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GÜNDEM
1. TÜSEM Konseyi Yönergesi değişişliklerinin oylanması
2. TÜSEM Konseyi Yürütme Kurulu için yedek üyelerin seçilmesi
3. Döner Sermaye kesintisi sorunu
KARARLAR
1. TÜSEM Konseyi Yönergesi Madde 4'te bulunan "Genel Kurula ilgili kişinin
katılamaması durumunda temsilcisi oy hakkı olmaksızın katılım sağlar." İfadesi
“Genel Kurula ilgili kişinin katılamaması durumunda, rektörlüğün görevlendireceği
SEM Müdür/Başkan/Direktör Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesi temsilen katılım
sağlar." Şeklinde değiştirilmesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. TÜSEM Konseyi Yönergesi Madde 5'te bulunan " Genel Sekreter ve Yürütme Kurulu
üyelerinin, Konsey üyelik statülerinin ortadan kalkması durumunda, yapılacak ilk
TÜSEM Konseyi toplantısında yerlerine yeni üyeler seçilir. Zorunlu nedenlerden
dolayı görevini bırakan üyeler yerine sırasıyla yedek üyeler görev alır." Cümlesi
yerine “Genel Sekreter ve Yürütme Kurulu üyelerinin, Konsey üyelik statülerinin
ortadan kalkması durumunda görevini bırakan üyeler yerine sırasıyla yedek üyeler
görev alır. Yapılacak ilk TÜSEM Konseyi toplantısında yerlerine yedek üyelerin
sayısını 4'e tamamlayacak şekilde yeni üyeler seçilir. Buna ek olarak bir tane vakıf
üniversitesi yedek olarak belirlenir." cümlesinin yazılması Genel Kurul tarafından oy
birliği ile kabul edildi.
3. TÜSEM Konseyi Yürütme Kurulu yedek üyelikler için yapılan oylamada sırasıyla
Atatürk Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Nevşehir
Üniversitesi seçilmiştir.
Bu durumda yedek listesi sırasıyla aşağıdaki gibi olmuştur:
1. Yaşar Üniversitesi SEM Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta (Vakıf Ün.)
2. Atatürk Üniversitesi SEM Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Çiltaş
3. Pamukkale Üniversitesi SEM Müdürü Doç. Dr. Kutret Gezer
4. Hacettepe Üniversitesi SEM Müdürü Prof. Dr. Terken Baydar
5. Nevşehir Üniversitesi SEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Celal Gülşen
4. (a) Üniversitelerimizin kuruluş amaçları olan araştırma, eğitim ve topluma hizmet
bileşenlerinin başında eğitim faaliyetleri geldiği ve SEM’lerin hem yaygın eğitim hem
de topluma hizmet yönünde faaliyetlerini sürdürmeye çalışmakta olduğu; Sürekli
eğitim merkezleri, yabancı dil eğitimi sağlayan birimler, uzaktan eğitim merkezleri, vb
eğitim sağlayan birimlerin faaliyetleri çok çeşitli, her biri kendine özgü, “süreklilik”
arz etmeyen nitelikte eğitimler şeklinde gerçekleştirildiği dile getirildi.

Diğer taraftan Merkezlerimizin eğitim tekliflerini sunarken özel sektördeki eğitim ve
danışmanlık firmalarıyla mali konularda rekabet etmek zorunda olduğu bu nedenle de,
Sürekli Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürebilmesi ve
yaygınlaştırabilmesi için döner sermaye ek ödemeleri hususunda 2547 sayılı YÖK
kanununun 58. Maddesi d bendinde sayılan “Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil
havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim
kurumları, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner
sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarından” farklı tutulması gerektiği
oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.
Bu amaçla da Merkezlerimizin 2547 sayılı YÖK kanununun 58/d maddesinden
çıkarılıp 58/e maddesine alınması, döner sermaye ek ödemelerinden yapılacak
kesintilerin buna göre hesaplanması ve her bir eğitim faaliyetinin “proje” kapsamında
değerlendirilmesi konusunda YÖK’e başvurulmasına karar verilmiştir.
Öncelikle 4(a) maddesindeki kararın YÖK’e sade bir şekilde iletilmesi, bu konuda
sonuç alındıktan sonra 4(b) ve 4(c) kararlarının da YÖK’e bildirilmesi
kararlaştırılmıştır.
(b) Sürekli Eğitim Merkezlerinde yürütülen eğitimlerde öğretim üye ve
yardımcılarının yanı sıra uzmanlar ve okutmanlar da aktif olarak görev almaktadır.
Bununla birlikte bu merkezlerde uzman ve okutman kadrosunda da birçok öğretim
elemanı çalışmaktadır. Bu nedenle okutman ve uzmanlara, döner sermayeden
yapılacak ek ödemelerde, öğretim görevlilerinde olduğu gibi bir ödeme yapılabilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla 2547 sayılı YÖK kanununun 58.maddesi ( c ) bendi
1.fıkrası “Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık
(ek gösterge dahil)….” ifadesinin “Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi,
öğretim görevlilerine, okutmanlara ve uzmanlara aylık (ek gösterge dahil)…” olarak
değiştirilmesi gerektiği kararı verilmiştir.
(c) Sürekli Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerinde görev alan idari personele, döner
sermayeden yapılan katkı payı ödemeleri, ücretlerinin içerisinde yer alan “ek
ödemelerden” (denge tazminatından) kesilmektedir. İdari personelin mağduriyetinin
giderilmesi için “ek ödemelerinin” kesilmemesi konusunda YÖK’ün; uygun görmesi
halinde; Maliye Bakanlığına gerekli başvuruları yapmasının uygun olacağı
kararlaştırılmıştır.
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