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İstanbul darülfünununun ilgası ile yerine yeni esaslar dahilinde
bir İstanbul üniversitesi teşkiline dair 1/705 numaralı kanun
lâyihası ve Maarif encümeni mazbatasile İstanbul darülfü
nunu 1933 senesi haziran ve temmuz ayları muvakkat
bütçesi hakkında 1/713 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe
encümeni mazbatası
istanbul darülfünununun ilgası ile yerine yeni esaslar dahilinde bir İstanbul üniversitesi teşkiline
dair 1/705 numaralı kanun lâyihası
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İstanbul darülfünununun ilgası ile yerine yeni esaslar dahilinde bir İstanbul üniversitesi teşkiline
dair Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 - V -1933 tarihli toplanışında
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına su
nulmuştur efendim.
Başvekil

İsmet
Mucip sebepler hakkında
İstanbul darülfünununun teşkilât kanunu projesini ihzar ve ıslah çarelerini tesbit için Yüksek Mec
lisçe kendisine verilmiş olan salâhiyete istinaden, Hükümet geçen yıl mezkûr müessesenin vaziyetini
tetkik etmitşir.
Bu hususta hazırlanan rapor ve Darülfünun fakültelerinin teklifleri ve muhtelif ecnebi darülfü
nunlarının vaziyetleri vekâletimizce esaslı surette gözden geçirilmiş, bu suretle İstanbul darülfünu
nuna verilecek yeni şeklin hazırlıkları tamamlanmış olduğundan ıslahat sahasında vekâletimizce
hemen faaliyete geçilmesi kararlaştırılmıştır.
Darülfünun ve ona mülhak teşkilâtın yeni ve mütekâmil esaslar üzerine kurulabilmesi için ev
velemirde mevcut teşkilâtın tamamen ilgası ve ondan sonra yenisinin memleketin ihtiyaçlarına muta
bık şekilde vücude getirilmesi ve bunun için de vekâletimize malî ve idarî salâhiyet verilmesi icap
etmektedir.
•j'İ*""?' T
Tedrisatın ders senesi sonuna kadar muhtel olmaksızın tabiî şekilde cereyanını temin için mev
cut teşkilâtın 31 temmuz 1933 tarihine kadar idamesinin ve ancak mezkûr tarihte ilgasının muvafık
olacağı düşünülmüştür. Bunun için İstanbul darülfünununa, 1933 malî senesi için haziran ve tem
muz aylarına ait olarak 300 000 liralık muvakkat tahsisat verilmesi iktiza etmektedir.
Mevcut teşkilâtın yukarıda zikredilen tarihte ilgasından sonra yeni teşkilâtın tam bir malî ve
idarî salâhiyetle meydana getirilebilmesi için darülfünunun 1933 malî sene masraf bütçesinin geri
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kalan on aya ait kısmının vekâletimiz namına lahika şeklinde ve tek fasıl olarak verilmesi ve tahsi
satın Cumhuriyet merkez bankasına yatırılması icap eylemektedir.
Ayni gayeyi temin etmek üzere darülfünuna gerek umumî muvazeneden verilmekte olan tahsi
satın, gerek Evkaftan yapılan naktî yardımın, gerekse teberrular ve yardımlardan, müteferrik ha
sılattan ve bütün fakülteler ve eczacı, dişçi mekjtepleri ve serbest dersler varidatından elde edilen
yekûnun vekâletimizin vücude getireceği yeni teşkilât, marif etile tahsil edilmesi muvafık görülmektedir.

Maarif encümeni mazbatası
'/'. fi M. M.
Maarif rnciınn-rıî
Karar S o. i(i
.Ksus No. l/TOr-i
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Yüksek Eeis'îiğe
İstanbul Darülfünununun lâğvile yeni bir üniversite tesisi hakkında Büyük Meclise gön
derilip encümenimize havale edilen kanun lâyihası sebepleri muhtevi lâyiha ile birlikte Maarif
veiiki Dr. Reşit Galip Bey hazır olduğu halde encümenimizde okundu ve üzerinde konuşuldu:
Darülfünun hakkında
Maarif vekilliğince yaptırılmış
olan
uzun
tetkikler bu mü
essesenin öteden beri limımu zaten takdir edilmiş olan bir şekilde ve esaslı bir surette ıslah
edilmesi ve daha doğrusu yeniden teşkil olunması î^ruretini büsbütün meydana çıkarmıştır. Ya
pılmasına lüzum görülen değişiklikler yalnız tedris usullerine, kürsülerin miktar ve mahiyetine
veya başka teferruata münhasır olmayıp fakültelerin kurulmasına ve bütün tedris heyetlerinin
yeniden seçilmesine taallûk ettiğinden meselenin bu günkü teşkilâtı düzeltmek suretile halle
dilmesi mümkün görülmemiş, yeni ve mütekaidi bir müessesenin meydana getirilmesi için mev
cut teşkilâtın lâğvedilmesindeki ve muvakkat kadro ile bir intikal devresinin kabul olunmasmdaki zaruret takdir edilmiştir. Bu ilga keyfiyeti ve bir senelik muvakkat devre Maarif vekil
liğini yeni teşkilâta teşebbüsünde ancak ilmî ve asri esaslar dairesinde serbest bırakılmasını te
min etmiş olacaktır.
Kanunun 4 üncü maddesile tesbit edilen muvakkat kadroya girmiş bulunmak, 10 uncu mad
dede söylendiği üzere Hükümetçe hazırlanıp Yüksek Meclise verilecek kanun lâyihasının kanun
şeklinde taayyün etmesile meydana gelecek asıl İstanbul üniversitesi talim ve tedris heyeti
arasına girmek için kazanılmış bir hak teşkil etmeyecektir. İstanbul üniversitesi kanunile ted
ris heyetine girecek unsurların vasıfları ve şartlan tesbit edilmiş olacağından muvakkat kad
rodan ancak bu vasıfları ve şartları haiz olanlar yeni üniversitenin tedris ve talim kadrosuna alına
bileceklerdir.
Darülfünunun bu günkü teşkilâtına dahil ve bir t a a m kazanılmış haklara sahip olan zatların da
ya yeni teşkilâtta veya başka hizmetlerde müfit olacakları şekilde kullanıl ma! arile mümkün olduğu
gibi mağdur vaziyete düşmemeleri için de bir taikım tedbirler düşünülmüş bulunduğuna göre en
cümenimiz- bu günkü İstanbul darülfünun tesküâtınm ilgası teklifini kabul etmiş bulunmaktadır.
İkinci madde mucibince 3^eniclen,-akılacak elan İstanbul üniversitesinin adı üzerinde epeyce ko
nuşuldu. Türk diline darülfünun kelimesi kadar üniversite kelimesi de yabancı olduğundan dil he
yetince kabul edilecek öz dilde bir karşılık bulununcaya kadar işbu üniversite kelimesi beyr.eîmilel
bir tabir olduğuna göre muvakkat olmak kaydüe ve önümüzdeki s^ne zarfında teklif edilecek teşki
lât kanunlarında yerine türkçesinin. ikamesi temennisile kabul edildi.
Dördüncü maddede muvakkat devrenin tam bir ders senesine tekabül ederek bir ders senesinin
karışıklıktan kurtarılabilmesi için 31 temmuz 1934 tarihine kadar uza/turnası lâzım görüldü,
Altıncı maddenin ihtiva ettiği hükümler itibarile değil, şekil ve ifade dolayısile değiştirilmesi

muvafık görülerek arzedilen şekle tahvili münasip görülmüştür. Muvakkat kadroda açıkta kalan ve
telif tercüme heyetine de girmemiş olanların ;/eni üniversite teşkilât kanununun meriyetine veya bu
müddet içinde Devlet hizmetlerinden birine tayinlerine kadar açık maasile birlikte eski maaşlarının
noksanını ikmal edecek mütemmim ücret almaları ve buna mukabil Maarif vekâletince muvakkat
hizmetlerde istihdam edilmeleri Vekil Beyin de reyinin inzimamile muvafık görülerek buna dair ye
niden bir madde teklif edilmiştir,
Kanun lâyihasının 10 uncu maddesindeki müddet bir sene olmak üzere tahdit edilmiş ve madde
buna nazaran değiştirilerek arzolunımıştur,
Lâyiha bu tadil ve ilâveler ile tertip edilerek Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek
Reisliğe takdim kılındı.
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MADDE İ — İstanbul darülfünunu ve ona
merbut bilûmum müesseseler kadro ve teşkilatlarile beraber 31 temmuz 19133 tarihinden itiba
ren mülgadır.

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen

MADDE 2 —- Maarif vvVMV-i 31 tcmr.mz
1933 tarihinden itibaren tntr.nlralda (istanbul
üniversitesi) adı ile ^en: bir darülfünun teni'; ve
teşkiline memurdur.

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen

MADDE 3 -— iİal'ıa vekilliğim: merbut oıan
Yüksek mühendis mektebi ile iktisat vekilliğine
merbut İktisat fakültesinin istanbul üniversite
si teşkilâtı arasına ithaline İcra Vekilleri Heyeti
mezundur.

MADDE 3 —- Hükümetin teklifi aynen

M A r D î î 4 - XVn;u
;cc te?kü
edilecek 'htSb'i'rcA Lbivvmto:ü:;i:ı 31 temmuz 1933
tarihinden 31 \r.a~iz 193^ tarihine kadar devam
edecek olan muvakkat tîdrk, idare v? ».^nebi
mütehassıs kj,irclınnnı
l.fr.nırhri ve varife sa
hiplerinin tayini Maarif Yedili *»,« aittir.

MADDE 4 — İkinci madde mucibince teşkil
edilecek İstanbul üniversitesinin 31 temmuz
1933 tarihinden 31 temmuz 1934 tarihine kadar
devam edecek olan muvakkat tedris, idare ve
ecnebi mütehassıs kadrolarının tanzimi ve vazi
fe sahiplerinin tayini Maarif vekilliğine ait
tir.
Bu muvakkat kadroya girmiş olmak onuncu
maddede söylenen kanunla taayyün edecek asıl
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kadroya girmek için müktesep bir hak teşkil
etmez.
MADDE 5 — Teşkil edilecek İstanbul üni
versitesinin muvakkat kadrosuna alınacak mü
derris, muallim, müderris muavini, muallim
muavini ve asistanlardan mülga İstanbul darül
fünun kadrosunda çalışmış olanlar 1931 malî
senesi darülfünun bütçe kanununun 10 uncu
madesi mucibince tediye olunmak şartile eski
maaşlarını alırlar. Yeniden tayin edilecekler de
recelerine göre taayyün edecek maaşları veya
tekabül ettiği miktarda ücretleri alırlar.

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen

MADDE 6 — Maarif vekilliği darülfünunda
MADDE 6 — Maarif vekilliği İstanbul ünibir telif ve tercüme heyeti teşkiline mezundur. I versitesinde bir telif ve tercüme heyeti teşki
Bu heyete, evsafı lâzimeyi haiz olmak şartile, line mezundur. Bu heyete mülga Darülfünun
mülga darülfünunun tedris kadrosunda çalışmış tedris kadrosunda çalışmış olan zevat arasından
olan ve yeni üniversite kadrosuna girmedikle lâyik vasıflan haiz olanlar alınacak ve kendile
rinden dolayı açık maaşı almakta bulunan ze rine hizmetlerine mukabil ücret verilecektir. Ve
vat alınacak ve kendilerine hizmetlerine muka rilecek ücretin miktan bu zevatm mülga da
bil ücret verilecektir. Verilecek ücretin mikta rülfünundaki vazifelerinden dolayı almakta ol
rı bu gibilerin mülga darülfünundaki vazifelerin dukları açık maaşının tutan ile mülga darülfü
den dolayı almakta oldukları açık maaşının tu nunda bulunduklan zaman aldıklan maaşın tu
tan ile mülga darülfünunda
bulundukları za tan arasındaki farkı tecavüz etmez ve bu ücret
man aldıkları maaşın tutan arasındaki farkı te açık maaşmm kesilmesini tazammun etmez.
cavüz edemez. Bu ücret açık maaşının kesilme
sini tazammun etmez.
MADDE 7 — Muvakkat tedris kadrosunda
açıkta kalmış olupta telif ve tercüme heyetine de
girmemiş olan müderris ve muallimler yeni üni
versite teşkilât kanununun meriyetine veya bu
müddet içinde Devlet hizmetlerinden birine ta
yinlerine kadar 6 ncı maddedeki hükümlere göre
açık maaşı ve mütemmim ücret alırlar. Buna mu
kabil Maarif vekâleti bu müddet zarfında ken
dilerine muvakkat hizmetler tevdi eder.
MADDE 7 — İstanbul darülfünununa umu
MADDE 8 — Hükümetin 7 nci maddesi
mî bütçe ve evkaftan yapılmakta olan yardım aynen
larla kanunlara, nizamlara ve teamüllere müs
teniden mezkûr Darülfünunca tahsil edilmekte
olan varidat ve ücretler ve müteferrik hasılat
Hazinece bir taraftan Darülfünun hasılatı na
mı altında açılacak nâzım varidat faglrna irat
ve diğer taraftan Darülfünun maaş ve ücret
ve bilûmum masrafları namı altında Maarif
bütçesine lahika olarak açılacak bir nâzım mas
raf faslına tahsisat kaydolunur. Yukanda ya
zılı membalardan toplanan paralar Merkez ban
kasında Maarif vekilliği emrine bir hesabı cari
ye yatınlır.

- 5 MADDE 8 — Gerek 3 üncü maddede musarrah varidatın, gerek Darülfünunun şahsiyeti
hükmiyesile malik olduğu tahsislerin tahsil ve
sarfı ve alelûmum idare hususlarının tedviri
için bir muvakkat teşkilât ihdasma Maarif ve
kili mezundur.

MADDE d — Hükümetin 8 inci maddesi
aynen

MADDE 9 — istanbul Darülfünunu ve ona
merbut müesseselere ait ve idarî işlere müteallik ve halen meri bilûmum kanun, nizamna
me ve talimatnameler 31-VII-1933 tarihin
den itibaren hükümsüzdür ve yeni kanun ve
hükümler 1- IV -1934 tarihine kadar Türkiye
Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş bulunacak
tır.

MADDE 10 — Hükümetin 9 uncu maddesi
aynen

MADDE 10 — Bu kanunun hükmü 31 temmuz
MADDE 11 — Bu kanunun hükmü 31 tem
1933 tarihinden muteberdir.
muz 1933 tarihinden itibaren bir sene muteber
dir.
MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
MADDE 12 — Hükümetin teklifi aynen
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
15-V-1933
Bş. V.
Ad V
M. M. V.
İsmet
Yusuf Kemal
Zekâi
Da. V. Ha. V. V.
Mal. V.
Ş. Kaya Ş. Kaya
M. Abdülhalik
Mf. V.
Na. V.
î k . V.
Dr. Reşit Galip
Hilmi
M. Celâl
S. î . M. V.
G. î . V.
Zr. V.
Dr. Refik
Ali Bana
Muhlis
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23 - V -1933
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

İstanbul darülfünununun 1933 malî senesi haziran ve temmuz aylarına ait muvakkat bütçesi hak
kında Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22 - V -1933 te Yüksek Meclise
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatası ve Maliye vekilliğinin mütaleanamesile
birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim.
4
Başvekil

İsmet
Esbabı mucibe
Vekâletimizce İstanbul Darülfünununun ıslahı için teklif edilmek üzere bulunan kanun lâyi
hası, sene sonu imtihanları ve sair umumî işlerin: sekteye uğramaması için mezkûr müessesenin
31 temmuz 1933 te lâğvile yeniden tesisini derpiş ettiğinden, 1933 malî senesinin haziran ve
temmuz aylan zarfında umumî hizmetlerin ifasını temin için Darülfünuna (300 000) lira muvak
kat tahsisat verilmesi icap etmektedir.
Bu tahsisatın 1932 malî senesi Darülfünun bütçesinin altıda birinden fazla olması, Darül
fünuna ait bazı müesseselerin müstacelen naklinin istilzam ettiği inşaat, tamirat, tesisat, na
kil masrafı ve sairenin karşılanması mecburiyetinden ileri gelmiştir.

İstanbul

darülfünununun

1933 malî senesi\hazirmı
kat bütçesi hakkında kanun

ve temmuz
lâyihası

aylarına

ait

muvak

MADDE 1 — 1933 malî senesinin haziran ve temmuz aylan zarfında İstanbul darülfünununun
umumî hizmetlerinin ifası için 300 000 lira muvakkat tahsisat verilmiştir.
MADDE 2 — Bu muvakkat tahsisat 1933 malî senesi darülfünun bütçesinden mahsup edilecektir.
MADDE 3 — Bu tahsisatın fasıl ve maddelere tefrik ve fasıllar arasında münakale, İcra Vekil
leri Heyeti kararile yapılır.
MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir.
MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maarif ve Maliye vekilleri memurdur.
22 - V -1933
Bş. V.
Ad. V.
M. M V.
Da. V.
Ha. V. V.
Mal. V.
İsmet
Zekâi
S. Kaya
Ş. Kaya
M.
Abdülhalik
Mf. V.
NH. V.
îk. V.
'
S. İ M. V.
di. î. V.
Zr. V.
Dr. Reşit Galip
Hilmi
M. Celâl
Dr. Refik
Muhli*
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Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. 175
Esas No. 1/705, 713
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Yüksek Reisliğe
i

İstanbul darülfünununun ilgası ile yerine yeni esaslar dahilinde bir İstanbul üniversitesi teşkili
hakkında olup Maarif encümeni mazbatasile encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası Maarif ve
kili Dr. Reşit Galip Bey hazır olduğu halde tetkik ve mütalea olundu.
Hükümetten gönderilen esbabı mucibeye encümenimizce de iştirak edilerek lâyiha esas itiba
rile kabul edilmiştir. Malî senemiz 1 hazirandan başlayarak 31 mayısta hitam bulmakta ol
ması itibarile tedris vaziyeti noktasından Maarif encümenince muvakkat idarenin 31 temmuz 1934
tarihine kadar devam edeceği yolundaki tadili 31 mayıs 1933 olarak değiştirilmiş ve muvakkat
idarenin daha bir müddet devamına ihtiyaç görüldüğü takdirde atiyen gelecek teşkilât kanununa
veya 1934 bütçe kanununa bir hüküm ilâvesile bu maksadm temini muvafık görülmüştür.
Darülfünun varidat membalarının tadadından sarfı nazar edilerek bu membalar sureti umumiyede ifade edilmiştir. Tıp fakültesinin tstanbuldaki hastanelerden istifadelerini t emin için encü
mence lâyihaya Maarif vekili Beyin teklifi üzerine müstakil bir madde ilâve olunmuştur.
Haziran ve temmuz aylarında Darülfünunun bu günkü vaziyetinin devam edeceği ve ağustos
1933 başından mayıs 1934 sonuna kadar olan müddet için de muvakkat teşkilât icrasına ve masraf
ihtiyarına salâhiyet verilmiş olmak itibarile 1933 malî senesi için Büyük Meclisçe bütçe tasdikma
mahal kalmayacağı cihetle mezkûr iki aya ait olarak Hükümetçe tanzim ve Başvekâletin 23 mayıs
1933 tarih ve 6/1585 numaralı tezkeresile Büyük Meclise gönderilerek encümenimize tevdi olu
nan muvakkat bütçe kanun lâyihasının da müstakil bir kanun halinde tedvinine ihtiyaç görülmeyerek bu hususta icap eden hükümler bu kanuna ilâve edilmiş ve diğer maddelerde de bazı deği
şiklikler yapılmıştır.
Yeniden tanzim olunan kanun lâyihası Yüksek heyetin tasvibine arzolunur.
Tiois
< î iimüşa no
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Konya.

İsparta
Kayseri
Mükerrem A. Hilmi
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M. Nahit
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/ / . Tahsin

Manisa
Niğde
M. Turgut Faik
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Asım
Sivas
M. Remzi
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Sadettin
Yozgat
S. Sırrı

BÜTÇE ENCÜMKNÎNİN TEKLİFİ
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<lari(lfiinırmıntın

ih/astıta
masına

ve Maarif vekâletince
dair kanun
lâyihası

yeni bir Üniversite

kurul

MADDE 1 — İstanbul darülfünunu ve ona bağlı bütün müesseseler kadro ve teşkilâtlarile
beraber 31 temmuz 1933 tarihinden itibaren mülgadır.
MADDE 2 — Maarif vekilliği 1 ağustos 1933 tarihinden itibaren îstanbulda (İstanbul üni
versiteni ) adı ile yeni bir müessese kurmağa memurdur. Maarif vekâleti bu Üniversitenin teşki
lâtına ait kanım lâyihasını en geç 1 nisan 1934 tarihine kadar Büyük Millet Meclisine tevdi ey
ler.
MADDE 3 — Nafıa vekilliğine bağlı olan (Yüksek mühendis mektebi ile İktisat vekilliğine
bağlı yüksek ticaret mektebi ) ni İstanbul üniversitesi teşkilâtı arasına almağa icra Vekilleri He
yeti mezundur.
MADDE 4 — Tıp fakültesinin Istanbuldaki umumî, mülhak ve hususî
bütçelerle belediye

-r8_
bütçesinden idare edilmekte olan hastanelerden istifade eylemesine lüzum görülürse fakültenin
bu hastanelerden istifade suretleri ve masrafa iştiraki ve her hastanede ayrılacak yatak adedi ve
sair esaslar Dahiliye, Maarif ve Sıhhat ve içtimaî Muavenet vekillerince müştereken tayin ve tesbit olunur.
MADDE 5 — İkinci madde mucibince kurulacak Üniversitenin 1 ağustos 1933 tarihinden 31
mayıs 1934 tarihine kadar devam edecek olan muvakkat devresi için icap eden tedris, idare ve
ecnebi mütehassısları kadrolarının tanzimi ve vazifedarlarınj tayini Maarif vekilliğine aittir. Bu
muvakkat kadroya girmiş olmak ikinci maddede yazılı Üniversitenin esas kadrosuna girmek için
müktesep bir hak teşkil etmez.
MADDE 6 — Darülfünun kadrosuna dahil olanlardan kurulacak Üniversitenin muvakkat
kadrosuna alınacak müderris ve muallimler ile bunların muavinleri ve asistanlar 1931 senesi
Darülfünun bütçe kanununun 10 uncu maddesi hükmüne göre Darülfünunca verilmekte olan
maaşlarını alırlar. Bunlara maaşlarına tekabül eden miktarda ücret verilmesi de caizdir.
Muvakkat devreye ait tedris kadrosundaki vazifelere hariçten tayin olunanların bu vazifeler
için kadroda muayyen olan maaşı almalarına 1452 numaralı kanunun umumî hükümleri mâni ol
duğu takdirde kadrodaki maaş ile bu kanunun tecviz ettiği derece maaşı arasındaki fark ilâ
veten ücret olarak verilebilir.
MADDE 7 — Maarif vekilliği İstanbul Üniversitesinde bir telif ve tercüme heyeti kurmağa
mezundur. Bu heyete darülfünunun tedris kadrosunda dahil bulunan zevattan lüzumul vasıflan
haiz olanlar alınır ve kendilerine bu yeni hizmetlerine mukabil ücret verilir. Bu ücretler; bu
zatlann Darülfünundaki vazifelerinden dolayı almakta oldukları maaşlar ile Darülfünunun lâğvi
dolayısile alacakları açık maaşlan tutarlan arasındaki farkı geçemez. Bu ücretler açık maaşla
rının itasına mâni değildir.
MADDE 8 — Darülfünunun ilgası dolayısile açıkta kalmış olupta telif ve tercüme heyetine
de seçilmemiş olan müderris ve muallimler yeni Üniversite teşkilât kanununun meriyetine veya
bu müddet içinde Devlet hizmetlerinden birine tayinlerine kadar yukandaki madde hükmüne
göre açık maaşı ve mütemmim ücret alırlar. Buna mukabil Maarif vekilliği bu müddet zarfında
kendilerine muvakkat hizmetler tevdi edebilir.
MADDE 9 — Darülfünunun 1932 malî senesi bütçe kanununda yazılı membalardan 1933
malî senesi zarfında tahassül edecek varidat Hazinece 1933 muvazenei umumiyesinde lahika
olarak bir taraftan Darülfünun hasılatı adile açılacak nâzım varidat faslına irat ve diğer taraf
tan Darülfünunun maaş ve ücret ve bilûmum masraflan adı ile Maarif bütçesinde açılacak nâzım
masraf faslma tahsisat kaydolunur. Birinci fıkrada yapılı membalardan toplanan paralar Cumhuri
yet merkez bankasında Maarif vekilliği emrine bir hesabı cariye yatınlır.
MADDE 10 — Gerek 9 uncu maddede yazılı varidatın gerek darülfünunun hükmî şahsiyetine
ait tahsislerin tahsil ve sarfı ve bütün idare işlerinin tedviri için bir muvakkat teşkilât yapmağa
Maarif vekili mezundur.
MADDE 11 — Darülfünunun 1933 malî senesi haziran ve temmuz aylanna ait umumî hizmetle
rinin görülmesi için 9 uncu maddede yazılı varidattan icap eden miktan darülfünuna verilir. Bu iki
aya ait tahsisatın fasıl ve maddelere tefriki ve lüzum görülürse bu fasıllar arasında münakale ya
pılması îcra Vekilleri Heyetine aittir. Bu varidattan haziran ve temmuz aylan için tahsis olunan
miktardan arta kalan miktar ile iki aylık tahsisattan sarfolunmayan kısım beşinci maddede yazılı
muvakkat idarenin maaş ve ücret ve diğer bütün masrâflanna karşılık tutulmuştur. Bunun fasıl ve
maddelere aynlması ve fasıllar arasında münakalesi kezalik îcra Vekilleri Heyetince yapılır.
MADDE 12 — İstanbul darülfünunu ile ona bağlı müesseselere ait bütün kanunlar ve hüküm
ler 31 temmuz 1933 tarihinden itibaren mülgadır.
MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir.
MADDE 14 — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.

