MARMARA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN
“FAHRİ DOKTOR” UNVANI VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE
Senato: 12 Aralık 2016 / 352-9-C
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – (1) Bu yönerge, Marmara Üniversitesi Senatosu’nca “fahri doktor” unvanı
verilmesine dair usul ve esasları düzenler.
Tanımlar
Madde 2 – (1) Bu yönergede geçen;
a. Üniversite
: Marmara Üniversitesini
b. Genel Sekreterlik: Marmara Üniversitesi Genel Sekreterliğini
c. Rektör
: Marmara Üniversitesi Rektörünü
d. Senato
: Marmara Üniversitesi Senatosunu
e. Öneri
: Fahri doktor unvanı verilmesine dair öneriyi
f. Gerekçe
: Fahri doktor unvanı verilmesine dair önerinin gerekçesini
g. Komisyon
: Fahri doktor unvanı verilmesine dair gerekçe raporunu
hazırlayan komisyonu
ifade eder.
Hukukî Dayanak
Madde 3 – (1) Bu yönergenin hukukî dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b5 numaralı maddesidir.
Koşullar
Madde 4 – (1) Fahri doktor unvanı;
a) Bilim ve teknolojinin gelişmesine önemli katkı yapan,
b) Mesleğinde uluslararası düzeyde başarılar elde eden,
c) Marmara Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim altyapısının geliştirilmesine önemli katkı
sağlayan,
d) Uluslararası barış ve dostluğun kurulmasına ve geliştirilmesine aktif katkı yapan,
e) Türkiye ile kendi ülkesi arasında dostluk ve yapıcı işbirliğinin kurulmasında önemli
çabalar gösteren,
f) Türkiye’nin, İstanbul’un veya Marmara Üniversitesi’nin uluslararası düzeyde tanıtımı
ve bu çerçevede uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde aktif görev üstlenen,
g) Bir ülkenin veya bir şehrin sosyo-ekonomik gelişiminde önemli rol üstlenen
kişilere verilebilir.
Fahri Doktor Unvanı Önerisi
Madde 5 – (1) Fahri doktor unvanı verilmesine ilişkin öneri doğrudan Rektör tarafından
yapılabileceği gibi, senato üyelerinden en az beş tanesi veya fakülte/yüksekokul/enstitü
kurulları tarafından da yapılabilir.
(2) Öneride bulunacak senato üyelerinin en az bir tanesinin, fahri doktor unvanı verilmesi
düşünülen anabilim dalından olması gerekir. Öneri, gerekçe raporunu da içerir.
(3) Fakülteler, yüksekokullar veya enstitüler kendi bünyelerinde bulunmayan anabilim
dallarında fahri doktor unvanı verilmesine dair öneride bulunamaz.
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(4) Fakülte, yüksekokul veya enstitü kurulları, ilgili anabilim dalı başkanının gerekçe
raporunu içeren müracaatına istinaden, ilgili bölüm başkanı ve dekanın olumlu görüşü
üzerine, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğunun olumlu oyuna istinaden öneride
bulunabilir. Oylama gizli oy-açık sayım usulüne göre yapılır.
Önerinin Karara Bağlanması
Madde 6 – (1) Öneri, gerekçe raporu ile birlikte Genel Sekreterlik makamına sunulur.
Önerinin senato gündemine alınıp alınmayacağına rektör karar verir.
(2) Öneride öneriyi yapan makam/birim veya üyelerin adları, fahri doktor unvanının
verileceği anabilim dalının adı, önerinin hukukî dayanağı, fahri doktor unvanı verilmesi için
teklif edilen kişinin öz geçmişi ve ilgili anabilim dalının kapsamına giren alanlarda yaptığı
teorik veya uygulamalı çalışmalara ve bu yönergenin dördüncü maddesindeki hususlara dair
bilgilere yer verilir.
(3) Öneri ve gerekçe raporu senatoda okutulur ve senatodaki görüşme sonrasında açık
oylamaya sunulur.
(4) Önerinin kabul edilmesi halinde, rektör, ilgili anabilim dalının bulunduğu fakültenin
dekanı, yüksekokul veya enstitü müdürünün de aralarında bulunduğu beş üyeden oluşan bir
komisyon kurar ve komisyonu senatonun onayına sunar.
(5) Komisyon, en geç yirmi bir gün içinde öneri ve gerekçe raporunun uygunluğuna dair bir
rapor hazırlar ve rektörlük makamına sunar.
(6) Rektör tarafından senato gündemine alınan rapor, hazırlayan öğretim üyelerinden biri
tarafından okunur.
(7) Rapor, senatoda görüşülerek oylanır. Oylama gizli oy-açık sayım usulüne göre yapılır.
(8) Fahri doktor unvanının verilebilmesi için üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğunun
olumlu oyu gerekir.
Fahri Doktora Diplomasının Hazırlanması ve Sunulması
Madde 7 – (1) Fahri doktora diplomasının tasarımı Marmara Üniversitesi Mezuniyet
Belgelerine İlişkin Yönergenin birinci ve ikinci fıkrasındaki kriterler de dikkate alınarak özel
olarak yapılır.
(2) Fahri doktora diploması Türkçenin yanı sıra Marmara Üniversitesi’nin eğitim dillerinden
birinde hazırlanır.
(3) Diploma özel bir mahfaza içinde, rektör veya vekili tarafından törenle sunulur.
Çeşitli Hükümler
Madde 8 – (1) Fahri doktor unvanı verilmesine dair önerinin kabul edilmemesi halinde, aynı
kişi hakkında bir yıl süre ile fahri doktor unvanı verilmesi önerilemez.
(2) Bir kişiye verilmiş olan fahri doktor unvanı, bu unvanın verilmesi esnasında izlenen süreç
takip edilerek senatonun üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun oyu ile geri
alınabilir. Oylama gizli oy-açık sayım usulüne göre yapılır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 9 – (1) Marmara Üniversitesi Senatosu’nun 31.05.2007 tarihli ve 2007/255-6 sayılı
kararı ile kabul edilen “Marmara Üniversitesi Senatosu Tarafından ‘Fahri Doktor’ Unvanı
Verilmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük
Madde 10 – (1) Bu yönerge Senato’da onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 – (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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