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Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerden Doğan Çocukların Neseplerinin 

Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak Tescillerine İlişkin Kanun 

 

 

Kanun No    : 2526 

Kabul Tarihi    : 18/9/1981 

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 22/9/1981-17466 

 

 

Amaç: 

 Madde 1-Bu kanunun amacı, evlilik dışında doğan çocukların neseplerinin ana ve 

babaya göre düzeltilmesini ve bir evlenme akdi yapmaksızın fiilen karı koca gibi 

yaşayanlardan, evlenmelerine kanuni engel bulunmayanların bu birleşmelerinin bazı şartlarla 

evlilik olarak tescilini sağlamaktır. 

 

Kapsam: 

 Madde 2-Bu kanun evlilik dışında doğan çocukların neseplerinin düzeltilmesini ve 

fiili birleşmelerin evlilik olarak tesciline ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Tescil: 

 Madde 3-Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 4.10.1926 tarihinden bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar, evlendirmeye yetkili merciler önünde yapılmış bir evlenme 

akdi olmaksızın, birleşip karı koca gibi yaşamış olanlardan doğan çocuklar, aşağıda belirtilen 

esaslara göre, sahih nesepli olarak baba hanesine tescil edilirler. Bu birleşmeler kanuni bir 

engel bulunmamak, müşterek çocukları olmak şartıyla ve tarafların yazılı isteği üzerine evlilik 

olarak tescil edilir. 

 

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

çocuklar da; her ikisi de ölmüş olsalar bile, sahih nesepli olarak, ana ve babalarının adları 

gösterilmek suretiyle baba hanesine tescil edilirler. 

 

 Karı koca gibi yaşamaları ölüm veya başka sebeplerle devam etmemiş olanların, 

birlikte yaşadıkları zaman içinde ana rahmine düşmüş olan çocukları dahi yukarıdaki 

hükümlere göre sahih nesepli olarak, ana ve babalarının adları gösterilmek suretiyle baba 

hanesine tescil edilirler. 

 

 Daha önce çocuk ananın nüfustaki hanesine tescil edilmiş ise, nesebi düzeltilerek 

gerçek ana ve baba adı ile baba hanesine nakledilir. Medeni Kanunun 249 uncu maddesi 

hükmü saklıdır. 

 

Evli Bir Kadınla Bir Erkeğin Birleşmesinden Doğan Çocuklar: 

 Madde 4-Evli bir kadınla bir erkeğin karı koca gibi yaşamalarından doğan çocukların, 

kadının evliliğinin boşanma ile son bulması ve boşanma kararında çocuğun kocadan 

olmadığının açıkça belirlenmesi halinde; ana, boşanmış koca, baba olduğunu kabul eden 

erkeğin ve çocuğa tayin olunacak kayyımın birlikte yazılı başvuruları halinde bu çocukların 

da, baba tarafından nesebi reddedilmiş çocuklar gibi, nesepleri gerçek babaya göre düzeltilir. 

Ancak çocuk reşit ise kendisinin, vesâyet altındaysa vesâyet makamının izniyle vasinin 

muvafakatı da alınır. 
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Nesep Düzeltilmesinde Süre: 

 Madde 5-Bu kanunun yürürlüğe, girdiği tarihten itibaren 300 gün içinde doğan 

çocuklar ile ana ve babaları hakkında 3 ve 4 ncü madde hükümleri uygulanır. 

 

Nesep Düzeltilmesinde Usul: 

 Madde 6-İlgililer yukarıdaki maddelerde sözü edilen nesep düzeltme ve tescil 

işlemlerinin yapılmasını, oturduğu yer muhtarınca onanmış bir form dilekçe ile mahallin en 

büyük mülkiye amirinden isterler. 

 

 Nüfus idareleri, bu belgeyi birlikte imza etmemişlerse imzası eksik olan ana ve 

babaya, bunların ölmüş olmaları halinde kanuni mirasçılarına bildirirler. Kanuni mirasçıların 

bulunmaması veya adreslerinin bilinmemesi halinde, durum ilgililerin bilinen 

ikametgâhlarının nüfus, köy ve belediye dairelerinde 30 gün süre ile asılmak suretiyle ilan 

edilir. Bu süre içinde sulh hukuk hâkimine itiraz edilmezse tescil veya nesep düzeltme işlemi 

yapılır. 

 

Nesep Düzeltilmesine İtiraz: 

 Madde 7-İlgililer nesep düzeltilmesine karşı bildirim veya ilanın başlangıç tarihinden 

itibaren 30 gün içinde o yer sulh hukuk hâkimine itiraz edebilirler. İtiraz halinde durum, söz 

konusu hâkim tarafından derhal nüfus idaresine bildirilir. Bu halde nüfus idaresi nesep 

düzeltilmesi işlemini hâkimin kararına kadar geri bırakır. 

 

 Nüfus idarelerince, kanuni şartları taşımadığı gerekçesiyle evlenmenin tescili veya 

nesep düzeltme işlemlerinin reddedilmesi halinde de, bu ret kararına karşı 30 gün içinde yine 

sulh hukuk hâkimine itiraz edebilir. İtirazlar evrak üzerinde incelenerek en geç 60 gün içinde 

karara bağlanır. 

 

Muhtarların Yükümlülüğü: 

 Madde 8-İlgililer tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl 

içinde nesep düzeltme işlemlerinin yapılması için başvurulmaması halinde, köy veya mahalle 

muhtarları kendi bölgeleri içerisinde, nüfus kütüklerine tescil ve neseplerinin düzeltilmesi 

gerekli çocukları tespitle, nüfus idarelerine bildirmek, tescil veya nesep düzeltme işlemlerini 

yaptırmakla yükümlüdürler. 

 

Tarama Yaptırılması: 

 Madde 9-Bu Kanunun kapsamına giren doğumları araştırarak tespit ve tescillerini 

sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca şehir, kasaba, mahalle ve köylerde sık sık tarama 

yaptırılır. Tarama sırasında tespit edilen ve bu Kanun kapsamına giren doğumlar için birer 

tutanak düzenlenip muhtar ve ilgililerce imzalanır. Tescil ve nesep düzeltmeleri 6 ncı madde 

hükümleri uyarınca yapılır. 

 

 Bu taramalarda vali ve kaymakamlar, adli ve askeri kuruluşlar (Jandarma hariç) 

dışındaki bütün memurları, esas hizmetlerini aksatmayacak şekilde görevlendirebilirler. 

 

 Tarama giderleri için, kanunun yürürlükte bulunduğu süre içinde her yıl İçişleri 

Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. 
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Evlenme ve Nesep Düzeltilmesinin Sonuçları: 

 Madde 10-Bu Kanuna göre yapılan evlenme işlemleri, evrakın nüfus idarelerine 

havale edildiği günden; nesebin düzeltilmesi de doğum tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

 

Belgelerin Saklanması: 

 Madde 11-Bildiri ve duyurunun yapıldığına ve itiraz edilmediğine ilişkin tutanaklar 

ile mahkeme ve hâkim kararları nüfus idarelerince saklanır.  

 

Dava Hakkının Saklı Olması: 

 Madde 12-Bu Kanun gereğince yapılmış olan tescil ve nesep düzeltmelerine karşı 

ilgililerin genel hükümlere göre dava hakları saklıdır. 

 

Muafiyet: 

 Madde 13-Bu Kanuna göre verilecek dilekçeler, belgeler ve yapılacak işlemler ile 

açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. 

 

Ceza: 

 Madde 14-Bu Kanunla görevlendirilenler ile çocuğun nesebini düzelttirmeyenlere,     

o yerin il veya ilçe idare kurullarınca 5000 liradan az olmamak üzere hafif para cezası verilir. 

Para cezalarının tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 

uygulanır. 

 

Cezaların Affı: 

 Madde 15-Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl içinde bildirilmiş olmak 

kaydıyla 24/2/1972 tarih ve 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu, 5/5/1972 tarih ve 1587 

sayılı Nüfus Kanunu hükümlerine göre para cezası alınmasının gerekli olduğu hallerde 

herhangi bir cezai işlem yapılmaz. İdare kurullarınca karar verilip de tahsil edilmemiş para 

cezaları da affedilmiştir. 

 

Yönetmelik: 

 Madde 16-Bu Kanunun uygulamasına ilişkin hususlar, İçişleri Bakanlığınca 3 ay 

içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 

Yürürlük Süresi: 

 Madde 17-Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

 

Geçici Madde: Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olup da 

sonuçlanmamış her çeşit babalık davasında, şartların mevcut olması halinde, davacı, davasının 

bu Kanuna göre sonuçlandırılmasını isteyebilir. Bu halde davalı, iddianın genişletildiğini ileri 

süremez. 

 

Yürürlük: 

 Madde:18-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme: 

 Madde:19-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
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