ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL
VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesinin bünyesinde
bulunan birimlere ve eklentilerine isim verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1)Bu yönergede geçen;
a) Birim
: Abant İzzet Baysal Üniversitesinin fakülte, enstitü,
yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri kuruluş ve birimlerini,
b) Eklenti
: Abant İzzet Baysal Üniversitesinin birimlerinin derslik,
laboratuvar, amfi, konferans salonu, spor sahası, meydan, yol, park, bahçe gibi alanlarını,
c) Komisyon
: İsimlendirme Teklifi Değerlendirme Komisyonunu,
ç) Rektör
: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato
: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite
: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Birimlere Verilecek İsimlere İlişkin Esaslar
Birimlere ve eklentilerine verilebilecek isimler
MADDE 4 - (1) Üniversite birimlerine ve eklentilerine aşağıdaki isimler verilebilir:
a) Atatürk’ün ismi,
b) Üniversitenin bulunduğu yerleşim biriminin veyahut yerleşim birimi ile bütünleşmiş somut
ve soyut nesnelerin ismi,
c) Tarihimizde olumlu ün yapmış kişilerin ismi,
ç) Yurt içinde ve yurt dışında önemli zaferlerin ve yerlerin isimleri,
d) Savaşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların isimleri,
e) Memleket için önemli olan olayların isimleri,
f) Bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar
kazanmış kişilerin isimleri,
g) Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplumlarına ait kişi ve yer isimleri,
ğ) Ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş devlet adamlarının isimleri,
h) Eski Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Bakanlarının isimleri,
ı) Öğretim kurumları bina ve tesislerinin tamamını yaptıran veya yapımına aynî veya nakdî
olarak anlamlı bir bağışta bulunanların ya da önerdiği kişilerin isimleri,
i) Çeşitli devlet kademelerinde üstün başarı ile uzun süre öğretim elemanı veya yönetici
olarak çalışmış ve çevrede olumlu izlenimler bırakmış olanların isimleri,
j) Üniversiteye en az 20 yıl hizmet etmiş olanların isimleri,

k) Üniversite ya da fakültenin kurucusu yöneticilerinin isimleri,
l) Üniversitede rektör, rektör yardımcılığı, dekanlık gibi üst düzey yönetim kademesinde en az
bir dönem görev yapmış olanların isimleri,
m) Bilim çevrelerince tanınan, uluslararası ve ulusal düzeyde bilim hizmet ödülü almış
olanların isimleri,
n) Bilim çevrelerince kabul görmüş bir yöntem, patent veya buluş sahibi olanların isimleri,
o) Bilim çevrelerince kabul görmüş bir yöntem, patent veya buluşların isimleri,
Birimlere ve eklentilerine verilemeyecek isimler
MADDE 5 - (1) Üniversite birimlerine ve eklentilerine aşağıdaki isimler verilemez:
a) Üniversite bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet edenlerin
isimleri,
b) Hâlen Üniversitedeki görevine devam eden kişilerin isimleri,
c) Bilimsel ve ulusal değerlere aykırı veya anlam taşımayan isimler,
ç) Toplumda olumlu izlenimler bırakmamış veya tartışmalı siyasi nitelik taşıyan isimler.
(2) Derme çatma yerlere, geçici tesislere, münasebetsiz yerlere Atatürk ismi verilemez.
(3) İsim verme yetkisi Senatoda olmayan birimler için isim verme yetkisinde olan kuruma
teklif sunulabilir.
(4) Aynı isim birden çok yere verilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İsim Vermede İzlenecek Usul ve Esaslar
İsim Verme Usulü
MADDE 6 - (1) Sorumluluk sahalarındaki bir yere kişi ya da yer adı verilmesini isteyen
birimler kurullarında aldıkları gerekçeli kararla birlikte rektöre teklifte bulunurlar.
(2) Üniversite rektörlüğüne bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü gibi eğitim
ve öğretim birimleri dışında kalan yerlere verilecek isimlerde teklif rektörce yapılır.
(3) Rektör, isim verilmesine ilişkin teklifleri mevzuata uygunluk ve yerindelik yönünden
değerlendirmek üzere bir ‘İsimlendirme Teklifi Değerlendirme Komisyonu’ görevlendirir.
(4) Birimlerin isim verilmesi teklifleri, Komisyonun vereceği raporla birlikte senatoda
görüşülerek karara bağlanır. Senato teklif edilen ismi aynen kabul edebileceği gibi
değiştirebilir veya reddedebilir.
(5) İsim verilmesi teklifin kabulü toplantıya katılan senato üyelerinin oybirliği ile karara
bağlanır.
(6) Senatonun kararı rektörün onayı ile kesinleşir
İsimlendirme Teklifi Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması ve görevleri
MADDE 7 - (1) Komisyon, rektör tarafından görevlendirilen, bir rektör yardımcısı
başkanlığında, genel sekreter, hukuk müşaviri, teklifte bulunan birimin amiri ve teklif edilen
isimle ilgili alandan bir öğretim üyesinden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye belirlenir.
Üyeler dışında komisyona katılan kişiler oylamaya katılamaz.
(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri ile komisyon tarafından hazırlanan raporların kaydı,
numaralandırılması, muhafazası ve arşivlenmesi iş ve işlemleri genel sekreterlik birimi
tarafından yerine getirilir.
(3) Komisyon toplantılarının günü, yeri, saati ve gündemi komisyon başkanı tarafından
belirlenerek toplantı tarihinden en az bir gün önce komisyon üyelerine bildirilir.
(4) Komisyon, kendisine intikal eden konuları görüşmek üzere üç işgünü içinde tam üye
sayısıyla toplanır. Komisyon dosya hakkındaki raporunu toplantı tarihinden itibaren en geç 15
gün içinde rektöre sunmak zorundadır.

(5) Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır.
(6) Komisyon, birimin görüşü ve konuya ilişkin bilgi ve belgeleri incelemek suretiyle
değerlendirerek, teklif edilen ismin verilmesinde sakınca olup olmadığı hususunda rapor
hazırlar.
(7) Komisyon, çalışmaları esnasında ihtiyaç duyması halinde konu hakkında ilgili birimlerin
görüşüne başvurabileceği gibi teknik bilgi alınmak üzere uzman kişileri ya da teklif konusuyla
ilgili bilgisi bulunan kişileri ve varsa ismi verilecek kişinin mirasçılarını dinleyebilir.
(8) Yapılan inceleme sonucunda oluşturulan komisyon görüşü ek-1’de belirtilen içerik
biçimine uygun olarak hazırlanan ve komisyona katılan üyeler tarafından birlikte imzalanan
raporla, senatoda görüşülmek üzere rektöre sunulur.
(9) Aykırı görüş bildiren komisyon üyesi muhalefet şerhini gerekçeli olarak raporda belirtir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu Yönergeyi Rektör yürütür.

EK-1:
RAPOR KAPAĞI
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İSİMLENDİRME TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU RAPORU
RAPORUN KONUSU :
RAPORUN
:
Tarihi
:
Sayısı
:
Ekleri
:
RAPOR İÇERİĞİ
I – GİRİŞ
– Komisyonun teşkiline,
– İşin komisyona kim tarafından ve hangi tarihte gönderildiğine,
ilişkin bilgiler yer alır.
II – KONU:
– İsimlendirme teklifi açıklanır.
III – MEVZUAT:
– Konuyla ilgili mevzuat hükümlerine yer verilir.
IV – İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:
– Teklif hakkında yapılan inceleme,
– Teklife ilişkin görüşler,
– Varsa uzman veya bilirkişi görüşü,
– Komisyonun olayı değerlendirmesi ve gerekçeleri,
yer alır.
V – SONUÇ:
– Kısa ve açık olarak konu hakkında ulaşılan sonuç ifade edilir.

