
 

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULU 
 

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULU 

 ÜYELERİ 
 

Akademik Değerlendirme Kurulu; Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının 

başkanlığında Rektör tarafından atanan farklı disiplinlerden en az beş (5) üyeden oluşur. 

 

  

 Akademik Değerlendirme Kurulunun görevi genel olarak; Ömer Halisdemir 

Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları Ve Uygulama İlkeleri 

Yönergesi  doğrultusunda, Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan akademik çalışmaların 

kalitesini artırmak, evrensel bilimin gerektirdiği ortak değerlere ulaşmak ve eğitim-öğretim 

faaliyetleri ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapan öğretim üyeleri 

yetiştirmek ve Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda 

aranan koşulları, puanlama değerlendirmesi ve uygulama esaslarını belirlemektir. 

 

 

 

 Akademik unvan değişikliği ve Yardımcı Doçentliğe yeniden atanacak adaylara ait 

dosyaları ilgili Yönerge doğrultusunda inceler. 

 Kurula gelen dosyalarda Anabilim Dalı Başkanlığı/ Bölüm Başkanlığı/ 

Dekanlık/Müdürlük görüşünü değerlendirir. 

 Uygun dosyalar hakkında alınan kararı Personel Daire Başkanlığına sunar. 

 Akademik Değerlendirme Kurulunda alınan kararları Rektörlük Makamına bildirir. 

 Akademik Değerlendirme Kurulu, Rektör’e karşı sorumludur. 

 



AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, 

DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU 
 

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, 

DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU 

ÜYELERİ 
 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve İtiraz Komisyonu; Bu Yönetmelikte 

kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Yükseköğretim Kurumların bünyesinde 

yüksek akademik teşvik puanına sahip öğretim üyelerinden her bir doçentlik temel alanından 

en az bir kişi olmak üzere Rektör’ün her bir üyelik için önereceği üç aday arasından senato 

tarafından seçilen üyelerden oluşan kuruldur. 

  

 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve İtiraz Komisyonu görevi genel 

olarak; Devlet Yükseköğretim Kurumları kadrolarında bulunan Öğretim Elemanlarına 

yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, Bilim alanlarının 

özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının 

hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan 

karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik 

faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasında ağırlıkları akademik teşvik puanının 

hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapmak. 

 

 

 Akademik Teşvik Takviminin oluşturulması. 

 Birim Değerlendirme sonuçlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve 

İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi. 

 Sonuçların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve İtiraz Komisyonu tarafından 

yayınlanması. 

 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve İtiraz Komisyonu alınan kararların 

Rektörlük Makamına bildirilmesi. 

 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve İtiraz Komisyonu, Rektör’e karşı 

sorumludur. 

 

 

 



 

AR-GE SÜREÇLERİ İZLEME VE KALİTE 

KOMİSYONU 
 

AR-GE SÜREÇLERİ İZLEME VE KALİTE 

KOMİSYONU ÜYELERİ 
 

 Ar-Ge Süreçleri İzleme ve Kalite Komisyonu; Rektör tarafından belirlenen Rektör 

Yardımcısı başkanlığında, Üniversite senatosu tarafından seçilen Fen Bilimleri Enstitü 

Müdürü, Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkez 

Müdürü, Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü, 

Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü, BAP Koordinatörü ve 3 profesör 

olmak üzere görevlendirilen dokuz (9) kişiden oluşur. 

 

  

 Ar-Ge Süreçleri İzleme ve Kalite Komisyonu görevi genel olarak;  Ar-Ge 

faaliyetlerinin Üniversitenin kalite politikasına, stratejik planına, araştırma stratejisine ve 

politikasına, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararlaştırdığı öncelikli alanlara ve ülke 

vizyonuna uygunluğunu; kaynakların dağılımını, projelerin sonuçlarını izlemek, 

değerlendirmek, raporlamak ve Üniversite Kalite Komisyonu’na sunmaktır. 

 

 

 Üniversitede yürütülen Ar-Ge Projelerinin Ar-Ge Politikasına uygunluğunu 

araştırır. 

 BAP kanalı ile yapılan desteklerin Üniversitemiz misyonu ve vizyonu 

doğrultusunda harcamasını araştırmak. 

 Gerek iç gerekse dış desteklerin ülkemiz ve üniversitemiz politikalarına uygun 

destek sağlayıcı tedbirler alır.  

 Ar-Ge İzleme Komisyonunda alınan kararları Rektörlük Makamına bildirir.  

 Ar-Ge İzleme Komisyonu, Rektör’e karşı sorumludur. 

 

 



 

BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK VE 

DEĞERLENDİME KOMİSYONU  
 

BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK VE 

DEĞERLENDİME KOMİSYONU ÜYELERİ 
          Bu kurul Rektör yada Rektör’ün belirleyeceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında 

Üniversitede mevcut Enstitü Müdürlerinden oluşur. 
 

 

Bilimsel Yayınları Teşvik Ve Değerlendirme Komisyonu görevi genel olarak;  

Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Programı 

Uygulama Esasları gereğince, Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı birimlerde fiilen görev 

yapan öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası alanlarda yaptıkları yayınları teşvik etmek 

ve öğretim elemanlarını ödüllendirmektir.  

 

 

 Teşvikin/Ödülün şeklini her yılın ilk üç ayı içerisinde belirler. 

 Teşvik/Ödüllendirmede Yayının basın yılını esasdır. 

 Teşvik/Ödüllendirmeyi yayının basın yılını izleyen yılın üçüncü ayından sonra yapar. 

 Teşviki yalnızca Ömer Halisdemir Üniversitede çalışan öğretim üyelerine verir. 

 Birden fazla yazarlı yayınlarda teşviki, tüm yazarlar arasında paylaştırır. 

 Yayınların yazar sıra sayısını, basım yılı ve TÜBİTAK Puanlarını kontrol eder. 

 Bilimsel Yayınları Teşvik Ve Değerlendirme Komisyonunda alınan kararları 

Rektörlük Makamına bildirir. 

 Bilimsel Yayınları Teşvik Ve Değerlendirme Komisyonu, Rektör’e karşı 

sorumludur. 

 

 

 

 

 

 



 

ETİK KURUL 
 

ETİK KURUL ÜYELERİ 
 

Etik Kurul; Üniversite Senatosu önerisiyle akademik ve idari personel arasından Rektör 

tarafından görevlendirilen dokuz (9) kişiden oluşur. 

 

  

 Etik Kurulun görevi genel olarak; Ömer Halisdemir Üniversitesi Etik Kurul 

Yönergesi kapsamında, Üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın 

faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri ile toplum ve paydaşlarla 

ilişkilerde etik değerlendirilmelerle ilgili minimum etik standartları saptamak, gerektiğinde 

yeni ilkeler oluşturmak, görevleri ve uygulama esaslarını belirlemektir. 

 

 

 Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde bilim, yayın, eğitim-öğretim ve hizmet 

faaliyetleri ile Üniversitenin toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde ortaya çıkan etik 

sorunlarda, etik ilke ve kurallar doğrultusunda, yeterli ve inandırıcı kanıtlara dayalı 

değerlendirme yapar ve görüş bildirir; etiğe aykırılık anlamında bir değerlendirme ve 

görüş verebilmek için etik ihlalinin kasıt ve ağır ihmal sonucunda gerçekleşmiş 

olmasını esas alır, 

 Gerektiğinde yeni ilke ve kurallar oluşturur. 

 Etik ilke ve kuralların uygulanma yöntemlerini belirler. 

 Üniversite bünyesinde temel alınacak etik ilkeleri ve politikaları geliştirir. 

 Üniversitede etik yaşam kültürünün yaygınlaşması ve etik duyarlılık kazanılması için 

eğitim ve benzeri çalışmaları düzenler. 

 Üniversite bünyesinde ortaya çıkan etik sorunları değerlendirerek gerektiğinde 

uzman Etik Kurullar oluşturulması için Rektörlüğe öneride bulunur. 

 Üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan uzman Etik Kurulların oluşturdukları etik 

ilke ve uygulamaların Üniversitenin benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle 

bütünleşmesine yönelik değerlendirmeler ve önerilerde bulunur. 

 Üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan uzman Etik Kurullarda görev alacak kişilere 

eğitim sağlar. 

 Üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan uzman Etik Kurullar arasında eşgüdümü 

sağlar, bu kurulların anlaşmazlıklarında ya da çözümleyemedikleri konularda 

hakemlik yapar. 

 Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş verdiği bütün etik konular ve 

sorunlarda gizlilik içinde çalışır ve ilgili bütün bilgi ve belgeleri saklı tutar. 

 Etik Kurulda alınan kararları Rektörlük Makamına bildirir.  

 Etik Kurul, Rektör’e karşı sorumludur. 

 

 



 

SON SORUŞTURMA KURULU 
 

SON SORUŞTURMA KURULU ÜYELERİ 
 

Son Soruşturma Kurulu; Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu 

üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve 

yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün başkanlığında rektörce 

görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kuruldan oluşur.  

  

 Son Soruşturma Kurulunun görevi genel olarak; 2547 sayılı Kanun’un 53/c maddesi 

gereğince son soruşturmanın açılması (lüzum-u muhakeme) veya son soruşturmanın açılmaması 

(men-i muhakeme) kararlını vermektir. 
  

 

 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen görevleri yapar. 

 Yetkileri dahilinde akademik ve idari disiplin durumlarını görüşerek karara bağlar. 

 Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik 

sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere, 

akademik ve idare personele Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı 

ve Memurları Disiplin Yönetmeliği ile Yükseköğretim Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği’ne göre verilecek ilgili disiplin cezalarını karara bağlar. 

 Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapar. 

 Son Soruşturma Kurulunda alınan kararları Rektörlük Makamına bildirir. 

 Son Soruşturma Kurulu, Rektör’e karşı sorumludur. 

 

 

 

 

 



 

 

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ 

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 

DURUMLARINI İNCELEME KOMİSYONU 
 

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ 

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 

DURUMLARINI İNCELEME KOMİSYONU 

 ÜYELERİ 
 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının Durumlarını İnceleme 

Komisyonu; Rektörün görevlendirdiği rektör yardımcısının başkanlığında 3 (üç) üyeden 

oluşur. 

  

 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının Durumlarını İnceleme 

Komisyonu görevi genel olarak; Ömer Halisdemir Üniversitesinde İstihdam Edilecek 

Uluslararası Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ücretin Belirlenmesine İlişkin Yönerge 

çerçevesinde Ömer Halisdemir Üniversitesi birimlerinde istihdam edilecek yabancı 

uyruklu öğretim elemanlarının durumlarını kapsar. 

 

 

 Öğretim elemanını istihdam etmek isteyen birim; ilgili kişinin birime yapacağı 

olası katkıları da içeren, kapsamlı gerekçesiyle birlikte, talebini bağlı olduğu 

Dekanlık/Müdürlüğe iletir. Talebin İlgili Yönetim Kurulunca talebin uygun 

görülmesi halinde buna ilişkin karar, talep gerekçesiyle birlikte, Rektörlüğe 

gönderilir. Rektörlük, dosyayı Komisyona gönderir. Komisyon, kişiye ait 

dosyayı inceleyerek çalıştırılması uygun bulunanları ücretlerini de tespit ederek 

Rektörlüğe sunar.  

 İstihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, Ömer Halisdemir 

Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri 

Yönergesindeki ilgili akademik kadroya atanma için gerekli olan puan yeterliliğini 

sağlamalıdır. Sözleşme yenilenmelerinde ise Üniversite adına yapılmış olan 

çalışmalardan olmak üzere en az bu yeterliğin yarısı kadar puan gereklidir. Ancak, 

ilgili uzmanlık alanında Üniversite içinde eşdeğer nitelikte yeterli öğretim 

elemanının bulunmaması veya temininde güçlük çekiliyor olması durumlarında 

bu kriterler aranmaz.  

 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının Durumlarını İnceleme 

Komisyonunda alınan kararları Rektörlük Makamına bildirir. 

 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının Durumlarını İnceleme 

Komisyonu, Rektör’e karşı sorumludur. 

 

 



 

YAYIN ETİĞİ KOMİSYONU 
 

YAYIN ETİĞİ KOMİSYONU ÜYELERİ 
 

Yayın Etiği Komisyonu; Rektör tarafından üniversite birimlerinde görevli öğretim 

üyeleri arasından görevlendirilen 5 (beş) üyeden oluşur.  

  

 Yayın Etiği Komisyonunun görevi genel olarak; Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi gereğince Rektör tarafından Komisyona iletilen 

konuları incelemek ve tavsiye kararını Rektöre bildirmek, Rektörlükçe belirlenen çerçeve 

kapsamında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için Üniversite personeli ile 

öğrencilerine yönelik yayın etiği konusundaki bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini 

gerçekleştirmektir. 

 

 Komisyon tarafından incelenmesi istenilen başvurular, Rektör tarafından Komisyona 

iletilir.  

 Komisyon her başvuru için ayrı bir dosya açar. Her bir dosya için Komisyon 

üyelerinden birisi Raportör olarak belirlenir. Raportör değerlendirmesini yazılı ve 

sözlü olarak Komisyonun belirleyeceği makul bir süre içerisinde Komisyona sunar. 

 Komisyon gerek gördüğü durumlarda incelemekte olduğu konu ile ilgili olarak 

Üniversite içi ya da dışındaki kişi ve kuruluşlardan bilirkişi görüşü alınması 

hususunda karar verebilir ve bu durumu Rektör’e bildirir. Birden fazla bilirkişi 

atanması durumunda her bilirkişi ayrı rapor hazırlar. Bilirkişi raporunu en geç bir ay 

içinde hazırlayıp, teslim eder. 

 Hakkında etik ihlal incelemesi yapılan ilgilinin tez danışmanları, tez ve doçentlik 

sınavlarında görev almış jüri üyeleri, ilgilinin anabilim dalında görevli öğretim 

üyeleri, ilgilinin eşi ve üçüncü derece dahil kan ve sıhrî hısımları, ilgili ile arasında 

husumet bulunanlar bilirkişi olamazlar.  

 Komisyon hakkında etik ihlali iddiası bulunan kişiden ön değerlendirme sonucuna 

göre açıklama ve gerekli bilgi isteyebilir. Kişi bu çağrıya kendisine bildirim 

tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yazılı olarak cevap verir. 

 Raportör konuyla ilgili bilgi ve belgelere dayalı raporu tartışılmak üzere Komisyon’a 

sunar. Komisyon Kararı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararda çekimser 

oy kullanılamaz. Eşitlik durumunda Başkan ya da vekilinin oyu iki oy sayılır. Kesin 

karar raporu Komisyon üyelerince imzalanır. Karara muhalif üye karşı oy gerekçesini 

kesin karar raporuna yazmak ya da eklemek zorundadır. Karşı oyun varlığı halinde 

karşı oy yazısını da içeren kesin karar raporu Komisyon görüşü olarak Rektör’e 

sunulur. 

 Etik ihlali saptanan kişilerle ilgili olarak Komisyonca düzenlenen rapor konusunda 

Rektörlük Makamınca gerekli adli ve/veya idari işlemler başlatılır. Etik ihlali 

iddiasında bulunan kişi ya da kuruluşlar alınan karar hakkında ilgili diğer birim ve 

kurumlarla birlikte bilgilendirilir. 

 Diğer kuruluşlarca yapılmış ya da yapılmakta olan inceleme ve soruşturmalar bu 

Yönerge kapsamında yapılacak yayın etiği ihlali incelemelerine engel oluşturmaz.  

 Yayın Etiği Komisyonunda alınan kararları Rektörlük Makamına bildirir.  

 Yayın Etiği Komisyonu, Rektör’e karşı sorumludur. 

 



 

 

 

YÖNETMELİK VE YÖNERGE İNCELEME 

KOMİSYONU 
 

YÖNETMELİK VE YÖNERGE İNCELEME 

KOMİSYONU ÜYELERİ 
 

Yönetmelik ve Yönerge İnceleme Komisyonu; Rektör tarafından üniversite 

birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilen 5 (beş) asil üye 2 (iki) yedek 

üyeden oluşur. 

  

 Yönetmelik ve Yönerge İnceleme Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat 

çerçevesinde, Üniversitemizde ihtiyaç duyulan konularda Yönetmelik ve yönerge 

düzenlemek, hazırlanan Yönetmelik ve Yönergeler, Usul ve Esaslar ve Protokolleri 

inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapmaktır.  

  

 

 Birimlerden gelen Yönetmelik ve yönerge taslaklarını inceleyerek, redaksiyonunu 

yapar. 

 Hazırlanan taslakların mevcut yönetmelik, yönerge ve yasalara uyumunu inceler. 

 İlgili mevzuata uygun olmayan taslaklarda düzeltme ister. 

 Komisyonda benimsenen yönetmelik ve yönerge taslakların senatoda görüşülmesi 

için Rektörlük Makamına bildirir. 

 Yönetmelik ve Yönerge İnceleme Komisyonunda alınan kararları Rektörlük 

Makamına bildirir. 

 Yönetmelik ve Yönerge İnceleme Komisyonu, Rektör’e karşı sorumludur. 

 

 

 

 


