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İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ  

FAHRİ DOKTORA YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Tanımlar ve Dayanak 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 – (1) Bu yönerge, İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından “fahri doktor” unvanı 

verilmesine dair usul ve esasları düzenler. 

Tanımlar 

Madde 2 – (1) Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: İstanbul Topkapı Üniversitesini 

b) Rektör: İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörünü 

c) Senato: İstanbul Topkapı Üniversitesi Senatosunu 

d) Mütevelli Heyet: İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyetini 

ifade eder. 

Dayanak 

Madde 3 – (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesinin b 

bendinin 5 inci fıkrası uyarınca hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Koşullar, Genel Esaslar ve  

Fahri Doktora Diplomasının Hazırlanması ve Sunulması 

Koşullar 

Madde 4 – (1) Fahri doktor unvanı; 

a) Dünyadaki bilim, teknoloji, spor ve sanatın gelişmesine uluslararası düzeyde önemli katkı 

yapmak, 

b) Mesleğinde uluslararası düzeyde başarılar elde etmek, 

c) Uluslararası barış ve dostluğun kurulmasına ve geliştirilmesine aktif katkı yapmak, 

d) Kültür ve Doğa Mirasının, İnsan Haklarının ve Hukuk Devleti ilkesinin korunması ve 

geliştirilmesine yönelik olağanüstü ve dikkat çekici oranda katkılarda bulunmuş olmak, 

e) Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtımında olağanüstü ve dikkat çekici oranda katkıları 

olması veya Senato tarafından kabul edilen diğer hususlarda faaliyetleri olmak, durumlarının 

en az birisine uygun kişilere verilebilir. 



2 

 

Genel Esaslar 

 MADDE 5 – (1) İstanbul Topkapı Üniversitesi Fahri Doktora dereceleri, yılda iki kez verilir.  

(2) İstanbul Topkapı Üniversitesi, akademik yıl açılışında ve mezuniyet töreninde Fahri 

Doktora unvanı tevdi edilir. 

 (3) Fahri Doktora unvanı verilmesine Üniversite Senatosu karar verir. Rektör veya Dekan/ 

Müdürlük makamlarından biri veya birkaçı tarafından aday gösterilen kişiye Fahri Doktora 

unvanı verilip verilmeyeceği hususu Senato’da oylanarak karara bağlanır.  

Fahri Doktora Diplomasının Hazırlanması ve Sunulması 

Madde 7 – (1) Fahri doktora diplomasının tasarımı İstanbul Topkapı Üniversitesi Mezuniyet 

Belgeleri de dikkate alınarak özel olarak yapılır. 

(2) Fahri doktora diploması Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır. 

(3) Diploma özel bir mahfaza içinde, rektör veya vekili tarafından törenle sunulur. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler, Yürürlük ve Yürütme 

 

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. 

Yürürlük 

Madde 9 – (1) Bu yönerge Üniversite Senatosunun onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 10 – (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 

 

 


