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Üvlenme kâğıdları ve nüfus kütüklerine tescilleri hakkında kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilânı : 12/VII/1939

- Şayi : 4256)
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Kabul tarihi
5-VII-1939

B İ R İ N C İ MADDE — Evlenme işlerinde kullanılan isimleri merbut listede ya
zılı kâğıdlar, Maliye vekâleti tarafından tabı ve ihzar ettirilir ve Dahiliye vekâ
leti tarafından belediyelere ve köylere parasız olarak verilir.
Bu kâğıdlar, damga resminden ve her türlü harçlardan muaftır.
Evlenme işlerinin bu resmî kâğıdlardan başkasına yazılması ve evlenenlerden
her hangi bir şekilde masraf alınması yasaktır.
İKİNCİ MADDE — Evlenme cüzdanları üç sınıf olup birinci smıf cüzdanlar
üç lira ve ikinci sınıf cüzdanlar bir lira ve üçüncü sınıf cüzdanlar on kuruş bedele
tâbi tutulur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Evlenme akidleri, evlenme işleri memurları tarafından
doğrudan doğruya nüfus idarelerine bildirilir ve bu bildirmeğe müsteniden nü
fus kütüklerine tescil edilir.
Türkiye haricinde yapılan evlenme akidleri, konsoloslar tarafından Hariciye
vekâleti vasıtasile bildirilir. Ancak Türkiye haricinde konsolosluklardan başka ma
kamlarca yapılan evlenme akidleriniıı nüfus idarelerine bildirilmesi mecburi
yeti kocaya aiddir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Nüfus kanununun 26 ncı maddesi ile 2459 numaralı
tayyare resmi kanununun beşinci maddesindeki evlenme evrakına aid hükümler
kaldırılmıştır.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Hari
ciye ve Maliye vekilleri memurdur.
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Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkerenin tarih ve numarası
:
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
cild ve sayıfa numaraları
:

6 - VII - 1939 ve 1/50
7 - VII - 1939 ve 4/1026
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