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Konya Milletvekili Şener Batt&Fın, î . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı
Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanuna Ek Kanun Teklifi ve
Millî Eğitini Komisyonu Raporu ( 2 / 5 0 5 )

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
1 . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı Kanuna ek Kanun teklifim ekte 7 nüsha olarak takdim kılınmıştır.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
22 . 1 . 1976
Konya Milletvekili
Şener Battal

GEREKÇE
1873 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan üniversitele in 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun öngördüğü
şekilde fiilen birer üniversite olarak kısa zamanda faaliyete geçebilmeleri için kuruluşlarını kolaylaştırmak
ve mevcut kanundaki boşluğu bu maksatla doldurmak amacıyle bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Milli Eğitim Komisyonu
Esas No. : 2/505
Karar No. : 6

28 , 2 . 1976

Yüksek Başkanlığa
Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyıulan «Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1 . 4 . 1975
tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanuna ek Kanun teklifi» Teklif sahibi ve ilgili
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi.
Kanunun tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir.
Teklifte, 1873 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine eklenen fıkranın, vuzuha
niyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.
«Geçici madde 3.
ikişer aday arasından,
çerler. Kurucu rektör
ve görevli sayılırlar ve

kavuşturulması

nede

— Üniversitelerarası kurul, benzer iki fakültenin aylıklı profesörlerinden göstereceği
her yeni üniversite için bir kurucu rektör, benzer fakülteler de birer kurucu dekan se
ve kurucu dekanlar Üniversiteler Kanunundaki esaslara göre üniversitelerince izinli
Üniversiteler Kanununun tanıdığı hak ve yetkilere sahiptirler.

Kurucu rektör ve dekanların bu görevleri, bu üniversitelerin fakültelerinin kuruluşunu
organlarını seçtiği anda sona erer.»

tamamladığı ve

Teklif, 1873 sayılı Kanunla kurulması kesinleşen dört üniversiteden kurulmamış olanların biran evvel ku
rulmasını sağlamaktır.

—2—
Bu nedenle 1873 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinde dört üniversiteden sadece 19 Mayıs, Fırat ve
Bursa üniversiteleri zikredilmiş, Konya'da kurulacak Selçuk Üniversitesinden bahsedilmemiştir. Komisyonu
muz bu açıklığı kapamak için bu teklife yeni bir madde ilâve ederek, 1873 sayılı Kanunun geçici 12 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve teklifteki madde numaralarının buna göre düzenlenmesine karar
vermiştir.
«Geçici madde 12. — 19 Mayıs, Fırat, Bursa ve Selçuk üniversiteleri rektörlük kadrolarına atama ya
pılıp çalışmalara başlayıncaya kadar üniversiteler muhasebe ve inşaat müdürlüklerinin görevleri Hacettepe,
Ankara ve İstanbul üniversitelerince yürütülür.»
Teklif bu yapılan değişikliklerle beraber Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan ve. bu rapor için Sözcü
Adana
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KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALIN
TEKLİFİ

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞt

1.4.
1975 tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite
Kurulması Hakkında Kanuna Ek Kanun Teklifi

1.4,
1975 tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite
Kurulması Hakkında Kanuna Ek Kanun Teklifi

MADDE 1. — 1 . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı
«Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanunun»
Geçici 3 ncü maddesine aşağıda fıkra eklenmiştir.

MADDE 1. — 1 . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı
«Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun» un
Geçici 3 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Geçici madde 3. — Üniversitelerarası Kurul, ben
zer iki fakültenin aylıklı profesörlerden göstereceği
ikişer aday arasından her yeni üniversite için bir ku
rucu rektör seçer. Kurucu rektör ve kurucu dekan
lar Üniversiteler Kanunundaki esaslara göre üniversitelerince izinli ve görevli sayılırlar ve Üniversiteler
Kanununun tanıdığı hak ve yetkilere sahiptir*
Kurucu rektör ve dekanların bu görevleri; bu
üniversitelerin fakültelerinin kuruluşunu tamamladığı
ve organlarını seçtiği anda sona eder.

Geçici madde 3. — Üniversitelerarası Kurul, ben
zer iki fakültenin aylıklı profesörlerinden gösterece-ği İkişer aday arasından, her yeni üniversite için bir
kurucu rektör, benzer fakülteler de birer kurucu de
kan seçerler. Kurucu rektör ve kurucu dekanlar
Üniversiteler Kanunundaki esaslara göre üniversitelerince izinli ve görevli sayılırlar ve Üniversiteler
Kanununun tanıdığı hak ve yetkilere sahiptirler.
Kurucu rektör ve dekanların bu görevleri, bu
üniversitelerin fakültelerinin kuruluşunu tamamladığı
ve organlarım seçtiği anda sona erer.
MADDE 2. — 1 . 4 . 1975 tarih ve 1873 sayılı
«Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun» ün
geçici 12 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
Geçici madde 12. — 19 Mayıs, Fırat, Bursa ve
Selçuk üniversiteleri rektörlük kadrolarına atama ya
pılıp çalışmalara başlayıncaya kadar üniversiteler mu
hasebe ve inşaat müdürlüklerinin görevleri Hacettepe,
Ankara ve İstanbul üniversitelerince yürütülür.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
rürlüğe girer.

tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 3, — Teklifin 2 nci maddesi 3 ncü
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Teklifin 3 ncü maddesi,
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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4 ncü

