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Ömer Halisdemir Üniversitesinde kalite iyileştirme süreçleri kapsamında yapılan çalışmalar ile 

verilen hizmetlerin kalitesini artırabilmek amacıyla “Kalite Komisyonu Dış Paydaş Toplantısı” 

gerçekleştirildi.  

Dış paydaşların görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, Ömer Halisdemir Üniversitesi Kalite 

Komisyonunun yaptığı çalışmalar, hazırlanan stratejik plan ve kurumsal geribildirim raporu 

doğrultusunda sorunları yönetebilme konularıyla ilgili çalışmalar Rektör Prof. Dr. Adnan GÖRÜR ve 

Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Selen DOĞAN tarafından katılımcılara anlatılmıştır.  

Ömer Halisdemir Üniversitesini belli ölçütlere göre değerlendirebilmek ve alınan kararlar ile 

yapılan uygulamaların revize edilerek, hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle 

ilgili yapılan toplantıda, dış paydaşların düşünce ve tavsiyeleri alınarak, kalite çıtasını bir basamak daha 

yükseltecek değerlendirmeler yapıldı.  Yapılan değerlendirmelerdeki görüş ve öneriler ile alınan kararlar 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

1- Dış paydaşlar tarafından Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile ikili ilişkilerin 

sürdürüldüğü,  bunun toplantı, sempozyum ve çalıştaylar yapılarak devam etmesi gerektiği ve 

yapılan çalışmaların belgelendirilmesi ve kayıt altına alınması gerektiği ifade edilmiştir. 

2- Niğde İl Gelişme Planı’nın (NİGEP) Üniversitenin büyük katkısı ile yapıldığı ancak bununla 

ilgili hiç bir duyuru ve haberin olmadığı, bu konunun basın açıklaması ile kamuoyuna 

duyurulması gerektiği dış paydaşlar tarafından dile getirilmiş, bunun Valiliğin uhdesinde olduğu, 

en geç 2 hafta içerisinde basın toplantısının yapılacağı, Valilik web sayfasına da NİGEP’in 

konulması için gerekli görüşmelerin yapıldığı konusunda dış paydaşlar  bilgilendirilmiştir.  

3- Üniversitede Veterinerlik Fakültesi kurulmasına ihtiyaç olduğu, bu mümkün olmadığı takdirde 

en azından Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde ilgili bölüm/bölümler açılması 

dış paydaşlar tarafından önerilmiştir. Ancak, şu an Üniversitemize iki fakülte daha açılması için 

Yükseköğretim Kuruluna başvuru yapıldığı ve yeni fakülte veya bölümlerin altyapı 

maliyetlerinin yüksekliği düşünüldüğünde bu önerinin şu an için hayata geçirilmesinin zor 

olduğu dış paydaşlara bildirilmiştir.   

4- Üniversitenin tüm akademik birimlerinde akreditasyon işlemlerinin başlatılması dış paydaşlar 

tarafından olumlu karşılanmış, ancak akredite olan bölüm/program sayısının artması gerektiğine 

yönelik görüş ve öneriler bildirilmiştir. Üniversitelerde bazı bölüm/programlarda MÜDEK, 

FEDEK gibi akredite olacak kurum/kuruluşlar henüz olmadığından ya da bazılarının çalışmalara 

yeni başlamış olması nedeni ile özellikle sosyal bilimler alanında sıkıntı yaşandığı, kriterlerin net 

olmadığı, kriterler netleştiğinde başvuruların hemen yapılacağı konusunda dış paydaşlar 

bilgilendirilmiştir 



5- Dış paydaşlar tarafından Kamu Kurumları ile Sivil Toplum Kuruluşlarına Stratejik Planlama, 

Performans Programı konusunda Üniversitenin yardımcı olmasının fayda sağlayacağı 

belirtilmiş, talep gelmesi ve uygun zaman olması halinde Üniversitenin gerekli desteği vereceği 

dış paydaşlara bildirilmiştir. 

6- Üniversitenin İlin /Bölgenin öncelikli alanlarına yönelik (Enerji, Tarım-Gıda, Nanoteknoloji) 

çalışmalar yaptığı ve bunun devam edeceği belirtilmiştir. 

 

 

ALINAN KARARLAR 

 

1- Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Niğde Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliği ile tarım alanlarında üretilen ürünlerin pazar payının 

artırılmasına yönelik çalışmalar ve projeler yapılması kararlaştırılmıştır.   

2- Teori ile uygulama arasındaki farkın ve sıkıntıların giderilmesi, işletmelerdeki gerçek iş süreçleri 

ile öğrencilerin yüz yüze gelmesi, kariyer planlarına yardımcı olunarak daha gerçekçi hedefler 

koymalarına yönelik olarak iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 

kuruluşlarından konusunda uzman kişilerin derslere, konferanslara, panellere daha  fazla 

çağrılarak işbirliğinin artırılması, uzmanların mesleklerini öğrencilere tanıtmaları konusunda 

yapılan çalışmaların artırılması kararlaştırılmıştır.  

3- Üniversitede okutulan Bilgisayarlı Muhasebe derslerinde, İlde/Bölgede iş dünyasının yaygın 

olarak kullandığı muhasebe programlarına yer verilmesi ve öğretilmesinin daha yararlı olacağı, 

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığının işbirliği ile Sürekli Eğitim 

Merkezinde (NÜSEM) bu programlara yönelik kurslar açılması kararlaştırılmıştır. 

4- Dış Paydaşlarla yapılan Kalite Komisyonu toplantılarının 2 (iki) ayda bir düzenli olarak 

yapılması kararlaştırılmıştır. 

 

 


