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             Vasıtalı tebliğ: 
             Madde 96 – Kara, deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak tebliğler kıta komutanı 
veya müessese amiri gibi en yakın üst vasıtasiyle yapılır. Bu evrakı derhal tebliğ olunacak 
kimseye vermediği takdirde üst tazminle mahküm olur. Bu cihetin tebliğ evrakında yazılı 
olması şarttır. 
 
             Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ: 
             Madde 97 – Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı 
vasıtasiyle yapılır.Bunun için anlaşma varsa veya o memleketin kanunları müsait ise o yerdeki 
Türk siyasi memuru veya konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili makamdan ister. 
             Kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memuru veya 
konsolosu vasıtasiyle de yapılabilir. 
             Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran 
merciin bağlı bulunduğu Bakanlık vasıtasiyle Dışişleri Bakanlığına, oradan da Türkiye elçilik 
veya konsolosluğuna gönderilir. 
             Yabancı memlekette resmi görevle bulunan Türk memurlarına tebliğ Dışişleri 
Bakanlığı vasıtasiyle yapılır. 
             Yabancı memlekette bulunan askeri şahıslara yapılacak tebliğ, bağlı bulundukları 
kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıklariyle Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasiyle 
yapılır. 
 
             Tebliğ evrakının teslimi: 
             Madde 102 – Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idaresince muhatabına 
verilir ve keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih ve imza 
konulmak suretiyle tesbit olunur. 
             Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması 
halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup posta idaresince derhal tebliği 
yaptıran daireye geri gönderilir. 
             Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya 
komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ 
alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, tebliği yapan bu 
ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemiyen evrak çıkaran mercie iade olunur. 
             Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra 
yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemiyerek 
iade olunursa tebliğ ilan yolu ile yapılır. 
             Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya her hangi bir sebeple imza edemiyecek 
durumda bulunursa sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ olunur. 
 Muhatap tebelluğdan imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak suretiyle 
tebliğ edilir. 
 Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar 
heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt 
ilmühaberine yazılarak tarih ve imza vaz'edilmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak 
suretiyle tesbit olunur. 
  
             Yoklama fişi: 
             Madde 131 – Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan "yoklama fişine" geçirilir. 
             Bu fişler yoklama yerinde iki nüsha tanzim olunarak tarihlenir, bulunursa nezdinde 
yoklama yapılan veya yetkili adamına imza ettirilir; bunlar bulunmaz veya imzadan 
çekinirlerse keyfiyet fişe yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi 
üyelerinden birine imzalatılır. 


