
* Ortak Zorunlu Derslerin sınav sonuçlarını ilan etmek, sınav sonuçlarına ilişkin itirazların olması durumunda itirazları incelemek ve itiraz 

sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek.

*Ortak  Zorunlu Derslerin sınav evraklarını hazırlamak, basmak, çoğaltmak, dağıtmak ve sınavları yapmak

MERKEZİ SINAV BİRİMİ VE SORU KOMİSYONLARI ÜYELERİ                                                                                                                                                                            
Senato tarafından belirlenen bir başkan ve üyelerden oluşur. 

MERKEZİ SINAV BİRİMİ VE SORU KOMİSYONLARI

*Ortak Zorunlu Derslerin sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav yerlerini belirlemek ve web duyurusunu yapmak,

Merkezi Sınav Birimi ve Soru Komisyonlarının genel olarak görevi; Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Üniversitemizde yürütülmekte olan Ortak Zorunlu Derslerin sınavlarını yürütmek.

*Ortak Zorunlu Derslerin sınavlarına ilişkin görevlendirmeleri yapmak, görevlendirme değişiklik talepleri doğrultusunda görevlendirmeleri 

güncellemek, 

 *Ortak Zorunlu Derslerin sınav sorularını hazırlamak,



ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ 

 

                ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNETİMİ VE ÜYELERİ 
Üniversite eğitim öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve 

sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda 

uzmanlaşmış koordinatör ve yardımcısı iki öğretim elemanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanı,  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Kütüphane 

ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Öğrenci Konsey Başkanı ve 

Engelli Öğrenci Temsilcisi ve Akademik Engelli Öğrenci Temsilcisi akademisyenlerden 

oluşmaktadır.  

Engelli Öğrenci Birimi genel olarak, engelli öğrencilerin, idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları 

ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların 

karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, 

uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir. 

 Üniversitemize kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, 

burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu 

ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere 

çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire 

başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak 

 Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde 

öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının 

uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, 

engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar 

yapmak 

  Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve tüm üniversite çalışanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde 

bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken 

düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere 

danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.  

 Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, 

konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek 

 Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını 

belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak. 

  Engelli öğrenci birimi görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, 

doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile 

getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak. 

 Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için 

ulaşılabilir olmasını sağlamak. 

 Maddî güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde 

çalışmalarda bulunmak  

 Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini 

sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin 

sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan 

farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.  

 Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek 

 

 



ÜST İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU  
30.06.2012 tarih/28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında  İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına 

başlanmış, 1.7.2016 tarihinden itibaren bu çalışmalar zorunlu hale getirilmiştir.  

Kamu Kurum ve kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının zorunlu olması 1.7.2016 

tarihine kadar ertelenmiş olmasına rağmen; Üniversitemizin kalite standartları ve politikası 

doğrultusunda, 11.7.2014 tarihinde Rektörlük makamının onayı ile;  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 

oluşturulmuştur.  

1.7.2016 tarihinden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği 

çalışmalarının zorunlu olması sebebi ile; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda,  Rektörlük Makamının 

21.06.2016 tarihli onayı ile yeni bir yapılanmaya gidilmiş, Üniversitemiz birimlerindeki  çalışan sayısı ve 

yerleşkelerin durumu göz önüne alınarak; Üst İş Sağlığı ve Güvenliği  Kurulu altında, 9 adet Alt İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur. Oluşturulan 9 adet Alt İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda, 5 adet İş 

Güvenliği Uzmanı görevlendirilmiş ve ayrıca bu kurullara hizmet alımı yapılmak sureti ile 31.12.2016 

tarihine kadar İşyeri Hekimi dahil edilmiştir. 

                  Ancak 7.9.2016 tarih ve  29824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  6745 sayılı kanun ile; kamu 

kurum ve kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları konusundaki zorunluluk 1.7.2017 tarihine 

ertelenmiştir. Fakat Üniversitemizin kalite standartları ve politikası gereğince, zorunluluğun başlayacağı 

1.7.2017 tarihine kadar bu konudaki çalışmalar (Üst İSG Kurulunda ve Alt İSG kurullarında sadece işyeri 

hekimi olmadan) devam edecektir.  

    Üst İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu; ilgili yönetmelik gereği; İşveren Vekili (Rektör 

Yardımcısı), Alt İSG Kurullarında görevli İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimi,  İnsan Kaynakları 

Yetkilisi, Mali İşler Yetkilisi, Sivil Savunma Uzmanı, Çalışan Temsilcisi (Yetkili Sendika Temsilcisi), 

Üniversitemizden ihale veya hizmet alımı sonucunda iş alan firmaların temsilcilerinden oluşur.  

             Üst İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’ nun genel olarak görevi; ilgili mevzuat çerçevesinde 

Üniversitemizin tüm birimlerinde çalışanların maruz kalabileceği mesleki risklerin ve meslek 

hastalıklarının önlenmesi, çalışanlara ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli eğitimlerin verilmesi, sağlık 

taramalarının yapılması dahil her türlü tedbirin alınması ve mevcut şartların daha da iyileştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmaktır. 

a)  Birimlerin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin 

veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor 

haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak. 

b)  İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek. 

c) Birimlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri 

belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak. 

ç) Birimlerde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak 

değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek 

hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi 

yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek. 

d) Birimlerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili 

programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların 

uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak. 

e)  Birimlerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve 

bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek. 

f) Birimlerde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve 

ekiplerin çalışmalarını izlemek. 

g)Birimlerin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o 

yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak 

hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak. 

ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan 

kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek. 

h) Birimlerde, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile 

ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yapmak. 

           ı) Üniversitemize ait tüm birimlerde mesleki risklerin ve meslek hastalıklarının önlenmesi, 
çalışanlara ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması 
ve organizasyonunun yapılması, mesleki risklerin ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda 
gereken araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale 
getirilmesi ve mevcut şartların daha da iyileştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.  
 

 



* Seçim turları sonuçlandığında oy sayılarına/oranlarına göre temsilcileri belirlemek,

 *Seçimin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesine yönelik kararlar almak,

 *Seçim kurulunda alınan karaların uygulanması için ilgili birimlere göndermek,

*Seçim kurulunda alınan kararların web sayfasında yayınlanması için    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermek,

* Seçim Kurulunda alınan kararları Rektörlük makamına sunmak.

*Seçim sürecindeki itirazları değerlendirmek,

SEÇİM KURULU ÜYELERİ                                                                                                                                                                            
Senato tarafından belirlenen bir başkan ve üyelerden oluşur. 

SEÇİM KURULU

*Seçim takvimini belirlemek

Seçim Kurulunun genel olarak görevi; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi hükümleri çerçevesinde Üniversitemiz Öğrenci 

Konseyi ve Organlarını oluşturmak.  

*Kurul Çalışmalarında Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği takvim, süre ve programı esas almak, 

 *Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimleri rektörlük adına gerçekleştirmek, 



*  Staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yapacak öğrenci sayısını, staj, eğitim ve uygulama çalışmaları alanlarını, staj, eğitim ve 

uygulama çalışmaları yerlerinin özelliklerini ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarının önerilerini dikkate alarak, 

staj kontenjanlarını dengeli bir şekilde dağıtmak,

 *Staj yapacak öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalabilmeleri için önlemler almak.

*Yurt içi ve yurt dışı staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yerlerini belirlemek,

STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU ÜYELERİ                                                                                                                                                                            
Senato tarafından belirlenen bir başkan ve üyelerden oluşur. 

STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU

*İşyerleri ile Staj ve Eğitim Uygulama Kurulları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun genel olarak görevi; Staj, eğitim ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve 

değerlendirilmesine ilişkin genel esasları düzenlemek.  

*Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarının görüşünü alarak staj alanlarını belirlemek, 

 *Staj, eğitim ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin genel esasları düzenlemek, 



*Üniversitenin akademik birimlerinden gelen veya Rektörün havale ettiği konulara ilişkin önerileri, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde 

incelemek ve değerlendirmek,

EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ                                                                                                                                                                            
Senato tarafından belirlenen bir başkan ve üyelerden oluşur. 

EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTE KOMİSYONU

*Senato veya Rektörlük tarafından yönlendirilen eğitim öğretim ile ilgili konuları incelemek ve görüş bildirmek,

Eğitim Öğretim Kalite Komisyonunun genel olarak görevi; İlgili Mevzuat çerçevesinde, Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim- 

öğretim programlarını mevzuat ve akademik uygulamalar açısından inceleyerek hazırlayacağı raporları Senatoya sunmak.

*Üniversitenin eğitim ve öğretiminin geliştirilmesine yönelik akademik birimlere önerilerde bulunmak, 

 *Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, yönetmelik ve yönergelere hakim olmak, 

* Üniversitenin akademik birimlerinden gelen ve ilgili mevzuat, yönetmelik ve yönergelere uygun bulunmayan önerileri, gerekli görmesi 

halinde ilgili birime tekrar değerlendirilmek ve düzenlenmek üzere gerekçeli olarak göndermek. Yenilenen önerileri tekrar gündemine 

alarak incelemek,

 *Gündemde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili akademik birim yöneticisi ve diğer personelin görüş ve önerilerini 

dinlemek üzere komisyon toplantısına davet etmek,

 *Alınan kararları öneri olarak Senatoya sunmak,

* Üniversitenin akademik birimleri tarafından açılması önerilen ön lisans, lisans, yan dal, çift ana dal, ortak lisans ve lisansüstü 

programlarının, Üniversitenin ve Yükseköğretim Kurulu’nun genel eğitim ilke ve ilgili mevzuatına uygunluğunu inceleyerek bu konuda 

Senatoya görüş bildirmek,

*Üniversitenin akademik birimleri tarafından açılması önerilen programa ait dersleri statüsü (zorunlu/seçmeli vb.) ve kredilerinin ilgili 

mevzuata uygun olarak yapılandırılıp yapılandırılmadığını inceleyerek bu konuda Senatoya görüş bildirmek,

* Açık olan bir programın kapatılması veya birleştirilmesi önerilerini inceleyerek bu konuda Senatoya görüş bildirmek

*Üniversitenin akademik birimlerinin program müfredatlarında yeni ders açılması, mevcut dersin adı, kodu, içeriği, kredisi, vb. değişiklik 

yapılması veya kapatılması önerilerini inceleyerek bu konuda Senatoya görüş bildirmek,

*Üniversitenin akademik birimlerinin bölümlerine alınacak öğrenci kontenjanlarını, öğretim elemanı yeterliliği, derslik/laboratuvar 

imkânları ve mezunların istihdamı gibi konular yönünden inceleyerek bu konuda Senatoya görüş bildirmek,

* Akademik Takvimi belirleyerek Senatoya sunmak,

*Üniversitenin eğitim ve öğretim ile ilgili yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler gibi yasal düzenlemeleri hazırlamak veya değişiklik 

önerilerini inceleyerek Senatoya görüş bildirmek.



* Burs almaya hak kazanan öğrenci girişlerinin T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde Genel Müdürlüğün  "Üniversite Burs Kontenjan 

Girişi" sisteminden giriş yapılması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek.

BURS KOMİSYONU  ÜYELERİ                                                                                                                                               
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim  Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemize 

ayrılan burs kontenjanı kapsamında burs verilecek Üniversitemiz öğrencilerini belirlemek üzere Öğrenci 

İşlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşan ve Rektörlük 

oluru ile belirlenen üç üyeden oluşur. 

BURS KOMİSYONU

*Burs almak üzere başvuran öğrencilerin durumlarını değerlendirerek sonuçlarını bir rapor halinde Rektörlük 

Makamına bildirmek 

Burs Komisyonunun genel olarak görevi;   T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Genel Müdürlüğünün  5102 sayılı,  Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin 

Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlamış olduğu 

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğine göre;   Üniversitemize tahsisi edilen 

kontenjan dahilinde  burs alamaya hak kazanan   öğrencileri belirlemektir. 

* Burs başvuru yapan öğrencilerden;  Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinin burs 

verilmeyecek öğrencilerle ilgili  9.maddesi  kapsamına giren  öğrencileri tespit ederek elemek  ve burs 

alabilecek öğrencileri  belirlemek,  

Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuru evraklarını incelemek,durumlarını değerlendirmek, 


