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Ziraat ve Baytar enstitülerile âlî mektebleri tesisine ve ziraat tedrisatının ıslahına 

dair kanun 

(Resmî Geride ile neşir ve ilâm : 5/VII/1927 - Sayı : 625) 

No. 
1109 

BİRİNCİ MADDE — Ziraî ve baytarî enstitüler ile Ankarada Âlî Ziraat ve 
Baytar mektebleri tesis ve inşa ve idaresi ve bunlara muktazi her nevi makine, alât 
ve levazımın mubayaası ve memleketin ziraî ve baytarî vaziyetleri hakkında da
hilde ve haricde tedkikat ve taharriyatı fenniye icra ve bu maksadla lüzumuna gö
re ecnebi mütehassıslar celb ve istihdamı karşılığı olmak üzere Ziraat vekâletine 
1 500 000 lira tahsisat ita kılınmıştır. 

İKİNCİ MADDE — İşbu tahsisattan beşer yüz bin lira 1927,1928 ve 1929 se-
nei maliyeleri Ziraat vekâleti bütçelerinde küşad olunan bir faslı mahsusa vaz ve 
her sene bu fasıllarda sene nihayetine kadar sarf edilemiyerek fazla kalan aksam 
tahsisatına iade olunur. Bu suretle 1929 senei maliyesi nihayetinde kalacak tahsi
sat bakiyesi 1930 ve 1931 senei maliyeleri zarfında ayni şerait dahilinde istimal 
olunabilir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Senevî tediye mikdarları beşer yüz bin lirayı tecavüz 
etmemek ve mecmu tahsisat dahilinde müteaddid senelere şamil olmak üzere icra 
Vekilleri Heyeti kararile taahhüdatta bulunmaya Ziraat vekili mezundur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Ziraat vekâleti mevcud Âlî ve Tâli Ziraat, baytar ve 
Makinist mekteblerinden kabili istifade olanlarını ıslah ile diğerlerini azamî beş 
sene müddetle muvakkaten tatile ve idare ve talim heyetlerile stajiyer ve asistanla
rını maaşatı hazıralarile tensib edeceği vazaifde istihdam veya tetebbu ve tahsil 
için maaşlarma İcra Vekilleri Heyetince muvafık görülecek mikdarda tahsisat ilâ
vesi suretile memaliki eenebiyeye izama ve mevcud talebesini de tahsillerini ikmal 
için bir mektebde cem'e ve tahsil için ayrıca memaliki eenebiyeye muallim, memur 
ve talebe izamına ve telif veya tercüme suretile kitab, risale ve levhalar ihzar ve 
tabı ve neşrine salâhiyettardır. Mevcud mekteblerden kabili istifade olmayanlar il
ga veya münasib mahallerde naklen tesis veya inşa olunabilir. Bu hususata aid bil
ûmum masarif ziraat vekâleti bütçesine mevzu mektebler maaşat, ücurat ve ma
sarif tertiblerinden tevhiden tediye ve mezkûr tertiblerde fazla kalan tahsisat se
nesi zarfında birinci maddede mezkûr makasid için faslı mahsusa ilâveten sarfolu- , 
nur-

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanım neşri tarihinden muteberdir. 
ALTINCI MADDE — Bu kanunun ahkâmmı icraya Maliye ve Ziraat vekilleri 

memurdur. 
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