
 

 

EVLENME İŞLEMLERİ VE BAŞVURU 

A. MÜRACAAT : 

1. Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, Evlendirme Memurluğuna birlikte 

müracaat etmeleri esastır.  

2. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de 

yürütebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede, 

vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme 

işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. 

Vekaletnamede, başvuru yeri belirtilmiş ise o yerin Evlendirme Memurluğuna 

müracaat edilmesi gerekmektedir. Vekaletname ile yapılan başvurularda, vekalet 

verenin nüfus cüzdanı dışındaki diğer belgelerinin Memurluğumuza teslim 

edilmesi gerekmektedir. 

3. Evlenecek çiftlerin başvuru sırasında Derince’de ikamet etme zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Çiftler evlenme töreni(nikah)ni gerçekleştirmek istedikleri 

herhangi bir evlendirme memurluğuna “Evlenme İzin Belgesi” olmaksızın 

doğrudan başvurabilirler. 

4. Evlenecek çiftlerin Türkiye sınırları içerisinde bir ikamet adreslerinin bulunması 

zorunludur. Başvuruya gelmeden önce bu hususun E-Devlet üzerinden kontrol 

edilmesi zaman kaybını önleyecektir. 

5. Evlenme Töreni için Derince İlçesi sınırları dışına randevu verilmemektedir. Bu 

durumda evlenme töreninin yapılacağı il/ilçe Evlendirme Memurluğuna müracaat 

edilmesi gerekmektedir. 

6. Evlenme Başvurusunun yapıldığı gün Evlenme Töreni gerçekleştirilmemektedir. 

7. Evlendirme Memurluğunda gerçekleştirilecek olan Evlenme Törenleri; 

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri; 

Öğleden önce saat; 11:00, 12:00, 

Öğleden sonra saat; 14:00, 15:00, 16:00 saatlerinde gerçekleştirilmektedir. 

8. Salonlarda gerçekleştirilecek olan evlenme törenleri; 

Hafta içi mesai saatleri dışında, Cumartesi ve Pazar günlerinde 

gerçekleştirilmektedir. 

9. Dini ve milli bayram günlerinde evlenme töreni gerçekleştirilmemektedir. 

 

 



 

 

 

B. EVLENME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER; 

 

1. SAĞLIK RAPORU. (AİLE HEKİMİNDEN) 

Evlenecek olan çiftler Aile Hekiminden, misafir durumunda olan kişiler evlenecekleri 

kişinin Aile Hekiminden sağlık raporunu alabilmektedir.  

Kocaeli ili dışındaki diğer il ve ilçelerdeki Aile Hekimlerinden alınan sağlık raporları 

ile müracaat edilebilmektedir.  

Sağlık Raporları fotoğraflı ve fotoğrafın üzerinde doktorun kaşesinin bulunması 

gerekmektedir. 

Devlet Hastanelerinden veya Özel Hastanelerden alınan sağlık raporları, 

Kaymakamlık aracılığı ile Hükümet Tabibine (Aile Hekimi) tasdik ettirilmedikçe 

geçerli sayılmaz. (Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname Madde : 2)  

Sağlık Raporları düzenlendikleri tarihten itibaren 6 (Altı) ay geçerlidir. 

 

2. 3 (ÜÇ) ADET VESİKALIK FOTOĞRAF.  

Fotoğrafın, renkli ve ön cepheden, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini 

göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. (Evlendirme 

Yönetmeliği - Madde : 20) 

Renkli fotokopi ile çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmez. 

Evlenme İzin Belgesi talep eden çiftler 4 (Dört)’er adet fotoğraf vermeleri 

gerekmektedir.  

 

3. NÜFUS CÜZDANI : 

Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. 

Türk vatandaşlarının T.C Nüfus Cüzdanlarının dışında, pasaport, ehliyet ve meslek 

kimlik kartları kabul edilmemektedir.  

Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde müracaat kabul edilmez. 

(Evlendirme Yönetmeliği - Madde : 18) 

Nüfus Cüzdanı olmayanların Nüfus Müdürlüğünden alacak oldukları Geçici Kimlik 

Belgesi ile müracaatları kabul edilmektedir. 

  

 



 

 

4. EVLENME EHLİYET BELGESİ, EVLENME BEYANNAMESİ VE İZİN 

BELGESİ.  

Belgeler Evlendirme Memurluğu tarafından düzenlenmektedir. 

 

5. HAKLARINDA EVLENME EHLİYET VE ŞARTLARINDA KISITLAMA 

OLAN ŞAHISLARIN EVLENEBİLMELERİ İÇİN YUKARIDAKİ 

BELGELERE EK OLARAK İBRAZ ETMEK ZORUNDA OLDUKLARI 

BELGELER. 

a. 17 (On yedi) yaşını tamamlayan erkek ve kadın velisinin izni, velisi yoksa vasisinin 

izni ile evlenebilir. Evlenme başvurusu sırasında çiftlerle birlikte velinin veya vasinin 

vasi tayin edildiğine dair Mahkeme kararının aslı veya onaylı fotokopisi ve nüfus 

cüzdanı ile birlikte evlendirme memurluğunda hazır bulunması gerekmektedir.  

Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanan Evlenme Beyannamesini çiftlerle 

beraber velinin/vasinin de imzalaması halinde evlenme izni verilmiş sayılır. 

b. 16 (On altı) yaşını dolduran kadın ve erkek için hakimin izni (Mahkeme kararı) ‘in 

aslı veya onaylı fotokopisi, 

c. Boşanmış, evliliğin butlanına(iptal) hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, 300 

(üçyüz) günlük süre içinde evlenmek istemesi durumunda, bekleme süresini kaldıran 

mahkeme kararının (Kesinleşme Kararı ile birlikte) aslı veya onaylı fotokopisini, 

d. Akıl hastaları için, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığına dair tam teşekküllü 

Devlet hastanesinden alınmış “Sağlık Kurulu Raporunun” Evlendirme 

Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Bu kişiler ayrıca Aile Hekiminden 

alacak oldukları “Evlilik İçin Sağlık Raporunu” da ibraz etmek zorundadırlar. 

e. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile 15 (on beş) yaşını dolduran küçükler, 

mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez. 

f. Haklarında mahkemece kısıtlılık kararı verilen ve vasi tayin edilen kişiler, vasilerinin 

izni ile evlenebilirler. Evlenme başvurusu sırasında vasinin vasi tayin edildiğine dair 

mahkeme kararının aslı veya onaylı fotokopisi ve nüfus cüzdanı ile birlikte evlendirme 

memurluğunda hazır bulunması gerekmektedir.  

Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanan Evlenme Beyannamesini çiftlerle 

beraber vasinin de imzalaması halinde evlenme izni verilmiş sayılır. 

 

 



 

 

DİKKAT!! 

 

SALONLARDA EVLENMEK İSTEYEN ÇİFTLERİN, SALONDAKİ NİKAH 

RANDEVUSU İLE EVLENDİRME MEMURUNUN RANDEVUSUNUN UYUMLU 

OLMASI İÇİN ÖNCELİKLE EVLENDİRME MEMURLUĞUMUZA RESMİ 

MÜRACAATTA BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. 

 

EVLENME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN MEVZUATA 

UYGUN OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE EVLENDİRME MEMURLUĞUMUZA 

EKSİKSİZ OLARAK TESLİM EDİLMESİ EVLENECEK ÇİFTLERİN 

SORUMLULUĞUNDADIR. 

 

BELGELER ÜZERİNDE YAPILACAK KONTROLDE, HERHANGİ BİR 

EKSİK/YANLIŞ VEYA BELGELERDEKİ BİLGİLER ARASINDA UYUMSUZLUK 

OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA, SÖZ KONUSU EKSİK/YANLIŞ 

VEYA UYUMSUZLUK GİDERİLİNCEYE KADAR EVLENME BAŞVURUSU 

REDDEDİLECEK OLUP, BUNUNLA İLGİLİ OLARAK TÜM SORUMLULUK 

BAŞVURU SAHİPLERİNE AİTTİR. 


