YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN
FAHRİ AKADEMİK ÜNVANLAR VE HİZMET ÖDÜLLERİNİN
VERİLMESİNE İLİŞKİN İLKELER
Amaç
MADDE 1- Bu ilkelerin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesince verilecek fahri
ünvanlarıdüzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- Bu ilkeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesinin b
bendinin 5 inci fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.
Verilecek Unvanlar
MADDE 3- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu ilgili birimin teklifi veya Senatonun
kendi kararıyla aşağıdaki akademik ve hizmet ödüllerini verebilir:
a. Fahri Doktora Ünvanı
b.Üstün Hizmet Ödülü
Fahri Doktora Unvanı
MADDE 4- Fahri Doktora unvanının verilebilmesi için adaylarda aşağıdaki koşullar
aranır.
a. Unvan verilecek bilim alanında bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunması, bilimsel
eserler vermiş olması veya özellikle alanında Türkiye ile ilgili yayınlar yapmış olması,
b.Barışa, insanlığa, fikir, kültür ve sanata katkıda bulunması,
c. Çevreye, Türk tarımına, ekonomiye bilimsel araştırmalar sonucu yadsınamaz katkılarda
bulunması,
d.Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtımında büyük katkılarda bulunmuş olması.
Fahri Doktora Ünvanının Verilmesinde İzlenecek Yöntem
MADDE 5- Fahri Doktora ünvanının verilebilmesinde aşağıdaki yöntem izlenir.
a. Bir bilim alanında verilecek akademik ünvan teklifi, adayın ilgili bulunduğu bölüm kurulu
veya konu ile ilgili en az üç öğretim üyesi tarafından Dekanlığa verilir.
b.Fakülte Kurulu öneriyi benimsediği takdirde ilgili alandan bir komisyon kurulmasına
karar verir.
c. Komisyon tarafından adayın özgeçmişini değerlendirmek suretiyle Madde 4'te belirtilen
şartlara sahip olup olmadığı hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlanır.
d.Komisyon raporu Fakülte Kurulunun üçte iki çoğunluğunun katıldığı toplantıda
görüşülerek oylanır. Karar üçte iki çoğunlukla alınır.
e. Fakülte Kurulunun önerisi adayın dosyası ile birlikte Rektörlüğe iletilir ve Senatoda üçte
iki çoğunluğun katıldığı toplantıda oya sunulur. Kararın üçte iki çoğunluk ile alınması
gerekir.
f. Kararların tümü Senatoca karara bağlanıp, kesinleşmeden önce hiçbir merci veya kişiye
bilgi verilmez.
Üstün Hizmet Ödülü
MADDE 6- Üstün Hizmet Ödülü verilebilmesi için adaylarda aşağıdaki koşullar aranır.
a. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne büyük miktarda maddi katkıda bulunmuş olmak,

b.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne veya birimlerine önemli ölçüde düzenli olarak destek
olmak,
c. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne uzun yıllar üst düzey yönetici olarak hizmet etmiş
olmak.
Üstün Hizmet Ödülü Verilmesinde İzlenecek Yöntem
MADDE 7- Üstün Hizmet Ödülünün verilmesinde aşağıdaki yöntem izlenir:
a) Bu konudaki teklif katkıda bulunulan birimin yönetim kurulu tarafından gerekçeleriyle
birlikte Senato’ya sunulur.
b) Teklifin Senato'da görüşülmesi ve oylanmasında Madde 5-e ve Madde 5-f aynı
hükümleri uygulanır.
c) Kararların tümü Senato tarafından karara bağlanıp, kesinleşmeden önce hiçbir merci
veya kişiye bilgi verilmez.
Verilecek Belge
MADDE 8- Akademik unvan ve/veya hizmet ödülü verilen adaya Üniversite Rektörünün
imzaladığı bir belge hazırlanır. Bu belge Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde tek tiptedir.
Tören
MADDE 9- Fahri unvanların verilmesinde Rektörlük tarafından aşağıdaki programın
uygulanacağı bir tören düzenlenir.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Müzik Dinletisi
Adayın Özgeçmişinin okunması
Senato kararının tebliğ edilmesi
Cübbe giydirilmesi ve diplomanın takdimi
Adayın sözlü takdimi
Kapanış
Yürürlük
MADDE 10- Bu ilkeler Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- Bu ilkeleri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yönetir

