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İskân kanununun baxi maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
(Resmî
No.
2848

Gazete ile neşir ve ilâm : 21/XI/1935

- Sayı : 3162)
Kabul tarihi
18 - XI - 1935

B Î R Î N C Î MADDE — 2510 sayılı iskân kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki
ekilde değiştirilmiştir:
Türkiyede Türk kültürüne bağlılık dolayisile nüfus oturuş ve yayılışının bu
anuna uygun olarak îcra Vekilleri Heyetince yapılacak bir programa göre dü3İtilmesi Dahiliye ve Sıhhat ve Tçtimaî muavenet vekilliklerine verilmiştir.
Î K Î N C t MADDE — Mezkûr kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişrimiştir:
Dahiliye ve Sıhhat ve tçtimaî muavenet vekilliklerince müştereken yapılıp
^ra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak haritaya göre Türkiye, iskân bakımınan üç nevi mıntakaya ayrılır:
1 numaralı mmtakalar - Türk kültür ve nüfusunun tekasüfü istenilen yeri er
ir.
2 numaralı mmtakalar - Türk kültürüne temessülü istenilen nüfûsun nakil
; iskâmna ayrılan yerlerdir.
3 numaralı mmtakalar - Yer, sıhhat.iktısad, kültür, siyaset, askerlik ve inziıt sebeplerde boşaltılması istenilen ve iskân ve ikamet yasak edilen verlerdir.
Yukarıda yazılan iskân mmtakalrmın tasdikli haritasında, zamanla ortaya
kaçak ihtiyaca göre değişiklikler yapılması alâkadar vekaletlerce gösterilecek
zum üzerine îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Mezkûr kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde deştirilnıiştir:
Türkiyede yerleşmek maksadile dışarıdan münferiden gelmek isteyen Türk so
ndan meskûn veya göçebe ferdler Sıhhat ve tçtimaî muavenet vekilliğinin
italeası alınmak şartile Dahilive vekilliğinin emrile ve müetemian gelmek iste—
n Türk soyundan meskûn veya göçebe ferdler, aşiretler ve Türk kültürüne bağlı
îskûn kimseler işbu kanunun hükümlerine göre Dahiliye vekilliğinin muta
sı ulnımak şartile Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekilliğinin emirlerde kabul
nurlar. Dunlara muhacir denir.
Kimlerin ve hangi memleketler halkının Türk kültürüne bağlı sayılacağı î c r a
killeri Heyeti kararile tesbit olunur.
Türkiyede yerleşmek maksadile olmayıp bir zaruret ilcasile muvakkat oturmak
ire sığınanlara mülteci denir. 4 ncü maddede yazılı sebebler bulunmayan
lteciler Türkiyede yerleşmek isterlerse ve bunu yazı ile bulundukları yerin en
mk idare âmirine bildirirlerse haklarında Sıhhat ve tçtimaî muavenet vekilli
ce muhacir muamelesi yapılır.
ö b ü r mülteciler için Dahiliye vekilliğince haklarında vatandaşlık kanunu ahnı tatbik olunur.
Muhacirlerin alınma yolları Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekilliğince, mült erin ise Dahiliye vekilliğince yapılacak talimatnamelerle tesbit olunur.
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DÖRDÜNCÜ MADDE — Mezkûr kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Türkiye içinde toprağı dar veya azm aklık, bataklık, ormanlık, dağlık ve taş
lık olan yerlerde bulunan ve geçim vasitasmdan mahrum olan köyleri, gerek mes
kûn ve gerek göçebe bulunsun 3 numaralı mmtakalar halkını yaşayış ve sıhhat
şartları elverişli olan yerlere nakletmeye, evleri dağınık köyleri daha uygun mer
kezlerde toplamağa, huğları, obaları ve komları köyler içine kaldırmağa ve ye
nilerinin yapılmasını yasak etmeğe alâkadar vekilliklerin teklifi ve mütaleası
üzerine Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği salahiyetlidir.
B E Ş İ N C İ MADDE — Mezkûr kanunun 9 nen maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir:
Türkiye tabiiyetinde bulunan gezginci çingenelerin ve Türk kültürüne bağlı
olmayan göçebelerin toplu olmamak üzere kasabalara ve serpiştirme suretile Türk
kültürlü köylere dağıtıp yerleştirilmeleri ve casuslukları sezilenlerin sınır boyla
rından uzaklaştırılmaları Dahiliye vekili lirinin teklifi ve Tora Vekilleri Heyeti kararile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince yapılır. Ecnebi tebaası çingenele
rin ve Türk kültürüne İmalı olmayan göçebelerin millî sınırlar dışına çıka
rılmasına Dahiliye vkilliğı salahiyetlidir.
ALTINCI MADDE — Mezkûr kanunun 10 ncu maddesinin (CD ve (Ç) fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
c - Bu kanunun neşrinden önce aşiretlere reislik, beylik, ağalık, sevlılık yap
mış olanların veya yapmak isteyenlerin ve sınırlar boyunda oturmasında emniyet
ve asayiş bakımından mahzur bulunanların, aileleri ile birlikte, münasip yerlere
naklolunmaları Dahib've vekillisinin tekUfi üzerine î c r a Vekilleri Heyeti kararile
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince yapılır.
ç - Türk tabiiyetli ve Türk kültürlü
göçebe aşiretleri ve ferdlerini sıhhat ve
yaşama şartları elverişli yerlere nakledip yerleştirmeğe Sıhhat ve îçtimaî muave
net vekilliği; Türk tebeasmdan olup ta Türk kültürüne bağlı bulunmayan aşi
retler ve ferdlerini dağınık olarak 2 numaralı mmtakalara nakil ve yerleştirmeğe
Dahiliye vekilliğinin teklifi ile Sıhhat ve îçtimaî muavenet vekilliği; Türk tebaası
olmayan ve Türk kültürene bağlı bulunmayan göçebe ve aşiretler fertlerinir
icaba göre Türkiye hududları dışarısına çıkarmağa Sıhhat ve Tctimaî mııavene!
vekilliğine malûmat vermek şartile Dahiliye vekilliği salahiyetlidir.
YEDÎJSTCÎ MADDE — Mezkûr kanunun 1! nci maddesinin (B) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir:
B - Türk kültürüne bağlı olmayanlar veya Türk kültürüne bağlı olupt;
Türkçeden başka dil konuşanlar hakkında harsî, askerî, siyasî, içtimaî ve inzibat
sebeplerle îcra Vekilleri Heyeti kararile Dahiliye vekili lüzumlu görülen tedbir
leri alır. Toptan olmamak şartile bankn yerlere nakil ve vatandaşlıktan ıska
etmek te bu tedbirler içindedir.
Bunlardan, başka yerlere naklolunması lâzımgelenleri Sıhhat ve îçtimaî mu
avenet vekilliği nakil ve dağınık olarak münasip yerlere iskân eder.
SEKÎZÎNCÎ MADDE — Mezkûr kanunun 13 ncü maddesinin 1 ve 2 numaral
fıkraları aşağıdaki şekilde deği e +mlmiştir:
1 - Aşağıda yazılanlar, Dr'.ıiliyc vekilliğinin mütaleası alınmak şartile Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekilliğinin münasip göreceği yerlerde iskân edilirler:
A - Dışarıdan gelen muhacir ve mülteciler,
B - Bu mıntakadaki aşiretler,
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C - 1 ve 3 numaralı mmtakalardan ııa ki olunanlar,
Ç - 1 ve 3 nmuaralı mıııtakalar halkından olup bu mmtakalarda askerliğim
bitirmiş olanlardan evlenerek kalmak isteyenler,
D - 1 numaralı mmtakalarda Türk ırkından olmayanlardan bu mıntakaya gelip
yerleşmek isteyenler.
2 - Aşağıda yazılanlar, alâkadar vekillikleı-m teklifi \e Dahiliye vekilliğinin
mütaleası üzerine icra Vekilleri Heyeti kararile, Sıhhat ve îçtimaî muavenet
vekilliğince nakil ve iskân edilebilirler:
A - Topraksız veya az topraklı çiftçiler,
B - Heyelan ve seylâp ve afete uğrayan kimseler,
C - Verimsiz veya azmaklık ve bataklık veya tehlikeli veya askerlikçe yasak
topraklardaki insanlar,
Ç - Harsî, siyasî, idarî, içtimaî, iktisadî, askerî sebeplerle nakline lüzum gö
rülenler.
DOKUZUKCU MADDE — 2510 sayılı kanunun 15 nci maddesinin 5 ve 6 ncı
fıkralarında, 24 ncü maddenin son fıkrasında, 25 nci maddede, 29 ncu maddenin
(A) fıkrasında, 39 ncu maddenin 2 numaralı bendinde, 41 nci maddede, 42 nci
maddede, 43 ncü maddede ve 45 nci maddede yazılı «Dahiliye vekilliği» ve «Dahi
liye vekili» sözleri «Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği» ve «Sıhhat ve îçti
maî muavenet vekili » suretinde tadil edilmiştir.
ONUNCU MADDE -— Bu kanunun hükümleri neşri tarihinden muteberdir.
ON B l R I N C I MADDE — Bu kanunun hükümlerini tatbika icra Vekilleri He
yeti memurdur.
19 teşrinisani 1935
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