Sıra No 6
Üniversite bütçesi için I 426 374 liralık istikraz aktine dair
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Üniversite bütçesi için l 426 374 liralık istikraz aktine veya hesabı cari açılmasına dair
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-XI-933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim.
Başvekil
İsmet

Mucip sebepler
1 — 1933 malî senesi için Maliye vekâleti bütçesinin 158 inci Darülfünun tahsisatı maktuası
faslına 777 824 lira konulmuştu.
2252 numaralı kanun mucibince Darülfünunun lâğvi ve «İstanbul Üniversitesi» adile yeni bir mü
essesenin kurulması münasebetile bir çok müderris, muallim ve müderris muavinlerinin açığa çık
ması ve bunlara 2252 numaralı kanunun 7 inci ve 8 inci maddeleri hükmüne tevfikan açık maaşın
dan maada munzam ücretler verilmesi ve yeni açılan İstanbul Üniversitesinde talim heyetinin tafk
viyesi için garp memleketlerinden mütehassıs profesörler celbolunması icap etmiştir.
Bu suretle İstanbul Üniversitesi bütçesinin yalnız maaş ve ücret faslı 923 374 lira 90 kuruşa ba
liğ olmuştur.
2 — Haydarpaşada bulunan Tıp fakültesinin İstanbul tarafına nakli dolayısile Bayazıtta bulu
nan Üniversite binalarında, Haseki, Gfureba ve Cerrahpaşa hastanelerinde tamirat ve tadilâta ve in
şaata lüzum hâsıl olmuş ve bu inşaat, tamirat ve tadilâtın yekûnu merbut listede görüleceği üzere
762 809 04 liraya çıkmıştır.
3 — İstanbul Üniversitesine celbedilmiş olan 36 garplı mütehassıs profesörün ihtisaslarından
hakkile istifade edebilmek üzere bazı mevcut lâburatuarlarımızm pek lüzumlu noksanlarının ik
mali ve hiç mevcut olmayan diğer bir takım lâburatuar ve seminerlerin ve kütüphanelerin tesisi
icap etmiştir.
Bu suretle Üniversite bütçesinin idare ve tesisat masrafları yekûnu da 626 814 liraya baliğ ol
muştur.
Şimdiye kadar İstanbul Üniversitesine biri haziran, temmuz 1933 ayları için iki aylık, diğeri
ağustos, eylül, teşrinievvel 1933 aylarına mahsus üç aylık olmaik üzere iki muvakkat bütçe ile ce
man 886 623 lira verilmiştir ki bunun 777 824 lirası Maliye vekâleti bütçesinin 158 inci Darülfünun
tahsisatı muvakkatesi faslından alınmıştır.
Mütebaki 108 799 lira da Üniversitenin kendi varidat membalarından 17 eylül 1933 tarihine ka
dar tahsil olunan miktar ile temin olunmuştur.

-2~
Binaenaleyh merbut listede görüleceği üzere Üniversitenin 2 312 984 liraya ihtiyacı bulunduğu
na ve şimdiye kadar da "bu müesseseye ancak 886 623 lira verilebildiğine nazaran halen 1 426 374
lira daha verilmesi zarurî görülmektedir.
Bu paranın bütçede karşılık olanadığından Maliye vekâletinin kefaleti ile bir istikraz veya hesa
bı cari sureti ite temini düşünülerek merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir,

Masraf tablosu
Umum inşaat, tamirat ta
dilât ile nakliyat ve tesisat
için sarfı lâzımgelen
Haziran, temmuz 1933
aylarına ait olarak sarfı
tahakkuk etmiş olan
1 ağustos 1933 tarihinden
31 mayıs 934 tarihine
kadar sarfı tahakkuk et
mekte olan
Karşıki sahifede mukayyet
olduğu üzere şimdiye ka
dar gelen tahsisat olup
tenzil eMen

Umum Fakülte ve idarenin tabiî
işler ve laboratuar aletleri ve
kitap mubayaası için sarfı
lâzımgelen

38,590

1933 senesi zarfında umum
maaş ve ücretlere sarfı
lâzımgelen

103,719

142,309

762,809

94

588,224

819,655 90
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762,809

94

626,814

923,374 90

2,312,997 94

447,943
314,866

89,200
94

537,614

349,480
573,894 90

886,623
1,426,374

94

Tahsisat ve havalât tablosu
İstanbul Ünivesitesinin 1933 senesi tabiî bütçesine
mahsuben îcra Vekilleri Heyetince verilen tahsisat
Umumî inşaat, tamirat nak
liyat ve tadilât ile tesisat
Umum fakülteler ve idare
mukabilinde
masrafları mukabilinde
Haziran ve temmuz ay
ları namile İcra Vekilleri
Heyetince birinci defa ve
rilen tahsisatı
İkine defa
1 ağustos 1933 den itiba
ren sarfolunmak üzere İcra
Vekilleri Heyetince üçüncü
defa verilen tahsisat
Yekûn

1933 senesi fevkalâde bütçesine
mahsuben verilen tahsisat
Umum maaş
ve ücret mu
Yekûn
kabilinde

143,145
22.M55

39,200

117,655

300,000
226,855

370,000

39,200

117,655

526,855

77,943

50,000

231,825

359,768

447,943

89,200

349,480

886,623

- 3 Maarif encttmeni'mazbatası
T. B. M. M.
Maarif encümeni
Karar No. 2
Esas No. 1/798

20 - XI - 1933

Yüksek Reisliğe
Üniversite bütçesi için 1 426 374 liralık istikraz aktine veya hesabı cari açılmasına dair kanun
lâyihası Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri Beyefendilerin huzurlarüe encümenimizde
tetkik ve müzakere olundu,
Üniversitede yapılan yeni tesisat ve teşkilât dolayısile sarfına lüzum görülen İ 426 374 liranın
Maliye vekâletinin kefaletile Maarif vekâletince istikraz akti suretile temini encümenimizce de mu
vafık görülmüş ve kanun lâyihası aynen kabul edilmiş olmakla befmucibi hayale Bütçe encümenine
takdim kılınır.
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21 - XI - 1933

Yüksek Reisliğe
•istanbul üniversitesi için 1 426 374 liralık istikraz aktine veya hesabı cari açtırîlmâsıria Salâhi
yet verilmesine dair olup Başvekâletin 13 - XI - 1933 tarih ve 6/3159 numaralı tezkeresile YÜîcsek
Meclise gönderilen kanun lâyihası Maarif encümeni mazbatasile birlikte encümenimize havale dil
mekle Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri Beyler hazır oldukları halde müzakere ve
tetkik olundu,
Malûm olduğu üzere istanbul darülfünunu ile ona bağlı bütün müesseselerin kadro ve teşkilâtlarile beraber 31 temmuz 1933 tarihinden itibaren ilgasile 1 ağustos 1933 tarihinden itibaren
istanbul üniversitesi adile yeni bir müessese kurulması ve bu münasebetle talim heyetine mensup
zevattan açıkta kalacak olanlara teşkilât kanunu yapılıncaya kadar evvelce almakta oldukları ma
aşların ücret ve açık maaşı olarak tesviyesine devam olufftnası ve Tıp fâMltesmin îstahbulda bu
lunan hastanelerden azamî surette istifadesi için icap eden bütün tedbirlerin alınması maksâdile
Meclisi Âlice 2252 numaralı kanun kabul edilmişti. Vekil Beyefendilerden alman izahata ve esbabı
mucibe lâyihasına nazaran bu teşkilât dolayısile bir çok müderris ve muallim ve müderris muavin
lerinin açıkta kalmış olduğu ve Üniversite tedris heyetinin takviyesi için garp memleketlerinden
bir çok müderrislerin celbine lüzum görüldüğü ve bundan maada Haycförpaşada bulunan Tıp
fakültesinin istanbul tarafına naklile beraber Bayazıttaki Ünivesite bmaİarinda ve şehir dahilin
deki bazı hastanelerde esaslı inşaat ve tamirat ve tadilâta ve tedris heyetine yeniden alınriüş olan
anasırdan azamî şekilde istifade edilmek üzere bazı yeni laboratuarlar ve semihler ve kütüpaneler tesisine ve mevcutlarının ıslah ve ikmaline zaruret hâsıl olduğu anlaşılmıştır.
Lâyihaya bitiştirilen cetvellere nazaran bütün ıbu maksatların istihsali için Üniversitenin
1933 malî senesi zarfında 2 312 998 lira 89 kuruşa ihtiyacı olduğu ve buna mukabil 777 824 lirası
1933 senesi Maliye bütçesine konulan yardim akçesinden ve 108 799 lirası da Üniversitenin ken-

- 4 di hususî varidat membalan tahsilatından terekküp etmek üzere ceman 886 623 liralık bir tah
sisat bulunması hasebile 1 426 374 liralık bir açık göstermektedir. Bu açığın kapatılması için Hü
kümetçe mülhak bütçelerden ve istanbul belediyesinden yardım temini gibi bazı tedbirler derpiş
edilmiş ise de bilâhare bunlardan sarfınazar edilerek açığın Devlet bütçesinden karşılanması
ve ancak vaziyeti maliyemizin bunu defaten ve bir sene bütçesinden tediyeye müsait olmaması
yüzünden bunun her hangi bir bankadan Hazinenitı kefal etile üç senede ve üç, taksitte ödenmek
şartile istikraz veya hesabı cari suretinde temini iltizam edildiği anlaşılmış ve bu tarzı hareket encümenimizce de muvafık görülerek lâyiha esas itibarile kabul edilmiştir. Ancak bu istikraz ha
sılının 2252 numaralı kanunun esasları dairesinde sarfını tem inen birinci maddenin nihayetine bir
fıkranın ilâvesi kararlaştırılmıştır. Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe
takdim olunur.
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BÜTÇE ENCÜMENİNlN TADlLİ

Üniversite bütçesi için 1 426 374 liralık istikraz
aktine veya hesabı carî açılmasına dair
kanun
lâyihası

İstanbul Üniversitesi için 1 426 374 liralık is
tikraz aktine veya hesabı cari açılmasına dair
kanun lâyihası

MADDE 1 — Üniversitede yapılan yeni te
sisat ve teşkilât dolayısile sarfına lüzum görü
len 1 428 374 lira için Maliye vekâletinin kefaletile Maarif vekâletince bu miktara kadar
istikraz aktine veya hesabı cari açılmasına me
zuniyet verilmiştir.

MADDE 1 — İstanbul Üniversitesinde yapı
lan yeni tesisat ve teşkilât dolayısile sarfına
lüzum görülen 1 426 374 lira için Maliye vekâ
letinin kefaletile Maarif vekâletince bu mik
tara kadar istikraz aktine veya hesabı cari açıl
masına mezuniyet verilmiştir. Bu suretle ele
geçecek para 2252 numaralı kanunun 9 ve 11
inci maddelerindeki esaslar dairesinde sarfolunur.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur.
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MADDE 2 — Aynen kabul.
MADDE 3 — Aynen kabul.

