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Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan Doğan Çocukların Cezasız Tescili  

Hakkında Kanun 

 

 

Kanun No     : 1826        

Kabul tarihi     : 20/6/1974 

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 28/6/1974-14929 

 

 

 

 Madde 1- Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 4/10/1926 tarihinden bu kanun 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar evlendirmeye selâhiyetli merci önünde yapılmış bir akde 

dayanmayarak birleşip karı-koca halinde yaşamış olan ve evlenmelerine kanuni bir engel 

bulunmayanlardan doğan çocuklar nesebi sahih olarak ve bu birleşmeler de tarafların rızaları 

ile evlilik olarak tescil edilir. 

 

 Evli bir erkekle evli olmayan bir kadının karı-koca gibi yaşamalarından doğmuş olan 

çocuklar da ana, baba veya her ikisi de ölmüş olsa bile nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe 

izafetle tescil edilir. Yanlış tesciller tashih edilirler. Ancak, bu kadın ile erkeğin birleşmeleri 

evlenme şeklinde tescil olunamaz. 

 

 Karı-koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık sebepleri ile devam etmemiş olanların, karı-

koca halinde yaşadıkları zaman içinde doğmuş olan çocukları dahi yukarıdaki hükümlere göre 

nesebi sahih olarak ana ve babalarının adları gösterilmek suretiyle baba hanesine tescil edilir. 

 

 Madde 2- Bu kanunun yayımından evvelki birleşmelerde, kanunun yayımı tarihinden 

itibaren 300 gün içinde doğan çocuklar ile ana ve babaları hakkında da 1 inci madde hükmü 

uygulanır. 

 

 Madde 3- 1 ve 2 nci  maddelerde zikri geçen tescil muamelelerinin ifasını ilgililer bir 

dilekçe ile mahallin en büyük mülkiye amirinden isteyebilirler. Bu dilekçeye, muhtarlardan 

alınacak ilmühaberlerin raptı lâzımdır. 

 

 İlgililer tarafından bir yıl zarfında talep olması bile, muhtarlar, çocukların tescil 

muamelelerini yaptırmakla mükelleftirler.  

 

 Mülkiye Amirleri, verilen evrakı nüfus idarelerine tevdi ederler.  

 

 Nüfus idareleri, tescil taleplerini ana veya babaya, ölümleri halinde kanuni 

mirasçılarına tebliğ ederler. Kanuni mirasçısı bulunmazsa, keyfiyet ikametgâhlarına, nüfus ve 

belediye dairelerine talik edilmek suretiyle 30 gün müddetle ilân olunur. 30 gün süre içinde 

itiraz vukubulmaz ve kanuni şartların mevcudiyeti anlaşılırsa tescil muamelesi yapılır. 

 

 İtiraz halinde Sulh Mahkemesince kesin olarak verilecek karara göre işlem yapılır.  

 

 İtiraz keyfiyeti, mahkemeler tarafından hemen nüfus idarelerine bildirilir. 
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 Tebliğ veya ilânın yapıldığına, itiraz vukubulmadığına dair tanzim olunacak zabıtlar 

ile mahkeme ilâmlarının nüfus idareleri tarafından saklanması mecburidir. 

 

 

 

 Madde 4- Bu kanun gereğince yapılmış olan tescillere karşı ilgililerin dava hakları 

mahfuzdur. 

 

 Madde 5- Bu kanuna göre yapılacak muamele ve tesciller, verilecek dilekçe ve 

ilmühaberler ile açılacak davalar her türlü resim, harç ve cezadan muaftır. 

 

 Madde 6- Bu kanunun kendilerine vazife tahmil eylediği memurlardan vazifelerini 

yapmayanlardan, idare kurullarınca 25-50 lira hafif para cezası alınır. Para cezalarının 

tahsilinde, Âmme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

 

 Madde 7- Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

 

 Madde 8- Kanunun şümulüne giren vakaların tesbit ve tescillerini temin etmek üzere 

valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık sık tarama yapılır. 

 

 Valiler, bu taramalarda (Adli ve askeri teşkilât hariç) bütün memurları, asli 

vazifelerine halel gelmemek şartı ile çalıştırabilir. 

 

 Tarama giderleri için kanunun yürürlükte bulunduğu süre içinde her sene İçişleri 

Bakanlığı bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. 

  

GEÇİCİ MADDE- Bu kanunun yayımı tarihine kadar tescilleri vaktinde 

yaptırılmamış olan doğum, ölüm ve evlenme vakalarını ihbar ile mükellef olanlardan para 

cezası alınmaz. 

 

 Hükmedilmiş olup da tahsil edilmemiş olanlar affedilmiştir.  

 

 Madde 9- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 Madde 10- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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