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İstanbul darülfünununun ilgasına ve Maarif vekâletince yeni bir Üniver
site kurulmasına dair kanun 

(Besunî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1933 - Sayı : 2420) 

Nb. 
2252 

Kabul tarihi 
31 - V - 1933 

BİRİNCİ MADDE — İstanbul darülfünunu ve ona bağlı bütün müesseseler 
kadro ve teşkilâtlarile beraber 31 temmuz 1933 tarikinden itibaren mülgadır. 

İKİNCİ MADDE — Maarif vekilliği 1 ağustos 1933 tarihinden itibaren İstan-
bulda (İstanbul üniversitesi) adı ile yeni bir müessese kurmağa memurdur. Maa
rif vekâleti bu Üniversitenin teşkilâtına ait kanun lâyihasını en geç 1 nisan 1934 
tarihine kadar Büyük Millet Meclisine tevdi eyler. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Nafıa vekilliğine bağlı olan (Yüksek mühendis mekte
bi) ile İktisat vekilliğine bağlı (Yüksek ticaret mektebi ) ni İstanbul üniversite
si teşkilâtı arasına almağa İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Tıp fakültesinin İstanbuldaki umumî, mülhak ve hu
susî bütçelerle belediye bütçesinden idare edilmekte olan hastanelerden istifade eyle
mesine 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. 

BEŞİNCİ MADDE — İkinci madde mucibince kurulacak üniversite
nin 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 vazifelerin tayini Maarif vekilliğine aittir. Bu muvakkat 
kadroya girmiş olmak ikinci maddede yazılı Üniversitenin esas kadrosuna girmek 
için müktesep bir hak teşkil etmez. 

ALTİNCİ MADDE — Darülfünunun kadrosuna dahil olanlardan kurulacak 
Üniversitenin muvakkat kadrosuna alınacak müderris ve muallimler ile bunla
rın muavinleri ve asistanlar 1931 senesi Darülfünun bütçe kanununun 10 ncu 
maddesi hükmüne göre Darülfünunca verilmekte olan maaşlarını alırlar. Bun
lara maaşlarımı tekabül eden miktarda üdret verilmesi de caizdir. 

Muvakkat devreye ait tedris kadrosundaki vazifelere hariçten tayin olunan
ların bu vazifeler için kadroda muayyen olan maaşı almalarına 1452 numaralı 
kanunun umumî hükümleri mâni olduğu takdirde kadrodaki maaş ile bu kanu
nun tecviz ettiği derece maaşı arasındaki fark ilâveten ücret olarak verilebilir. 

YEDİNCİ MADDE — Maarif vekilliği İstanbul Üniversitesinde bir telif ve ter
cüme heyeti kurmağa mezundur. Bu heyete Darülfünunun tedris kadrosunda da
hil bulunan zevattan lüzumlu vasıfları haiz olanlar alınır ve kendilerine bu yeni 
hizmetlerine mukabil ücret verilir. Bu ücretler; bu zatlerin Darülfünundaki va
zifelerinden dolayı almakta oldukları maaşlar ile Darülfünunun lâğvi dolayısile 
alacakları açık maaşları tutarları arasındaki farkı geçemez. Bu ücretler açık ma
aşlarının itasına mâni değildir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Darülfünunun ilgası dolayısile açıkta kalmış olup-
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ta telif ve tercüme heyetine de seçilmemiş olan müderris ve muallimler yeni Üni
versite teşkilât kanununun meriyetine veya bu müddet içinde Devlet hizmet
lerinden birine tayinlerine kadar yukarıdaki madde hükmüne göre açık maaşı ve 
mütemmim ücret alırlar. Buna mukabil Maarif vekilliği İm müddet zarfında ken
dilerine muvakkat hizmetler tevdi edebilir. 

DOKUZUNCU MADDE — Darülfünunun 1932 malî senesi bütçe kanununda 
yazılı membalardan 1933 malî senesi zarfında tahassul edecek varidat Hazinece 
1933 muvazenei umumiyesinde lahika olarak bir taraftan Darülfünun hasılatı 
•adile açılacak nâzım varidat faslına irat vc diğer taraftan Darülfünunun maaş ve 
ücret ve bilûmum masrafları adı ile Maarif bütçesinde açılacak nâzım masraf fas
lına tahsisat kaydolunur. Birinci fıkrada yazılı membalardan toplanan paralar 
Cumhuriyet merkez bankasında Maarif vekilliği enirine bir hesabı cariye ya
tırılır. 

ONUNCU MADDE — Gerek 9 uncu meddede yazılı varidatın gerek darülfü
nunun hükmî şahsiyetine ait tahsislerin tahsil ve sarfı ve bütün idare işlerinin ted
viri için bir muvakkat teşkilât yapmağa Maarif vekili mezundur. 

ON BİRİNCİ MADDE — Darülfünunun 1933 malî senesi haziran A e temmuz 
aylarına ait umumî hizmetlerinin görülmesi için 9 ucu maddede yazılı varidattan 
icap eden miktarı Darülfünuna verilir. Bu iki aya ait tahsisatın fasıl ve maddelere 
tefriki ve lüzum görülürse bu fasıllar arasında münakale yapılması İcra Vekilleri 
Heyetine aittir. Bu varidattan haziran ve temmuz ayları için tahsis olunan mik
tardan arta kalan miktar ile iki aylık tahsisattan sarf olunmayan kısım beşinci 
maddede yazılı muvakkat idarenin maaş ve ücret ve diğer bütün masraflarına kar
şılık tutulmuştur. Bunun fasıl ve maddelere ayrılması ve fasıllar arasında müna
kalesi kezalik İcra Vekilleri Heyetince yapılır. 

ON İKİNİC MADDE — İstanbul daıülfununu ile ona bağlı müesseselere ait 
bütün kanunlar ve hükümler 31 temmuz 1933 tarihinden itibaren mülgadır. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihinden muteberdir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

3 haziran 1933 
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