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Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun 

(Eesmî Gazete ile yayımı : 11 . 4 . 1975 - Sayı : 15205) 

No. Kabul tarihi 
1873 1 . 4 . 1975 

MADDE 1. — Elâzığ'da «Fırat Üniversitesi», Sumsun'da «19 Mayıs Üniversitesi», Bursa'da «Bursa 
Üniversitesi», Konya'da • «Selçuk Üniversitesi» adı iie!750 sayılı Üniversiteler Kanununa tabi birer üniversite 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — Elâzığ Veteriner Fakültesi ile Elâzığ Fen Fakültesi Fırat Üniversitesine, Samsun Tıp 
Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesine, Bursa Tıp Fakültesi Bursa Üniversitesine, Konya Fen Fakültesi Selçuk 
Üniversitesine bağlanmıştır. 

MADDE 3. — Bursa Üniversitesinde ikinci fakülte olarak İktisadî ve Sosyal Bilimler Fakültesi; Selçuk 
Üniversitesinde ikinci fakülte olarak Edebiyat Fakültesi; 19 Mayıs Üniversitesinde ikinci fakülte olarak Fen 
ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. 

MADDE 4. — Bu Kanunla kurulan üniversitelere, 2 nci maddeye göre bağlanmış bulunan fakülteîerce 
ve bu Kanun çıkmadan önce fakültelerin bağh bulunduğu üniversitelerce o yerde mevcut fakülteler ve bu 
Kanunla kurulan üniversiteler için yapılan sözleşmelerden doğan haklar ve borçlar, bütün taşınır ve taşın
maz mallarla, alacakları ve döner sermayeler yeni üniversitelere ve fakültelerine aynen geçer. 

MADDE 5. — 14 . 4 . 1970 tarih ve 1253 saydı Kanunun 1 nci maddesi ile Ankara Üniversitesi - Elâzığ 
Veteriner Fakültesine tahsis edilmiş olan kadrolar Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine aynen geçer. 

MADDE 6. — 9 . 5 . 1972 tarih ve 1588 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile İstanbul Üniversitesi - Bur
sa Tıp Fakültesine tahsis edilmiş olan kadrolar Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesine aynen intikal eder. 

MADDE 7. — Bu kanunla kurulan üniversitelere bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler 
vergi, resim ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapanların koy
dukları, kanuna göre muteber kayıtlara ve şartlara uyulur. Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi mükellef Ser 
tarafından üniversitelere makbuz mukabilinde yapdacakaynî ve nakdî bağışlar yıllık beyanname ile bildirilecek 
gelirlerden ve kurum kazancından indirilir. 

MADDE 8. — Bu üniversitelerde; Üniversite, fakülte ve bunlara bağh kurumlara ilişkin hizmetlerin süratle 
ve yeterli seviyede görülebilmesi amacı ile, inşaat ile hesap - muhasebe işleri müdürlükleri önce kurulur. 

MADDE 9. — Bu üniversitelerin inşaat işleri ile, makine ve teçhizat alımları hususunda 1050 sayıh Mu
hasebei Umumiye Kanununun 135 nci maddesi ile, 2490 sayıh Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 10. — Bu üniversiteler tarafından öğretim, eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edilen veya 
bağış yoluyla hariçten gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza ve malzeme her türlü vergi, resim ve harçlardan 
muaftır. 

MADDE 11. — Elâzığ Veteriner Fakültesi ile ilgili 14 . 4 . 1970 tarih ve 1253 sayıh Kanun ile Bursa 
Tıp Fakültesi ile ilgili 9 . 5 . 1972 tarih ve 1588 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Üniversitelerarası Kural, bu kanunun yayımını izleyen en geç iki ay içinde top
lanarak bu kanunun kendisine verdiği görevleri inceler ve programa bağlar. Ayrıca Üniversitelerarası Kural 
bu kanunla kurulan üniversitelerin benzeri üniversite ve fakülteleri tespit eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kuruluşunu tamamlamış fakülteler, organlarını Üniversiteler Kanununa göre 
en geç bir ay içinde seçerler. 
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GEÇİCÎ MADDE 3. — Bu üniversitelerde, iner fakültenin ve dolayısıyle her yeni üniversitenin kuruluşu 
tamamlanıncaya kadar, öğretim üye ve öğretim yardımcılarının, geçici dekanların seçim ve tayin işlemleri 
Üniversitelerarası Kurulun tespit ettiği -benzer fakülte ve bu fakültenin bağlı bulunduğu üniversite organları 
tarafından Üniversiteler Kanunundaki usul ve esaslara göre yürütülür, 

GEÇİCÎ MADDE 4. — Bu üniversitelerde, Üniversite Yönetim Kurulu; kuruluşunu tamamlamayan fa
kültelerin her kurulunun, öğretim üyeleri ile yardımcılarının seçim ve tayin işleri dışındaki işlerini de yapar. 
Bu üniversitelerin yönetim kurulları teşekkül edinceye kadar Üniversite Yönetim Kuruluna ait görevler ben
zer üniversite yönetim kurulu tarafından yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu üniversitelerin senatoları teşekkül edinceye kadar üniversitelerin yönetim ku
rulları, mevcut fakülte veya fakültelerin öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri, kadrolu varsa iki, 
yoksa bir profesörün, profesör yoksa yerine seçilen doçentlerin katıhnasıyle öğretim üyeleri ile yardımcıları
nın seçim ve tayin işleri dışında, geçici olarak senatoya ait bütün işleri de yaparlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu üniversitelerden gerekenlerde; 
a) İki fakültenin kuruluşunu tamamlamasını İzleyen bir ayhk süre içinde üniversite organlarının seçim

leri yapılır. 
b) Bu üniversitelere bu kanunla bağlanmış olan fakültelerin mevcut organları, yeni organlar bu kanuna 

ve Üniversiteler Kanununa göre seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu üniversitelere bu kanunla bağlanan mevcut fakültelerde ve fakültelere bağh 
kurumlarda görevli öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları ile memur ve hizmetlilerden aylıkları, kadro un
vanları değişmeyenlerin yeniden atanmalarına lüzum yoktur. 

GEÇİCİ MADDE 8, — Bu üniversitelere bağlanmış bulunan mevcut fakültelere ait ihalelerle ilgili yüküm
lülükler ile yatırımlar için verilmiş emanet yetkileri bu fakültelerin bağlandığı üniversitelere geçer. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu üniversitelere bağlanan fakültelerin her çeşit harcamaları bu üniversitelerin 
kendi bütçe kanunları çıkıncaya kadar mevcut fakültelerin bütçe tertiplerinden bu kanun ve bu kanuna ay
kırı olmayan ilgili kanun hükümleri gereğince yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu üniversitelerde açılmış ve açılacak' fakülteler, en az kuruluşlarını tamamlayın
caya kadar, kurucu ve destekleyici üniversite ve fakülteler bu destekleme görevlerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu üniversitelerde görevli öğretim yardımcılarından yetiştirilmek, eğitilmek, bil
gileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderileceklerde en az iki yıl çahş-
mis olmak kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 12. — 19 Mayıs, Fırat ve Bursa üniversiteleri rektörlük kadrolarına atama yapılıp ça
lışmalara başlayıncaya kadar üniversiteler muhasebe ve inşaat müdürlüklerinin görevleri Hacettepe, Ankara 
ve İstanbul üniversitelerince yürütülür, 

GEÇİCİ MADDE 13. — Atatürk Üniversitesine ait Elâzığ'daki taşınmaz mallar ile Fırat Üniversitesine 
lüzumlu olacak Hazineye alt taşınmaz mallar Fırat Üniversitesine bedelsiz olarak devredilebilir. 
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu 
Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa 

4 78 86 19 28 224 
6 106 448 21 42 196 
8 31 225:233,234:238 44 353:354,360:366 

33 322,342,348:351 46 377,378:379 
35 366,393,398:401 

I - Gerekçeli 95 ve 95'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazılar Millet Meclisinin 31 nci Birleşimine, 461 S. Sa
yılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 44 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu kanunu; Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plan, Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Gençlik ve 
Spor, Bütçe ve Plan komisyonları görüşmüştür. 

III - Esas No. : 1/132 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 


