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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
FAHRÎ AKADEMİK UNVAN VE HİZMET ÖDÜLÜ
VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - Bu Usul ve Esasların amacı; İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa tarafından
verilecek fahrî akademik unvan ve hizmet ödüllerine ilişkin kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Usul ve Esaslar; İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa tarafından verilecek fahrî
akademik unvan ve hizmet ödüllerine ilişkin kuralları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesinin
b bendinin 5 inci fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Birim: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulunu,
b) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
c) Senato: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosunu,
ç) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’yı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Verilecek Unvan, Hizmet Ödülü ve Tören
Unvan ve ödüller
MADDE 5 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosu, ilgili birimin teklifi ile aşağıdaki
akademik unvan ve hizmet ödüllerini verebilir:
a) Fahrî Doktora Unvanı,
b) Üstün Hizmet Ödülü.
Fahrî Doktora unvanı
MADDE 6 - (1) Fahrî Doktora unvanının verilebilmesi için adayların aşağıdaki koşullardan en
az birine sahip olmaları gerekir:
a) Unvan verilecek bilim alanında, bilime ulusal veya uluslararası düzeyde olağanüstü ve dikkat
çekici oranda katkıda bulunması,

b) Bilim, Teknoloji, Sanat, Kültür veya Spor alanlarında olağanüstü ve dikkat çekici oranda
başarılar elde ederek ülke tanıtımına uluslararası düzeyde önemli katkıda bulunmuş olması,
c) Kültür ve Doğa Mirasının, İnsan Haklarının ve Hukuk Devleti ilkesinin korunması ve
geliştirilmesine yönelik olağanüstü ve dikkat çekici oranda katkılarda bulunmuş olması,
ç) Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtımında olağanüstü ve dikkat çekici oranda katkıları
olması veya Senato tarafından kabul edilen diğer hususlarda faaliyetleri olması,
(2) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosu bu maddede belirtilmeyen diğer koşulları
belirleyebilir.
Fahrî Doktora unvanı verilmesine ilişkin usuller
MADDE 7 - (1) Fahrî Doktora unvanının verilmesinde aşağıdaki yöntem izlenir:
a) Unvan verilmesi istenen kişi, ilgili bölüm kurulu veya konu ile ilgili en az üç Profesör unvanlı
öğretim üyesi tarafından ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne verilecek gerekçeli öneri
yazısıyla aday gösterilir.
b) Birim Kurulu öneriyi uygun gördüğü takdirde ilgili alandan Profesör unvanlı öğretim
üyelerinden oluşan üç kişilik bir komisyon kurar.
c) Komisyon, en geç 1 (bir) ay içinde adayın özgeçmişi, bilim insanı ise araştırma ve
yayınlarının listesi, yukarıda belirtilen koşullara sahip olup olmadığı ve gerekçelerin uygunluğu
hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlar.
ç) Komisyon raporu, Birim Kurulunun en az üçte iki çoğunluğunun katıldığı toplantıda
görüşülerek oylanır ve katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar alınır.
d) Gerekçeli öneri yazısı, Komisyon kararı, adayın özgeçmişi, diğer belgeler ve Birim Kurulu
kararı bir dosya halinde Rektörlüğe gönderilir.
e) İlgili Birimden gelen öneri, Senato tarafından ilgili alanda belirlenen ve en az üç Profesörden
oluşan Fahrî Akademik Unvan Komisyonu’na Rektörlükçe havale edilir.
f) Fahrî Akademik Unvan Komisyonu’nun hazırlayacağı rapor ile öneri hakkındaki karar,
Senatoda en az üçte iki çoğunluğun katıldığı toplantıda görüşülerek oylamaya sunulur.
Katılanların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınır.
Üstün Hizmet Ödülü
MADDE 8 - (1) Üstün Hizmet Ödülü verilebilmesi için adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Üniversitenin gelişmesinde; Üniversite-çevre işbirliğinde; bilim, teknoloji, kültür, sanat ve
eğitim alanlarında, Üniversiteye önemli miktarda maddi katkıda bulunmuş olmak,
b) Üniversite ile birlikte yenilikçi, etkili ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk faaliyeti geliştirmiş
ve yürütmüş olmak,
c) Üniversiteye veya birimlerine önemli ölçüde düzenli olarak destek olmak.
(2) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosu bu maddede belirtilmeyen diğer koşulları
belirleyebilir.
Üstün Hizmet Ödülü verilmesine ilişkin usuller
MADDE 9 - (1) Üstün Hizmet Ödülünün verilmesinde aşağıdaki yöntem izlenir:
a) Üstün Hizmet Ödülü verilmesi istenen kişi ilgili birim yöneticisi, ilgili bölüm kurulu veya en
az üç Profesör unvanlı öğretim üyesi tarafından ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne
verilecek gerekçeli öneri yazısıyla aday gösterilir.

b) Birim Yönetim Kurulu öneriyi uygun gördüğü takdirde Profesör unvanlı öğretim üyelerinden
oluşan üç kişilik bir komisyon kurar.
c) Komisyon, en geç 1 (bir) ay içinde gerekçelerin uygunluğu hakkında ayrıntılı bir rapor
hazırlar.
ç) Komisyon raporu, Birim Yönetim Kurulunun en az üçte iki çoğunluğunun katıldığı
toplantıda görüşülerek oylanır ve katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar alınır.
d) Gerekçeli öneri yazısı, Komisyon kararı, diğer belgeler ve Birim Yönetim Kurulu kararı bir
dosya halinde Rektörlüğe gönderilir.
e) İlgili Birimden gelen öneri, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun
görüldüğü takdirde Senatoya gönderilir.
f) Üniversite Yönetim Kurulu kararı, Senatoda en az üçte iki çoğunluğun katıldığı toplantıda
görüşülerek oylamaya sunulur. Katılanların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınır.
Verilecek belgeler
MADDE 10 - (1) Senato tarafından Fahrî Doktora unvanı verilmesi uygun görülenlere Fahrî
Doktora Diploması (Doctor honoris causa) verilir (EK-1a, EK-1b, EK-1c).
(2) Senato tarafından Üstün Hizmet Ödülü verilmesi uygun görülenlere Üstün Hizmet Ödülü
belgesi verilir (EK-2).
Tören
MADDE 11 - (1) Fahri Doktora Unvanı ve Üstün Hizmet Ödülü Rektörlük tarafından törenle
verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esaslar; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosu tarafından
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü
yürütür.
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