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Teknik ziraat ve Teknik bahçıvanlık okulları kanunu
(Resmî

Gazete ile n<şır ve ilânı: 2i. VJJ . 1943 - Sayı: o464)

No.
4486

Kabul tarihi
19 . VII. 1943

I : Bölüm
Umumî

hükümler

BÎRÎNCL MADDE — Ziraat vekâleti, çeşitli ziraat işlerinin teknik yapıcısı
ve başarıcısı olarak köylü çiftçi çocuklarını yetiştirip köye vermek maksadiyle
uygun göreceği yerlerde ve sayıda Teknik ziraat okulları ve Teknik bahçıvan
lık okulları ile bu okullara bağlı küçük, orta, büyük Köylü Öğretim işletmeleri
kurar. Bu okullar parasız yatılıdır.
İKİNCİ MADDE — Teknik ziraat ukullariyle bu okullara bağlı olarak ku
rulacak Köylü Öğretim işletmeleri, Devlet çiftliklerinde, Teknik bahçıvanlık
okullariyle bu okullara bağlı olarak kurulacak Köylü Öğretim işletmeleri, Devlet
bahçe işletmelerinde kurulur. Bu okullarla Köylü Öğretim işletmelerinin kurula
cağı yerlerde Devlet çiftliği veya Devlet bahçe işletmesi bulunmaz veyahut bu
lunup da maksada yetecek genişlikte toprağı olmazsa bu gayeleri sağlamak üzere
Ziraat vekilliğince arazi islimlâk olunabilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Ziraat vekâleti Teknik ziraat ve Teknik bahçıvanlık
okullarına, eu az beş sınıflı köy ilk okulunu bitirmiş ve 16 yaşını geçmemiş
olup da tahsiline devam etmiyen köylü çiftçi çocukları arasından Vekâletçe se
çilmek suretiyle kız ve erkek talebe almağa salahiyetlidir.
Sıhhi durumu bu okullarda yetişmeğe elverişli olduğu anlaşılarak seçilen ta
lebeleri veli veya vasileri, kendilerine yapılacak yazüı tebliğe göre okullara ver
meğe ve devam ettirmeğe mecburdurlar.
DÖRDÜNCÜ MADDE —- Bu okullarda yetiştirme müddeti iki yılı amelî tah
sil ve bir yılı da staj olmak üzere üç yıldır.
Amelî tahsil, Devlet çiftliklerinde ve Bahçe işletmelerinde, staj ise okullara
bağlı işletmelerde veya köylerde kurulacak (Köylü işletmeleri) nde veyahut da
Ziraat vekilliğince seçilecek aynı mahiyetteki diğer işletmelerde yaptırılır.
Tahsil ve stajını başarı ile bitirenlerden Teknik ziraat okulları mezunlarına
(Teknik çiftçi) ve Teknik bahçıvanlık okulları mezunlarına da (Teknik bahçı
van) diploması verilir,
BEŞİNCİ MADDE — Teknik ziraat ve Teknik bahçıvanlık okullarından dip
loma alanlara, işletmelerinin kurulmasına yarayacak malzeme ve vasıtalar, tutarı
üç yüz lirayı geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere Ziraat vekilliğince
tedarik edilerek verilir.
ALTINCI MADDE — Okullara bağlı işletmeler dışında yaptırılacak stajlar
da talebeye giyim ve iaşe karşılığı olmak ve ayda elli lirayı geçmemek üzere okul
lar masraf tertibinden Vekâletçe takdir edilecek para verilir. Yol masrafları da
ayrıca aynı tertipten ödenir.
YEDÎNCl MADDE — Sıhhi zaruret olmaksjzm

herhangi

bir .suretle okul-
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dan ayrılan talebenin okulda bulunduğu zaman içinde payına düşen masraf ken
disinden veya veli veya vasisinden alınır.
II : Bölüm
Kadrolar,

tahsisat

SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen Tek
nik ziraat ve Teknik bahçıvanlık okullarının öğretmen ve memurları kadroları
3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat vekâleti kısmına eklenmiştir.
Teknik ziraat ve Teknik bahçıvanlık okullarının ücretli idarî vazifelerine ait
kadrolar ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
DOKUZUNCU MADDE — Teknik ziıaat ve Teknik bahçıvanlık okullarının
öğretmen, memur ve müstahdemlerine vazifeli oldukları günlerde okul idaresince
parasız yemek verilir. Bunlar okulun taşıtlarından parasız faydalanırlar.
ONUNCU MADDE —• Okula bağlı istihsal bölümlerinde yetiştirilen nebat ve
hayvan mahsullerinden, ailelerine yetecek miktarı okulların öğretmen, memur ve
müstahdemlerine maliyet fiyatı üzerinden verilir. Bedelleri aylıklarından kesilir.
III : Bölüm
Yardımlar
ON B İ R İ N C İ MADDE — Teknik ziraat ve Teknik bahçıvanlık okulunu mu
vaffakiyetle bitirenlerden toprağı olmıyan veya yetecek kadar toprağı bulunmaması
yüzünden darlık çektiği anlaşılan aileye mensup bulunanlara Ziraat Vekâletinin
tensip ve teklifi üzerine Devlete ait boş arazide çalışıp geçinmelerine yetecek ka
dar toprak, parasız veriliı ve tapuda adlarına harçsız ve resimsiz tescil edilir. Bu
suretle parasız verilecek toprak verildiği tarihten itibaren bizzat işletilmeye baş
]anmadığı veya devamlı olarak işletilme ligi takdirde Ziraat vekâletinin işarı üze
rine geri alınır. Bu topraklar verildiği tarihten itibaren on beş sene içinde satılamıyacağı gibi bu müddet içinde hibe ve borç için haciz edilemez.
Bu husus ayrıca tapu kaydına işaret edilir.
I>u okullardan diploma alanların mensup olduğu ailenin yerleştiği köy ve na
hiye yakınında boş Devet arazisi yoksa bu gibilere, hususi idare ve belediyelerle
vakıflara ait olup amme hizmetinde kullanılmayan ve işletilmiyenlerden ve bun
lar da yoksa arazisi fazla olupta beş yıldanberi üstiiste islenmiyenlerden Ziraat
vekâletince istimlâk olunmak suretiyle bedeli mukabilinde toprak verilir.
Bu arazinin bedeli, verildiği tarihten beş sene sonra başlamak üzere 20 senede
taksiltle ve faizsiz tahsil olunur. Borçlanılan para ödeninceye kadar gayrimenkul
Hazine namına birinci derece ve sırada olmak üzere ipotek edilir.
ON İ K İ N C İ MADDE — Teknik çiftçi ve Teknik bahçıvan diploması alanla
ra vekâletçe tedarik edilen veya vekâlet müesseselerinde yetiştirilen damızlık hay
vanlarla örnek olmak üzere arıcılık, ziraat makine ve aletleri, gübreler, ziraatte
zarar veren hastalık ve haşerelerle mücadeleye yarayan malzeme ve vasıtalar pa
rasız verilebileceği gibi istihsali arttırmaya yarayan her nevi malzeme ve vesait de
maliyet fiyatı üzerinden taksitle ve faizsiz olarak verilir.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Teknik ziraat ve Teknik bahçıvanlık okullarını bi
tirerek köylerinde örnek işletme kurdukları Ziraat vekâletince tespit ve tasdik edi
lip, kendilerine vesika verilenler; vesikanın verildiği malî yılı takip eden yıldan
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itibaren on sene müddetle bu işletmelere ait arazi ve hayvan vergisinden muaf tu
tulurlar.
Mücbir sebep olmadıkça çiftçiliği terkedenlerden affedilen yıllara ait vergi iki
kat olarak tahsil olunur.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu okullardan yetişipte düzenli işletmeleriyle
köyünde örnek oldukları ve örnek olmakta devam ettikleri Ziraat vekâletince tas
dik edilenler, on yıl müddetle Devlet yardımlarından ve banka kredilerinden fay
dalanmada tercih olunurlar.
IV : Bölüm
Yasak, ceza hükümleri
ON BEŞİNCİ MADDE — Üçüncü maddede yazılı mecburiyeti tebliğ tari
hinden itibaren on gün içinde yerine getirmiyen veli ve vasiler 50 liradan 200 lira
ya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler.
ON ALTINCI MADDE — Teknik çiftçi ve Teknik bahçıvan diplomasını alan
lar 20 yıl müddetle Devlet teşkilât ve müesseselerinde ve hususi teşekküllerde
bir iş tutamazlar. Bu müesseselerde ve yalnız meslekleri içinde olmak üzere iş
alabilmeleri Ziraat vekiliğinin iznine bağlıdır.
izinsiz iş alanlarla bu okullarda yetişenleri kendilerine resmen bildirildiği
halde kabul ve istihdam edenler beşer yüz liradan biner liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm edilirler.
Bu maddeye göre hükmedilen cezalar tecil olunmaz.
V : Bölüm
Mut efert'ik hüki'ım ler
ON YEDİNCİ MADDE — Ziraat vekâleti bütçesine Teknik ziraat ve Tek
nik bahçıvanlık okulları için konulan tahsisat, okulların kuruluşunda yapı, is
timlâk, donatım vo sair umumî masraflara da harcanabilir.
ON SEKİZİNCİ MADDE — Ziraat müesseselerine mütedavil sermaye veril
mesine dair olan 2654 sayılı kanunun ikinci maddesinde yazılı miktarı; Ziraat
vekâleti (Teknik Ziraat okulları) ve (Teknik Bahçıvanlık okulları) nm işletmele
rini kurmak ve işletmek için dört misline kadar arttırabilir.
ON DOKUZUNCU MADDE — Teknik ziraat ve Teknik bahçıvanlık okulları
binaları ve bunların müştemilâtı ve tesisleri 3611 sayılı kanuna tabi olarak Zi
raat vekilliğince yaptırılır, onartılır. Teknik ziraat ve Teknik bahçıvanlık okul
larının inşaat ve tamirat işleri 2490 sayılı Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu
na tabi değildir.
YİRMİNCİ MADDE — Teknik ziraat ve Teknik bahçıvanlık okullarının her
türlü ihtiyaçları için, şahıslara ait olmıyan yerlerden tedarik edilecek taş ve
kumla kireç, Tuğla, kerpiç, kiremit ve benzerleri ve bunların imaline elverişli
yapı ve onarma malzemesi her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak alınır.
MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Ziraat vekâletinin 1943 malî yılı bütçe
sinin 747 nci faslının 2 nci Teknik ziraat okulları maddesinden 136 000 ve
üçüncü Teknik bahçe okulları maddesinden de 67 000 lira tenzil ve 720 nci fas
lın birinci memurlar maaş tertibine 133 000 ve 721 nci faslın 1 nci memurlar
ücreti tertibine de 70 000 lira ilâve edilmiştir.

No. 4486
— 713 —
24. VII. 1943
MUVAKKAT ÎKÎNCİ MADDE — Bu kanuna ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı
memuriyetler 1943 yılı Muvazene! Umumiye kanununa bağlı L cetvelinin Ziraat
vekâleti kısmına konulmuştur.
YTRMt BİRÎNUİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
YÎRMÎ ÎKtNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Yekillevi
Heyeti memurdur.
22 Temmuz 1943

[1] NUMARALI CETVEL
D.
4
5
6
7
8
9

Memuriyetin nev'i
Öğretmen
»
»
»
»
»

Aded Maaş
5
5
8
10
15
18

90
80
70
60
50
40

D.

Memr

Aded Maaş

10 Öğretmen
»
11
10 Memur
»
11
12
»
13
»

30
30
13
13
15
15

35
30
35
30
25
20

10
10
8
8
5
5

35
30
35
30
25
20

[2] NUMARALI CETVEL
4
5
6
7
8
9

öğretmen
»
»
»
>
»

5
4
5
5
10
10

90
80
70
60
50
40

10 Öğretmen
»
11
Memur
10
11
»
»
12
>
13

[3] NUMARALI CETVEL
Memuriyelin nev'i
Müdür

Memuriyetin nev'i

Aded Ücret
150
100

Aded Ücret

Şef
»

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numara 6i
10 . VII. 1913 ve 1/127
Bu kanunun neşir ve Umanın Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere
nin tarih ve numarası
22. VII .1943 ve 4/715
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaralan
,•
d
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40
21

75
50

