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İlgi : a) 13.02.2014 tarihli ve 70819127-010.99-15464 sayılı talimatımız. 

b) 18.02.2015 tarihli ve 40004962-102.99-15792 sayılı talimatımız. 

c) 13.04.2015 tarihli ve 40004962-102.99-35121 sayılı talimatımız. 

    

 

        Bilindiği gibi, Evlendirme Yönetmeliğinin 38’inci maddesinde “Evlenme işlemlerinde 

Genel Müdürlükçe hazırlanan belgeler kullanılır. ”; 40’ıncı maddesinde “Evlendirme işlerinde 

kullanılacak olan defter,  form ve basılı kâğıtlar Genel Müdürlükçe örneğe ve standarda 

uygun olarak hazırlanır. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken 

beyanname ve diğer belgeler Bakanlıktan izin almak şartı ile bilgisayar ortamında 

düzenlenebilir… “ hükümleri yer almıştır. 

        Bu kapsamda, MERNİS Evlenme Bildirimi(VGF-20); Evlenme Bildirim Formu (Form 

No:20-02)  olarak yeniden düzenlendiğinden bu formu bilgisayar ortamında düzenleyen 

evlendirme memurlukları MERNİS Evlenme Bildirimini(VGF-20) ilişikte standartları 

belirtilen Evlenme Bildirim Formu(Form No:20-02) ile değiştireceklerdir. Evlenme 

bildirimini bilgisayar ortamında düzenlemeyen evlendirme memurlukları mevcut stoklar 

bitene kadar eski MERNİS Evlenme Bildirimini(VGF-20) kullanılabileceklerdir. 

        Ayrıca, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 187’nci maddesi uyarınca, evlenen kadın 

evlenme öncesinde veya evlenme esnasında evlendirme memuruna kocasının soyadı önünde 

önceki soyadını kullanma talebinde bulunması halinde; 

        a)Evlenme Bildirim Formunun(Form No:20-02) 30 nolu “Önceki Soyadı” alanına 

kadının evlenme ehliyet belgesinde yer alan soyadı, 31 nolu “Önceki Soyadını Kullanmak 

İstiyor mu?” alanına önceki soyadını talep etmesi halinde “Evet”, talep etmemesi halinde ise 

“Hayır” yazılacaktır. 

        b)Evlenme Bildirim Formunun(Form No:20-02)  31 nolu “Önceki Soyadını Kullanmak 

İstiyor mu?” alanı “Evet” olarak seçildiği takdirde buna ilişkin dilekçenin tarihi ve evrak kayıt 

sayısı evlenme kütüğünün ilgili alanına yazılacak, önceki soyadını kullanma talebine ilişkin 

dilekçe nüfus  müdürlüğüne  veya tescil ile görevli dış temsilcilik birimine gönderilmeyerek 

evlendirme memurluğunca dosyasında muhafaza edilecektir. 

   c)Evlendirme Memurluklarınca mevcut stoklar bitene kadar MERNİS Evlenme 

Bildiriminin(VGF-20) kullanılması halinde ise bu formun 40 ve 41 nolu alanlarında yer alan 

bilgiler tescil aşamasında nüfus müdürlüğünce veya tescil ile   görevli dış temsilcilik 

birimince sistemde yer alan Evlenme Bildirim Formunun(Form No:20-01) 31 ve 32 nolu 

alanlarına aktarılacaktır. 

 
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine 

girerek (5SIcqt-SiR9Vm-/tbOud-fV4Pd2-50uh56rv)  kodunu yazınız. 
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        İlgi(a) talimat eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin 

Açıklama’nın 18.1’inci maddesi ile ilgi(b) talimatın 13’üncü fıkrası ve ilgi(c) talimat 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

        Bilgilerinizi ve durumun ilinizdeki bütün evlendirme memurlukları ile dış 

temsilciliklere duyurulmasını arz ve rica ederim. 

 

 

 

 

 

 Dr. Ahmet SARICAN 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

 

 

EK: Evlenme Bildirim Formu (1 sayfa) 

 

DAĞITIM : 

81 İL VALİLİĞİNE 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 

(Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine 

girerek (5SIcqt-SiR9Vm-/tbOud-fV4Pd2-50uh56rv)  kodunu yazınız. 
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