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A. GENEL BİLGİLER
A.1. İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Semiha AKÇAÖZOĞLU (Dekan)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tel: 0 388 225 31 14
Fax: 0 388 225 31 14
Elif ÇETİNER EROL (Fakülte Sekreteri)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tel: 0 388 225 3133
Faks: 0 388 225 31 14
E mail: guzelsanatlarfak@ohu.edu.tr
Web: https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi
Adres: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi
Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240

A.2. Birimdeki Lisans Programları Hakkında Bilgi, Kısa Tarihçe ve Değişiklikler
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 08/04/2016 tarihli ve 29678
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince
kurulmuştur. Güzel Sanatlar Fakültesi; “Resim”, “Tekstil ve Moda Tasarımı”, “Grafik
Sanatlar”, “Fotoğraf”, “Sahne ve Görüntü Sanatları”, “Geleneksel Türk El Sanatları” ve
“Endüstriyel Tasarım” olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Resim Bölümü Resim
Anasanat Dalından, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Moda Tasarımı ve Tekstil Tasarımı
Anasanat Dallarından, Grafik Sanatlar Bölümü Grafik Tasarımı, Animasyon, Grafik Resim ve
Baskı Anasanat Dallarından, Fotoğraf Bölümü Sanatsal Fotoğrafçılık ve Reklam Fotoğrafçılık
Anasanat Dallarından, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve
Sahne Tasarımı Anasanat Dallarından, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı-Kilim,
Çinicilik ve Tezhip Anasanat Dallarından, Endüstriyel Tasarım Bölümü Endüstri Ürünleri
Anasanat Dalından oluşmaktadır.
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Tablo 1. Birimdeki Lisans Programları
Programın Adı
Türü (Normal /II.
Öğretim; Eğitim Dili vs.)
Resim
Normal Öğretim
Tekstil ve Moda Tasarımı
Normal Öğretim
Grafik Sanatlar
Normal Öğretim
Fotoğraf
Normal Öğretim
Sahne ve Görüntü Sanatları
Normal Öğretim
Geleneksel Türk El Sanatları
Normal Öğretim
Endüstriyel Tasarım
Normal Öğretim

Programın
Süresi
4
4
4
4
4
4
4

Kayıtlı
Öğrenci Sayısı
79
25
-

B. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
B.1. Liderlik
Fakültemizin yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birimin tüm alanlarını kapsayacak
şekilde faaliyet göstermektedir. Birim web sayfasında organizasyon yapısına ilişkin şema,
akademik ve idari personel için görev tanımları ve iş akış süreçleri yer almaktadır. Fakültemizde
kalite kültürünü geliştirmek için üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda tüm
akademik, idari personel ve diğer iç paydaşları kapsayan, motivasyonu yüksek tutacak şekilde
geniş katılımlı çalışmalar yapılmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesinde kararların çoğunluğu
komisyonlarda veya kurullarda tartışılarak alınır. Komisyon ve kurullar Fakültedeki öğretim
elemanlarından oluşur. Dolayısı ile öğretim elemanları bütün izleme ve iyileştirme süreçlerine
bu komisyon ve kurulların birer üyesi oldukları için doğal olarak katılırlar.
Fakültemizde bölümlerin akreditasyona yönelik çalışmaların organizasyonu için “ Birim
Akreditasyon Komisyonu” kurulmuş olup bu kapsamdaki çalışmalar bu komisyon tarafından
yürütülmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Senatosunun 28.06.2021 tarihli ve 2021/126 sayılı
kararı doğrultusunda birimimizde yürütülen iş ve işlemler için oluşturulan komisyonların
standartlaştırılması ile ilgili Fakültemizde oluşturulan komisyon Başkan/Üyelerine ilişkin
Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. İlave olarak öğrencilerin kalite kültürünü tanımaları
amacıyla düzenlenen faaliyetlere katılmaları için gerekli duyurular üniversitemiz ve birimimiz
bünyesinde yapılmaktadır.
Rektörümüz Prof. Dr. Hasan USLU’nun Üniversitemiz Rektörlüğüne atanmasının ardından
tüm birimlere ziyaretler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Rektörümüz Fakültemizi 12 Kasım
2021 tarihinde ziyaret ederek, birimimizdeki akademik çalışmalar ve idari süreçler hakkında
bilgiler alarak ve karşılaşılan sorunlar ve yapılması planlanan projeler hakkında
değerlendirmelerde bulunmuştur.
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Kanıtlar:
●
●
●
●

Güzel Sanatlar Fakültesi Organizasyon Şeması:
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/sayfa/organizasyon-semasi
Güzel Sanatlar Fakültesi Görev Tanımları:
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/sayfa/gorev-tanimlari
Güzel Sanatlar Fakültesi İş Akış Süreçleri:
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/sayfa/is-akis-surecleri
Birim Akreditasyon Komisyonu:
https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/guzelsanatlarfakultesi//sayfalar/15593/43t5uvsm.pdf

●

Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Kararı:
https://drive.google.com/file/d/1-9jmJN9zotOGrXgK69xwhyvQi5U-gRyN/view?usp=sharing

●

Yüksek Öğretimde Kalite Süreçlerine Yönelik Öğrenci Çalıştayı Duyurusu:
https://drive.google.com/file/d/1bJ5FW9Ppn04J2CuQ5FBycOATZGT8-KaK/view?usp=sharing

●

Rektör Ziyareti (Güzel Sanatlar Fakültesi)
https://drive.google.com/file/d/1VV6gBL5vrbyQ0u5JQpjqpeZ2AootW46R/view?usp=sharing

B.2. Paydaş Katılımı

Fakültemizde Liderlik, Eğitim-Öğretim, AR-GE, Kurumsal İşleyiş ve Topluma Hizmet gibi
temel kalite konularını içerecek şekilde iç ve dış paydaşların süreçlere katılımları
sağlanmaktadır. Fakültemizin paydaşları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
İç Paydaşlar:
● Öğrencilerimiz
● Öğretim elemanları
● Bölümümüz derslerinden bir kısmını yürütmekte olan diğer fakülte ve
bölümlerin öğretim elemanları
● Fakültedeki diğer bölümler ve fakülte yönetimi
● Üniversite üst yönetimi
Dış Paydaşlar:
● Mezunlarımız (Henüz mezun yoktur)
● Öğrencilerimizin staj yaptığı/yapacağı kurum ve kuruluşların yöneticileri
● İşverenler ve yöneticileri
● Teknik geziler vasıtasıyla ziyaret edilen ve temasa geçilen kurum ve
kuruluşlar
● Niğde Belediyesi
● Niğde Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
● Niğde Ticaret Odası
● Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Odası
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● MOTAD Derneği (Moda ve Tasarım Derneği)
● Diğer Üniversiteler
● YÖK
● NİĞDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
● KOSGEB
Fakültemizde paydaş katılımının sağlanmasına yönelik çalışmaların organizasyonu için “Birim
Paydaş İlişkileri Komisyonu” kurulmuş olup bu kapsamda çalışmalar yürütülmektedir.
Fakültemizde iç paydaş olan bölümlerin öğretim elemanları ile kalite çalışmaları ve bu
kapsamda yapılan ve yapılacak çalışmaların sürdürülmesi, takibi gibi konularda bilgilendirme,
oryantasyon, görüş alışverişi ve önerilerin alındığı toplantılar da yapılmaktadır.
Fakültemiz Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde iç paydaş görüşleri doğrultusunda “NOHU
Moda Kulübü” kurulması yönünde çalışmalara başlanmış ve Kulüp Tüzüğü oluşturulmuştur.
Fakültemizde öğrenci geri bildirimlerinin alınmasına ilişkin uygulamalar izlenmekte ve öğrenci
katılımına dayalı biçimde iyileştirilmektedir. Geri bildirim sonuçları karar alma süreçlerine
yansıtılmaktadır. Öğrenci geri bildirimleri İYS sistemi ile izlenmektedir. İYS sistemi ile elde
edilen geri bildirimlere hızlı bir şekilde dönüş yapılmaktadır. Ayrıca OGRİS Otomasyon
sisteminde derslerin ve derse giren öğretim elemanlarının değerlendirilmesine yönelik anket
bulunmaktadır. Öğrenciler dönem sonunda ilgili dersin içeriğini ve öğretim elemanını
değerlendirmekte ve değerlendirme sonuçlarını ilgili öğretim elemanı ve birim yöneticileri
görebilmektedir.
Fakültemizde Üniversitemiz tarafından kullanılan ÖYS/MERGEN OGRİS ve MS Teams
sistemleri öğrencinin öğretim elemanı ile doğrudan iletişim kurabilmesi için mesaj modülüne
sahiptir. Öğrenciler ÖYS/MERGEN veya OGRİS’ten dersin sorumlu öğretim elemanına mesaj
gönderdiklerinde öğretim elemanının bireysel kurum e-posta adresine de bilgilendirme olarak
iletilmektedir. Öğrenciler OGRİS üzerinde tanımlı İYS üzerinden istek ve şikâyetlerini
bildirebilmektedirler. Ayrıca, öğrencilere ders esnasında ya da dersten sonra ayrılan görüşme
zamanlarında öğrencilerin geri bildirimleri alınmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler ders
yürütücüsü öğretim elemanlarına doğrudan e-posta veya sosyal medya uygulamaları aracılığı
ile de ulaşabilmektedir.
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Öğrencilerin üniversitemiz tarafından istek/öneri/soru/şikâyetlere iletmesi amacıyla İstek
Yönetim Sisteminin (İYS) kullanılmasına 2020 yılında karar verilmiş ve açılmıştır.
Fakültemizde, 2021 yılı içinde istek/öneri/soru/şikâyetlere ilişkin 50 adet kayıt oluşturulmuştur.
Fakültemize İYS üzerinden iletilen istek, öneri, soru veya şikâyetlere zamanında dönüş
yapılmakta ve süreç birim yöneticileri tarafından izlenebilmektedir. .
Fakültemiz Resim Bölümü ilk kez 2019/2020 Eğitim-Öğretim yılında; Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölümü ise 2020/2021 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.
Bölümler henüz mezun vermediğinden programlarda henüz güncelleme çalışmalarına
başlanmamıştır.
Kanıtlar:


Güzel Sanatlar Fakültesi “Birim Paydaş İlişkileri Komisyonu”:
https://drive.google.com/file/d/1-9jmJN9zotOGrXgK69xwhyvQi5U-gRyN/view?usp=sharing



Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Oryantasyon Programı:
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/tekstilvemoda/duyuru/48434 (13.10.2021)



Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Kurul Tutanakları (NOHU Moda Kulübü):
https://drive.google.com/file/d/1ZiGugJb21cWn8Eoc5zpST3f40eK7cL6b/view?usp=sharing



Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü OGRİS Otomasyon programı ders değerlendirme
geri bildirimi:
https://drive.google.com/file/d/1gVLkFJ1SFN4X6aP4pVcw_1-rz4Tyr2Bb/view?usp=sharing

 Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü İYS Kanıt Örneği:
https://drive.google.com/file/d/1tBudU0htHrLwxhH9lqyOw5gZlm5-zD64/view?usp=sharing

 Resim Bölümü İYS Kanıt Örneği:
https://drive.google.com/file/d/18A1GUNs55-ne6Z2e58vVq-lzCXeHo7TV/view?usp=sharing

 Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğrenci Görüşme Saati Kanıt Örneği:
https://drive.google.com/file/d/1CKsu2sJW1JDW1q4fJO7mddxrZG6ijlYO/view?usp=sharing

A. EĞİTİM ÖĞRETİM
C.1. Programların Tasarımı, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi Program Tasarımı
ve Onayı
Fakültemizde yeni bölümlerin açılışı ile mevcut bölümlerde ilk defa öğrenci alımında süreç, bir
sonraki yıl için açılması ya da öğrenci alınması planlanan bölümlerin belirlenmesi amacıyla
Rektörlükten fakültelere yazı gönderilmesi ile başlamaktadır. Paydaş görüşlerini de içeren ilgili
bölüm teklifinden sonra Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversitemiz Eğitim-Öğretim
Komisyonu raporu ile Senatoya sunulmaktadır. Senato onayından sonra karar YÖK’e
gönderilmekte ve YÖK’ün onayından sonra ise YÖKSİS üzerinden veri girişi yapılmaktadır.
7

Fakültemiz Resim Bölümü ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerinin program amaç ve
çıktılarının TYYÇ ile uyumuna yönelik matrisler Üniversitemiz AKTS bilgi paketi
(https://www.ohu.edu.tr/akts)

başlığı altında ve fakültemiz bölüm web sayfalarında

paylaşılmıştır.
Fakültemiz bölümlerinde uzaktan veya karma eğitim programı bulunmamaktadır. Pandemi
döneminde zorunlu olarak bütün dersler uzaktan eğitim ile yapılmıştır. Bu aşamada
üniversitemiz senatosunun aldığı kararlar uygulanmıştır.
Program tasarım ve onay süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik, Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölüm kurulu tarafından 2021 yılı içerisinde, 05.10.2021 ve 27.12.2021 tarihlerinde
olmak üzere iki Akademik Kurul Toplantısı düzenlenmiştir.
Kanıtlar:
●

Resim Bölümü program çıktıları matrisleri:
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/resim/sayfa/program-cikti-matrisleri

●

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü program çıktıları matrisleri:
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/tekstilvemoda/sayfa/program-cikti-matrisleri

●

Resim / Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümleri 2020-2021 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitime
ilişkin ders planları:
https://drive.google.com/file/d/11XS_4zdBHOnLgkH47txEaAgOpQC3mO2K/view?usp=sharing

●

Resim Bölümü 2021-2022 Güz Dönemi Uzaktan Eğitime ilişkin ders planı:
https://drive.google.com/file/d/1clQ2Yf6PJZfacvNiNmhn63X08VcFqPl0/view?usp=sharing

●

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2021-2022 Güz Dönemi Uzaktan Eğitime ilişkin ders
planı:
https://drive.google.com/file/d/1ICIh--pOocZiqkjNho2xqy6B1woz998Y/view?usp=sharing

●

Tekstil

ve

Moda

Tasarımı

Bölümü

akademik

kurul

toplantı

tutanakları:

https://drive.google.com/file/d/1bWoSdVUGZ0uFiuuF1isxGVnfgeR4Ou_N/view?usp=sharing

Programın Ders Dağılım Dengesi
Güzel Sanatlar Fakültesinde yürütülen derslerin dağılımları öncelikle uzmanlık alanlarına
uygun olmak üzere, öğretim elemanlarının ders yükleri de gözetilerek Bölüm ve Fakülte
Yönetim Kurul kararları ile yapılmaktadır. Eğitim-öğretim planlarımızda bulunan herhangi bir
dersi yürütebilecek uzmanlığa sahip öğretim elemanının bulunmaması durumunda başka
birimlerden görevlendirme yoluna gidilmektedir.
Fakültemizde ders planı güncelleme, müfredata yeni ders ekleme işlemleri, gelişen teknoloji ve
ihtiyaçlara bağlı olarak, diğer üniversitelerdeki benzer bölümlerin müfredatları incelenerek ve
paydaş görüşleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Yeni ders ekleme veya ders planlarındaki
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değişiklik (içerik, AKTS vb.) gerektiği durumlarda ayrıca üniversitemizin düzenli olarak
gerçekleştirdiği anketlerinden faydalanılmaktadır.
Kanıtlar
●

Resim Bölümü ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2020-2021 Bahar dönemi ders
dağılımları Fakülte Yönetim Kurulu Kararı:
https://drive.google.com/file/d/1eu51i-T6J6ly4e5CYO-l3ofG8KJbM4QZ/view?usp=sharing

●

Resim Bölümü ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2021-2022 Güz dönemi ders
dağılımları Fakülte Yönetim Kurulu Kararı:
https://drive.google.com/file/d/13eGzcI7kZ8SMlvn2gnfz0C6Bq4r4MXOD/view?usp=sharing

Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu
Fakültemizde Program çıktılarının Eğitim planında yer alan derslerin program çıktıları ile
ilişkileri Program Çıktıları Dersler Matrisi Tablosunda verilmiştir. Ayrıca, bölümlerin web
sayfasında her ders ile ilgili program çıktıları ile ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi “Dersin
Öğrenim Çıktılarının Bölüm / Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi” başlığı altında
yapılmıştır. Bölümlerin web sayfasında her ders ile ilgili ile dersin kazandırdığı bilgi ve
beceriler ile bölüme özgü genel yeterliliklerin ilişkilendirilmesi “Dersin Kazandırdığı Bilgi ve
Beceriler İle Bölüme Özgü Genel Yeterliliklerin İlişkilendirilmesi” başlığı altında yer
almaktadır.
Fakültemiz bölümlerinde program dışından alınan ders bulunmamaktadır.
Kanıtlar:
●
●
●
●
●
●

Resim Bölümü program çıktıları dersler matrisi:
https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/resim//sayfalar/16524/5pb1jj2q.pdf
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü program çıktıları dersler matrisi:
https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/tekstilvemoda//sayfalar/27767/0d0zoljl.pdf
Resim Bölümü Desen II dersi Dersin Öğrenme Çıktıları ile Program Çıktılarının
Eşleştirilmesi
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/GSR1002/10
Resim Bölümü Desen II dersi Dersin Kazandırdığı Bilgi ve Beceriler İle Bölüme Özgü
Genel Yeterliliklerin İlişkilendirilmesi
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/GSR1002/11
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Moda Atölyesi I dersi Dersin Öğrenme Çıktıları ile
Program Çıktılarının Eşleştirilmesi
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/TMT2003/10
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Moda Atölyesi I dersi Dersin Kazandırdığı Bilgi ve
Beceriler İle Bölüme Özgü Genel Yeterliliklerin İlişkilendirilmesi
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/TMT2003/11

Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı
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Fakültemiz bölümlerinde tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta,
öğrenci iş yükü takibi ile doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları
mevcut olup öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ayrıca öğrenci iş
yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler de göz önünde
bulundurulmaktadır.
Güzel Sanatlar Fakültesindeki Lisans Programları, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan
oluşan 240 AKTS içeren 4 yıllık programlardır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik
iş yükünü ifade eder. Eğitim-öğretim planı, teorik derslere ilave olarak, öğrencilerin teorik
bilgilerini pekiştirdikleri ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini geliştirdikleri uygulamalı
derslerini içerir.
Fakültemiz Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde öğrencilerimizin eğitim-öğretim süresince
edindikleri teorik ve uygulamalı bilgilerin gerçek hayattaki kullanım alanlarını görme ve
çalışma hayatını tanıma imkânı buldukları alana özgü konuları kapsayan zorunlu staj (30 iş
günü) uygulaması ders planında yer almaktadır. Ayrıca, dördüncü sınıfta öğrencilerin ilgi
duydukları temalara yönelik proje dersleri yer almaktadır. Öğrenciler proje derslerinin
çıktılarını bir jüri önünde savunmak zorundadır. Yanı sıra Bitirme Projesi dersinde öğrenciler,
alanında bireysel veya grup halinde deneysel ya da endüstriye dayalı bir projeyi tasarlamak,
gerçekleştirmek ve belirlenen bir jüri önünde savunmak zorundadırlar. Resim bölümü dördüncü
sınıf ders planlarında da Proje dersleri yer almaktadır.
Fakültemiz Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2020/2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında
ilk kez öğrenci almış olup ve “İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı” uygulanmaya
başlanmıştır. 2021 yılı Bahar Yarıyılında 3 öğrenci bu programa devam etmiştir.
Fakültemiz bölümlerinde Erasmus+, Farabi, Mevlana ve Orhun Değişim Programlarına yönelik
koordinatör temsilcileri için öğretim elemanları görevlendirmeleri yapılmıştır. Ancak salgın
dönemi nedeniyle bu değişim programlarına herhangi bir başvuru yapılmamıştır.
Fakültemizde tüm bölümlerde öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımına ilişkin
uygulamalar OGRİS otomasyon sürecinde yer alan Bologna Ders Anketleri aracılığı ile ilgili
öğretim

elemanları

tarafından

izlenmekte

ve

öğrenci

katılımına

dayalı

biçimde

iyileştirilmektedir.
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Üniversitemizde Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa
Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenen ve
uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de
bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik ve mesleki
tanınmasını sağlamak amacıyla bir yüksek öğrenim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir.
Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı
öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer
yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup,
zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinimlere
uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından
denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmi dillerinde
düzenlenmiştir.
Bologna sürecini tamamlayan ve AKTS Etiketi ile Diploma Eki vermeye yetkili kılınan
Üniversitemizde Fakültemiz bölümlerine ait ders bilgi paketleri oluşturmuş ve Üniversite web
sayfasında AKTS (https://www.ohu.edu.tr/akts ) bilgi paketi başlığı altında yayınlanmıştır.
Üniversite web sayfasında https://www.ohu.edu.tr/diplomaeki linki ile diploma ekleri ile ilgili
bilgilere ulaşılmaktadır.
Kanıtlar:
●
●
●
●
●
●
●
●

Resim Bölümü AKTS Ders Bilgi Paketi Örnek:
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/GSR1001
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü AKTS Ders Bilgi Paketi Örnek:
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/TMT2001
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü İş yükü temelli AKTS ders örneği:
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/TMT2003/5
Resim Bölümü İş yükü temelli AKTS ders örneği:
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/GSR1001/5
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde İş yükü temelli STAJ dersi:
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/TMT3009
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Bitirme Projesi dersi örneği:
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/TMT4002
Resim Bölümü Proje dersi örneği:
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/GSR4009
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı:
https://drive.google.com/file/d/1n5PzC-_b2vz3j9u3uCrojwi6sL6NDDpy/view?usp=sharing

●

Erasmus+, Farabi, Mevlana ve Orhun Değişim Programları Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölümü koordinatörleri listesi:
https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/tekstilvemoda//sayfalar/38995/cn5iqhev.pdf

●

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Diploma Eki:
https://drive.google.com/file/d/17iDCptBOA-e8pkS-p11

●

bnNDiaD7RYOOKx/view?usp=sharing
Resim Bölümü Diploma Eki:
https://drive.google.com/file/d/1oXJ5W8Apqin5t9PO1qn49vbK5Ju5Yrn8/view?usp=sharing
Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

Fakültemiz Eğitim-Öğretim planlarındaki güncellemeler beş yılda bir yapılmaktadır. Resim
Bölümü ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü henüz mezun vermediği için 2021 yılı içerisinde
herhangi bir program güncelleme ve yeni ders ekleme işlemi gerçekleşmemiştir.
Üniversitemizde program tasarımı ve onayı, ilgili mevzuat uyarınca yapılmaktadır. Program
tasarımı ve onayı aşamalarında mutlaka paydaş görüşleri alınmaktadır. Fakültemizde Resim
Bölümü ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerinin öğrenci alımlarında dış paydaş görüşleri
ilgili bölüm başkanlığının dekanlığa başvurusu ve Rektörlük Makamına iletilmesi ile
başlamıştır. İlgili paydaşlardan gelen cevap yazıları fakültemiz tarafından takip edilmiştir.
Grafik Sanatlar programının açılmasına yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Eğitim Öğretime ilişkin diğer faaliyetler (ders muafiyetleri ve intibak işlemleri, yatay geçiş işlemleri,
mazeret işlemleri, kısmi zamanlı öğrenci işlemleri) ise Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Kanıtlar:


Eğitim-Öğretim Komisyonu:

https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/guzelsanatlarfakultesi//sayfalar/15593/43t5uvsm.pdf

Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Yönetimi
Eğitim ve öğretim süreçleri üst yönetimin koordinasyonunda yürütülmektedir. Kurum
genelinde eğitim ve öğretim programlarının tasarlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve
güncellenmesi faaliyetlerine ilişkin ilke, esaslar ile takvim belirlidir. Programlarda öğrenme
kazanımı, öğretim programı (müfredat), eğitim hizmetinin verilme biçimi (örgün, uzaktan,
karma) öğretim yöntemi ve ölçme-değerlendirme uyumu ve tüm bu süreçlerin koordinasyonu
üst yönetim tarafından takip edilmektedir.
Öğrenciler OGRİS üzerinden her bir ders için, eğitim kadromuzun eğitim öğretim performansı
ile ilgili ilgili anketi doldurmaktadır. Bu anketleri bölüm başkanı ve birim yöneticileri izlemekte
ve gerektiğinde öğretim elemanları ile görüşerek iyileştirmeler yapılmasını sağlamaktadır.
Ayrıca, bölüm başkanları MERGEN/ÖYS sisteminden bölüm öğretim elemanlarının sistemine
ulaşım sağlayabilmektedir. Salgın süreci ile başlayan uzaktan eğitim sürecinin, Üniversitemiz
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Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) içinde oluşturulan “Haftalık Ders İzlence ve Telif
Hakkı Rıza Beyanı Formu” derse giren öğretim elemanları tarafından doldurularak bölüm
başkanlığına gönderilmesi ile takip edilmesi ve izlenmesi sağlanmaktadır.
Kanıtlar:
●

Akademik Takvim:
https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb//sayfalar/2974/xnnzy20m.pdf

●

Haftalık Ders İzlence ve Telif Hakkı Rıza Beyanı Formu Örneği
https://drive.google.com/file/d/10Wbz-TU7lTxSsQfltxfgXb_ZFa2tMcjM/view?usp=sharing

C.2. Programların
Değerlendirme)

Yürütülmesi

(Öğrenci

Merkezli

Öğrenme,

Öğretme

ve

Öğretim yöntem ve teknikleri
Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri, ders planlarında belirtildiği gibi bölüm web
sayfalarında da ders bilgi paketleri şeklinde erişime açık durumdadır. Fakültemizde öğretim
yöntemleri öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Bölümlerimizin sanat
ve tasarım ağırlıklı olması nedeni ile örgün ve uzaktan yapılan derslerde (doğasına uygun
olarak) öğrenci merkezli, yetkinlik temelli, süreç ve performans odaklı, disiplinlerarası,
temelinde öğrenmeyi önceleyen yaklaşımlara yer verilmektedir. Örgün eğitim süreçleri lisans
öğrencilerini kapsayan; teknolojinin sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli
öğrenme gibi yaklaşımlarla zenginleştirilmektedir. Proje, süreç ve performans içerikli derslerde
grup öğrenmesinin yanı sıra bireysel öğrenmeyi merkeze alan bir pedagojik yaklaşım
izlenmektedir. Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması
sistematik olarak değerlendirilmektedir. Bunun için ilgili derslerde süreç değerlendirmeleri
yapılmaktadır. Ürün tasarımı ve proje bazlı derslerde ise jüri karşısında sunum ve savunma
temelli mekanizmalar ile değerlendirme şeklinde tasarlanmıştır.
Fakültemiz bölümlerinde uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere öğrenme kaynağı ve
materyalleri video kaydı, PDF ders dokümanı, Powerpoint sunumu, gibi birçok farklı şekilde
sağlanmaktadır. Bazı derslerde, öğrencilerin çevrimiçi derslerde canlı sunum yapmaları ve
bireysel performans çalışmalarının karşılıklı tartışma yapılarak değerlendirilmesi ile aktif ve
etkileşimli yöntemler kullanılmaktadır. Çevrim içi ders sırasında ayrıca sohbet bölümleri de
öğretim elemanlarımız tarafından aktif bir şekilde kullanılmakta, öğrencilerin soruları
cevaplandırılmaktadır.
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Üniversitemizin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında olduğu gibi Bahar Yarıyılında
da birinci ve ikinci öğretim ön lisans, lisans ve lisansüstü programları Covid-19 Salgını
nedeniyle uzaktan öğretimle yürütülmüştür. Bu süreçte yüz yüze eğitim sürecine uygun olarak
hazırlanmış olan programlar çevrim içi öğrenme sistemine geçiş ile birlikte öğrencilerin ilgisini,
katılımını ve güdülenmelerini artıracak ve etkileşimi sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmıştır.
Üniversitemiz Kalite Komisyonunun Uzaktan Eğitimi Değerlendirme Raporunda yer alan
iyileştirme önerileri ve uzaktan öğretim ile ilgili mevcut bilişim ve teknolojik altyapı imkânları
dikkate alınarak uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin ve materyallerin hazırlanmasında
asgari ölçütler senato kararı ile belirlenerek, tüm akademik birimlere bildirilmiştir. Bu
kapsamda, uzaktan öğretim derslerinin örgün ders sürelerinin 1/3’ü olacak şekilde genel kabul
gören oran kullanılmıştır. Yine derslerin en az 1/3’ünün çevrimiçi ders şeklinde yapılması ve
öğrencilerin katılımlarının sağlanması kararı da alınarak öğrencilerin her hafta ders ile ilgili
etkileşimlerinin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca aynı kararda öğrencilerle etkileşimin
sürekliliğinin sağlanması amacıyla MERGEN sisteminde haftalık tartışma forumlarının
oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Derslerin tamamının kayıt altına alınması ve daha
sonradan takip etmek isteyen öğrencilerin sürekli erişimine açık halde tutulması kararı da
alınmıştır. Alınan bu kararlar ve belirlenen kriterler Fakültemizde de titizlikle uygulanmaktadır.
Üniversitemiz Senatosunun aldığı kararlar doğrultusunda Fakültemizde de sınavlar çevrim içi
veya uygulama ödevi şeklinde uygulanmaktadır. Öğrenci geri bildirimleri (ders, dersin öğretim
elemanı, diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet seviyesi, vb.) sistematik olarak (her
yarıyıl ya da her akademik yıl sonunda) alınmaktadır. Öğrenciler e-posta yoluyla, canlı
derslerde öneri ve şikâyetlerde bulunarak, öğrenci ve akademisyenlerin ortak şekilde kullandığı
OGRİS üzerinden ve İstek Yönetim sistemi (İYS) üzerinden üniversitenin her türlü birimine
ulaşabilecek

şekilde

istek,

öneri

ve

şikâyet

ağlarını

kullanarak

geri

bildirimde

bulunabilmektedir. Öğrencilerin danışmanlara erişimine ve öğrencilerin katılımına ilişkin,
öğrenciler akademik danışmanlarına hem OGRİS mesajlaşma modülü yolu ile hem de e-posta,
sosyal medya araçlarını kullanarak ulaşabilmektedir. Fakültemizde her eğitim-öğretim yılı
başında öğrencilere bölüm başkanlıklarınca danışmanlar atanmakla birlikte, tanımlı herhangi
bir süreç bulunmamaktadır. Fakültemizde uzaktan eğitim sürecinde de danışmanlıklar
belirlenmekte ve daha çok e-posta, telefon ve mesajlaşma panosu üzerinden danışmanlık
sağlanmaya çalışılmaktadır. Teknik danışmanlık ise Uzaktan eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından verilmektedir.
Covid-19 Salgınının etkisiyle 2019-2020 Bahar Dönemi ve 2020-2021 Güz Dönemini tamamen
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uzaktan öğretimle tamamlayan Üniversitemiz, 2020-2021 Bahar Döneminde kısıtlı olarak
karma öğretime geçme kararı almıştır. Bununla birlikte derslerin büyük çoğunluğu uzaktan
öğretim yöntemiyle yürütülecek şekilde ayarlanmış ve alınan karar doğrultusunda, öğrenciler,
öğretim elemanları ve birim yöneticilerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaşacakları sorunların
çözümünü kolaylaştırmak ve yapmaları gereken iş/işlemleri planlamak adına Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Uzaktan Öğretim İş Akışı Rehberi hazırlanmıştır.
Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 31575 sayılı
15 Mart 2021 tarihli yazısı ile hazırlanan rehber tüm akademik birimlere duyurulmuştur. Bu
rehber, uzaktan öğretim ile yürütülecek derslerle ilgili iş akışlarını belirlemek ve aksaklıkları
en aza indirmek için öğretim elemanlarımız, akademik birimlerimiz ve öğrencilerimiz ile
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi arasındaki iş akışlarını sağlıklı bir şekilde
oluşturmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde Öğretim
Elemanları/Öğrencilerin Sorumlulukları ve İş Akış Planları ile Akademik Birimlerin
Sorumlulukları ve İş Akış Planları yer almıştır.
Salgın sürecinde uygulanan kuralların esnetilmesi ile uzaktan eğitim süreci 2021-2022 Güz
Yarıyılından itibaren kısmen sonlandırılmıştır. Normal eğitim-öğretim dönemlerinde uzaktan
eğitim ile yapılacak derslere ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun
06.08.2021 tarihli ve 2021/26-153 sayılı Kararı ile yeniden belirlenmiştir. Kararda
“Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında Normal Eğitim-Öğretim (yüz
yüze) dönemlerinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında tamamen veya kısmen
uzaktan eğitim ile okutulacak derslerin belirlenmesinde, uzaktan eğitim ile verilecek derslerin
%15 alt ve %35 üst sınırların, 2021-2022 yılından itibaren yeni kayıt yaptıran (hazırlık sınıfını
bitiren ve 2021-2022 yılında 1. sınıfa başlayan öğrenciler dahil) öğrencilere uygulanmasının ve
diğer sınıflarda olan öğrencilere %15 alt sınır uygulanmadan sadece %35 olan üst sınır oranının
uygulanmasının kabulüne” şeklinde olmuştur. Karar doğrultusunda Fakültemiz bölümlerinin
tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek dersleri belirlenerek web
sayfasında ilan edilmiştir. Yine 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve
lisansüstü programlarda eğitim öğretim süreçlerinin yürütülmesinde yapılacak işlemler ile ilgili
kararları üniversitemiz senatosunun ana web sayfasında yayınlanmıştır.
Uzaktan eğitimde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için de MERGEN sisteminin
kullanımına devam edilmiştir. MERGEN sistemi ile Üniversitemiz OGRİS sistemi entegre
edilmiş olup açılan dersler ile kayıtlı öğrenci listeleri otomatik olarak MERGEN’e
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aktarılabilmektedir. Çevrimiçi dersler MS Teams üzerinden gerçekleştirilerek ilgili kayıtlar
öğretim elemanlarımız tarafından MERGEN ders modüllerine eklenmiştir. Uzaktan eğitimde
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında MERGEN sistemi, 2021 Güz yarıyılında ise
Öğrenme Yönetim Sistemleri-ÖYS sistemi kullanılmıştır. Çevrimiçi dersler MS Teams
üzerinden gerçekleştirilerek ilgili kayıtlar öğretim elemanlarımız tarafından ÖYS

ders

modüllerine eklenmiştir.
Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalite Koordinatörlüğü ve
Sürekli Eğitim Merkezi tarafından organize edilen çeşitli eğitimler verilmiştir. Üniversitemizde
uzaktan eğitimle ilgili 2021 yılında “Microsoft Office 365 & Teams Akademisyen Eğitimi”
“Yeterliğe Dayalı Eğitim İçin Eğitici Eğitimi” gibi eğitimler çevrimiçi olarak verilmiş ve
öğretim elemanlarımızın katılımı sağlanmıştır.
Kanıtlar:
●

Uzaktan Eğitim İş Akış Rehberi
https://drive.google.com/file/d/1qagNx4beJ98fer8YN61R-Ko_yYaFWN7J/view?usp=sharing

●

Uzaktan eğitime ilişkin Senato Kararı ve Bölüm Duyuruları
https://drive.google.com/file/d/15pWk_ATLf6Sw65N08tMlZQRAcNIuzf93/view?usp=sharing
https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/guzelsanatlarfakultesi//duyurular/48087/jaeywe5g.pdf

●

Eğitim öğretim süreçlerinin yürütülmesinde yapılacak işlemler ile ilgili kararları
https://www.ohu.edu.tr/haber/universitemiz-senatosundan-2021-2022-egitim-ogretim-yili-guz-yariyiliegitim-ogretim-surecleri-ile-ilgili-kararlar/21524

●

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Örnek Ders Bilgi Paketi
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/TMT2004

●

Resim Bölümü Örnek Ders Bilgi Paketi
http://bologna.ohu.edu.tr/Dersbilgisi/tr/GSR2001

●

Microsoft Office 365 & Teams Akademisyen Eğitimi
https://ohu.edu.tr/uzem/duyuru/48359

●

Yeterliğe Dayalı Eğitim İçin Eğitici Eğitimi
https://www.ohu.edu.tr/duyuru/yeterlige-dayali-egitim-icin-egitici-egitimi/22590

Ölçme ve değerlendirme
Fakültemizde ölçme ve değerlendirme Üniversitemiz “Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin güncel konularda bilgi
sahibi olmalarını sağlamak, yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, takım çalışması yapabilme,
analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirebilmek için bazı derslerde öğrencilere çeşitli
ödevler, uygulamalar ve süreç ve performansa yönelik projeler verilmektedir. Ölçme ve
değerlendirme sistemine ilişkin ilke ve kurallar; dönem başında, öğretim elemanları tarafından
her dersin ölçme ve değerlendirme biçimleri ve toplam başarıya olan oransal etkisi OGRİS
otomasyon sisteminde girilmekte ve sistem üzerinden öğrencilere duyurulmaktadır.
16

Öğrenci çalışmalarına (ara sınav, genel sınav, ödev, uygulama vb.) dayandırılmış, dersin
öğrenim çıktılarının program çıktılarını ne düzeyde sağladığının tespiti yapılmaktadır.
Doğrudan ölçmede önceden belirlenmiş olan ve bölümlerin internet sayfasından erişilebilen her
bir ders için “Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm/Program Çıktıları ile İlişkilendirilmesi”
matrisi kullanılmaktadır. Öğretim elemanı bu matriste verilen ilişkileri kullanarak doğrudan
ölçme yöntemini belirlemekte ve değerlendirme yapmak için ara sınav, genel sınav, ödev,
uygulama vb. öğrenci çalışmalarını kullanmaktadır. Program çıktılarının ölçme yöntemi olarak
sınav seçilmiş ise değerlendirme aşamasında sınavın tamamı veya sınavda yer alan soru/sorular
kullanılmaktadır.
Üniversitemizde Bologna süreçlerine bağlı olarak bütün ders paketleri hazırlanması esnasında
derslerin AKTS’lerinin belirlenmesinde öğrenci iş yükü dikkate alınmıştır. Fakültemiz
derslerinin de AKTS yükleri bu kapsamda belirlenmiştir.
Fakültemizde dezavantajlı gruplara ait öğrenciler bulunmaktadır. Engelli Öğrenci Birimine
başvuran öğrencimiz için gerekli düzenlemeler yapılmış ve YÖK’ün önerileri doğrultusunda
gerekli tedbirler alınmıştır.
Salgın sürecinin 2020 yılında başlaması ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim çalışmalarında
üniversite bünyesinde bulunan ve özel eğitim gerektiren tüm öğrencilere yönelik çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamdaki ilk çalışma, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
bünyesindeki Engelli Öğrenci Birimi tarafından engelli öğrencilerimize ders veren öğretim
elemanları ve engelli öğrenciler olmak üzere iki boyutta ele alınarak raporlanmıştır. Engelli
Öğrenci Birimi tarafından yapılan görüşmeler canlı ve cansız derslere, ders materyallerine ve
sınav içeriklerine erişim ile sınavlarda yaşanılan problemler doğrultusunda ele alınmıştır. Bu
doğrultuda Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde salgın sürecinde engelli öğrencinin engel
durumuna (görme engelli öğrenci) uygun olarak, uzaktan eğitim için erişilebilir hale getirilmesi
amacıyla ders materyallerinin (PDF, WORD, PPT vb.) görme oranına bağlı olarak erişilebilir
ve görülebilir hale getirilerek MERGEN/ÖYS sistemine yüklenmesi sağlanmıştır. Sınavlarda
ise engel durumuna uygun olarak soru yazı puntolarının büyüklükleri ayarlanmaktadır.
Fakültemize ait bölümlerin sanat ve tasarım ağırlıklı olması nedeniyle sınav güvenliği, ölçme
değerlendirme araçlarıyla güvence altına alınmaktadır. Öğretim elemanları tarafından sorular,
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salt bilgi düzeyinden ziyade analiz, sentez, uygulama basamaklarına göre veya bireysel
performansa dayalı olarak hazırlanmaktadır. Sınav güvenliğini sağlamak için salgın koşulları
nedeni ile 2020/2021 Bahar Yarıyılında uzaktan yapılan derslerin sınavları MERGEN sistemi
üzerinden yapılmıştır. 2021/2022 Güz Yarıyılında ise salgın koşullarının hafiflemesi ile yüz
yüze ve uzaktan yapılan derslerin oranları bölüm kurulu kararları ve Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenmiştir. 2021 Güz Yarıyılında uzaktan yapılan derslerin sınavları ÖYS sistemi
üzerinden yapılmıştır. Gerek uzaktan gerekse yüz yüze yapılan derslerin sınavlarına yönelik
aşağıdaki önlemler alınmıştır.
Uzaktan Yapılan Sınavlara Yönelik Önlemler
● Çevrimiçi sınavlarda soru sayısının artırılması ve soru gruplarının yapılması,
● Çoktan seçmeli sorularda şıkların öğrencilerin karşısına otomatik olarak değiştirilerek
sunulması,
● Çevrim içi sınavlarda, sınav sürelerinde ve her bir soru için verilen sürelerde kısıtlama
imkânının öğretim elemanlarına sistem tarafından sağlanması,
● Çevrimiçi sınav esnasında soruların öğrencilere karma olarak dağıtılması,
● Çoktan seçmeli sorularda seçenek sayısının fazla tutulması,
● MERGEN/ÖYS sisteminin çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru/yanlış, resim veya
dosya yükleme gibi çeşitli soru tiplerinin uygulanmasına imkân sağlaması,
● Uygulama ödevlerinin bireysel performansa dayalı verilmesi,
● Uygulama ödevlerinin araştırmaya yönelik ve daha kapsamlı seçilmesi,
● MERGEN/ÖYS

sistemlerinde

öğretim

elemanı

tarafından

tanımlanan

sınav

bilgilendirme duyuruları ve sınav yönergelerinde kopya vb. durumlar için uyarıların
yapılması, etik değerlerin hatırlatılması ile yapılmaktadır.
Yüz Yüze Yapılan Sınavlara Yönelik Önlemler
● Yüz yüze yapılan sınavlarda gözetmen görevlendirmesi,
● Sınavlarda çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru/yanlış, açık uçlu soru tiplerinin
verilmesi,
● Sürece ve performansa yönelik dosya teslim etme ya da soru tipleri verilmesi ile
yapılmaktadır.
Kanıtlar:
●

Uzaktan Eğitime yönelik Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde derslerin işleniş
yöntemlerine dair belge
https://drive.google.com/file/d/1_nJ8S5SPkL7TQJwRkyroasSQsr1gqMP6/view?usp=sharing
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●

Yüz Yüze Yapılan Sınavlarda Gözetmen Önlemi İçin Yapılmış Görevlendirme Yazısı
https://docs.google.com/document/d/1lPMlUPeftzP2XvvOQBjdb8Vd959VSlF/edit?usp=sharing&ouid=100608124293187222939&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1a3DS91_zKHh5NL_JK6jMFCHWWIjBOwC/edit?usp=sharing&ouid=100608124293187222939&rtpof=true&sd=true

●

Örgün/uzaktan/karma derslerde kullanılan sınav örnekleri
https://drive.google.com/file/d/1pod_fBTpbGd79UCYOFlFMiE-ltTQLWaU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1umRaOZ6zHqM6xYB-ZAS2VgZYstOcioWj/view?usp=sharing

Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) ve özel yetenek sınavı ile yapılmaktadır. Resim Bölümü 2021 YKS’den 150 ve
üzeri TYT puanına sahip olan ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek
sınavında başarı gösteren adayların sıralamasına göre öğrenci kabul etmektedir. Tekstil ve
Moda Tasarımı bölümüne ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
merkezi olarak yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testlerinden
(AYT) Eşit Ağırlık (EA) puanına göre başarılı olan ve bölümü tercih eden öğrenciler kayıt
yaptırmaktadır. Ayrıca, bölümlere ÖSYM tarafından Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)
sonuçlarına göre de yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilmektedir. Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölümüne 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında yabancı uyruklu bir (1) öğrenci kayıt
yaptırmıştır. Fakültemizde önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi, Üniversitemizin
Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi’ne uygun olarak yapılmaktadır.
Fakültemiz Resim Bölümüne öğrenci alımı Özel Yetenek Sınavı ile yapılmaktadır. Süreç,
sınava ilişkin sınav bilgilendirme kılavuzunun Resim Bölümü tarafından hazırlanması ve ilgili
FYK kararı ile Üniversite Rektörlüğüne arzı ile başlamaktadır. Belirlenen sınav takvimi ile
adaylara Özel Yetenek Sınav duyurusu yapılmakta ve başvurular alınmaktadır. Sınavlar
Üniversite bünyesinde yapılan gözetmen görevlendirmeleri ile yapılmaktadır. Bölüm
bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından sınav değerlendirmesi yapılmakta ve ilan
edilmektedir.
Kanıtlar:
●

Muafiyet ve İntibak FYK Kararı:
https://drive.google.com/file/d/1YwTCmm3VI6VJEKCsF4tCRn1g3yMkF_Tn/view?usp=sharing

●

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Yabancı Uyruklu Öğrenci FYK:
https://drive.google.com/file/d/1vQs9yro8B6AGsljTwAQOIJsHDC9zOK6R/view?usp=sharing
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●

Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Sınav Bilgilendirme Kılavuzu
https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb/mansetler/22854/cxkdwrh3.pdf

●

Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
https://drive.google.com/file/d/1KhO0q3ty_huUjsfcBg7AU7eknjuZkoL_/view?usp=sharing

●

Özel Yetenek Sınav Duyurusu
https://www.ohu.edu.tr/oidb/manset/22854
https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb/mansetler/22854/tiepiel5.pdf

●

Sınav Sonuçları İlanı
https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/resim/duyurular/48068/1rxls1ei.pdf

Tablo 2. Ön Lisans/Lisans Öğrencilerinin YKS Derecelerine İlişkin Bilgi
Bölüm/Program Adı

Resim
Tekstil ve Moda Tasarımı

Akademi
k
Yıl

Kontenjan

2021-2022
2020-2021
2021-2022
2020-2021

40
40
35
40

Kayıt
Yaptıran
Öğrenci
Sayısı
34
40
6
29

YKS Puanı

YKS Başarı Sırası

En
yüksek

En
düşük

En
yüksek

En
düşük

205,67281
210,63902
284,81931
191,32840

151,37373
152,91587
222,43318
301,13374

-

264,628
1.714.756

C.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri
Öğrenme ortam ve kaynakları
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
tarafından 2020 yılında başlatılan “Kütüphane Kullanımı Randevu Sistemi” salgın süreci
nedeni ile 2021 yılında da devam etmiştir. Öğrenciler MERGEN sistemi (2021 Bahar Yarıyılı)
ve ÖYS sistemi üzerinden derslerine ilişkin (öğretim elemanları tarafından yüklenen) duyuru,
ödev, ders notu ve kaynaklara erişim sağlamaktadır. Üniversitemiz OGRİS sisteminde
öğrencilere yönelik anketler yer almaktadır. Anketlerin geri bildirim oranının artırılması için
gerekli duyurular düzenli olarak yapılmaktadır. Düzenlenen faaliyetler web duyurularıyla tüm
öğrenciler

için

erişilebilir

durumdadır

(https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/duyurular).
Kanıtlar:
●

Öğrenme Yönetim Sistemi Modülü Haber
https://www.ohu.edu.tr/oidb/duyuru/48336

●

ÖYS Modül Örneği
https://drive.google.com/file/d/18AQ4kOE5vYEf3gE_xNKtlZzleGlvecBY/view?usp=sharing

Akademik destek hizmetleri
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Fakültemizde tüm öğrencilere ders ve kariyer planlamalarına destek vermek amacıyla her
eğitim-öğretim yılı başlangıcında bir akademik danışman atanmaktadır. Üniversite genelinde
OGRİS’te kayıt haftasında öğrencilerin danışmanları ile anlık iletişim kurmalarını sağlayan
direk mesaj hizmeti başlatılmıştır. Üniversitemizde öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini
izlemek ve danışmanlık sağlamak, iş yaşamına katılım öncesi gerekli eğitim ve bilgilendirme
desteği

sunmak

görevi

Kariyer

Geliştirme

Merkezi

(KAGEM)

tarafından

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca fakültemiz bölümlerinde öğrenciler, akademik danışmanlarına
ve öğretim elamanlarına ÖYS ve OGRİS sistemlerindeki mesaj modülünden, e-posta ve sosyal
medya uygulamaları aracılığıyla ulaşarak sorunlarını iletebilmektedir.
Resim Bölümü ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerinde öğrenci danışmanlık hizmeti, her
yıl kayıt zamanında öğrencilere her bir öğrencinin giriş yılına göre bölüm başkanlıklarınca
belirlenen öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Danışmanlar belli başlı sorumlulukları
yerine getirmekle görevlidirler. Bunlar;
● Öğretim Programı çerçevesinde her öğretim yarıyılı başında öğrencinin yarıyıl
süresince takip edeceği zorunlu ve seçmeli dersleri takip eder ve ders kayıt formlarını
kontrol eder ve onaylar. Ders seçimi ile ilgili (ekle/sil, açılmayan dersler hak.) gerekli
bilgilendirmeleri ve bu işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu değerlendirir ve
yönlendirmeleri yapar.
● Öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda öngörülen sürede
tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler, öğrenciyi
yönlendirir ve bunlara katkıda bulunacak doğrultuda öğrenciye rehberlik eder;
gerektiğinde yönetimin bu bağlamdaki değerlendirme taleplerine cevap verir.
● Öğrencinin yaşam boyu öğrenme ve araştırma alışkanlığını kazanması için çalışır.
● Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin
çözümünü sağlar ve ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.
● Danışmanı olduğu öğrenciler ile ilgili problemlerin çözümünde bölüm, öğrenci işleri
birimi, staj ve eğitim komisyonu gibi birimlerle iletişimde yardımcı olur.
● Üniversite, fakülte olanakları hakkında öğrenciyi bilgilendirir.
● Mevzuatın ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin öğrenciye duyurulmasına ve
açıklanmasına yardımcı olur.
● Öğrencileri değişim programları, yurtdışı eğitim olanakları konusunda bilgilendirir ve
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ilgili koordinatöre (Erasmus, Farabi, Mevlana vb) yönlendirir.
● Mezuniyet sonrası için hazırlık niteliğinde bilgilendirmeler yapar.
● Bölümler tarafından ders planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan
intibaklarda öğrencileri yönlendirir.
● Her eğitim-öğretim döneminde en az bir kez, danışmanlık yaptığı öğrencilerle toplu
ve/veya bireysel olarak görüşür ve değerlendirmelerini içeren raporu, varsa çok özel
sorunları olan öğrenciler hakkındaki görüşlerini, alınabilecek önlemleri belirterek ilgili
bölüm başkanlığına gönderir.
● Gerekli hallerde öğrencilerin sosyo-psikolojik rehberlik hizmeti almak üzere üniversite
bünyesindeki rehberlik servisine yönlendirilmesi için bölüm başkanlığını bilgilendirir.
● Dekanlık tarafından iletilen formların doldurulmasını sağlar.
● Çözemedikleri öğrenci sorunları hakkında bölüm başkanlığını bilgilendirir.
Kanıtlar:
●

Resim Bölümü Danışmanları
https://drive.google.com/file/d/1QkLRQgvlVvUToqsA0jl0A6g447dz3Q-0/view?usp=sharing

●

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Danışmanları
https://drive.google.com/file/d/1QkLRQgvlVvUToqsA0jl0A6g447dz3Q-0/view?usp=sharing

●

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Danışmanlık Duyuruları
https://drive.google.com/file/d/1QBxu5I6UjIE2xFuH7MgFJ9uPqeGDrW_3/view?usp=sharing

Tesis ve altyapılar
Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesine ait Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı binasında
hizmet vermektedir. Atölyeler ve derslikler de Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ile ortak kullanılmaktadır.
Öğrencilerimiz kampüs içinde ve dışında bulunan yurtlarda ikamet etmektedirler.
Öğrencilerimizin üniversitemiz kampüsü içinde faydalandıkları imkân ve olanaklar şu şekilde
sıralanabilir:
● Şehir merkezine yakın ana kampüs (yaklaşık 4 km)
● Rahat bir atmosfere sahip güvenli, huzurlu ve öğrenci dostu kampüs
● Akademik ve kişisel yardım ve danışmanlık
● Çeşitli veritabanlarına ulaşımı ve kaynakları sunabilen merkez kütüphane
● Kampüste sınırsız ve ücretsiz Wi-Fi bağlantısı
● Ana kampüs içinde ücretsiz servis
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● Yarı-olimpik yüzme havuzu dahil, kapalı ve açık spor tesisleri
● Yiyecek ve içecek marketleri dışında çeşitli hediyeler, kıyafetler, kırtasiye
malzemeleri sunan market ve mağazalar
● Modern çok amaçlı salonların bulunduğu Kongre ve Kültür Merkezi
● Merkezi yemek salonları ve uygun fiyatlarla yiyecek içecek sunan çeşitli kafeteryalar,
restoranlar
● Farklı ilgi alanlarında kurulan çeşitli öğrenci kulüpleri ve toplulukları
● Zengin sosyal aktivite ve etkinlikler
● Tıbbi hizmetler
● Kampüste postane ve banka ATM’leri
Uzaktan eğitimde 2021 Bahar yarıyılında MERGEN sistemi kullanılması kararlaştırılmış ve
uygulanmıştır. 2021 Güz yarıyılında ise Öğrenme Yönetim Sistemleri-ÖYS sistemi
kullanılmıştır. Uzaktan Eğitim dersleri Ms Teams alt yapısı ile yapılmaktadır. Bazı derslerde
grafik tabletler kullanılarak destek alınmaktadır. Temel Tasarım atölyesine (Pan Tilt Zoom)
kamera kurularak ilgili derslerin daha etkin yapılması sağlanmıştır. İnteraktif Yüzey
Dönüştürücülü sınıf Derslik 1’de kurulmuştur.
Kanıtlar:
●

ÖYS Modül Örneği
https://drive.google.com/file/d/18AQ4kOE5vYEf3gE_xNKtlZzleGlvecBY/view?usp=sharing

Dezavantajlı gruplar ile sosyo kültürel faaliyetler
Güzel Sanatlar Fakültesinde dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul,
azınlık, göçmen vb.) eğitim olanaklarına erişimi, eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık
gözetilerek sağlanmaktadır. Engelli öğrencilere yönelik fiziki olanaklar (rampa, asansör, özel
tuvalet, zemin katlarda derslik ve atölyeler, merdiven korkulukları, yönlendirme uyarıları vb.)
fakülte binasında mevcuttur. Bu olanaklar Üniversitemizin Engelsiz üniversite web sayfasında
(https://ohu.edu.tr/engelsizuniversite/sayfa/ozel-gereksinimli-ogrencilere-sunulan-hizmetler)
ilan edilmiş durumdadır. Fakültemiz Resim Bölümünde bir öğrencinin fiziki engeli bulunmakta
olup öğrencinin tüm fiziki olanaklardan faydalanması sağlanmaktadır. Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölümünde ise görme engelli öğrenci için salgın döneminde uzaktan eğitime yönelik
Üniversitemiz Engelli Öğrenci Biriminden görüş alınmıştır. Öğrencinin Fakültemiz Engelli
Birim Temsilcisi ile görüşmesi sağlanmış ve kendisi Üniversite Engelli Öğrenci Birimine
yönlendirilmiştir.
23

Üniversitemiz Senatosunun 12.05.2020 tarihli kararı ile uzaktan eğitim süreçlerinin engelli
öğrencilerimizin durumuna göre uyarlanması sağlanmış ve bu konuda ilgili birim yönetim
kurulları yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda Fakültemiz, engelli öğrencilerine yönelik yapılacak
uygulamalar hususunda ilgili öğretim üyelerine resmi yazı ile gerekli bilgilendirmeleri
yapmıştır. Engelli biriminden tavsiye ve bilgilendirmeler doğrultusunda öğrencinin eğitim
olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirilmektedir. 2021
yılında uzaktan eğitim altyapısında engelli olan öğrencilere yönelik MERGEN/ÖYS
sistemlerindeki ders yüklemeleri, bu kişilerin ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Derslerde kullanılan sunumlarda (PowerPoint, PDF vb) yazı büyüklükleri görme engeline
uygun olarak ve kontrast renkler kullanılarak hazırlanmıştır. Engelli öğrencilerin ara
sınavlarında Üniversitemiz Engelli Birimi tarafından, Yükseköğretim Kurumları Engelliler
Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği'nin 12. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendine göre sınav
döneminde dikkat edilecek hususlara yönelik belirlenen uygulamalar, ilgili öğretim üyelerine
resmi yazı ile duyurulmuştur.
Fakültemiz bünyesinde öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler,
2021 yılındaki salgın nedeniyle çevrim içi ve uzaktan ortamlarda gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır.
Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 7 Ekim 2021
tarihinde düzenlenen “Microsoft Office 365 & Öğrenci Eğitimi” ne Fakültemiz öğrencilerinin
katılımı için gerekli duyurular yapılmıştır.
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde öğrenciler tarafından “NOHU Moda Kulübü’ ne
ait tüzük oluşturulmuş ancak henüz başvurusu tamamlanmamıştır. Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölümünde 2021 yılın içinde iki kez oryantasyon programı düzenlenmiştir. Moda ve Tasarım
Derneği (MOTAD) ve Üniversitemiz işbirliği kapsamında öğrencilerin moda trendlerine
yönelik bilgi düzeylerinin artırılması amacı ile iki kez trend (AW21/22 WOMEN’S FASHION
TRENDS SUNUMU-29 Nisan 2021, SS 22/23 WOMEN’S FASHION TRENDS SUNUMU12 Kasım 2021) sunumu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
öğrencilerimize 1. sınıf ders planında yer alan "TMT1009 Elyaf ve İplik Teknolojisi" dersi ile
2. Sınıf ders planında yer alan "TMT2007 Kumaş Tasarımı" dersleri kapsamında elyaf, iplik ve
kumaş üretiminin fabrika ortamında gösterilmesi amacıyla ders sorumlusu öğretim elemanları
tarafından 15.12.2021 tarihinde Niğde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan BİRKO
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Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.'ne teknik gezi düzenlenmiştir. Bunların yanı
sıra, Ankara Fashion Week ve Türkiye Dokuma Atlası Sergisi, bölüm öğretim elemanlarımız
tarafından 10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında ziyaret edilmiştir. Türkiye'nin yöresel
dokumalarını ilk kez bir araya getiren ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonunda
yer alan ‘Türkiye Dokuma Atlası’ sergisi 10 Aralık 2021 tarihinde; Grand Ankara Otel’de
gerçekleştirilen ‘Ankara Fashion Week’

kapsamında “Geleceğin Modacıları Tasarım

Yarışması”’nın defilesi ile ödül töreni ve farklı moda tasarımcılarının düzenlediği defileler 1012 Aralık 2021 tarihleri arasında izlenmiştir.
Kanıtlar:
●

Engelli Öğrencilerin Ara Sınavlarında Dikkat Edilecek Hususlar:
https://drive.google.com/file/d/1_jh6KNc9WXLDdauTDziDSwLS10kqAGqm/view?usp=sharing

●

Microsoft Office 365 & Öğrenci Eğitimi
https://drive.google.com/file/d/1jiJkZQ5WFdZ_5mb0M2iIPN_Gz8CfgzBg/view?usp=sharing

●

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Oryantasyon Programı:
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/tekstilvemoda/duyuru/47470

●

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Oryantasyon Programı:
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/tekstilvemoda/duyuru/48434

●

AW21/22 WOMEN’S FASHION TRENDS SUNUMU:
https://ohu.edu.tr/haber/aw-21-22-womens-fashion-trends-sunumu-etkinligi-gerceklestirildi/21413

●

SS 22/23 WOMEN’S FASHION TRENDS SUNUMU:
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/tekstilvemoda/manset/22970

●

Teknik Gezi:
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/tekstilvemoda/duyuru/58676

● Ankara Fashion Week Ziyareti:
https://drive.google.com/file/d/1js--MOwcoKVxx5oro2VS5zIexZkopH5C/view?usp=sharing

● Türkiye Dokuma Atlası Ziyareti:
https://drive.google.com/file/d/1VxySYd153ShgsmVw5d--24lAhWAv2bzp/view?usp=sharing

C.4. Öğretim Kadrosu
Fakültemiz bölümlerinde ders planlamaları ve görevlendirmeleri, öğretim elemanlarının
uzmanlık alanlarına göre, denge unsuru gözetilerek yapılmaktadır. Eğitim-Öğretim
planlarımızda bulunan ve dersi yürütebilecek uzmanlığa sahip öğretim elemanının
bulunmaması durumunda ise başka birimlerden görevlendirme yoluna gidilmektedir. Bu
görevlendirmeler Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile yapılmaktadır.
Salgın süreci ile birlikte, 2020 yılı içerisinde Üniversitemiz bünyesinde, öğretim elemanlarının
yetkinliklerini, uzaktan eğitim süreçlerini ve uzaktan eğitime yönelik etkileşimli-aktif ders
verme yöntemlerini geliştirmek amacı ile eğiticilerin eğitimi alanlarında pek çok eğitim
verilmiştir. Bu eğitimlere 2021 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz
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Rektörlüğü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalite Koordinatörlüğü, Sürekli
Eğitim Merkezi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından organize edilen çeşitli
eğitimler verilmiştir. Üniversitemizde uzaktan eğitimle ilgili 2021 yılında “Akademik Teşvik
Başvuru ve Değerlendirme Süreci Çevrim İçi Etkinlik”,”Ödül Başvurusu Eğitimi”,“Microsoft
Office 365 & Teams Akademisyen Eğitimi” “Yeterliğe Dayalı Eğitim İçin Eğitici Eğitimi”, "Ek
Ders Ücreti Hesaplama Sistemi (EDUS)” eğitimleri çevrimiçi olarak verilmiş ve öğretim
elemanlarımızın katılımı sağlanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından planlanmasının yapıldığı ve
Uzaktan Eğitim Kapısı'na yüklendiği, giriş düzeyinde ilk dört İnsan Hakları eğitimine tüm
akademik ve idari personelin (İdari, Akademik, 4b Sözleşmeli ve 4d İşçi) e-Devlet girişlerini
kullanarak katılmalarına yönelik resmi yazı tebliğ edilmiş ve 29.10.2021 tarihine kadar tüm
personelin eğitimleri tamamlamaları yönünde hatırlatma yapılmıştır.
Tablo 3. Birimin Öğretim Kadrosu

Öğretim Elemanının Unvanı
ve Adı

Doç.Dr.Attila DÖL
Doç.Dr.Engin ASLAN
Doç.Dr.Kerim LAÇİNBAY
Doç. Dr. Esra VAROL
Dr.Öğr.Üyesi H. Tuba
KIZILKAYA
Dr.Öğr.Üyesi Menekşe
SAKARYA
Dr.Öğr.Üyesi Deniz ÖZESKİCİ
Dr.Öğr.Üyesi Sema ÖCAL
Öğretim Görevlisi Dr. Hilmi
GÜNEY
Arş. Gör. Hülya GÜCÜKO
Arş. Gör. Hatice DÖNMEZ
AYDIN

Ders Yükü
(Haftalık Ders
Saati)

Deneyim Süresi

Mezun Olduğu Son Kurum
ve
Mezuniyet Yılı

Kamu/
Sanayi
Deneyi
mi (yıl)

Öğretim
Deneyi
mi (yıl)

Kurumdak
i
Deneyimi
(yıl)

20202021
Bahar

20212022
Güz

Gazi Üniversitesi - 2009
Hacettepe Üniversitesi 2017
Gazi Üniversitesi - 2018
Gazi Üniversitesi 2011

26

26

26

22

18

8

5

8

16

20

9
21

4
11

4
2

16
6

18
6

Gazi Üniversitesi 2015

28

28

28

9

8

Gazi Üniversitesi 2018

24

24

24

4

6

8
8

9
9

1
1

-

18
16

12

7

2

11

7

-

-

3

-

-

-

-

2

-

-

5

-

1

-

-

6

-

1

-

-

Anadolu Üniversitesi 2021
Anadolu Üniversitesi 2021
Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi 2021
Akdeniz Üniversitesi 2017
Mustafa Kemal Üniversitesi
2016
Eskişehir Teknik
Arş. Gör. Sema ÇAĞLAR
Üniversitesi 2019
Arş. Gör. Tutku Ceren AKÇAM Anadolu Üniversitesi 2018

Kanıtlar:
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●

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ders görevlendirme talebi:
https://drive.google.com/file/d/1jHvGBWTcOMcroUnFte3-4bdRhyZ3x-RD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0HSBH5t5H2tb9Om91mwYLOrSP26r_Xh/view?usp=sharing

●

Resim Bölümü ders görevlendirme talebi:
https://drive.google.com/file/d/1ct8mcCLNrV30-SkyVgXx4TOtTzyHEa8i/view?usp=sharing

●

Microsoft Office 365 & Teams Akademisyen Eğitimi
https://drive.google.com/file/d/1BnO4KIlWDFiFwbxXurVBZyBQel0z2yv9/view?usp=sharing

●

Yeterliğe Dayalı Eğitim İçin Eğitici Eğitimi
https://drive.google.com/file/d/1nQ-DeB4EaGWa8YpdGbbpXTU7oNIvwn4d/view?usp=sharing

●

Ek Ders Ücreti Hesaplama Sistemi (EDUS)
https://drive.google.com/file/d/1ZrpOavxCFeukTKwQsoajWDdWaGmF8_De/view?usp=sharing

●

Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Süreci Çevrim İçi Etkinlik
https://www.ohu.edu.tr/haber/akademik-tesvik-basvuru-ve-degerlendirme-surecine-iliskin-cevrim-iciegitimler-gerceklestirildi/21325

●

Ödül Başvurusu Eğitimi
https://drive.google.com/file/d/1ZMYTR3KoAy_hFApv97d79crMkh9s9o6J/view?usp=sharing

●

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı İnsan Hakları Eğitimi
https://drive.google.com/file/d/11r8veQrXgScG6CqbuFiyHzCpNko-dSP-/view?usp=sharing

D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
D.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları
Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planında yer alan dört temel amaçtan biri olan AR-GE’nin
amacı; “Öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, bölgesel kalkınma odaklı uluslararası standartta bir
araştırma üniversitesi olmak” şeklinde ifade edilmiştir. Bu konular enerji, tarım-gıda ve
nanoteknoloji olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz bünyesinde AR-GE politikası ve hedefleri
doğrultusunda öncelikli alanlarla ilgili disiplinlerarası ve bölgesel kalkınmaya yönelik
çalışmalar yapılmaktadır. Ancak 2021 yılı içinde Fakültemiz özelinde bu konuda kapsamlı bir
çalışma yapılmamıştır.

D.2 Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler
Üniversitemizdeki AR-GE çalışmaları öğretim elemanları tarafından akademik birimlerde
yapılmakla birlikte BAP, Teknopark, Merkezi Laboratuvar ve Araştırma Merkezlerinde
gerçekleştirilmektedir. Tüm birimlerin araştırma performansları her yıl düzenli olarak
izlenmekte, hazırlanan faaliyet raporları düzenli olarak web sayfalarında yayınlanmaktadır.
Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin değerlendirilmesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Öğretim
elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımı ilgili yönerge kapsamında
desteklenmektedir.
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Üniversitemiz akademik personelinin bilimsel çalışmalarını tek bir platformda toplamak,
toplanan verilerin kurumsal işleyiş içerisinde hızlı ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak
üzere Akademik Performans Değerlendirme ve İzleme Platformu (AKAPEDİA) geliştirilmiştir.
Atanma ve yükseltilme, faaliyet raporu ve akademik teşvik işlemlerinin AKAPEDİA üzerinden
dijital ortamda yapılıyor olması bilimsel çalışmaların tek bir platformda toplanmasına,
izlenmesine ve iyileştirilmesine imkân sağlamıştır. Akademik personelimiz, YÖKSİS veri
tabanı ile tam entegrasyonu gerçekleştirilen AKAPEDİA’ya Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi çerçevesinde kullanılan
Puanlama Tablosunu dijital olarak doldurabilmektedir. Üniversitemizin web sayfasındaki
“Araştırma” başlıklı linkte genel akademik birimlerin dışındaki, Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü, Teknopark, Merkezi Laboratuvar, Sürekli Eğitim Merkezi ve 12 farklı
Araştırma Merkezi ile ilgili bağlantılar yer almaktadır. Bütün bu birimlere ait web sayfalarında
ve iş analizi sekmelerinde görev tanımları ile iş akış süreçleri detaylı olarak verilerek
organizasyon yapısı ve süreçlerin yönetimi anlatılmaktadır. Tüm araştırma birimlerinin
amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ile bu organların görev tanımları, yürütme ve
danışma kurulları ile bu kurulların görevleri de yönetmeliklerle belirlenmiştir.
AR-GE çalışmaları, fakültemiz bölümlerine ait ofis ve atölyelerde, sürekli gelişen ve ihtiyaç
duyulan makine, teçhizat ve sarf malzemesi teminleri ile gerçekleştirilmektedir.
Fakültemizin organize ettiği 21-22 Haziran 2021 tarihleri arasında “Uluslararası Sanat ve
Tasarım Araştırmaları Kongresi/International Congress on Art and Design Research and
Exhibition (ART&DESIGN-2021)” başlıklı uluslararası kongrenin ilki düzenlenmiştir.
Düzenleme kurulunda Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Kayseri
Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri yer almıştır. Kongre
kapsamında “Sürdürülebilir Moda” başlıklı bir panel ve sergi düzenlenmiştir. Ayrıca, Kayseri
Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ortaklığında “Uluslararası Sanat ve
Tasarım Araştırmaları Kongresi (ART&DESIGN)” düzenlenmesine ilişkin gerçekleştirilecek
iş birliğinin usul ve esaslarını düzenleyen protokol hazırlanarak iki üniversite arasında
imzalanmıştır.
Akademisyenlerimizin araştırma yetkinliğinin geliştirilmesinde 2020 yılında fakültemiz
bünyesinde Sanat ve Tasarım Araştırmaları (STAR) Dergisi kurulmuş olup, dergiye plastik
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sanatlar/resim, grafik sanatları/görsel iletişim, güncel sanatlar, tekstil ve moda tasarımı, sanat
tarihi, müzik, mimarlık ve yapı tasarımı ile disiplinlerarası sanat araştırmaları gibi sanat ve
tasarım alanlarında Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul etmektedir. Elektronik ortamda
yayınlanan STAR dergisi 2021 yılında DergiPark sistemine girmiş olup 2021 yılında Haziran
ve Aralık sayıları yayınlanmıştır.
Kanıtlar:
●

International Congress on Art and Design Research and Exhibition (ART&DESIGN2021)
https://www.ohu.edu.tr/sanatvetasarim
https://www.ohu.edu.tr/sanatvetasarim/duyuru/47998
https://www.ohu.edu.tr/etkinlik/international-congress-on-art-and-design-research-andexhibition/682

●

ART&DESIGN Kongresinin Düzenlenmesine İlişkin Protokol Metni
https://docs.google.com/document/d/1LeVehamoLL3XJbXp2QrXC6rhujRw_4P/edit?usp=sharing&ouid=100608124293187222939&rtpof=true&sd=true

●

Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR) web sayfası:
Sanat
ve
Tasarım
Araştırmaları
Dergisi
(STAR),

2021

Haziran

sayısı:

Aralık

sayısı:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/stardergisi/issue/65231

Sanat

ve

Tasarım

Araştırmaları

Dergisi

(STAR),

2021

https://dergipark.org.tr/tr/pub/stardergisi/issue/66545

D.3. Araştırma Performansı
Fakültemiz öğretim elemanlarının araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere
üniversitemiz bünyesinde 2020 yılında faaliyete geçirilen AKAPEDİA otomasyon sistemi
kullanılmaktadır. Fakültemiz öğretim üyesi ve elemanlarının yaptıkları bilimsel çalışma
çıktılarını YÖKSİS veri tabanından güncel olarak çekebilen bu sistem ile anlık olarak
Dekan tüm fakültenin ve Bölüm Başkanları kendi bölümlerindeki görevli tüm akademik
personelin performansını takip edebilmekte ve değerlendirilebilmektedir.

Öğretim

elemanlarımızın araştırma performansına yönelik izleme bu otomasyonlar yardımıyla her
an yapılabilmektedir.
Üniversitemiz tarafından Akademik Teşvik Sistemi ile akademisyenlerimizin performansı
değerlendirilmektedir. Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdirtanıma ve ödüllendirmek üzere 2019 yılında yapılan güncelleme ile BAP yönergesinde ArGe performansına bağlı

yeni

destekler eklenmiştir.

Ayrıca,

akademisyenlere,

Üniversitemiz tarafından 2021 yılında hazırlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Ödül Yönergesi kapsamında Ar-Ge etkinliklerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür
belge ve plaketleri verilmiştir.
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2021 yılında Fakültemiz akademisyenleri tarafından yayımlanmış 9 adet uluslararası
makale, 2 adet ulusal makale, 9 adet uluslararası bildiri, 4 adet ulusal kitap bölümü
bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemiz akademisyenleri tarafından sanat ve tasarım alanında
gerçekleştirdikleri performans faaliyetleri (kişisel ve karma sergi etkinlikleri) mevcuttur.
Bu kapsamda 2021 yılında iki öğretim üyemizin almış olduğu Ulusal ve Uluslararası başarı
ödülü bulunmaktadır.
Kanıtlar:
Fakültemiz Öğretim Elemanlarına ait araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli
olan tanımlı süreçlere ilişkin kanıtlar:


Fakültemiz Öğretim Elemanlarının AKAPEDİA Bilgileri







Resim Bölümü
Doç. Dr. Attila DÖL (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/attiladol)
Doç. Dr. Üyesi Engin ASLAN (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/enginaslan)
Dr. Öğr. Üyesi Kerim LAÇİNBAY (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/kerimlacinbay)
Arş. Gör. Hülya GÜCÜKO (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/hulyagucuko)
Arş. Gör. Hatice DÖNMEZ AYDIN (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/haticedonmezaydin)









Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hamide Tuba KIZILKAYA (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/hamidetubakizilkaya)
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe SAKARYA (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/meneksesakarya)
Dr. Öğr. Üyesi Esra VAROL (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/esravarol)
Öğretim Görevlisi Dr. Hilmi GÜNEY (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/hilmiguney)
Arş. Gör. Sema ÇAĞLAR (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/semacaglar)
Arş. Gör. Tutku Ceren AKÇAM (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/tutkucerenakcam)




Grafik Sanatlar Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZKESİCİ (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/denizozkesici)
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖCAL (https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/semaocal)



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ödül Yönergesi
https://drive.google.com/file/d/1kHvnY3xgjLDBXsPw6An--3EPNl8_2ZcK/view?usp=sharing




Başarı Ödülü Sahibi Akademik Personel:
Doç. Dr. Engin ASLAN: “The International Collage Biennial” Üçüncülük Ödülü:
https://ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/manset/22984

Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖCAL :“Gaziantep Milli Mücadele Kahramanları Portre Yarışması”
Başarı Ödülü:
https://drive.google.com/file/d/1JDfzsUaeWO1rbv8xzDV8fcUtRKpF8L2I/view?usp=sharing
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E. TOPLUMSAL KATKI
E.1. Toplumsal Katkı Politikası, Hedefleri ve Stratejisi
Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planındaki dört amaçtan biri “Topluma Hizmet”
kapsamında olup “Toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirerek, sorunların çözümüne yönelik
etkileşimi arttırmak” şeklinde ifade edilmiştir. Toplumsal katkı kapsamında fakültemiz öğretim
elemanları bölgedeki resmi ve özel kurumlara teknik ve akademik destekler vermektedir.
Fakültemiz kalite çalışmaları kapsamında toplumsal katkı faaliyetleri, üniversitemiz tarafından
belirlenmiş Topluma Hizmet Politikalarına uygun olacak şekilde yürütülmektedir.
İlimizde ve bölgemizde sanatsal faaliyetlerin artırılması, yaratıcı yeteneklerin belirlenmesi ve
desteklenmesi, bölgenin kültür varlıklarının sanat aracılığı ile tanıtılması amacıyla
Üniversitemiz ile Niğde Belediyesi arasında görsel sanatlar yarışmaları düzenlenmesine ilişkin
protokol 2020 yılında imzalanmıştır. Bu yarışmalardan ilki, Fakültemizin koordinatörlüğünde
içinde bulunduğumuz salgın süreciyle birlikte Niğde şehrinde yaşayan insanların değişen yaşam
tarzlarını, alışkanlıklarını, sınırlanan sosyal çevrelerindeki bakış açılarını ve iletişim
biçimlerini, görsel sanatlar yoluyla ifade edebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla “Pandemi
ile Değişen Dünyam Resim Yarışması” olmuştur. Yarışmaya ilişkin ödül töreni ve sergisi 5
Şubat 2021 Niğde Belediyesi Sanat Galerisinde protokolün ve davetlilerin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. İkinci yarışma ise “Uluslararası Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu
Resim Yarışması’dır. Yarışma, Niğde’nin yetiştirmiş olduğu Şehit Ömer Halisdemir’in ve
bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını canlı tutmayı ve genç nesillerdeki vatan sevgisini, milli
şuuru ve demokrasi bilincini artırmayı amaçlamıştır. Yarışmaya ilişkin ödül töreni ve sergisi 15
Temmuz 2021 Niğde Belediyesi önünde protokolün ve davetlilerin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Yarışma çevrimiçi olarak yayınlanmıştır. Bu sergilerin seçici kurullarında
Fakültemiz öğretim elemanları görev almıştır.
Ormanlarımızı artırmak, doğal dengenin sağlanmasına katkıda bulunmak ve toplumsal
farkındalık oluşturmak amacıyla Üniversitemiz Bor Yerleşkesinde 12 Nisan 2021 tarihinde
düzenlenen Ağaç Dikme Etkinliğine fakültemiz akademik personeli de katılım sağlamıştır.
Ayrıca Fakültemiz Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde TMT 4012 kodlu Topluma Hizmet
Uygulamaları dersi 4. Sınıf seçmeli ders olarak yer almaktadır.
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Kanıtlar:
●

●
●

Pandemi ile Değişen Dünyam Resim Yarışması:
https://www.ohu.edu.tr/haber/nigde-protokolunden-pandemi-ile-degisen-dunyam-resimyarismasi-secici-kuruluna-ziyaret/21334
https://www.ohu.edu.tr/haber/pandemi-ile-degisen-dunyam-resim-yarismasi-odul-torenigerceklestirildi/21339
Uluslararası Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması:
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/duyuru/47133
https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/resim//etkinlikler/597/a0msk3ol.pdf
Ağaç Dikme Etkinliği
https://www.ohu.edu.tr/guzelsanatlarfakultesi/manset/22782
https://www.ohu.edu.tr/haber/bor-kampusumuzde-fidan-dikme-etkinligi-gerceklestirildi/21403
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