CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE BİRİMLERE İSİM VERME,
KİŞİLERİ ÖDÜLLENDİRME VE KİŞİLERE AKADEMİK UNVAN
VERMEDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

AMAÇ:
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesinin derslik, labaratuvar,
amfi, vb. birimlerine belirli kişilerin isimlerinin verilmesini, belirli kişilere onursal
Akademik unvanlar ya da ödüller verilmesini belirli esaslara bağlamak, kalıcı kılmak
ve bir haksızlığa meydan vermeyecek biçimde düzenlemektir.
KAPSAM:
Madde 2- Üniversite birimlerine, Üniversiteye önemli hizmeti geçmiş, Cumhuriyet
Üniversitesinin ya da belirli fakülte ya da bölümlerinin gelişmesine önemli katkıları
olmuş bulunan, Üniversite içinden ya da dışından olan kişilerin, Üniversiteyle yakın
ilişki içerisinde olup bir anlam ifade edecek oranda maddi ya da manevi katkıda
bulunmuş olan kişilerin, Türk Devletine veya Türk eğitim hayatına takdir edilecek
oranda katkısı bulunan ve değerleri ve katkıları herkesçe kabul edilen büyük
insanların (Türk ya da yabancı ) isimleri verilebilir.
Madde 3- Cumhuriyet Üniversitesinin bir mensubunun isminin bir birime verilmesinin
önerilebilmesi için, emekli olma ya da vefat etme dışında, o kimsenin Cumhuriyet
Üniversitesinden herhangi bir nedenle ayrılış tarihi üzerinden en az 2 yıl geçmiş
olması gerekir. Ödüllendirme ya da onursal akademik unvan vermede bu koşul
aranmaz.
Madde 4- Bu konudaki öneriler, Üniversite Senatosu Üyeleri tarafından, gerekçeleri
ile birlikte yazılı olarak Rektörlüğe iletilir; ya da Rektör tarafından yapılabilir.
Madde 5- Öneriler Üniversite Senatosunda görüşülür. Karardan önce, konunun
özelliğine göre Senato içinden ya da Üniversite içinden veya dışından, 3 üyeden
oluşan bir inceleme komisyonu seçilir ve kendilerinden, konunun tetkiki ile önerilerini
gerekçeli olarak belirtecekleri bir raporu, uygun görülebilecek bir süre içinde,
Rektörlüğe vermeleri istenir. Senatonun bundan sonraki toplantısında, bu
komisyonun önerileri okunur kendileri de toplantıya çağrılarak raporlarını açıklamaları
istenebilir.
Madde 6- Tartışmalar sonunda, konu gizli oylamaya sunulur. Bir önerinin kabul
edilebilmesi için, en az Senato üye tamsayısının 4/5 oy çokluğu ile kabul edilmiş
olması şarttır.
Madde 7- Cumhuriyet Üniversitesi tarafından belirli kişilere verilecek olan “Fahri Bilim
Doktorluğu” ( = Doctor Honoris Causa ) unvanlarının verilişinde ve üniversitede
çalışan her düzeyde akademik ve idari personele verilecek takdir belgeleri veya nakdi
ödüller içinde yukarıdaki esaslara aynen uyulur.

Madde 8- Verilecek diplomanın, belgenin ya da isim levhasının şekli ve özellikleri,
Üniversite Rektörlüğü tarafından belirlenir.
Madde 9- Rektör, Üniversiteyi ziyaret eden, kongre veya sempozyumlara katılan,
konferans veren kişilere, takdirname şükran belgesi, şilt ya da onurluk verme
yetkisine sahiptir. Mümkünse, bu konularda daha önceden Üniversite Senatosunun
olumlu kararının alınması esastır. Ancak acele hallerde, uygulamadan sonra bu
uygulama konusunda, Üniversite Senatosunun ilk toplantısında Rektör, üyelere bilgi
sunar.
Madde 10- Bu yönetmeliğin herhangi bir hükmünün değiştirilebilmesi veya bir madde
eklenebilmesi için, Senato üye tam sayısının 4/5 çoğunluğunun o yönde oy
kullanmaları gerekir.
Madde11- Bu yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunda Aralık 1985
tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

