
 

 

ADIM ÜNİVERSİTELERİ 1. GRUP İDARİ TOPLANTISI KARARLARI 

(18-20 Nisan 2013 – Uşak Üniversitesi) 

 

 

 

GENEL SEKRETER VE GENEL SEKRETER YARDIMCILARI 

 

 

Karar 1: Bir önceki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 

toplantıda alınan kararlar yeniden değerlendirilmiştir. 

 

Karar 2: ADIM Üniversiteleri Genel Sekreterlik Birimleri arasında mail grubu 

oluşturulmasına karar verilmiş olup, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Halil KARAKOÇ’un süreci yönetmek üzere görevlendirilmesine/yetkili 

kılınmasına karar verilmiştir. 

  

Karar 3: 3289 Sayılı Kanunun 29. Maddesinin uygulanması tartışılmış olup, “ulusal ve 

uluslararası müsabakalara katılımda öğrenci ve personelin izinli olmaları” hususunda büyük 

oranda fikir birliğine varılmıştır. 

  

Karar 4: Uzaktan eğitim derslerinin (20 gündüz+10 gece hariç olarak) 10 saat 

verilebileceği ve bu derslerin diğer programlarla çakışmalarının önlenmesi konusunda görüş 

birliğine varılmıştır. 

 

Karar 5: 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi ile ilgili uygulamalar tartışılmış olup, 

Yönetim Kurulu/Rektörlük Oluru alınması ile ilgili uygulama farklılıkları gözden geçirilmiştir. 

 

Karar 6: YÖK bünyesinde EBYS sisteminde satın alma işleminin gerçekleştirilmesinin 

uygun olacağı, ancak yasal sürecin de işlemesinden dolayı EBYS’ ye geçilmesi zorunlu 

olduğundan Denizli Pamukkale Üniversitesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin 

deneyimleri paylaşılmıştır. 

 

Karar 7: ADIM Güçbirliği Toplantılarına eksiksiz katılımın önemli olduğu, tüm katılımcı 

üniversitelerin ilgili birimlerinin eksiksiz katılmasının güç katacağı hususunda görüş birliğine 

varılmıştır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI  

 

Gündem 1 :  İnşaat Şantiyelerinde Elektrik Parası Tahsilâtı: 

Karar     1 :Üniversite kampüslerinde yüklenicilerce yapılan inşaatların elektrik 

gereksinimleri için öncelikle üniversitelerce elektrik verilmemesi, yüklenicilerin bu 

ihtiyaçlarını abonelik vasıtası ile elektrik dağıtım şirketlerinden talep etmeleri, buralardan 

tedarikin mümkün olmaması halinde süzme sayaç yolu ile verilecek elektrik sarfiyatının aylık 

olarak belirlenmesi ve birim fiyatlarla çarpılarak yükleniciden tahsil edilmesi gerekmektedir. 

Tahsil işleminde bir gecikme söz konusu olursa, tahsilâtın gecikme faizi eklenerek yapılması ve 

strateji geliştirme daire başkanlığına yüklenici tarafından yatırılması hususunda fikir birliğine 

varılmıştır. 

Gündem 2 :  Katı Atık ve Atık Su Konusu: 

Karar     2 : Üniversitelerimizin atık su ve katı atıklarının toplanması hizmetinin Çevre 

Kanunu hükümlerine göre belediyece hizmet verilmesi olsun veya olmasın ödeme konusu 

olacağı anlaşılmıştır. Bu konuda ödeme yapma zorunluluğu Osmangazi Üniversitesinin ilgili 

mahkemeye yaptığı müracaatın reddedilmesi ile de sonuca bağlanmıştır. Bu konuda Adım 

Konsorsiyumuna bağlı üniversitelerinin de bu ödemeleri yapmalarının kanuni zorunluluk 

olduğu anlaşılmıştır. 

Gündem 3 : Resmi Araçların Hurdaya Ayrılması İşlemleri: 

Karar     3 : Üniversitelerimizde ekonomik ömrünü dolduran ve hurdaya ayrılması gereken 

araçların 06.02.2013 tarihli YÖK yazısına uygun olarak belirlenen hurda araç toplama 

merkezlerine devredilmesi ya da bu iş için ihaleye çıkacak üniversitelerin yukarıda adı geçen 

yazıya uygun yazıda geçen kriterleri uygulamasının gerektiği, hurdaya ayrılacak diğer 

malzemelerle ilgili olarak da MKE Hurdasan kurumuna devir edilmesinin esas olduğu 

anlaşılmıştır. 

Gündem 4 : Harcamalarda 4734 Sayılı Kanunun 62. Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması: 

Karar     4 : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 21 ve 22. Maddelerindeki parasal limitler 

dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının mal, hizmet ve yapım olarak ayrı ayrı 

belirlenmesi ve harcama birimlerine bildirilmesi işinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları 

tarafından her yılın başında yapılması ve harcama birimlerince uygulanması görüşü 

benimsendi. 

Gündem 5 : Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi: 

Karar     5 : Güvenlik hizmetlerinin Adım üniversitelerinin genelinde genel sekreterliğe 

bağlı olarak yürütüldüğü, ihalelerinin ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıkları tarafından 

yapıldığı anlaşılmıştır. Uygulamanın bu yönde geliştirilmesi önerilmektedir. 

Gündem 6 : Firma İşçilerinin Kıdem Tazminatı: 

Karar     6 : Bu konudaki yasal mevzuatın yeterince netleşmemesi ve uygulamadaki 

yetersizlikler nedeniyle işçilerin firmaları ve üniversiteleri mahkemeye vermesi sonucu 

mahkemelerin üniversiteler aleyhine karar vermeleri nedeniyle maddi sıkıntılar, ödenek 

yetersizlikleri meydana gelmektedir. Bu konudaki yasal mevzuatın bir an önce çıkarılması için 

yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması ve konunun kamuoyuna duyurulması 

hedeflenmiştir. 

Gündem 7 : Elektrik, Haberleşme ve Doğalgaz Alımları: 

Karar     7 : Bu konuda Maliye Bakanlığının yazıları doğrultusunda şartname hazırlanarak 

ihaleye çıkılması hususu benimsenmiştir. Ancak fiyat farkı verilememesi, kesin teminat 

alınması gibi hususlardan ötürü firmaların Türkiye genelinde kamu ihalelerine katılmadıkları, 

çok cüzi miktarda kamu idaresinin ihale yapabildiği ve bunlardan bazılarının da sözleşmeyi 

tamamlayamadıkları görülmüştür. Bu konuda Kamu İhale Kanunu mevzuatında konu ile ilgili 

düzenlemeler yapılmasının gerekli ve zorunlu olduğu konusu tüm katılımcılar tarafından 

paylaşılmıştır. 

 



 

 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

1.  Kısmi  zamanlı  öğrenci  seçimlerinin online yapılması uygun görülmüştür. 

2. Personel yemek yardımı  işi  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görev tanımı 

içine girmediğinden görüşülmemiştir. 

3. Öğrenci  yemek ücretleri konusunda her üniversite kendi  Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı bütçesi  doğrultusunda karar verilmesine karar verildi. 

 

 GÜNDEM DIŞI MADDELER 

1. Yabancı  uyruklu öğrenciler (Tam Burslu – Burssuz ) öğrencilerin Üniversiteye 

kayıtlarının  Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı tarafından yapıldığından bu öğrencilerin 

SGK girişlerinin de Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesinin daha 

doğru  olacağına karar verilmiştir. 

2. Öğrenci  Konseyi  seçim  sürecinin Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülmesine karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMLERİ 

1. ADIM üniversitelerinin BAP Koordinasyon Birimlerinin görüşlerinin paylaşılacağı 

ortak platform olarak bilimap.org adresindeki forumun kullanılmasına, ayrıca sosyal 

paylaşım sitelerinde grup oluşturulmasına; 

2. ADIM Üniversiteleri tarafından yapılan/üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlandırılmasında 

kurum içi personele uygulanan fiyatları mütekabiliyet esasına göre ADIM üyesi 

üniversite personeline de uygulanabilmesi için Yönetim Kurulu Kararlarının ADIM 

Sekreteryası olan Pamukkale Üniversitesine 31 Temmuz 2013 tarihine kadar 

gönderilmesine ve  tüm kararlar tamamlanınca Sekreterya tarafından hazırlanan 

protokol metninin ADIM üyesi üniversitelere gönderilip imzalama aşamasının 

tamamlanmasına; 

3. Ulusal Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen ve BAP Birimlerince yürütülen 

projelerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerin forum ortamında tartışılmaya 

devam edilmesine; 

4. BAP birimleri tarafından yapılan satın almalarda KDV muafiyeti konusunu her 

üniversitenin araştırmasına; elde edilen bilgilerin ve yapılabilecek girişimlerin  30 Eylül 

2013 tarihine kadar Sekreteryaya gönderilmesine; 

5. BAP Koordinasyon birimlerin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinde aynı otomasyon 

programın kullanılabilmesi için araştırma yapılarak forumda tartışılmaya devam 

edilmesine; 

6. 28-31 Mart 2013 tarihleri arasında YÖK’ün daveti üzerine Erciyes Ünivesitesi BAP 

Koordinatörü başkanlığında gerçekleştirilen BAP Çalıştayı kapsamında önerilen 

yönetmelik ve harcama esasları gözden geçirilmiş ve son halinin uygun olduğu 

görüşüne; 

  OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

18-20 Nisan 2013 tarihinde Uşak Üniversitesinde yapılan SGDB I. İdari Grup 

toplantısında daha önce Pamukkale Üniversitesinde oluşturulan gündem görüşülmeye 

başlanılmıştır. 

1-Gündemin 1’inci maddesi gereği sosyal tesislerin gelir giderlerinin işletilmesi ve 

muhasebeleştirilmesi işlemlerinin nasıl yapılacağı konusu görüşmeye açıldı.  

 

-Sosyal Tesis İşletmelerinde şekilsel şartlardan dolayı ileride ortaya çıkabilecek riskleri ortadan 

kaldıracak yönetim şeklinin üst yönetim tarafından belirlenmesi uygun olacaktır. 

 

-Muhasebe kayıtlarının Sosyal Tesisler Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak tutulması,  

Sosyal Tesislerdeki mal ve hizmet alımlarının ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine 

uygun olarak en son çıkan tebliğ gereğince doğrudan temin yöntemi ile alımların 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 

-Sosyal Tesis İşletmesi kapsamında işletilen otel,  kreş vb. tesislerin Döner Sermaye 

bünyesinde işletilebileceği; 

 Üniversite bünyesinde turizm işletmecilikle ilgili bölümlerin bulunması halinde (otel, 

konaklama) giderleri Üniversite Bütçesinden karşılanarak uygulama birimi halinde 

işletilebileceği;  

Diğer bir işletme modelinin ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları tarafından işletilmesi 

şeklinde olması gerekmektedir. 

 

Gündemin 2’inci maddesi gereği Yükseköğretim Kurumlarının finansman modelleri konusunun 

görüşülmesine geçildi. 

 -Temel ödenek,  (öğrenci sayısı, personel sayısı,kapalı alan,açık alan vb kriterlere göre) ve 

yardımcı ödenek uygulamasına geçilmelidir. 

 -Daha esnek bir bütçe modeline geçilmelidir. 

- Özellikle 03 ekonomik kodundaki sınıflandırmaya (ayrıntı kodları) gidilmeyerek 

üniversitelerin kendisine bırakılması. Hazine yardımlarının blok olarak verilmeli.   Ayrıca yeni 

açılan bölümlere yeni ilave (ek) ödenekler verilebilmelidir. Pastadaki dilim küçülterek değil; 

büyülterek artırılmalıdır. 

-Sanayi ve üniversite işbirliğinin arttırılması,  

-Yerel dinamiklerin hayata geçirilmesi.(Sivil toplum örgütleri, meslek odaları vb.) 

-Teknoparkların faaliyetlerinden elde gelirlerin belli bir kısmının üniversite bütçesine 

aktarılması,  

-Üniversiteler için taşınmaz mal yönetmeliği çıkarılması, 

-Üniversitelerin tahsisli taşınmazlarının mülkiyetinin üniversitelere devredilmesi 

gerekmektedir. 

 

 Gündemin 3’inci maddesi gereği Yükseköğretim Kurumlarında İç Kontrol çalışmaları 

konusunun görüşülmesine geçildi. 

-İç Kontrol   Standartları uyum eylem planlarının revize edilmesi gerektiği, 

-Maliye Bakanlığı tarafından İç kontrol konusunda Üniversitelerin Üst Yönetimlerinin ve 

Harcama Yetkililerinin bilgilendirilmesi, 

-İç kontrol kapsamında olan Ön Mali Kontrolün ihale kararının harcama yetkilisinin onayından 

önce yapılmasına,  

-Adım Üniversiteleri SGDB’nın Ön Mali kontrole ilişkin yapmış oldukları çalışmaların ve 

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi SGDB’nın yapmış olduğu İç Kontrole ile ilgili çalışmalarını 

ADIM Üniversiteleri ile paylaşılmasına,  

-Adım Üniversiteleri SGDB ortak mail grubu oluşturulmasına karar verilmiştir.  



YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

 

Karar 1) İrtifak hakkı oluşturularak yapılacak iş ve işlemler için Afyon Kocatepe Üniversitesi, 

Balıkesir Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Daire Başkanlıklarınca uygulama 

yapıldığından. Uygulamaların aksamadan yapılabilmesi için gerekli Teknik ve İdari 

şartnamelerin temini ve karşılaşılan sorunlar, çözümleri ile ilgili görüşlerini almak bu 

doğrultuda ortak uygulama şeklinin tespit edilmesine karar verildi. 

 

Karar 2) Kesin teminat mektuplarının sürelerinin dolmasından 1 ay önce teminat süre uzatım 

yazılarının müteahhitlere gönderilmesi,  geçici kabulden sonra 2 sene olacak şekilde teminat 

sürelerinin şartnamelere konulmasına karar verildi. 

 

Karar  3) Meslek Odası belgeleri de ihalede geçerlidir. 

  

Karar 4) All-Risk sigortasının yapım bedeli eğer yüklenici tarafından peşin olarak 

ödenmediyse taksit bitim tarihine kadar düzenlenecek her hakediş de devamlılığı için belge 

istenilmeli. ( sigorta yapan firmadan devam ettiğine dair belge) 

 

Karar 5) Geçici kabul eksik ve noksanları için verilen sürede yüklenicinin işi tamamlamaması 

halinde kesilecek ceza oranı ve miktarının Geçici Kabul komisyonu tarafından belirlenmesi.   

 

Karar 6) Teknik bölümlerde okuyan öğrencilerin Trimester ( İş Yeri Eğitimi) şantiyede 

öğrenci statüsünde çalıştırılmaması görüşüne varıldı. 

  

Karar 7) Engelsiz kampus kapsamında tüm fiziki alanlarındaki düzenlemeler için yapılmış ve 

yapılmakta olan projelerin örnek alınması ve engelliler için ortak proje çalışmalarının 

yapılmasına karar verildi. 

 

Karar 8) Projelerdeki telif haklarının -5486 Sayılı yasa gereği- proje ihaleleri şartname ve 

sözleşmelerine “proje telif haklarının işin kabulü aşamasında idareye verilmesi” ibaresinin 

konulması, projenin onaylanmasına müteakip proje müellifinin idareye proje telif hakkını 

verdiği muvafakat belgesi alınmasına karar verildi. 

 

Karar 9) Eski binaların (1998 yılından önce) bina performans analizleri ile güçlendirme 

projelerinin hazırlanması görüşüne varıldı. 
 


