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hakkında Kanun
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MADDE 1. — «Karadeniz Teknik Üniversitesi» adiyle Trabzon'da bir Teknik
Üniversite tesis etmek için lüzumlu fakülte, enstitü ve diğer yüksek öğretim ve
araştırma müesseselerini kurmak üzere gerekli muameleleri yapmaya Maarif Vekili
salahiyetlidir.
MADDE 2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi, iki fakültesinin kuruluşunun ik
mali ve tedrisata açılmasiyle Üniversiteler Kanununda musarralı bütün hak ve ve
cibelerle hükmi şahsiyet iktisabeder.
MADDE 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim heyeti; ordinaryüs pro
fesör, profesör ve doçentlerden; öğretim yardımcıları da öğretim görevlileri, lektörler, mütehassıslar, mütercimler ve asistanlardan teşekkül eder.
MADDE 4. — Maarif Vekâletince Karadeniz Teknik Üniversitesi için lüzumlu
olduğu belirtilecek Devlete ait gayrimenkuller, tcra Vekilleri Heyeti karariyle 1 nci
maddede yazılı kurumların çalışmalarına tahsis olunur.
Trabzon Vilâyeti, hususi muhasebeye ve Trabzon Belediyesi de belediyeye ait
gayrimenkullerden 1 nci maddede yazılı kurumların tesisine veya çalışmalarına
elverişli olanları, Vilâyet Umumi Meclisi veya Şehir Meclisi karariyle Karadeniz
Teknik Üniversitesine veya üniversite adına Maarif Vekâletine bedelsiz olarak dev
re salahiyetlidir.
MADDE 5. — Karadeniz Teknik Üniversitesine yapılacak her türlü bağış ve
vasiyetler vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Karadeniz Teknik Üniver
sitesine makbuz mukabilinde yapılacak nakdî bağışlar, yıllık beyanname ile bildiri
lecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir.
MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun üçüncü maddesi gereğince hükmi
şahsiyet iktisabedinceye kadar, Karadeniz Teknik Üniversitesi tedris elemanları
4936 sayılı Üniversiteler Kanunundaki derece ve salâhiyeti haiz zevat arasından
Maarif Vekilliğince tâyin olunur.
Bu üniversitede bu devre zarfında diğer hususat için benzeri fakültelerin mev
zuat, program, nizamname ve talimatnameleri tatbik edilebilir.
MUVAKKAT MADDE 2. — Muvakkat birinci maddede yazılı fakültelerin
başında o fakültenin profesörleri arasında Maarif Vekilince tâyin edilen bir dekan
bulunur.
M U V A K K A T MADDE 3. — Kuruluş devresinde fakültelerin bütçeleri Maa
rif Vekâleti bütçesinde Karadeniz Teknik Üniversitesine tahsisen açılacak ayrı bir
fasılda yer alır.
MUVAKKAT MADDE 4. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin bilûmum in-
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saat ve tesisatı için yıllık tahsisat miktarı (5) milyon lirayı geçmemek üzere (50)
milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye Nafıa Vekili ve
faizleriyle birlikte (25) milyon lirayı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Ve
kili salahiyetlidir.
Bu taahhütlerin gerektirdiği tahsisat her yıl Nafıa bütçesinde hususi bir fasla
konulur.
MUVAKKAT MADDE 5. — Maarif Vekâleti, Karadeniz Teknik Üniversitesi
adına her türlü bağış ve vasiyet kabulüne salahiyetlidir.
Maarif Vekâletine veya «Karadeniz Teknik Üniversitesine yardım» maksadiyle
kurulacak bir derneğe Karadeniz Teknik Üniversitesi adına yapılacak bağışlar hak
kında da 5 nci madde hükümleri tatbik olunur.
MUVAKKAT MADDE 6. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin tesisi hazır
lıklarında çalıştırılacak üniversite mensuplariyle maaşlı veya ücretli Devlet memur
larına ve memur ohmyan mütehassıs şahıslara, bu mesailerine karşılık olarak îcra
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek miktarda ücret vermeye Maarif Vekili salahiyet
lidir. Bu ücretler, Üniversiteler Kanununa göre öğretim üyelerine verilen, tazmi
nata halel getirmez.
MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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