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0. GİRİŞ
0.1. PROGRAMA AİT BİLGİLER

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Dericilik Programı,
1990 yılında Selçuk Üniversitesi Niğde Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak Bor’da Eğitim-Öğretime
başlamıştır. Bölgede deri sanayinin köklü bir geçmişe sahip olması ve önemli bir istihdam merkezi
konumunda bulunması, Dericilik Programının açılmasında en önemli etkenlerden biri olmuştur. 1992
yılında Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesinin kurulmasıyla, Dericilik Programı Bor Meslek
Yüksekokulu bünyesinde Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 1998-1999 Eğitim-Öğretim
yılında Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulunun açılması ile birlikte Dericilik Programı, bu
okula dahil edilmiştir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren de Tekstil Giyim Ayakkabı ve
Deri Bölümüne bağlı, DERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Deri Teknolojisi Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir
programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Programın eğitim-
öğretim faaliyetleri; konusunda uzman, uzun süre özel sektör deneyimi olan üç öğretim elemanı
tarafından yürütülmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/genel-bilgi

Karsiliyor

1. ÖĞRENCİLER
1.1. Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve

davranışları) öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdır. Öğrencilerin kabulünde göz
önüne alınan göstergeler izlenmeli ve bunların yıllara göre gelişimi değerlendirilmelidir.

Türk öğrenciler, Deri Teknolojisi Programı Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı
Yüksek Öğretime Giriş sınavı YGS-2 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.
Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi
sonucunda kabul edilir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/genel-bilgi

1.2. Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları ile
başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde
uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin ''Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'' hükümlerine göre yapılmaktadır.

http://www.ohu.edu.tr/oidb/sayfa/yonetmelikler

1.3. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak
ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİ Değişim Programı Yönergeleri

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Erasmus Değişim Programı Yönergesi

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/sj3w3opt.pdf

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Farabi Değişim Programı Yönergesi

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/uxmzhqvc.pdf
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Yönergesi

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/xocfvghb.pdf

hükümlerine göre yapılmaktadır.

1.4. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti
verilmelidir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne kayıtlı olan tüm öğrencilerin bir akademik danışmanı
bulunmaktadır. Danışmanlığın amacı Öğrencilere, eğitim-öğretim konuları başta olmak üzere,
karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak, mesleki açıdan yönlendirmek, rehberlik yapmak;
yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmalarına katkıda bulunmak, üniversite ve
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve çevre olanakları hakkında bilgilendirmek, başarı
durumlarını izlemek ve başarısızlık durumunda yönlendirmek, ders seçiminde yardımcı olmaktır.
Danışman olarak görevlendirilen öğretim elemanının görevleri, danışmanı olduğu öğrenciler mezun
oluncaya kadar devam eder.

http://www.ohu.edu.tr/akts/sayfa/akademik-danismanlik

1.5. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve
tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

''Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği''
hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/0q3mudyf.pdf

1.6. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine
getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

''Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği''
hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/0q3mudyf.pdf

1.7. Öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif ve etkileşimli öğrenci katılımı sağlanmalı, dersler proje veya
uygulamalarla desteklenmelidir.

 dersler sanayi ye uygun bir şekilde ve uygulamalı olarak  verilmektedir..Bölümün uygulama
atölyelrinde ögrencilere hem deneme bazında hemde sanayi ye gittiğinde zorlanmaması için parti bazında
uygulamalar yaptırılmaktadır

 http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi

1.8. Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetler yapılmalıdır.

2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 46. ve 47. maddeleri, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve
Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi uygulama yönetmeliği
çerçevesinde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından
yerine getirilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/sksdb

1.9. Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları bulunmalıdır.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2957/xocfvghb.pdf
http://www.ohu.edu.tr/akts/sayfa/akademik-danismanlik
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Üniversitemiz geri bildirim sistemi haricinde bize ait tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları
bulunmamaktadır.

1.10. Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

Üniversitemiz geri bildirim sistemi haricinde bize ait tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları
bulunmamaktadır.

1.11. Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar olmalıdır.

Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz bünyesinde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için yapılan
düzenlemeler bulunmaktadır. Programımızda özel yaklaşım gerektiren öğrencimiz bulunmamaktadır.

http://www.ohu.edu.tr/engelsizuniversit

1.12. Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamaları bulunmalıdır.

Üniversitemiz genelinde kurulan mezun bilgi sistemi haricinde bize ait bilgi sistemi bulunmamaktadır.

https://soft.ohu.edu.tr/mbs/

Mezun öğrencilerimizin birçoğu ile çeşitli iletişim kaynakları aracılığıyla görüşmelerimiz devam
etmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/manset/2055

2. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI
2.1. Değerlendirilecek her program için program eğitim amaçları tanımlanmış olmalıdır.

Deri Teknolojisi bilgilerini çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda
mesleğini icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, donanımlı, dünya pazarlarında Türk
Deri Sanayinin rekabet gücünü arttıracak, kalifiye deri teknikerleri yetiştirmektir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/genel-bilgi

2.2. Bu amaçlar; programın mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve
mesleki beklentileri tanımına uymalıdır.

Dericilik programı eğitim planları; programın amacına ve çağın gerektirdiği nitelikli kalifiye ara eleman
yetiştirilmeisi hususu dikkate alınarak hazırlanmış olup mezunlar kariyer hedeflerine ve mesleki
beklentilerine donanımlı olarak erişebilmektedirler.

2.3. Kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevleriyle uyumlu olmalıdır.

Deri Teknolojis Programı, bulunduğu Meslek Yüksekokulunun diğer programları ile yakından ilgili
olduğu için disiplinler arası iletişim ve işbirliği doğal olarak var olmakta bu da Kurum ve birim kültürü
ile uyumu sağlamaktadır.

2.4. Programın çeşitli iç ve dış paydaşlarını sürece dahil ederek belirlenmelidir.

Niğde Ömer Halisdemir üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulundaki Programlar;
Tekstil ve tekstile dayalı programlar olduğu için programlar arası doğal olarak kendiliğinden
oluşmaktadır. Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde de sanayicilerle işbirliği yapılarak dericilik
programının eğitim amaçlarına erişebilmesi sağlanmaktadır. 

2.5. Kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış olmalıdır.

http://www.ohu.edu.tr/engelsizuniversite
https://soft.ohu.edu.tr/mbs/
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/manset/2055
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/genel-bilgi


Programın amaç ve hedeflerine Niğde ömer Halisdemir Üniversitesi Web sayfasından kolaylıkla
erişilebilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/genel-bilgi 

2.6. Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun
aralıklarlagüncellenmelidir.

Programın amaçlarına ulaşabilmesi bakımından disiplinler arası değerlendirmeler de dikkate alınarak
eğitim planları ve öğretim faaliyetleri çağın gereklerine göre uygun aralıklarla güncellenmektedir.

3. PROGRAM ÇIKTILARI
3.1. Program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış

bileşenlerinin tümünü kapsamalı ve ilgili (MÜDEK,FEDEK,SABAK,EPDAD vb. gibi) Değerlendirme
Çıktılarını da içerecek biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, program eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak
koşuluyla, kendilerine özgü ek program çıktıları tanımlayabilirler.

Program çıktılarına Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu inter Web sayfasından ulaşılabilir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/program-ciktilari

3.2. Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan
bir ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır.

Bu amaçla her dönemin sonunda ders dosyaları hazırlanarak bölümün arşivinde arşivlenmektedir. 2014
Yılından beri Deri Teknolojisi Programına öğrenci alımı gerçekleşmediğinden böyle bir uygulama
yoktur.

Karsilamiyor

3.3. Programlar mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarını sağladıklarını
kanıtlamalıdır.

Deri Teknolojisi Programına öğrenci alımının gerçekleştiği yıllarda mezuniyet aşamasına gelmiş olan
öğrenciler program çıktılarını sağlamışlardır. Mezun Öğrencilerimizin çalıştıkları firmalarda veya
işletmelerde üst düzey yetkili olmaları ve hatta bazı mezunların kendi işletmelerini kurup iş dünyasına
atılmış olmaları program çıktılarının sağlandığının bir kanıtıdır.

http://www.ohu.edu.tr/haber/deri-teknolojisi-programi-mezunlari-yillar-sonra-bir-araya-geldi/1027

Karsiliyor

3.4. Programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan mekanizmaların
(belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri olmalıdır.

Bu amaçla her dönemin sonunda ders dosyaları hazırlanarak bölümün arşivinde arşivlenmektedir.

4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
4.1. Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli

iyileştirilmesine yönelik olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır.

Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli
iyileştirilmesine yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla her dönemin sonunda ders dosyaları
hazırlanarak bölümün arşivinde arşivlenmektedir.

4.2. Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/genel-bilgi
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/program-ciktilari
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gelişmeye açık tüm alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış, somut verilere dayalı olmalıdır.

Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın gelişmeye
açık tüm alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış, somut verilere dayalıdır. Ders dosyalarının
hazırlanmasındaki amaçlardan en önemlisi de programın amacına ve hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının
belirlenmesi ve hedef ve amaçlara ulaşmada varsa eksikliklerin tesbit edilerek giderilmesidir.

5. EĞİTİM PLANI
5.1. Her programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir eğitim planı

(müfredatı) olmalıdır. Eğitim planı bu ölçütte verilen ortak bileşenler ve disipline özgü bileşenleri
içermelidir.

Programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir eğitim planı (müfredatı)
olmalıdır. Eğitim planı bu ölçütte verilen ortak bileşenler ve disipline özgü bileşenleri içermektedir

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/dersplani

5.2. Eğitim planının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve
davranışların öğrencilere kazandırılmasını garanti edebilmelidir.

Eğitim planının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve davranışların
öğrencilere kazandırılmasını garanti etmektedir. Program niteliği itibarı ile uygulama ağırlıklı bir
program olması sebebiyle öğrencilere kazandırılması gereken bilgi ve beceriler doğrultusunda eğitim
planları hazırlanmakta böylece programın amaç ve hedeflerine ulaşması sağlanmaktadır.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/dersplani

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/beceri-ve-yetkinlikler

5.3. Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli gelişimini
sağlayacak bir eğitim yönetim sistemi bulunmalıdır.

Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli gelişimini
sağlayacak bir eğitim yönetim sistemi mevcuttur.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/gzft-analizi

5.4. Eğitim Planı, En az bir yıllık ya da en az 32 kredi ya da en az 60 AKTS kredisi tutarında temel
bilim eğitimi.içermelidir.

Eğitim Planı, En az bir yıllık ya da en az 32 kredi ya da en az 60 AKTS kredisi tutarında temel bilim
eğitimi içermektedir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/dersplani

5.5. En az bir buçuk yıllık ya da en az 48 kredi ya da en az 90 AKTS kredisi tutarında temel
(mühendislik, fen, sağlık…vb.) bilimleri ve ilgili disipline uygun meslek eğitimi. İçermelidir.

Program fen bilimleri ağırlıklı bir program olması sebebiyle programda okutulan dersler büyük ölçüde
fen bilimlerine dayalıdır.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/dersplani

5.6. Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen ve program amaçları doğrultusunda genel eğitim
olmalıdır.

Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen ve program amaçları doğrultusunda genel eğitim

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/dersplani
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/dersplani
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Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen ve program amaçları doğrultusunda genel eğitim
verilmektedir

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/egitim-amaclari

5.7. Öğrenciler, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, ilgili standartları ve
gerçekçi kısıtları ve koşulları içerecek bir ana uygulama/tasarım deneyimiyle, hazır hale getirilmelidir.

Öğrenciler, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, ilgili standartları ve gerçekçi
kısıtları ve koşulları içerecek bir ana uygulama/tasarım deneyimiyle, hazır hale gelmektedir. Bu amaçla
programımız atölyesi gerekli ekipman ve techizatla donatılmış olup mesleki uygulamalarını rahatlıkla
gerçekleştirebilmektedirler

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/manset/3

6. ÖĞRETİM KADROSU
6.1. Öğretim kadrosu, her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini, öğrenci

danışmanlığını, üniversiteye hizmeti, mesleki gelişimi, sanayi, mesleki kuruluşlar ve işverenlerle ilişkiyi
sürdürebilmeyi sağlayacak ve programın tüm alanlarını kapsayacak biçimde sayıca yeterli olmalıdır.

Proğramımızda yeterli ögretim elemanı mevcuttur.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/AkademikPersonel

6.2. Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın etkin bir şekilde sürdürülmesini,
değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamalıdır.

ögretim elemanı kadrosu yeterli düzeyde olmasına ragmen program aktif değildir. çünkü proğrama
ögrenci alımı yapılmamaktadır. 

6.3. Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralananları sağlamaya ve geliştirmeye
yönelik olarak belirlenmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

YÖK atama ve  görevde yükselme krıterleri çerçevesinde hareket edilmektedir.

https://www.yok.gov.tr/akademik/atanma-kriterleri

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180612-6.htm

6.4. Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeler alması
sağlanmalıdır.

Üniversite merkezli Nüsem tarafından açılan kurslara öğretim elmanlarının da katılması sağlanmaktadır.

https://www.ohu.edu.tr/nusem

6.5. Öğretim elemanlarının dahil olduğu araştırma ağları desteklenmelidir.

Üniversitemizin de üyesi olduğu veri tabanlarından yararlanılmaktadır.

http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb/sayfa/abone-veri-tabanlari

6.6. Kuruma dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilme
usullerinde tanımlı kurallar bulunmalıdır.

proğrama dışardan ders vermek üzere görevlendirmelerNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörlüğü
tarafından yapılmaktadır. 

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/egitim-amaclari
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6.7. Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına yönelik
uygulamalar bulunmalıdır.

Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına yönelik
uygulamalar bulunmaktadır. Program öğretim elemanları kadrosu; alanında özel sektör tecrübesi
bulunan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Dolayısı ile uzmanlık alanları ile yürüttükleri dersler
arasında uyum sağlanmıştır.

Derslerin çoğu uygulama ağırlıklı olup derslerin üniverisitemize ait 1300metrekare deri uygulama 
 atölyesinde gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/AkademikPersonel

6.8. Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımı sağlanmalıdır.

Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımı sağlanmaktadır. Süreçlerin
planlanmasında ve iyileştirilmesinde okul bünyesinde kurulan komisyonlar tarafından çalışmalar
yapılmaktadır.

Gerek duyulduğunda anketler düzenlenerek ögretim elemenlerının bilgilerine müracat edilmektedir

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/duyuru/11532/af5s53qm.pdf

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/komisyonlar

6.9. Eğiticilerin eğitimi kapsamında faaliyetler yapılmalı ve eğiticilerin eğitimi programlarından
öğretim elemanlarının yararlanması sağlanmalıdır.

Eğiticilerin eğitimi kapsamında zaman zaman NÜSEM tarafından kurslar açılmakta, gerek Üniversite
bünyesinde gerçekleştirilen sempozyum, konferans ve çalıştaylara, ve gerekse diğer üniversiteler de
düzenlenen bu tür etkinliklere öğretim elemanlarının katılımı sağlanarak eğiticilerin bilgi ve becerilerini
artırmaları sağlanmaktadır.

https://www.ohu.edu.tr/nusem

6.10. Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan
uygulamalar bulunmalıdır.

Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan
uygulamalar bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının akademik teşvik kapsamına giren çalışmalar
akademik teşvik ödülü ile ödüllendirilmektedir. 

6.11. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak
ortaklıklar ile öğretim elemanı hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak ortaklıklar ile
öğretim elemanı hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınmaktadır.

7. ALTYAPI
7.1. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için

yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır.

Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için
yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcıdır. 
proğram olarak üniversitemizin en şanslı programıyız. Programa ait 1300 metrekare kapalı alanı

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/AkademikPersonel
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olan atölyede uygulamalı derslerimiz yapılmaktadır. Atölyede deri işleme için gerekli alet ve
makinalar mevcuttur.
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/laboratuvarlar

7.2. Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel gereksinimlerini
karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim
üyesi ilişkilerini canlandıran uygun altyapı mevcut olmalıdır.

Öğrencilerle bire bir diyaloğlar sürdürülerek bölgede bulunan fabrikalarla karşılıklı bilgi alışverişi
yapılmakta ve öğrecilerin bu fabrikalarla olan diyaloğları gerçekleştirilmektedir. Üniversite Sanayi
işbirliği anlayışı içinde gerek öğretim elemanlarının ve gerekse öğrencilerin iletişimleri ve işbirliği
sağlanmaktadır.

https://www.ohu.edu.tr/.../sayfa/kamu-universite-sanayi-isbirligi-kulubu-

7.3. Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenebilecekleri olanakları
sağlamalıdır. Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını destekleyecek
doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin bilimsel ve eğitsel çalışmaları için yeterli düzeyde olmalıdır.

Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenebilecekleri olanaklar
Pogramın 1300 metrekare kapalı alana sahip uygulama atölyesinde sağlanmaktadır.

Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve
öğretim üyelerinin bilimsel ve eğitsel çalışmaları için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi internet ağı
üzerinden yeterli düzeyde sağlanmaktadır

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi

http://www.ohu.edu.tr/enformatik/manset/628

7.4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için
yeterli düzeyde olmalıdır.

Öğrencilere kütüphane hizmetleri Üniversitemiz merkez kütüphanesi tarafından verilmektedir. Merkez
Kütüphanede deri teknolojisi konusunda sınırlı sayıda kaynak bulunmaktadır.

https://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb

7.5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır.
Engelliler için altyapı düzenlemesi yapılmış olmalıdır.

Programımız atölyesinde mevcut bulunan makinaların kullanma talimatları ve makinanın çalıştırılması
ile ilgili emniyet tedbirleri ve güvenlik önlemleri herbir makina için ayrı ayrı yazılmış olup, herkesin
rahatlıkla görebileceği bir yerde makina üzerine asılmıştır.

7.6. Enerji etkin ve çevreye duyarlı yaşam için faaliyetler yapılmalıdır.

Enerji etkin ve çevreye duyarlı yaşam için faaliyetler yapılmaktadır. Proram çıktılarında da bu husussa
yer verilmiştir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/program-ciktilari

7.7. Sağlıklı ve güvenli yaşam için faaliyetler yapılmalıdır.

Sağlıklı ve güvenli yaşam için faaliyetler yapılmaktadır. İsteyen Öğrencilerimiz Üniversitemiz
Bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun tesislerinden yararlanabilmektedirler.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/laboratuvarlar
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http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi/sayfa/program-ciktilari


Ayrıca Üniversitemiz tarafından mediko sosyal hizmetleride verilmektedir. 

http://www.ohu.edu.tr/besyo

http://www.ohu.edu.tr/sksdb/sayfa/genel-bilgi

8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR
8.1. Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve dağıtımında izlenen strateji,

programın kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır.

programın aktif olduğu yıllarda Öğrencilerin uygulama faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için Meslek
Yüksekokulu Bütçesinden programın ihtiyaç duyduğu sarf malzemeleri alımı yapılmıştır. gerekli olan
kimyasalların bazıları üretici firmalar tarafından numune bazında programımıza ücretsiz olarak
gönderilmiştir.

8.2. Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini sürdürmesini
sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini sürdürmesini
sağlayacak yeterlilikte olmakla beraber Programa öğrenci kontenjanı verilmediğinden programın
öğretim elemanı sayısı yeterlidir.

8.3. Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek parasal
kaynak sağlanmalıdır.

Programın faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli alt yapı mevcut olup, atölye mevcudunda bulunan bazı
makinaların tamir ve bakımı gerekmektedir. programa öğrenci kontenjanı verilmesi halinde bu bakım ve
tamirler için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından maddi kaynak sağlanabilir.

8.4. Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler sağlanmalıdır.
Teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya destek verecek sayı ve nitelikte olmalıdır.

Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler sağlanmalıdır. Teknik ve
idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya destek verecek sayı ve niteliktedir.

Programımız uygulama atölyesinde kadrolu bir usta eelemanımız mevcuttur. Okulumuzun teknik ve
idari personel sayısı yeterli sayıda ve istenilen nitelikleri taşımaktadırlar. 

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/sayfa/idari-personel

8.5. Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu belirlenmeli, kaynaklara öğrenci erişimi
sağlanmalıdır.

Öğrenme kaynakları yeterli düzeydedir. Bu kaynaklara öğrenciler rahatlıkla erişebilmektedir. Hatta
uygulama atölyemizde bulunan denem dolapları ile öğrenciler kendi düşündükleri denemeleri hayata
geçirebilme imkanına da sahiplerdir. teorik kaynak olarak; öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kaynakların
temin edilmesinde program öğretim elemanları öğrencilere yardımcı olarak bilgiye erişimlerine de
yardımcı olunmaktadır.

9. ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ
9.1. Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm ve varsa diğer alt

birimlerin kendi içlerindeki ve aralarındaki tüm karar alma süreçleri, program çıktılarının
gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şekilde düzenlenmelidir.

Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm ve varsa diğer alt birimlerin
kendi içlerindeki ve aralarındaki tüm karar alma süreçleri, program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve

http://www.ohu.edu.tr/besyo
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eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şekilde düzenlenmektedir.

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/sayfa/surecler/4xyvkhl2.pdf

10. AR-GE
10.1. Eğitim-öğretim programlarında araştırma politikasının uygulanması sağlanmalıdır.

Eğitim-öğretim programlarında araştırma politikasının uygulanması sağlanmaktadır.

Programımız teknik bir program olması sebebi ile arştırma ve geliştirme yönelik bir programdır. Bu
amaç dahilinde planlı bir şekilde stratejik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları uygulanabilir hale
getirmek için çaba sarfedilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/sayfa/misyon-vizyon

10.2. Araştırma politikası, hedefleri ve stratejileri ile uyumlu ve destekleyen doktora ve post-doc
programlarının çıktıları düzenli olarak izlenmelidir.

Deri Teknolojisi Programı  Bor Halil Zöhre Ataman Meslek yüksekokulu; Tekstil, Giyim Ayakkabı ve
Deri Bölümünün bir programı olup ön lisan eğitimi verilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi

10.3. Araştırma-geliştirme kaynaklarının etkin kullanımını sağlayan uygulamalar bulunmalıdır.

Bilimsel araştırma ve çalışmalara Üniversitemiz merkez labaratuvarı açık olup bilimsel araştırmalar
yapılabilmekte ve uygulanabilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/merkezilaboratuvar

10.4. Araştırma-Geliştirmede paydaşlarla işbirliği yapılmalıdır (fuar, kariyer günleri, projeler vb.)

Programa öğrenci kontenjanı verildiği yıllarda uluslararası deri fuarlarına katılınarak dış paydaşlarla
deri sektörünün durumu hakkında değerlendirmelerde bulunup, sektörün mevcut durumu, sorunları ve
çözüm önerileri üzerinde istişareler yapılmıştır.

10.5. Bölgesel sorunların çözümüne yönelik bilimsel etkinlikler (panel, çalıştay, seminer, sempozyum
ve kongre vb.) düzenlenmelidir.

Bölgesel sorunların çözümüne yönelik bilimsel etkinlikler (panel, çalıştay, seminer, sempozyum ve
kongre vb.) düzenlenmektedir. Bölgesel sorunların çözümü bakımından zaman zaman gerek üniversite
bünyesinde ve gerekse Üniversite sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılarak bölgesel
sorunların çözümüne yönelik temaslar sürdürülmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/endustriyelhammaddekop

http://www.ohu.edu.tr/etkinlik/vii-uluslararasi-kop-bolgesel-kalkinma.../544

10.6. Öncelikli alanlarda ulusal/ uluslararası araştırmacı(lar)/ üniversite(ler) ile işbirliği yapılmalıdır.

Öncelikli alanlarda ulusal/ uluslararası araştırmacı(lar)/ üniversite(ler) ile işbirliği yapılmaktadır.

10.7. Öncelikli alanlarda disiplinlerarası ortak çalışmalar yapılmalıdır.

http://www.ohu.edu.tr/kutuphanedb/sayfa/kutuphanelerarasi-isbirligi-ill-
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http://www.ohu.edu.tr/haber/azerbaycan-ulusal-bilimler...ile...isbirligi.../1022

http://www.ohu.edu.tr/gormeengelli/haber/universitemizden-kazakistana.../490

10.8. Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını geliştirmek ve izlemek üzere geçerli
olan tanımlı süreçler bulunmalıdır.

Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını geliştirmek ve izlemek üzere geçerli olan
tanımlı süreçler bulunmaktadır. 

http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/duyuru/11532/af5s53qm.pdf

10.9. Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanmasına yönelik uygulamalar
yapılmalıdır.

Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanmasına yönelik uygulama atölyelerinde
grup çalışması halinde yapıldığı gibi ferdi  uygulamalar da yapılmaktadır.

http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi

 

11. TOPLUMSAL KATKI
11.1. Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu; kültürel, sanatsal ve sportif toplumsal

katkı faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.

Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu; kültürel, sanatsal ve sportif toplumsal katkı
faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Zaman zaman bölüm/Proram çalışmaları kapsamında üretilen ürünler
ve eserler üniversitemize ait tesislerde kamuoyuna açık olarak sergilenmektedir. Ayrıca il dışında
düzenlenen tanıtım günlerine de katılım sağlanarak taıtımımız gerçekleştirilmektedir.

11.2. Toplumsal katkıya yönelik faaliyetler paydaş önerileri doğrultusunda iyileştirilmeli ve
güncellenmelidir.

Bu Konuda paydaş önerileri de dikkate alınarak olanaklar çerçevesinde iyileştirme ve güncelleme
yapılmaktadır. Bu iyileştirme ve güncellemeler de toplum yararı ön planda tutulmaktadır.

11.3. Bölgedeki dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler düzenlenmelidir.

Bölgedeki dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler düzenlenmektedir. Örneğin engelliler haftasında
Üniversitemizde engelliler haftası etkinliği gerçekleştirilmiştir.

12. ULUSLARARASILAŞMA
12.1. Uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürütülen faaliyetler bulunmalı, bu

faaliyetler periyodik olarak izlemeli ve sürekli iyileştirilmelidir.

Üniversitemizin Misyon ve vizyonu çerçevesinde Uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda
yürütülen faaliyetler bulunmakta, bu faaliyetler periyodik olarak izlenmekte ve sürekli
iyileştirilmektedir.

http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi

12.2. Kurumda uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları bulunmalıdır.

Üniversitemizde uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları bulunmaktadır.

http://www.ohu.edu.tr/haber/azerbaycan-ulusal-bilimler...ile...isbirligi.../1022
http://www.ohu.edu.tr/gormeengelli/haber/universitemizden-kazakistana.../490
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/duyuru/11532/af5s53qm.pdf
http://www.ohu.edu.tr/borhalilzohreatamanmyo/deriteknolojisi
http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi


http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/sayfa/erasmus--ikili-anlasmalar

http://www.ohu.edu.tr/farabi/sayfa/ikili-anlasmalar

https://www.ohu.edu.tr/mevlana

12.3. Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler bulunmalıdır.

Niğde Ömer halisdemir Üniversitesinde Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten Üniversitemiz
rektörlüğüne bağlı Uluslar Arası İlişkiler Ofisi bulunmaktadır.

http://Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten birimler bulunmalıdır.

 

13. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER
13.1. Programa Özgü Ölçütler sağlanmalıdır.

 Türkiye yeterlilikler çerçevesinde ve mesleki yeterlilikler çerçevesinde programa özgü ölçütler
sağlanmaktadır.

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/tuerkiye-yeterlilikler-cercevesi

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/74-tekstil-hazr-giyim-deri-sektoer-komitesi-haberl/227-
ttss-tekstil-hazr-giyim-deri-sektoeruende-5-taslak-meslek-standard-hazrlad

SONUÇ
SONUÇ

Deri Teknolojisi Programı eğitim Öğretim kadrosu olarak; faaliyet ve çalışmalarımız okulumuz misyon
ve vizyonuna ve Üniversitemiz Misyon ve Vizyonuna uygun bir şekilde  yürütülmekte, kalite
standartlarımızın yükseltilerek Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlarda daha tanınır bir hale
getirmektir.

http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/sayfa/erasmus--ikili-anlasmalar
http://www.ohu.edu.tr/farabi/sayfa/ikili-anlasmalar
https://www.ohu.edu.tr/mevlana
http:
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/tuerkiye-yeterlilikler-cercevesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/74-tekstil-hazr-giyim-deri-sektoer-komitesi-haberl/227-ttss-tekstil-hazr-giyim-deri-sektoeruende-5-taslak-meslek-standard-hazrlad
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