
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNE AD VERME YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç  
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan 
fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezi, kampüs, yurt, derslik, 
laboratuvar, amfi, alan, tesis vb. birimlere ad verilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.  
 

Kapsam  
MADDE 2-(1) Bu yönerge, Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, 
yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezi, kampüs, yurt, derslik, laboratuvar, amfi, 
alan, tesis vb. birimlerine ad verilmesine dair usul ve esaslarını kapsamaktadır.  
 

Dayanak  
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b maddesi ile 
Yükseköğretim Kurumlarına Ad Verilmesi ile ilgili 2002.2.13 sayılı Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı Genel Kurul Kararı’na dayanılarak hazırlanmıştır.  
 

Tanımlar  
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen:  
a) Birim :Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, 
araştırma merkezi, kampüs, yurt, derslik, laboratuvar, amfi, alan, tesis vb. birimleri,  
b)Komisyon : Konya Teknik Üniversitesi Ad Verme Önerilerini İnceleme ve Değerlendirme  
Komisyonunu,  
c) Rektör : Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,  
ç) Senato : Konya Teknik Üniversitesi Senatosunu, 
d) Üniversite : Konya TeknikÜniversitesini, ifade eder.  
 

Birimlere Verilecek Adlar 
MADDE 5-(1) Birimlere bölge, yöre veya o bölgeyi temsil eden ya da Üniversite ile 
özdeşleşmiş cansız nesnelerin adları verilebileceği gibi, şahısların adları da verilebilir.  
 

Birimlere Verilecek Şahıs Adlarında Aranacak Kriterler  
MADDE 6-(1) Birimlere verilecek şahıs adlarında aşağıdaki kriterler aranır:  
a) Üniversitede Rektör kademesinde en az bir dönem görev yapmış olmak. 
b) Bilim çevrelerince tanınan, uluslararası üne sahip bilim adamlarından olmak.  
c) Bilim çevrelerince kabul görmüş bir yöntem, patent veya buluş sahibi olmak, uluslararası 
ve ulusal düzeyde bilim hizmet ödülü almış olmak.  



ç) Birimi yaptıran ya da o birimin maliyetinin en az % 75 i kadar ayni veya nakdi bağışta 
bulunan kişilerden veya bunların önereceği kişilerden biri olmak (Ancak, adı verilecek veya 
adları buralarda belirtilecek kimselerin çevrede saygınlık kazanmış olması şarttır.) 
(2) Birimlere birinci fıkra hükümleri hariç, yaşayan kimseler veya görevlerinin gereğini yapan 
kimseler ile ticari amaçlı şirket veya firma adları verilemez.  

Ad Verme Yöntemi  
MADDE 7 - (1) Birimlere ad vermede aşağıdaki usuller uygulanır:  
a) Birimlerinde bir yere kişi ya da nesne adı verilmesini isteyen birimler, 
fakülte/enstitü/yüksekokul kurullarında aldıkları kararla birlikte rektörlüğe teklifte bulunurlar.  
b) Teklifler Komisyonda görüşülüp uygunluğu değerlendirilir. Komisyon Rektör tarafından 
görevlendirilen, bir Rektör Yardımcısı başkanlığında üç öğretim üyesinden oluşur. 
Komisyonun görev süresi 3 yıl olup, süresi biten üyeler yeniden aynı usulle 
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere bir 
üye görevlendirilir. 
c) Komisyonun görüşü ile birlikte teklif senatoda görüşülüp karara bağlanır.  
ç)  Senato kararı Rektörün onayından sonra kesinleşir ve ilgili birime bildirilir.  
d) Üniversite Rektörlüğüne bağlı birimlere doğrudan rektörün önerisi, komisyon görüşü ve 
senato kararıyla ad verilebilir.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yürürlük  
MADDE 8- (1) Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
MADDE 9- (1) Bu yönerge hükümleri, Rektör tarafından yürütülür. 


