SİCİLLİ NÜFUS KANUNU

(5 Şavval 332 ve 14 Ağustos 330)
(Takvimi vekayi ile neşr ve ilânı: 17 Şavval 332 ve 26 Ağustos 330-No.1929)

Mevaddı umumiye
Birinci Madde- Bilûmum Osmanlılar kendilerini sicilli nüfusa kaydettirmeye
mecburdur.
İkinci Madde- Nüfusu mevcude yerli ve misafir namile iki sınıf itibar olunur. Her
mahallin ahalii asliyesile sonradan gelip orada yerleşmiş olanlar yerli, bir san’at veya ticaret
veyahut memuriyet veya tahsili ilmü marifet gibi bir iş için muvakkaten sakin bulunanlar
misafir addolunur.
Üçüncü Madde- Sicilli nüfus zükûr ve inasın isim ve şöhretile müslümanların dinini
ve gayrimüslim ahalinin din ve mezhebile hangi cemaata mensup olduğunu ve pederinin isim
ve mahalli velâdetile validesinin ismini ve vilâyet ve kaza itibarile mahal ve tarihi velâdetini
ve ikametgâhını ve san’at ve sıfatile okur, yazar olup olmadığını ve intihap salâhiyetini ve
mensup olduğu ahzı asker dairesini ve nüfus zükûrun boyu ile göz ve çehrenin ve bıyık ve
sakal ve saçın levnini ve alâmeti farikai sabitesini ve müteahhil ise zevcesi müteaddit ve peder
ve validesi hayatta olup olmadığını ve esnan ve edvarı askeriyesini ve senei kameriye ve
şemsiye olarak kayıt tarihini havi olacaktır.(1)

(1) Takvimde tarih mebdeinin tebdili hakkindeki 26/12/341 tarih ve 698 sayılı Kanuna bakınız.
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Dördüncü Madde- (Muaddel 23 Zilhicce 1332 ve 30 Teşrinievvel 1330)
Sicilli nüfusa kaydedilenlere üçüncü maddede muharrer ahval ve muamelâtı havi
olarak matbu ve mühürlü ve balâsı (Tuğrayı Hümayun) ve Ay Yıldız ile müveşşah birer
hüviyet cüzdanı verilecek ve işbu cüzdanlara velâdet tarihleri senei kameriye ve şemsiye
olarak tahrir olunacaktır. (1)
İşbu hüviyet cüzdanı dahilen ve haricen esnayı seyahatte indelicap ibraz edilecektir.
Beşinci Madde- Tebaai ecnebiyeden olup da tahrir esnasında mevkii tahrirde
bulunanlar ibraz edecekleri pasaport veya sair vesaiki resmiye üzerine defteri mahsusuna
kaydedilecektir. Sicilli nüfus kuyudatı isbatı tabiiyete medarı ihticac olamaz. Memaliki
Osmaniye dahilinde seyrü seyahat edecek tebaai ecnebiye indelicap pasaportlarını ibraza
mecburdur.
Altıncı Madde- Hüviyet cüzdanlarının ziri nüfus idarelerine mahsus mühürü resmî ve
memuru mahsusunun mühürü zatisi ile mahtum olacaktır.(2)
Yedinci Madde- Tebaai Devleti Aliyeden her şahıs emvali gayri menkule bey’ü ferağ
ve intikalinde ve bir memuriyet ve hizmete intihabında ve mektebe dühulünde ve tekaüt ve
mazuliyet maaşına istihkakında ve pasaport muamelâtında ve münakehatta hüviyet cüzdanını
ibraza mecburdur. Gösteremediği halde hususatı mezkûrenin icrası cüzdan ahzedinciye kadar
tehir olunur. Erbabı ceraimden olup da tahtı tevkife alınacakların hini tevkiflerinde hüviyet
cüzdanı olmadığı anlaşılanlar hakkında takibatı kanuniyeye devam edilmekle beraber müddei
umuminin müzekkeresi üzerine sicilli nüfusa kayıt ve cüzdanları ita edilir.
Sekizinci Madde - Sicillâtın her sahifesi rakamlı ve her iki sahifenin balâyı faslı
müştereki mahalleri mehakimi iptidaiyesinin ve mehakim teşkilâtı henüz icra edilmemiş olan

(1) Takvimde tarih mebdeinin tebdili hakkındeki 26/12/341 tarih ve 698 sayılı kanuna bakınız.
(2) Bu maddedeki mührü zatî tabiri Borçlar kanununun 14 ve Hukuk usulü muhakemeleri kanununun
297 nci maddeleri mucibince imza olarak değiştirilmiştir.
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mahallerde mecalisi idarenin mühürü resmisile birinci ve intiha sahifelerinde defterin kaç
sahifeden ibaret olduğu badettahrir reisi mahkemenin ve mehakim teşkilâtı henüz icra
olunmamış olan mahallerde meclisi idare reisinin mühürü zatisile mahtum ve muamelâtı
askeriye ile nüfus vukuatını ve bir mülâhazat hanesini muhtevi olacaktır.
Dokuzuncu Madde- (Muaddel 23 Zilhicce 1332 ve 30 Teşrinievvel 1330)
Tahriri nüfus icra ve ikmal olunan mahaller ahalisinden olup kendilerini sicilli nüfusa
kaydettirmemiş olan zükûr ve inasın mensup oldukları mahalle veya karye heyeti
ihtiyariyesinden getirecekleri ilmühaber üzerine kayıtları icra olunur. Ancak kendilerini
bilâözür kaydettirmemiş olanlar hakkında on üçüncü madde mucibince muamele olunur.(1)
Onuncu Madde- Cüzdanlarını zayi edenlere ikamet eylediği mahalle veya karyeden
getirilecek ilmühaber üzerine kaydı mucibince zayiinden cüzdan verilecektir. Kaydı orada
değilse mukayet olduğu mahalden musaddak künyesi celbolunarak olveçhile ita olunacaktır.
On birinci Madde- (Muaddel 2 Receb 1333 ve 4 Mayıs 1331 )
Tashihi sin ve kayıt ve isim davaları gerek kendi sin ve kayıt ve ismini tashih ettirmek
istiyen şahsın ve gerek devairi müteallikasınca gösterilecek lüzuma binaen müddeiumumilerin
müracaati üzerine bidayet mahkemesi hukuk dairesinde müddeiumumî hazır olduğu halde
şahsı mezkûr ile nüfus memuru muvacehesinde alelûsul muhakeme rüyet ve ilâma rapt
olunur. Kendi sin ve kayıt ve ismini tashih ettirmek istiyen şahsın bu baptaki iddiası
hüviyet cüzdanının itası tarihinden altı ay müruruna kadar mesmu olup ondan sonra mesmu
olmaz. Hüviyet cüzdanının itası esnasında kayıtlarına nazaran on sekiz yaşına dahil olmamış
bulunanların hakkı itirazı dahi on sekiz yaşına duhullerinden altı ay müruruna kadar devam
eder.

(1) Bu maddedeki mensup oldukları mahalle ve kariyeden maksat muvakkaten bulundukları yer
olmayıp asli ikametgâhlarının bulunduğu yerdir. Nizamnamenin 19 uncu maddesi müstesnadır.
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Tashihi sin ve kayıt ve isim davaları ikame olunacak şahitlerin badettahlif şahadetleri
veya ibraz olunacak kuyut ve vesaik münderecatı ile ispat olunabilir ve her surette zahiri halin
davayi mükezzip olmaması şarttır.
Tashihi sin ve kayıt ve isim davalarının hinî rüyetinde kendini mutazarrır addedenlerin
şahsı salis sıfatile duhulü caiz olduğu gibi bu bapta sadır olacak ilâmlar aleyhine gerek eşhas
tarafından ve gerek devairi müteallikasının müracaatı üzerine müddeiumumiler canibinden
itirazülgayr davası dahi ikame olunabilir.
Tashihi sin ve kayıt ve isim davaları üzerine sadır olan ilâmlar kabili istinaf olmayıp
ancak alâkadaran veya müddeiumumiler tarafından temyiz olunabilir. Mahkemei temyiz istida
dairesinde tetkiki keyfiyet edilir. (1)
On ikinci Madde- San’at ve sıfat ve mezhep ve eşkâl gibi kabili tegayyür olan
kayıtlarla aile şöhreti ve mahlâs misillû hüviyet cüzdanına yazılmamış olan ahval mahal ve
devairi müteallikasından getirilecek ilmühaber üzerine nüfus dairelerince kayıt ve tashih
olunur.
On üçüncü Madde- (Muaddel 23 Zilhicce 1332 ve 30 Teşrinievvel 1330 )
Bilâözür kendilerini sicilli nüfusa kaydettirmemiş olan zükûr ve inas yirmi beş
kuruştan elli kuruşa kadar cezayi nakdiye mahkûm olur ve cezayi nakdiyi vermiyen nüfusu
zükûr yirmi dört saat hapsolunur. (2) Nüfusu mektumeden olupda ahzı asker kanunu
mucibince muamelei zecriye görenlerden ayrıca cezayi nakdî alınmaz. Hizmeti askeriyeden
kurtarmak maksadile ketmi nüfus edenler kanunen mücazat edilir.
On dördüncü Madde- Sicilli nüfusta bulunan kuyudu tağyir ve tahrif eden ve
ettirenler ve tahrir ve sicil muamelâtına fesat karıştıranlar ve hüviyet cüzdanını sahte olarak
yapan veya tağyir ve tahrif eden ve bu makule sahte veya başka bir kimseye ait cüzdanı
bilerek istimal eyliyenler ceza kanununun mevaddı mahsusası mucibince mücazat olunur.

(1) 24 kanunusâni 330 tarih ve 969 sayılı Devlet Şûrası kararına bakınız.
(2) 2576 sayılı Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanunun 4 üncü maddesine bakınız.
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Alelûmum sicilli nüfus muamelâtı kuyudiyesini usul ve kanununa tevfikan tanzim
etmiyen veya vukuatı vakit ve zamanında sicille geçirmeyip evrak üzerinde bırakan memurlar
birinci defa nısıf ve ikinci defa tam maaş kat’ı ve üçüncü defa memuriyetten azli suretile
mücazat olunur (1) ve memurinin bu misillû harekâtı sırf eseri tekâsül olmayıp da bir
suimaksat ve niyete mebni olur ve bir cürüm teşkil ederse haklarında başkaca tertibi mücazat
edilir.
İşbu muamelâttan mutazarrır olanların zarar ve ziyanını dahi tazmine mahkûm olurlar.
On beşinci Madde- Kendine taalûk eden nüfus kuyudatının suretini almağa her ferdin
salâhiyeti vardır. İşbu suretlerin sicille muvafık olduğu nüfus memuru tarafından tasdik
edilmesi lâzımdır. Bu kabil kayıt suretleri aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.
On altıncı Madde- Her sene nihayetinde bidayet mahkemeleri müddeiumumî veya
muavinleri nüfus sicillâtile vukuat defterlerini tetkik edecek ve muhalifi kanun ahvale musadif
olurlarsa memurini mülkiye muhakematı hakkında cari olan usule tevkifan müsebbipleri
icrayı muhakemeleri zımnında bir takrir tanzimile en büyük mülkiye memuruna tevdi
eyliyeceklerdir.
On yedinci Madde- Tahriri nüfus her on senede bir kere icra ve sureti tahrir talimatı
mahsusa ile tayin edilecektir.
On sekizinci Madde- Nüfus idarelerinin teşkilâtı ve memurlarının vezaifi bir
nizamnamei mahsus ile tayin olunacaktır.

BİRİNCİ FASIL
Tevellüdat vukuatının usulü zapt ve tahriri
On dokuzuncu Madde- Tevellüt eden bir çocuğun peder veya velisi veya vasisi
muhtar ile iki şahit huzurunda çocuğun ismile mahal ve tarih ve yevmi velâdetini ve peder ve
validesinin isimlerile mahalle ve sokağını ve hane numarasını ve şahitlerin isim ve şöhret ve
san’atlarile mahalli ikametlerini mübeyyin vukuat ilmühaberini imlâ ve nihayet altı ay
zarfında nüfus idaresine ita etmeğe mecburdur.

(1) 10/3/937 tarih ve 2531/782 sayılı umumi yazıya bakınız.
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Tevellüdatı vaktü zamanile ihbar etmiyenlerden hükmen yirmi beş kuruştan elli kuruşa
kadar cezayi nakdî alınır ve cezayi nakdiyi tediyeden imtina edenler yirmi dört saat
hapsolunur. (1)
Doğan çocuğun pederi veya validesi meçhul ise sicilli nüfusa sureti kaydı talimatı
mahsusasına tâbidir.
Yirminci Madde- Öteye beriye bırakılan çocukların üzerlerinde mensup oldukları
cemaate dair işaret olduğu halde o suretle ve olmadığı takdirde müslim sıfatile
kaydolunacaktır.
Yirmi birinci Madde- Henüz tevellüd etmiş bir çocuk bulanlar nerede, nasıl ve ne
vakit bulduğunu beyan ile beraber çocuğu ve yanında bulduğu elbiseyi ve üzerindeki işareti
karyelerde heyeti ihtiyariyeye ve kasaba ve şehirlerde zabıtaya ita edecek ve bunun için bir
zabıtname tanzim olunarak çocuğun sinni zahiri ve erkek veya kız olduğu ve tesmiye
olunacak ismi ile teslim edileceği mahal tasrih ve bu zabıtname sicilli nüfusa kaydolunacaktır.
Yirmi ikinci Madde- Hastahane ve hapisanelerde doğan çocukların keyfiyeti
tevellüdü hakkında hapisane veya hastahane müdürünün tasdikile tabip ve kabileleri
tarafından verilecek şahadetnameler nüfus idarelerine gönderilerek muamelei kanuniye icra
ettirilecektir.
Yirmi üçüncü Madde- Memuriyet ve ticaret veya sair suretle bir mahalde misafireten
ikamet edenlerin orada tevellüt eden çocukları o mahallin misafir defterine kaydolunduktan
sonra keyfiyet pederlerinin, olmadığı halde validelerinin esasen mukayyet bulundukları
mahallerin nüfus memurlarına bailmühaber tebliğ olunacaktır.
Yirmi dördüncü Madde- (Muaddel 23 Zilhicce 1332 ve 30 Teşrinievvel 1330)
Memaliki ecnebiyede bulunan tebaai Osmaniye oralarda doğan çocuklarını
şehbenderler talimatı ahkâmına tevfikan kaydettirmeğe mecburdurlar. Şehbenderler talimatı
mezkûre ahkâmı dairesinde tanzim ve mühürü resmî ile tahtim eyliyecekleri ilmühaberi
Dahiliye (Nezaretine) tebliğ olunmak üzere Hariciye (Nezaretine) irsal edeceklerdir.
Dahiliye (Nezareti) nüfusu umumiye idaresi vasıtasile bunları pederlerinin ve pederleri
berhayat olmadığı halde validelerinin mukayyet bulundukları mahallere göndererek oralarca
sicilli nüfusa kayıtlarını icra ettirecektir.

(1) Medeni kanunun 39 ve gizli nüfusların yazımı hakkındaki 2576 sayılı kanunun 4 üncü maddesine
bakınız.
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Esnayı seyahatte sefine ve vapurlarda vukubulacak tevellüdat için peder veya
valideleri iki şahit huzurunda kaptandan bir şahadetname alacaklardır ve şahitler
şahadetnameye vaz’ı imza edeceklerdir. Memaliki Osmaniyeye azimet etmekte iseler
memleketlerinde işbu şahadetnamelere ibtinaen çocukların kayıtlarını icra ettirecek ve
memaliki ecnebiyeye gitmekte iseler bu şahadetnameler şehbenderhanelere ita kılınacaktır.
Şehbenderler dahi bunları bilkayit mühürü resmî ile tasdik ettikten sonra Hariciye
(Nezareti) marifetile Dahiliye (Nezaretine) irsal edecek ve Dahiliye (Nezareti) işbu
şahadetnameleri nüfusu umumiye idaresi vasıtasile çocukların pederlerinin ve pederleri
berhayat olmadığı halde validelerinin mukayyet bulundukları mahallerin nüfus memurlarına
gönderip sicilli nüfusa kaydettirecektir.
Yirmi beşinci Madde- Bir batında doğan müteaddit çocukların hangisi evvel ve
hangisi ondan sonra tevellüt ettiği zapt ve tasrih olunacaktır.
İKİNCİ FASIL
Tenaküh ve izdivac vukuatı
Yirmi altıncı Madde- Ahalîi müslime beyninde cereyan eden münakalât hükkâmı
şer’ veya naipleri ve cemaâtı gayri müslime münakehatı rüesayi ruhaniyeleri veyahut
salâhiyettar olan vekilleri tarafından verilen izinnameler üzerine icra kılınacaktır. Akdin
vukuundan sonra keyfiyeti akdi mübeyyin bir ilmühaber tanzim ve akdi icra eden imam,
papas veya hahama tasdik ve tahtim ettirerek nüfus memurları bulunan mahallerde iki hafta ve
bulunmıyan mahallerde iki mah zarfında mensup olduğu nüfus idaresine itaya zevç
mecburdur.
Münakehat vukuatını bilâözrü şer'î müddeti mezkûre zarfında kaydettirmiyen zevçten
hükmen yirmi beş kuruştan elli kuruşa kadar cezayi nakdî alınır ve işbu cezayi nakdiyi itadan
imtina edenler yirmi beş kuruştan elli kuruşa kadar yirmi dört saat hapsolunur.(1)
Yirmi yedinci Madde- Maddei sabıkada muharrer ilmühabere zevç ve zevcenin isim
ve şöhret ve sin ve san'atı ve mahalli tevellüt ve ikameti, peder ve validelerinin isim ve şöhret
ve mensup olduğu cemaat ve san'at ve mahalli ikametleri ve şahitlerin isim ve şöhret ve sin ve
san'atları münakehat ilmühaberlerine dercedilecektir.
Yirmi sekizinci Madde– Maskatı re’si olan mahalden başka bir mahalde teehhül
edenlerin keyfiyeti izdivacını havi münakehat ilmühaberinin sureti bulunduğu mahal nüfus
memuru tarafından mensup olduğu mahal nüfus memuruna gönderilecektir.
Memaliki ecnebiyede vukubulacak. münakehatı zevç tarafından usulü dairesinde
getirilecek vesika üzerine şehbenderler defteri mahsusuna kayıt ve usulen bir ilmühaber
tanzimile Hariciye (Nezaretine) irsal edecektir. İşbu ilmühaberler Hariciye (Nezareti)
tarafından Dahiliye (Nezaretine) gönderilecektir.

(1) Devlet Şûrasının 15/11/930 tarih ve 2762/3060 sayılı kararına ve 2576 sayılı gizli nüfusların yazımı
hakkında kanunun 4 üncü maddesine bakınız.
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Yirmi dokuzuncu Madde - Talâk vukuunda zevç iki şahit huzurunda bir ilmühaber
tanzim ve onlarla Eimme ve Muhtarana tasdik ettirerek ve cemaâtı gayri müslimede alelûsul
salâhiyettar olan rüesayı ruhaniyeden bir ilmühaber alarak bu ilmühaberi tashihi kayıt için
nüfus idaresine ita edecektir. Mutallâka veya kaydı ahar diyarda ise işbu ilmühaber bir sureti
mahalli nüfus memuruna tebliğ edilecektir. (1)
Bu muameleyi nüfus memurları bulunan mahallerde iki hafta ve bulunmıyan
mahallerde iki mah zarfında ifa etmeyen zevçten hükmen yirmi beş kuruştan elli kuruşa kadar
cezayı nakdî alınacak ve vermediği surette yirmi dört saat hapsolunacaktır.(2)
Otuzuncu Madde- Mehakimi şer’iyede icra olunan nikâh ve talaklar için zevç
hükkâm veya naiplerden bir ilmühaber alarak nüfus idaresine ita edecektir. (3)

ÜÇÜNCÜ FASIL
Vefiyat vukuatı
Otuz birinci Madde- Vefat vukuunda müteveffanın ve pederinin ismini ve müteehhil
olup olmadığını ve müteehhil ise kimin zevci veya zevcesi olduğunu ve sinnini ve san’atını ve
maskatı re’sini ve sebebi vefatını ve vefatının yevm ve kabil ise saatini mübeyyin iki şahit
huzurunda vefiyat vukuatına ait usul dairesinde bir ilmühaber tanzimile mahallî nüfus
idaresine vermeğe muhtaran mecburdur.

(1) (3) Devlet Şûrasının 15/11/1930 tarih ve 2762/3060 sayılı kararına bakınız.
(2) Cezayi nakdilerin beş misline çıkarılması hakkındaki kanuna bakınız.
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İşbu muameleyi nüfus memuru bulunan mahallerde iki hafta ve bulunmıyan
mahallerde iki mah zarfında ifa etmiyen muhtarlardan hükmen elli kuruş cezayi nakdî
ahzolunacak ve cezayi naktiyi vermiyenler kırk sekiz saat hapsedilecektir.(1)
Otuz ikinci Madde- Mukayyet olduğu mahallin gayrisinde vefat edenlerin keyfiyeti
vefatı bulundukları mahallin nüfus memurları tarafından mukayyet oldukları mahallin nüfus
memurlarına bildirilecek ve onlar tarafından da müteveffanın mahalle ve karyeleri
muhtaranına tebliğ olunacaktır.
Otuz üçüncü Madde- Hastahanelerle hapishanelerde vukubulacak vefiyat müdürleri
tarafından maddei sabıkadaki tafsilât veçhile her mah (2) birer defteri yapılarak hüviyet
cüzdanları ile beraber mahallî nüfus idaresine gönderilecek ve memaliki ecnebiyede vuku
bulacak vefiyat sefaret ve şehbenderler tarafından batahrirat Hariciye (Nezareti) marifetile
Dahiliye (Nezaretine) tebliğ olunacaktır.
Otuz dördüncü Madde- Keyfiyeti vefat balâda muharrer dört madde mucibince
gelecek ilmühaber ve defter ve tahriratlar üzerine kaydına işaret olunacaktır. Esnayi seyahatte
sefine ve vapurlarda vefat edenler ve yahut suya düşerek gark ve nabedit olanlar için kaptan
tarafından iki kişinin şehadetile bir ilmühaber tanzim edilecek ve bu ilmühaberler vapur veya
geminin uğrıyacağı iskeleler Memaliki Osmaniye dahilinde olduğu halde karantina idaresine
ve memaliki ecnebiyede ise şehbenderhanelere ita olunacaktır. Karantina idaresi veya
şehbenderhaneler bu ilmühaberleri Hariciye (Nezareti) marifetile Dahiliye (Nezaretine) irsal
eyliyecek ve Dahiliye (Nezareti) nüfusu umumiye idaresi vasıtasile müteveffanın mukayyet
bulunduğu mahallin nüfus memuruna gönderip sicilli nüfusa kaydını icra ettirecektir.
Otuz beşinci Madde- Osmanlı şehbenderleri bulunmıyan memaliki ecnebiyede tebaai
Osmaniye hakkında cereyan edecek tevellüdat ve münakehat ve talâk ve vefiyat vukuatı
mukim oldukları mahal memurini müteallikasının tasdikini havi varakai resmiye üzerine kayıt
ve icra olunur.
Otuz altıncı Madde- Bir idam hükmünün icrasını müteakip müddeiumumî veya vekili
tarafından vefat muamelesinde yapıldığı veçhile bir kıt’a zabıtname tanzim ve yirmi dört saat
zarfında idamın icra edildiği mahal nüfus memuruna ita kılınır.

(1, 2) Medeni kanunun 41 inci maddesi ile gizli nüfusların yazımı hakkındaki 2576 sayılı kanunun 4 üncü
maddesine bakınız.
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DÖRDÜNCÜ FASIL
Naklihane ve tebdilimekân vukuatı
Otuz yedinci Madde- Sicilli nüfusta mukayyet olanlar tavattun suretile bir mevkiden
diğer mevkie nakli hane eyledikleri halde terkedecekleri mahallin nüfus idaresine müracaatle
hüviyet cüzdanına işaret ettirmeğe ve gittikleri mahalde dahi alelûsul bir ilmühaber ahzile
oranın nüfus memuruna itaya mecburdurlar. Nüfus memuru işbu ilmühaberler üzerine nakli
hane muamelesini yerli defterinde ve hüviyet cüzdanlarında icra eder. Nakli hane edenlerin
kayıtları nüfus memurunun dairei memuriyeti haricinde bulunduğu takdirde keyfiyeti o mahal
nüfus idaresine ve nakli hane eden aile meyanında esnan ve edvarı askeriye dahilinde nüfus
var ise onu da mensup olduğu ahzı asker şubesine bildirir.
Otuz sekizinci Madde- Misafir suretile tebdili mekân edenler gittikleri mahalde altı
aydan ziyade ikamet etmek mecburiyetinde bulundukları takdirde sakin oldukları mahalle
veya karyeden ahz ve irae edecekleri ilmühaber üzerine nüfus idarelerince misafir defterinde
tebdili mekân muamelesi icra ve vatanı aslisi nüfus memuruna ve bunlar meyanında esnan ve
edvarı askeriye dahilinde bulunanlar var ise mahalli ahzı asker şubesine de malûmat ita
olunur.
Nakli hane ve tebdili mekân suretinde olmayıp mücerret ziyaret veya seyahat tarikile
bir mahalden diğer mahalle gidenler bu misillû muameleden varestedirler. Ancak bu gibilerle
muvakkaten tebdili mekân edenlerin bulundukları yerlerde tavattunu ihtiyar ettikleri halde
usulü dairesinde nakli hane muamelesini icra ettirmedikçe yerli defterlerine nakilleri caiz
olamaz.
Otuz dokuzuncu Madde- Muvakkaten tebdili mekân vukuundan sonra hâdis olacak
tevellüdat ve münakehat ve vefiyat gibi vukuat usulü dairesinde nüfus memuru tarafından
tebdili mekân edenlerin vatanı kadimi nüfus memuruna bildirilerek oraca dahi kaydına işaret
olunur.
Kırkıncı Madde- (Muaddel 23 Zilhicce 1332 ve 30 Teşrinievvel 1330) Otuz yedinci
maddede muharrer nakli hane muamelesini vüsulü tarihinden itibaren iki mah zarfında icra
ettirmiyen reisi aileden yirmi beş kuruştan elli kuruşa kadar cezayi nakdî alınacaktır.
BEŞİNCİ FASIL
Sicilli nüfus vukuatından alınacak harçlar
Kırk birinci Madde- (Muaddel 16 Rebiülevvel 339 ve 28 Teşrinisani 1336 )
Esnayi tahrirde veya badettahrir müceddeden veya tebdilen veya zayiinden ita edilecek
ve tevellüdat için verilecek cüzdanlar makamına kaim olan nüfus tezkerelerinden on kuruş
harç alınacaktır. Şu kadar ki fakri hallerini mehsup oldukları mahallelerin ilmühaberile ispat
edenlerle hükûmetçe idareten lâzım gelen mahallerde nüfus tezkereleri meccanen verilir. (1)
(1) 1341 senesi muvazenel umumiye kanununun 9 uncu maddesi mucibince hüviyet cüzdanlarının bez
kaplı olanları on beş ve maroken kaplı olanları elli kuruştur. Ancak 1-6-938 tarihinden itibaren bez kaplı
hüviyet cüzdanlarının kıymeti 3356 sayılı kanun mucibince beş kuruşa indirilmiştir. Damga kanununun 11
inci maddesinin 54 üncü numarası mucibince de bu cüzdanlara beş kuruşluk damga pulu yapıştırılması
lâzımdır.
Muhacir ve mültecilere verilecek cüzdanlara 2510 sayılı iskân kanununun 36 ncı maddesinin B fıkrası
mucibince pul yapıştırılmaz.

10

Kırk ikinci Madde- (Muaddel 16 Rebiülevvel 1339 ve 28 Teşrinisani 1336 )
münakehâta dair verilecek vukuat ilmühaberlerinden beş kuruş harç alınacaktır.
Kırk üçüncü Madde- (Muaddel 16 Rebiülevvel 1339 ve 28 Teşrinisani 1336 ) nakli
hane ve tebdili mekân için verilecek vukuat ilmühaberleri yalnız bir hane halkına mahsus
olarak reisi aileden beş kuruş ve talâk ilmühaberlerinden yirmi kuruş alınacak ve tevellüdat ve
vefiyat vukuatından harç alınmıyacaktır. Şehbenlerler dahi işbu vukuata müteallik tanzim ve
Hariciye (nezaretine) irsal edecekleri evraktan bir gûna harç almıyacaklardır.
Kırk dördüncü Madde- Hüviyet cüzdanlarile bilcümle vukuat ilmühaberleri damga
resminden muaftır.(1)
(16 Rebiülevvel 339 tarihli kanunun 4 üncü maddesi)
Nüfus tezkeresiile münakehat ve nakli hane ve tebdili mekân vukuat ilmühaberlerine
tekâlifi fevkalâde kanunile mevzu rüsumu munzamme ile nüfus tezkeresinden mürettep yirmi
para teçhizat tertibi mülgadır.
Kırk beşinci Madde- İşbu kanunun icrayı ahkamına Adliye ve Dahiliye ve Hariciye
Nazırları memurdur.
Maddei muvakkate – Hüviyet cüzdanları ita oluncaya kadar nüfus muamelâtı
tezkerei Osmaniyeler üzerine cereyan edecektir.

(1) Hüviyet cüzdanları beş kuruşluk damga puluna tâbi olduğu gibi doğum ve ölüm ve evlenme
ilmühaberlerine 2576 sayılı kanunun 3 üncü maddesi mucibince pul yapıştırılmaz, diğer ilmühaberler
damga kanunu hükümlerine tâbidir. 22/4/937 tarih ve 4584/1406 sayılı tamim ile 14/4/937 tarih ve
4343/1327 sayılı tamimlere bakınız.
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