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îskâıl kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilânı : 13/V1/19 4,1 - Sayı : 4833)

No.
4062

Kabul tarihi
9 - VI -1941

B İ R Î N C Î MADDE — 14 - V I -1934 tarih ve 2510 sayılı tskân kanununun 39
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
1 - 2510 ve 2848 sayılı kanunlar hükümlerine göre veya bu kanunlardan evvel 1
ve 2 numaralı mmtakalarda Hükümetçe iskân edilmiş veya edilecek muhacirlerle
mültecilere, göçebelere verilmiş veya verilecek olan iaşe, ibate, mütedavil sermaye,
sanat ve ziraat alât ve edevatı ve hayvanlar, koşum ve araba takımları ve tohum
luklar ile tedavi ve diğer bilûmum iskân yardımları ve iskân haddi dahilindeki
yapı ve topraklar ve tevzi cetvelinin 3 ncü bendinde gösterilen bağ ve meyvalık
yerleri parasızdır.
2 - Hükümetçe nakledilenlerle kendi isteklerile Hükümetten izin alarak göç
edenlerin muhtaç olanlarına iskân haddi dahilinde yapılmış ve yapılacak olan ve
yukarıdaki 1 numaralı fıkrada yazılı bilcümle iskân yardımları ve gayrimenkuller de meccanendir.
Yalnız bunlardan 2510 numaralı kanunun 26 ve 27 nci maddeleri mucibince is
tihkak mazbatası verilenler hakkında ayni kanunun 28 nci maddesi hükümleri tat
bik olunur. Şu kadar ki istihkak mazbatası muhteviyatı iskân haddi dahilinde yapı
lan menkul ve gayrimenkul yardımlara kifayet etmediği takdirde bakiyesi af
fedilir.
3 - Hükümetçe iskân edilmiş muhacir, mülteci, göçebelere ve nakledilenlere ev
velce borçlanma suretile verilmiş olan yapı ve topraklardan iskân haddine tekabül
eden borçların ödenmiyen taksitleri tahsil olunmaz ve tahsil olunanlar da geri ve
rilmez.
Verilmiş olan yapı ve toprakların iskân haddinden fazla olan kısımlarile 2510
numaralı kanunun 15 nci maddesinin üçüncü bendi mucibince verilen ev yeri ve top
raklar borçlanmağa tâbidir.
Borçlanma muameleleri, 716 sayılı kanunun hükümlerine göre Sıhhat ve içtimaî
muavenet; tahsilat da Maliye vekâletince yapılır, ilk taksit 8 nci senenin eylülün
de başlar ve 20 senede ve 40 taksitte alınır.
Vadesinden evvel tediye edilen borçlar senelik yüzde altı iskontaya tâbi tutulur.
4 - 2510 sayılı kanunun 29 ncu maddesinde yazılı müddet içinde bilâ mezuniyet
iskân yerini terk veya gaybubet ederek iki sene sonunda mürettep yerlerine avdet
le yerleşmemiş veya ayni yerlere iadeleri mümkün görülmemiş olanlarla iskân
olunduğu yerden Hükümetçe naklen başka yere iskân olunanlara, evvelce iskân edil
miş iken bilâhare serbest iskâna tâbi tutulanlara, eski yerlerinde verilen gayrimenkuller tapuda namlarına tescil edilmiş olsa bile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tinin işarı üzerine vali ve kaymakamlar tarafından tapuları iptal ve verilen gayrimenkuller istirdat olunur.
Bunlardan bilâ mezuniyet iskân yerini terk veya gaybubet edenlerin iskân hak
ları sakıt olur.
Î K Î N C Î MADDE — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meridir,
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,
13 - VI -1941
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini icra}^a icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
10 haziran 1941
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