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MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

SERTİFİKA ÇALIŞMASI YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı, Hukuk Fakültesi lisans öğrencilerinin eğitim-öğretim 

sırasında kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini hukuk ve adalet hizmetleri alanında 

uygulamalı olarak arttırmak üzere yapacakları sertifika çalışmalarının uygulanmasındaki usul 

ve esasları belirlemektir. 

Dayanak 

Madde 2- Bu esaslar, MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3-Bu uygulama esaslarında geçen; 

Dekanlık: MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını, 

Fakülte: MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 

Fakülte Sekreterliği: MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sekreterliği’ni 

Fakülte Kurulu: MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu’nu 

Fakülte Yönetim Kurulu: MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu’nu 

YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu’nu ifade eder. 

Sertifika çalışması 

Madde 4- Öğrencinin, isteğe bağlı sertifika çalışmasını, bu uygulama esaslarında belirlenen 

kurallar çerçevesinde başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. 

Sertifika Komisyonu 

Madde 5- Sertifika Komisyonu, sertifika çalışmalarının koordinasyonunu sağlar ve bu 

konudaki çalışmaları değerlendirir. 

Madde 6- Sertifika Komisyonu üyeleri, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve en az üç 

öğretim elemanından oluşur. Sertifika Komisyonu 1 yıl süre ile görevlendirilir. Komisyon 

çalışmalarını Dekanlık gözetim ve denetiminde yürütür.  



	 2	

Sertifika çalışmasına ilişkin koşullar 

Madde 7- Altmış AKTS’lik kredi yükünü tamamlayan öğrenci, hukuk ya da diğer sosyal 

bilimler alanlarına ilişkin belirli bir konuda gerçekleştirilen en az 62 saatten oluşan sertifika 

çalışmalarına katılmaya hak kazanır. Sertifika programının hukuk ve diğer sosyal bilimler 

alanından olması zorunludur. 

Sertifika çalışması, ders ve sınav yükümlülüğünün olmadığı dönemlerde veya hafta sonları ya 

da resmi mesai saatleri dışında yerine getirilir. 

Madde 8- Sertifika çalışması Üniversiteler, tanınmış ulusal ve uluslararası kamu kuruluşları, 

baro ve benzeri meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği sertifika 

programlarına katılarak yerine getirilebilir. Online sertifika programları kabul edilmez. 

Sertifika programları Türkçe, İngilizce ya da Sertifika Komisyonunun uygun gördüğü bir başka 

yabancı dilde gerçekleştirilebilir.  

Madde 9- Sertifika programlarına devam zorunludur. Öğrenci sertifika programına katılımını, 

devam durumunu ve sertifika programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığını belgelemek 

ve bu belgeleri Sertifika Komisyonuna sunmak zorundadır. 

Madde 10- Sertifika çalışmasına katılacağı kurumu öğrenci belirler. Sertifika programına 

başlayabilmek için, Sertifika Komisyonu’nun ön onayını almak zorunludur. Bu onayın alınması 

için aşağıdaki usulün takip edilmesi gereklidir; 

a) Öğrenci, sertifika yerini belirler ve başvuru formunu doldurarak, talebini süresinde Fakülte 

Sekreterliğine iletir. 

b) Fakülte Sekreterliği, Sertifika başvurusunu Komisyona iletir. 

c) Sertifika Komisyonu, Sertifika başvurusunu, talebin kendisine iletilmesini izleyen üç hafta 

içinde karar verir. 

d) Sertifika Komisyonu’nun, sertifika ön başvurusunu gerekçeli olarak kabul etmemesi halinde, 

öğrenci, varsa komisyonun önerilerini de dikkate alıp, başka bir sertifika çalışması belirleyerek 

aynı usule göre tekrar başvurabilir. 

Sertifika çalışmasının tamamlanması 

Madde 11- Sertifika programını tamamlayan öğrenci, sertifika programının başarı ile 

tamamlandığını gösterir belgeyi, programın tamamlanmasından en geç bir ay içinde Fakülte 

Sekreterliğine teslim eder. Sertifika Komisyonu, başvuru tarihinden itibaren üç hafta içinde 
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sertifika ile ilgili değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve Fakülte Yönetim Kurulu’na 

sunar.  

Sertifika Komisyonu, programın içeriğine ve sertifika programında gerçekleştirilen faaliyetlere 

göre öneri niteliğinde bir harf notu belirler. Sertifika programı sonucunda bir not verilmişse, bu 

not da dikkate alınır. Yönetim Kurulu, Komisyonun önerisini dikkate alarak, öğrencinin nihai 

harf notunu belirler. 

Başarılı bulunan sertifika programlarının tamamlanmasından sonraki ilk eğitim-öğretim yılı 

ders seçme aşamasında HUK 239 / LAW 239 kodlu sertifika derslerini seçerek sertifika dersini 

transkriptine işletir. 

Diğer hükümler 

Madde 12- Bu düzenlemede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

YÖK, MEF Üniversitesi Senatosu, MEF Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu 

kararları uygulanır. 

Madde 13- Bu düzenleme, Hukuk Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


