
HUKUK FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU 

1 NO’LU TOPLANTI TUTANAĞI 

(24.07.2018) 

24 Temmuz 2018 Salı Günü saat 14:00’de Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nda yapılan toplantıda, 23 Temmuz 
2018 tarihinde Rektörlüğümüz tarafından İKÜ Kalite Komisyonuna gönderilen e-mailde belirtilen 
gündem görüşülmüş ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:   

1. Üniversite Kalite Komisyonu tarafından yapılacak dış danışman toplantısına katılmak üzere                 
Av. Ece UĞURCAN’ın ( Tel: 0 532 3743264), 
 

2. Üniversite Kalite Komisyonu tarafından yapılacak mezun toplantısına katılmak üzere                               
Av. Bayram Volkan ALAN (0 532 5632712) ve Mezun Ar. Gör. Gökhan AYKUT’un (0 507 744 64 
97) görevlendirilmesi ve Üniversite Kalite Kurulu’na bildirilmesi kararlaştırılmıştır.  
 

3. Fakültemiz, YÖK Kalite Kurulunun değerlendirme ölçütleri doğrultusunda Kalite Sürecinin 
iyileştirilmesine katkı sağlayabilmek için  ilkesel kararlar olarak aşağıda belirtilen hususlar 
belirlenmiştir. 
 
- İç ve dış yayınları arttırmak, 
- Kültür markasını öne çıkaran ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmek, 
- Genç öğretim üyelerinin kalitesinin arttırılması için ulusal ve uluslararası işbirliklerini 

güçlendirmek ve kurum içindeki çalışmalarına destek vermek, 
- Yerel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak (Örneğin: Okulda şiddetin önlenmesi ve 

veya suç genel teorisinde haksızlık içeriği konularında ampirik kriminolojik projeler 
hazırlayıp yürütmek),  

- Üniversitenin bulunduğu Habitat içinde Örneğin Hukuk Fakültesi olarak uyuşturucu ile 
mücadele ve bazı suçların önlenmesi konusunda yerel ve merkezi yönetimle işbirliği 
yapmak ve bu çalışmaların tamamını YÖK Kalite Kurulu standartları içinde gerçekleştirmek, 

- İç ve dış paydaşlar ile sürekli kaliteyi geliştirmek için işbirliği yapmak, 
- Öğrenci merkezli öğrenim kalitesini ve derslere katılımlarını arttırmak, 
- Eğitim ve öğretim programımızı ihtiyaçlar ve öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyecek 

şekilde belirlemek ve öğrenim süreci içinde öğrencilere kazandırmak,  bu doğrultuda 
müfredat ve açılan derslerin gözden geçirilerek web sayfasının güncel tutulması, 

- Fakültemizin temin etmiş olduğu Erasmus vb. yollarla tanınmışlığını arttırmak için kaliteli 
Hukuk Fakülteleri ile işbirliğini yoğunlaştırmak ( Roma Link Üniversitesi, Macarsitan 
Miskolc, Almanya  Leipzig, Giessen, Bochum Üniversiteleri ile yapılan işbirliği 
anlaşmalarının geliştirilmesi), 

- Kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları yapmak ( Örneğin Anayasa Referandumu ile ilgili 
Fakültemiz tarafından yapılan bilgilendirme çalışması gibi). 
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