğrenci
işleri personelinin iş yükünü arttırmıştır.
GÜNDEM-10 Pandemi döneminde on-line yapılan ortak akıl toplantılarının verimliliği ve
sonuçları hakkında görüşleriniz nelerdir? Konusunun görüşülmesi,
KARAR-10 Üniversitelerde konferans, söyleşi ve eğitim öğretim ile ilgili toplantılar online olarak yapılmış ve toplantıların verimli olduğu gözlenmiştir.
GÜNDEM-11 Üniversitenizde normalleşme sürecinde HES kodu sorgulamasında ve aşı
bilgilerinin kontrolünde ne tür sıkıntılar yaşandı ne gibi çözümler üretildi? Konusunun
görüşülmesi,
KARAR-11 Üniversitelerde Öğrenci Bilgi Sistemlerine HES kodu uygulaması tanımlaması
yapıldı ve riskli/ temaslı/hasta olan öğrenciler her gün anlık belirlenerek ilgili birimlere
gönderildi ve gerekli tedbirler alındı.
GÜNDEM-12 Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin (5/i) ücretlerinin belirlenmesi
konusunun görüşülmesi,
KARAR-12 Üniversitelerce belirlenen dijital dersler 5 ı dersleri uzaktan eğitim yöntemi ile
verildi, uygulamalı olan dersler ise yüz yüze yapılmaya devam etti. Ayrıca bazı üniversitelerde
hem yüz yüze hem uzaktan eğitim yolu ile verilen 5 ı derslerinden uzaktan eğitim şubesine
kayıtlı olan öğrencilerden yasal hüküm gereği kredi başına ücret hesaplaması yapılarak ilave
ücret alındı.
GÜNDEM-13 Azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine tanınan haklar
konusunun görüşülmesi;
•

iki ek sınav uygulaması ne şekilde gerçekleştirilmekte,

•

daha önce devamı hiç alınmamış dersler ile derse devam yükümlülüklerini
yerine getiremeyenlere de tanınan iki ek sınav hakları,

•

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdiği hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde belirtilen hükümlere
uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen
hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not
ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene
kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir" hükmü
kapsamında ilişiği kesilen öğrencilerin yararlanmadığı sınav hakları

•

YÖK'ün yazıları doğrultusunda oluşturulan sınav takvimi süreci.

KARAR-13 Üniversitelerimiz talepleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın aldığı
kararlar doğrultusunda
2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini
dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları
derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları dersler ile birlikte
devamsızlıktan başarısız oldukları dersler için 2 ek sınav hakkı verileceği,
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler devam
şartını sağlayıp başarısız oldukları dersler ile devamsızlıktan başarısız oldukları derslerin ek
sınav hakkından yararlandıkları dikkate alınarak sadece hiç almadıkları dersler için 2 ek sınav
hakkı verileceği,
2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini
dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları
derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları doğrudan sınav
yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen uygulamalı, uygulaması olan
dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları uygulamalı, uygulaması olan derslerine
bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebilecekleri ek süre verileceği, staj
uygulaması da "bir ders" kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılacağı görüşlerinde
ortak karara varılmıştır.
Ayrıca üniversitelerimizin konu ile ilgili hazırlamış oldukları usul ve esaslardan da
faydalanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir.
GÜNDEM-14 100/2000 YÖK doktora bursu ile YÖK destek bursu uygulamaları ve harcama
işlemlerinin işleyiş süreci konusunun görüşülmesi,

KARAR-14 Konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısında
oluşturulması istenen birim kurulması isteği ADIM Üniversitelerince de üniversitelerin Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan bir Şube Müdürlüğü altında YÖK Bursları takip
birimleri olarak kurularak yürütüldüğü gözlemlenmiştir.
GÜNDEM-15 Yatay geçiş konusundaki yazışmaların ne şekilde yapıldığı (her birim kendisi ile
ilgili yazışmayı mı yapıyor yoksa tüm yazışmalar Rektörlük üzerinden mi yapılıyor?)
konusunun görüşülmesi,
KARAR-15 ADIM Üniversitelerinde konu ile ilgili yapılan yazışmalar genel olarak
Üniversitelerde Rektörlük aracılığı ile yapılmaktadır ancak, yatay geçiş gelen/giden
öğrencilerin ilgili akademik birimi tarafından gönderilmesinin uygun olacağına ya da YÖKSİS
üzerinden gerekli takiplerin yapılarak yazışmanın yapılmaması kanaatine varılmıştır.
GÜNDEM-16 Öğrenci kimlik basım ve dağıtım işlemlerinin işleyişi konusunun görüşülmesi,
KARAR-16 Öğrenci kimlik basım ve dağıtım işlemleri ile ilgili uygulamaların farklı
daire başkanlıkları tarafından farklı şekillerde yürütüldüğü gözlemlenmiştir.
GÜNDEM-17 ÖİDB tarafından üretilen belgelerdeki imza türü ve süreci (ıslak imza veya eimza uygulamaları) konusunun görüşülmesi,
KARAR-17 OİDB tarafından üretilen belgelerde çoğu üniversitede e-imzaya geçildiği
gözlemlenmiştir.
GÜNDEM-18 Öğrenci terhis bilgilerinin askerlik şubelerince sistem üzerinden alınabilmesine
imkân verilmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR-18 Öğrencilerin beyan ettiği askerlik süresi evrakına istinaden belirtilen süre
kadar kayıt dondurma işleminin yapılmasına, azami süreyi doldurmaları halinde ise kayıtlarının
silinmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Ayrıca YÖK ve ASAL tarafından karşılıklı bilgi
akışının sağlanmasının önemli olduğu tespit edilmiştir.
GÜNDEM-19 Yabancı Uyruklu öğrencilerin öğretim ücreti miktarlarının belirlenmesi
konusunun görüşülmesi, (Suriye Uyruklu ve Mavi Kartlı öğrencilerin durumu)
KARAR-19 2021-2022 Eğitim – Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında cari
hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payı ve öğrenim ücretinin tespitine
dair Cumhurbaşkanı Kararına göre yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim
ücretleri tutarları, öğrenci cari hizmet maliyetinin 1.5 katından az olmamak üzere
üniversitelerce uygulanmıştır. İlgili Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren Suriyeli ve
mavi kartlı öğrencilerden de öğrenim ücreti alınmaya başlandı.

GÜNDEM-20 Yurt dışı öğrenci sınavlarının ve yerleştirme takvimlerinin ADIM
üniversitelerince senkronize hazırlanması ve ilgili üniversitelerin sınavlarının katsayı
olmaksızın tanınması konusunun görüşülmesi,
KARAR-20 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.11.2021 tarih ve 133270 sayılı
yazısı doğrultusunda Yurt dışı öğrenci sınavlarının ve yerleştirme takvimlerinin ADIM
üniversitelerince senkronize hazırlanması ve ilgili üniversitelerin sınavlarının katsayı
olmaksızın uygun olacağı, ayrıca başvuru ve kayıt tarihlerinin Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nca belirlenmesinin, aksi takdirde ADIM Üniversiteleri tarafından ortak takvim
belirlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
GÜNDEM-21 6698 sayılı kişisel verilerin korunması Kanununun ilgili kişinin rızası olmaksızın
kişisel verilerin aktarılamayacağı hususundaki hüküm nedeni ile kurum içi ve kurum dışı
istenen verilerin hangi şartlarda verilip-verilemeyeceği konusunun görüşülmesi,
KARAR-21 Resmi Kurum ve Kuruluşlarca bilgi belge talep edilmesi halinde Rektörlük
üzerinden veri paylaşımının yapılmasının uygun olduğu, özel başvurularda herhangi bir bilgi
paylaşımının yapılmaması kanaatine varılmıştır.
GÜNDEM-22 YÖK Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirlenen
Uygulamalı Ders bölümünün 4. ve 5. fıkrasında yer alan “ (4) Uygulamalı ders kapsamında
uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ücret ödenmez. (5) Uygulamalı ders yapan öğrenciler
5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında sigortalı
sayılmazlar.” Hükümlerinde yaşanan sorunların görüşülmesi,
KARAR-22 Üniversitelerde yaşanan sorunlara istinaden Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 85749 sayılı yazısında belirtilen hükümlerin uygulanmasının uygun olduğu
düşünülmektedir.
GÜNDEM-23 Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler içinde yer alan “a) İlgili fakülte,
yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci
olması,” hükminde meslek yüksekokulu temsilcilerinin seçiminde yaşanacak sorunların
görüşülmesi,
KARAR-23 Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler içinde yer alan “a) İlgili
fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı
öğrenci olması,” hükmünde meslek yüksekokulu temsilcilerinin yeni alınan kriterler
doğrultusunda 1. Sınıf öğrencilerinden seçilmesine ve bu öğrencilerden başarı şartı
aranmamasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

GÜNDEM-24 Cumhurbaşkanlığı Staj seferberliği uygulamaları konusunun görüşülmesi,
KARAR-24 Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği uygulamaları Üniversitelerde kariyer
merkezleri ve öğrenci işleri daire başkanlıkları ile koordineli olarak yürütüldüğü
gözlemlenmiştir. Herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına tüm iş ve işlemlerin Kariyer
merkezi tarafından yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
EK GÜNDEM-1 Üniversitelerde diploma teslim işlemleri konusunun görüşülmesi,
EK GÜNDEM KARAR-1 Diploma tesliminin, üniversitelerce kullanılan öğrenci bilgi
sistemleri üzerinden tutanak/taahhütname alınmak sureti ile, anlaşmalı kargo ile veya bizzat
ilgili kişiye yada kanuni vekiline imza karşılığı yapıldığı gözlemlenmiştir. Söz konusu diploma
teslim işleminin diğer üniversiteler tarafından da kargo ile de gönderilmesinin tavsiyesi uygun
görülmüştür.
EK GÜNDEM -2 Üniversitelerde görev yapan Genel Sekreter Yardımcıları, Daire
Başkanları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (IV) Sayılı makam tazminatı cetveline
dahil edilmesi konusu görüşülmesi,
EK GÜNDEM KARAR-2 Üniversitelerde görev yapan Genel Sekreter Yardımcıları,
Daire Başkanları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (IV) Sayılı makam tazminatı
cetveline dahil edilmesi konusunun ilgili mercilere iletilmesinin uygun olduğu kanaatine
varıldı.

ADIM ÜNİVERSİTELERİ TOPLANTISI
25-27 KASIM 2021
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
GÜNDEM MADDELERİ
1. HİTAP Programı ile İlgili SGK Cezaları;
Hitap işleminde uygulanan cezalar ile ilgili uygulanan cezaların iptali veya itiraza
yönelik SGK ile görüşülmesi ve bu konuda Üniversitelere eğitim verilmesinin talep
edilmesi.
2. İdari Personel Norm Kadro;
Kapalı alan, Öğrenci sayısı, Birim sayısı, Akademik Personel sayısı, Laboratuvar sayısı
gibi veriler dikkate alınarak oranların belirlenmesi. Verimli çalışma ile ilgili olarak
çalışan personelin görev tanımlarının yapılması ve yöneticilerin bu konuda
bilgilendirilmesi.
3. Yıl İçi Kontenjan Sayısı (İdari Personel);
Üniversiteler arası geçişler naklen geçişlerin atama izninden sayılmaması. Üniversiteler
arası becayiş konusunda yasal düzenleme yapılması. Yıllık verilen atama sayılarının
arttırılması.
4. İdari Personel Özlük Hakları;
a. Ek göstergelerin düzenlenmesinden Üniversite İdari Personelinin de diğer
kurumlarda olduğu gibi faydalanabilmesi.
b. Akademik Personele uygulanan geliştirme ödeneğinin belli oranlarda İdari Personele
uygulanması.
c. Üniversite Daire Başkanlarına, diğer Kurum Daire Başkanlarında olduğu gibi makam
ve görev tazminatlarının verilmesi.
d. 4/A-B-D maddelerine göre çalışan personelin özlük hakları ile ilgili standart
uygulama getirilmesi.
e. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının belli periyotlarda merkezi
sistemde yapılmasına ağırlık verilmesi.
f. 4/B li personelin emsali personel ile ilgili durumları göz önünde bulundurularak mali
haklarının yeniden düzenlenmesi.
5. Sürekli İşci (4/D);
a. Toplu İş Sözleşmesinin Kurumlarca değil, Kamu İşvereni Sendikası (TUHİS)
aracılıyla yapılması.

b. 696 sayılı KHK ile taşeron firma üzerinden kadroya geçen personel ile daha sonra
tahsis edilen işçi personelin statü farklılıklarının giderilmesi ile ilgili sözleşme
hükümlerinin maddeye bağlanmasının teklif edilmesi.
c. Haftalık 45 saat çalıştırılması gerektiğinden uygulamada gerekli özenin gösterilmesi.
d. Tüm Üniversitelerde özlük hakları ile ilgili işlemlerin İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Dairesince yapıldığı bilgisinin paylaşılması.
6. Disiplin İşlemleri;
a. Disiplin işlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ilgili birim amirlerince
sonuçlandırılması. Rektörlük adına yapılan soruşturma süreçleri ile ilgili tüm
yazışmaların Hukuk Müşavirliğince yürütülmesi ve sonuçlarının Personel Daire
Başkanlığına da bildirilmesi.
b. Sürekli İşçi ile ilgili disiplin işlemlerinin Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine uygun
olarak yapılması.
7. Memurların Yetiştirilmesi ve Eğitimi;
İdari personele uzaktan eğitim imkanlarının kullanılması ile birlikte aynı zamanda yüz
yüze eğitimlerin de Üniversitelerde desteklenmesi.
8. Yabancı Uyruklular;
Yabancı uyrukluların maaş ödemeleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
sistemine çalışma iznine ilişkin veri girişi işlemlerinin kişinin bağlı bulunduğu
birimlerce yapılması.
9. Araştırma Görevlisi (50/D);
Mümkün olduğu kadar 35.madde uygulaması yapılmaksızın Lisansüstü eğitimlerinin
tamamlamaları konusunda kolaylık gösterilmesi.
10. Yeni Bölüm Açılması;
Bölüm açılması, Öğretim Elemanı kadrosu tahsisi ve Öğrenci verilmesi ile ilgili
taleplerin tamamımın birlikte değerlendirilerek YÖK’e teklif edilmesinin sağlanması.
11. Akademik Personel Nakil İşlemleri;
Öğretim Üyelerinin kurumlar arası geçişlerde muvafakat (atama) uygulamasına devam
edilmesi.
12. Pandemi;
Pandemi süresince uzaktan çalışma ile ilgili yeni bir sürecin işlediği ve bu durumun
kurumlarda yeni bir uzaktan çalışma kültürü oluşturduğu, bu tür kısmi çalışmaların
zaman zaman uygulanması yönünde teşviklerde bulunulması.

ADIM ÜNİVERSİTELERİ TOPLANTISI
25 - 27 KASIM 2021
BURDUR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIKLARI
GÜNDEM MADDELERİ
1. Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Hakkında görüş ve öneriler,
Öğrenci Konseyi seçimi ve diğer işlemlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
yapılması,,
2. Kısmi zamanlı öğrenci seçiminde “öğrenci seçimi otomasyonu” kullanılması,
Birçok Üniversite Kısmi Zamanlı öğrenci seçiminde otomasyon sistemine geçmiş olup
geçmeyen üniversitelere de destek verilmesi,
3. Müsabakalara katılacak Üniversite Spor Takımlarına yeterli yolluk-yevmiye
ödeneğininin verilmemesi,
Konaklama ücretinin federasyon tarafından karşılanması ve ilgili ödeneklerin
arttırılmasına,
4. Öğrenci toplulukları;
Faaliyet göstermeyen toplulukların kapatılması,
Öğrenci topluluğu gezilerinde araç koltuk sigortalarının İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı tarafından yapılması, araç sigortası yok ise gezinin onaylanmaması,
Toplulukların bütçelerinin kamu ve ekonomik kaynakları göz önüne alarak Covid-19
tedbirleri kapsamında uygun bir şekilde kullanılması,
5. Covid-19 Pandemisi önlemleri hakkında;
Tedbirlerin arttırılarak devam edilmesi karar verildi.
6. Kampüs de bulunan sokak hayvanları hakkında;
Yemek artıklarının sokak hayvanlarına verilmesine.
7. Enerji Tasarrufu ve Sıfır Atık konusunda;
Konu ile ilgili Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı tarafından gerekli önlemlerin alınması,
8. Sosyal ve Spor Tesislerinin işletilmesi hakkında;
Personel ve kısmi zamanlı öğrenci temin edilerek iş ve işlemlerine destek verilmesine,
Döner Sermaye İşletme Modeli veya Afyon Kocatepe Üniversitesi 2886 Sayılı Kanun
kapsamında kiralanmasının yapılması ve tesislerin müstecir tarafından veya Çanakkale

On Sekiz Mart Üniversitesi’nin önerdiği şekliyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’na
devredilerek işletilmesi,
9. Öğrenci “Yemek bursları” hakkında;
ÖSYM kılavuzunda belirtildiği şekilde yeni kayıt yaptıran öğrencilere %1 oranında yemek
bursu verilmesi,
10. Üniversite İdari Personelin makam ve görev tazminatlarının verilmesine,
MADDE-1 657 Sayılı DMK Ek Gösterge Tablosu I- GENEL İDARE HİZMETLERİ
SINIFI tablosuna sırasıyla aşağıdaki ek gösterge ibarelerinin eklenmesi,
a) Üniversite Genel Sekreteri Ek Göstergesi: 5200
b) Üniversite Daire Başkanları, Genel Sekreter Yardımcıları Ek Göstergesi: 4800
c) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Sekreterleri, Şube Müdürleri Ek Göstergesi: 3600
d) Lisans Mezunu olan olan ve Ek Göstergesi 2200 olan Üniversite İdari Personeli Ek
Göstergesi: 3600
MADDE-2 14.07.1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) Sayılı
Makam Tazminatı Cetvelinin 7. Sırasında yer alan Üniversite Genel Sekreterleri
ibaresinden sonra gelmek üzere “yükseköğretim kurumları daire başkanları, genel
Sekreter Yardımcıları” ibaresinin eklenmesi,
MADDE-3 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamaenin EK 10
uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı ibaresinden sonra gelmek üzere “ve üniversiteler” ibaresi ile aynı KHK’nin
(II) Sayılı Cetvelinin 8 nci sırasının sonuna “yükseköğretim kurumları daire başkanları,
Genel sekreter Yardımcıları” ibaresi eklenmesi
yönünde toplantı gündemleri görüşüldü.

25-27 KASIM 2021 BURDUR MEHMET AKİF ÜNİVERSİTESİ
ADIM ÜNİVERSİTELERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIKLARI
TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİ VE KARARLAR
1) Stratejik plan, performans göstergeleri ve performans programı hazırlama, izleme ve
değerlendirme raporu hakkında görüşme.
 Performans bilgisinin kalitesi, güvenilirliği ve doğruluğunun nasıl sağlandığı
 Performans bilgisinin yönetim süreçlerinde kullanılması
 Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi
 Program bazlı performans bütçe uygulamaları
 İç kontrol sistemi, işleyişi ve uygulamaları
 Kalite komisyonu faaliyetlerinin izlenmesi
KARAR: Adım Üniversiteleri bünyesinde ortak bir yazılım programı geliştirilmesi ve
kullanılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.
2) 4734 sayılı kanunun 62 (ı) maddesi gereği parasal limit kapsamında yapılacak harcamaların
takibi ile KİK’ten alınacak % 10 aşım izni kapsamındaki uygulamalar hakkında görüşme.
KARAR: 4734 sayılı kanunun 62 (ı) maddesi gereği parasal limit çerçevesinde yapılacak
harcamalar ile KİK’ten alınacak % 10 aşım izninin kontrolü sürecinde Strateji Geliştirme Daire
Başkanlıklarının gerekli hassasiyeti göstermelerine rağmen harcama birimleri tarafından
yeterince önem verilmediğinden Sayıştay bulgularına konu edildiği değerlendirilmiştir.
3) Vekaleten atanan dekanlar ile MYO müdür/müdür yardımcılarının mali hakları
KARAR: Vekaleten dekan atamalarına ilişkin 01.10.2013 tarih ve 37692 Tutanak numaralı
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı çerçevesinde, Dekan Vekillerinin ek gösterge, üniversite
ödeneği ve idari görev ödeneğinden yararlanamayacakları ancak YÖK’ün Ders Yükü Tespiti
ve Ekders Ücreti Ödemelerinde Uygulanacak Esaslara göre bu atamaların usulüne uygun
vekaleten atama olarak değerlendirildiğinden ders yükü muafiyetiden yararlanabilecekleri diğer
yandan MYO müdür ve müdür yardımları ile ilgili 23.11.2016 Tarih ve 42360 Tutanak
numaralı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararına göre ek gösterge, üniversite ödeneği, idari görev
ödeneğinden ve ders yükü muafiyetinden yararlanabileceği değerlendirilmiştir.

4) Üniversite idari personelinin mali haklarının iyileştirilmesi
KARAR: Üniversite idari personelinin ek gösterge, makam tazminatı, mali sorumluluk zammı
vb. özlük haklarının iyileştirilmesi için YÖK nezdinde girişimlerde bulunulabileceği
değerlendirilmiştir.
5) Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğine göre uygulamalı derslerden öğrencilere SGK
primi yatırılmasının istenmesi.
KARAR: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğine göre öğrencilerin
uygulama derslerinin ilgili yönetmeliğin 14. maddesi 5. bendi kapsamında kısa vadeli sigorta
kapsamına (iş kazası ve meslek hastalıkları) alınması için YÖK nezdinde girişimlerde
bulunulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
6) Sayıştay denetimlerinde belirtilen hususlar
KARAR: Sayıştay tarafından üniversitelere yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkan
bulguların konsolide edilerek ortak bir platformda yayınlanmasına karar verilmiştir.
7) Geçici ve kesin teminatların iade ve gelir kaydı işlemleri ile iade edilemeyen teminatların
hazineye gelir kaydı
KARAR: Vadesi yaklaşan teminat mektupları için (kesin teminat) MAKÜ Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığınca uygulanan 60 günlük Vade Takip Çizelgesinin Adım Üniversiteleri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ile paylaşılmasına karar verilmiştir.
8) Öğrenci yiyecek giderleri ödenek yetersizliğine kaynak yaratma ve sürdürülebilirliği sağlamak
için izlenebilecek yöntemler.
KARAR: Artan maliyetlerle sürdürülebilirliğin mümkün olmadığı ve dolayısıyla finansal
sürdürülebilirlik açısından mevcut uygulamanın sorunlu olduğu değerlendirilmiştir.
9) Personel yetersizliği;
 Öncelikli grupların (hamile, kronik rahatsız, engelli v.b.) uzun süre iş ortamından uzak
kalmaları
 Personel yetersizliğiyle sene sonu iş yoğunluğunun artması
 Nitelikli personel eksikliği

KARAR: Adım Üniversiteleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları personelinin verimliğini
arttırmak adına, mali mevzuata (taşınır, kanıtlayıcı belgeler vb.) ilişkin belirli dönemlerde yüz
yüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle ortak hizmet içi eğitimler düzenlenmesine ve eğitim
notlarının ortak platformlardan paylaşılmasına karar verilmiştir.
10) Naklen atama ile gelen akademik personelin sürekli görev yollukları
KARAR: Danıştay 8.Dairesinin 2019/4158 Kararı, 10.06.2021 tarih ve 111 Numaralı ile
13.04.2021 tarih ve 92 Numaralı Sayıştay İlamları ile Devlet Personel Başkanlığının
14.03.2017 tarih ve 1533 sayılı görüş yazısı incelendiğinde Üniversitelerin öğretim elemanları
kadrolarına naklen atamaların naklen atama kapsamında sayılamayacağı ve bu sebeple sürekli
görev yolluğunun ödenemeyeceği değerlendirilmiştir.
11) ADIM Üniversiteleri bilgi ve paylaşım platformu oluşturularak uzaktan eğitim, dijitalleşme,
arşiv v.b. konularda ortak çalışma ve iş birliği hakkında görüşme.
KARAR: ADIM Üniversiteleri bilgi ve paylaşım platformu oluşturularak uzaktan eğitim,
dijitalleşme, arşiv vb. konularda ortak çalışma ve iş birliğine gidilmesinin verimli olacağı
değerlendirilmiştir.

ADIM ÜNİVERSİTELERİ TOPLANTISI
25-27 KASIM 2021
BURDUR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
GÜNDEM MADDELERİ VE KARARLARI
Gündem-1: Yıl içinde yaklaşık maliyet güncellemesi yapılması noktasında tüm resmi kurum
pozlarının güncellenmesi hakkında görüşme
Yıl içinde inşaat yaklaşık maliyeti güncellemesi yapılması gerekiyor ise; bu
güncellemenin inşaat endeksi üzerinden güncellemesinin yapılabileceği görüşülmüştür.
Bu madde kapsamında gündem maddelerinden 10. Ve 11. maddelerde cevaplanmıştır.
Gündem-2: Üniversitelerce ihale edilen işlerde sözleşme yönetiminde karşılaşılan problemler,
çözüm yolları
Yatırım bütçesi dahilinde ihale edilen sözleşmelerde karşılaşılan güncel sorunlar istişare
edilmiş ve katılımcı başkanlıklarımızla fikir paylaşımında bulunulmuştur.
Gündem-3: Kamu İhale Kanunu’nun uygulanmasında yaşanılan aksaklıklar ve çözüm önerileri
Kamu İhale Kanunu’nun uygulanması çerçevesinde karşılaşılan aksaklıklar istişare
edilmiş ve katılımcı başkanlıklarımızla fikir paylaşımında bulunulmuştur.
Gündem-4: Üniversite Kampüs alanı içerisinde yer alacak sosyal tesislerin (cafe, yurt, kreş)
tasarruf tedbirlerinin de etkisiyle yap- işlet- devret modeliyle yapılabilirliği, daha önce
yaşanılan deneyimlerin paylaşılması (2019 Bandırma toplantısında görüşülen bir konu
olmasına rağmen tekrar görüşülmesi)
Üniversite Kampus alanı içerisinde mülkiyeti üniversiteye ait olan taşınmazlarda
yapılması düşünülen yurt, öğrenci merkezli sosyal alanlar vb. tesislerin yap – işlet –
devret modeli veya irtifak hakkı ile yapılması konusunda, daha önceki yıllarda bu usulü
kullanarak tesisler yaptıran ve denetimlerde problem yaşamayan Afyon Kocatepe
Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitelerinin uygulamaları incelenerek bu
tesislerin yapımının gerçekleştirilebileceği görüşülmüştür.

Gündem-5: Özellikle doğrudan temin sınırlarının büyük şehir olmayan illerde çok düşük
olması sonucu yaşanılan güçlükler, acil işlerde çözüm yolları(3E vb).
Doğrudan temin usulü ile mal, hizmet ve yapım işlerinin yapılmasında büyükşehir
olmayan illerdeki üniversitelerimizin parasal limitlerinin düşük olması nedeniyle
karşılaşılan sorunlar görüşülmüş ve mevzuat hükümlerinin dışına çıkılmaması ve
verilen limit çerçevesinde bu işlerin gerçekleştirilmesinin doğru olacağı görüşülmüştür.
Gündem-6: Pandemi döneminde ihale edilmiş -edilecek işlerde yaşanılan güçlükler, süre
uzatımı halleri, işlerin uzamasından kaynaklanan fiyat farkı uygulamaları, pandemiden dolayı
oluşabilecek işçi sağlığı problemleri ile ilgili alınan önlemler ve karşılaşılan hukuki
problemlerin tartışılması.
Pandemi sürecinde ihale edilmiş ve edilecek olan işlerde süre uzatım halleri, sürenin
uzatılması nedeniyle ortaya çıkan fiyat farkı uygulamaları konusu görüşülmüş,
pandeminin tam kapanma döneminde bu süre uzatımlarının sokağa çıkma kısıtlamaları
nedeniyle malzeme tedariği, gümrük çıkış süreçleri vb mücbir sebepler belgelendiği
durumlarda süre uzatımlarının verilebildiği görüşülmüştür.
Gündem-7: Pandemi ve Sağlıkla İlgili alınan önlemler Pandemiden Normale Geçiş; Kapalı
alanlara girişlerde alınan önlemler açık alanlarda alınan önlemler.
Üniversitelerde gerçekleşen uygulamalar değerlendirilmiştir.
Gündem-8: Yerleşke içerisindeki sokak hayvanları ve başıboş hayvanlar; Kampüste gezen
sokak hayvanları ve başıboş hayvanlar için yapılan çalışmalar.
Üniversitelerde bu konu hakkında karşılaşılan sorunlar paylaşılmış ve fikirler beyan
edilmiştir.
Gündem-9: Enerji Tasarrufu ve Geri Dönüşüm; Enerji Tasarrufu için alınan önlemler, geri
dönüşüm için yapılan çalışmalar.
Enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında tasarruf için alınan ve alınması gereken
önlemler ve yapılan çalışmalar görüşülmüş, 2023 yılına kadar kullanılan ısınma, bina
içi ve dışı aydınlatma, su tüketimi ve fosil yakıt enerji kullanımlarının %15 oranında
düşürülmesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bildirildiğinden üniversitelerimizin

ilgili tüm birimleri ile gerekli toplantıların düzenlenmesi ve alınması gereken tedbirlere
ilişkin

yeterli

bütçe

ayrılarak

tasarruf

tedbirlerinin

alınmasının

gerekliliği

görüşülmüştür.
Gündem-10: Artan maliyetlerin yatırım projeleri üzerindeki etkileri ve sözleşme yöneten
idareler olarak karşılaşılan sorunlar hakkında görüşme
Birinci madde de görüşülmüştür.
Gündem-11: Birim fiyatlarının piyasa fiyatlarından aşağı kalması nedeniyle ihale sürecinde
karşılaşılan sorunlar hakkında görüşme
Birinci madde de değerlendirilmiştir.
Gündem-12: Asansör bakım ve etiketleme maliyetleri, hale süreci hakkında görüşme
Üniversitelerimizde bulunan tüm asansör ile ilgili denetim yapan firmaların
uygulamalarına yönelik denetim sonuçları görüşülmüş, bu denetimlerde üniversite
teknik personellerinin güncel mevzuatı takip ederek asansör etiketlemelerinde yapılan
tüm revizyon ve çalışmaların titizlikle takip edilmesi gerekliliği değerlendirilmiştir.
Gündem-13: Doğrudan teminle yapılan işlerde öncelikli hangi işlerin sıraya alınması gerektiği
ile limit artışı için başvuru yapılan Kamu İhale Kurumunca kabul veya red olan yüzdelik
oranların bilinmesi/tartışılması.
Mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilmesi gerekliliği görüşülmüştür.
Gündem-14: Yapım işlerinde fiyat farkının piyasa durumuna göre tartışılması
İhalelerde yaklaşık maliyet üzerinde teklif gelmesi durumunda; İhale komisyonu
yaklaşık maliyette bir tutarsızlık olup olmadığı konusunun araştırılmasını ve akabinde
komisyona bilgi verilmesini talep edebilir. Yaklaşık maliyetin üzerinde oluşan iş
maliyeti kamu yararı gözetilerek İdare tarafından karar verilir.
Gündem-15: İhalelerde yaklaşık maliyetin üzerinde teklif gelmesi durumunda ihale
komisyonlarının kararları ve idarelerin tutumları.
İhalelerde yaklaşık maliyet üzerinde teklif gelmesi durumunda; İhale komisyonu
yaklaşık maliyette bir tutarsızlık olup olmadığı konusunun araştırılmasını ve akabinde

komisyona bilgi verilmesini talep edebilir. Yaklaşık maliyetin üzerinde oluşan iş
maliyeti kamu yararı gözetilerek İdare tarafından karar verilir.
Gündem-16: Geçici işçi izin ve fonla maaş ödenmesi hakkında görüşme.
Üniversitelerimizin bütçelerinde yeterli ödenek olması durumunda geçici işçi
çalıştırabilecekleri görüşülmüştür.
Gündem-17: Ulaştırma biriminin üniversitelerdeki durumu.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve
Çanakkale 18 Mart Üniversitelerinin gündem dışı olarak sormuş olduğu “Ulaştırma
Biriminin diğer Üniversitelerde hangi Daire Başkanlığı sorumluluğu altında olduğu”
konusu görüşülmüş, söz konusu üç üniversitemiz haricinde diğer üniversitelerimizde
ulaştırma birimi hizmetlerinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından
yürütüldüğü görüşülmüştür.
Gündem-18: Genel İdare Hizmetler Sınıfı ek göstergelerinin yeniden değerlendirilmesi
konusunun görüşülmesi?
Ek’te yer alan kanun değişikliği teklifinin uygun olduğuna karar verilmiş ve teklif
metni imza altına alınmıştır.

