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Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu 

(Besini Gazete ile yayımı : 30 . 11 . 1973 - Sayı : 14728) 

No: 
1786 

Kabul tarihi 
22 . 11 . 1973 

MADDE 1. — Adana'da «Çukurova Üniversitesi» adı ile tüzel kişiliğe sahip Üniversiteler Kanununa tabi 
özerk bir üniversite kurulmuştur. 

MADDE 2. — Adana Ziraat Fakültesi ile Çukurova Tıp Fakültesi bu üniversiteye bağlanmıştır. 
Bu fakültelerin 3 . 2 . 1969 ve 1099 saydı, 3 . 4 . 1972 tarih ve 1578 sayılı Kuruluş Kanunları yürürlükten kal

dırılmıştır. 

MADDE 3. — Adana Ziraat Fakültesine aidolup 5239 sayılı Kanun ve Çukurova Tıp Fakültesine aidolup 
6990 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yer alan kadrolar, aynı başlıklarla bu kanuna eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu iki fakültece yapılan sözleşmelerden doğan hükümler ve borçlar ile bu fakültelere bütçe 
kanunu ile verilmiş olan haklar «Çukurova Üniversitesine» intikal eder. 

MADDE 5, — Bu üniversitenin öğretim üyeleri ve yardımcıları Üniversiteler Kanununa göre alacakları 
maaş ve tazminatlardan ayrı olarak halen almakta oldukları mahrumiyet tazminatından da yararlanırlar. 

MADDE 6. — Bu üniversite tarafından öğretim - eğitim ve araştırma maksadıyîe ithal edilen veya bağış 
yolu ile hariçten gelen makine ve alet, cihazlarla, ecza ve malzeme her türlü vergi, resim ve harçlardan mu
aftır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümlerinin kapsamadığı hususlarda Üniversiteler Kanununa; Üniver
siteler Kanununda da hüküm bulunmadığı hallerde genel hükümlere uyulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu üniversiteye bağlanan fakültelerde ve fakülteye bağlı kurumlarda görevli öğre
tim üye ve yardımcıları memur ve hizmetlilerden aylıkları, kadro unvanları değişmeyenlerin yeniden tayinleri
ne lüzum olmayıp, aylıkları ve ücretleri aynı kadro ve derece üzerinden verilmeye devam olunur. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Cilt Birleşim 
Millet Meclisi 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu 

Cilt Birleşim Sayfa 

38 118 44 Görüşülmeden kanun oldu. 
124 , 475. 

39 131 483:495,513,535: 
538 

132 560,565,587:590 
I - Gerekçeli 905 S. Sayılı basnıayazı Millet Meclisinin 131 nci Birleşim tutanağına bağlıdır, 
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plan komisyonları görüşmüştür, 
III - Esas No: 2/891,553 


