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        10.07.1985 tarihli ve 85/9747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2014/7126 Karar sayılı Yönetmelik 

10 Şubat 2015 tarihli ve 29263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

        743 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan “akid” terimine 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanununda yer verilmediğinden “akid” teriminin evlenme olarak düzeltilmesi 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanun ile paralelliği sağlamak açısından gerekli görülmüştür. Bu amaçla, 

Evlendirme Yönetmeliğinin değişik maddelerinde yer alan “akid” ibaresi “evlenme” olarak 

değiştirilerek bu yönde düzenleme yapılmıştır. 

        4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 134’üncü maddesinde; birbiriyle evlenecek erkek 

ve kadının içlerinden birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğuna birlikte başvurmaları 

öngörülmüştür.4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 134’üncü maddesi uyarınca, evlenecek 

erkek ve kadının ayrı ayrı evlendirme memurluklarına müracaatları  mümkün olamadığından; 

Evlendirme Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile 18’inci 

maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, birbiriyle 

evlenecek erkek ve kadın içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte 

başvuracaklardır. Evlendirme memurluklarınca erkek ve kadının ayrı yerlerden müracaatları 

kabul edilmeyecektir. 

        Evlendirme Yönetmeliğinin 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan 

değişiklik ile; evlenme dosyalarında bulunacak belgeler arasında yer alan Evlenme 

Beyannamesi ve Evlenme İzin Belgesinin “Evlenme izin belgesi” talepleri dışında tek örnek 

düzenlenmesi yeterli olacaktır. İlgililerin evlenme izin belgesi talepleri halinde iki örnek 

halinde düzenlenecek olan Evlenme Beyannamesi ve Evlenme İzin Belgesinin tasdikli bir 

örneği ilgililere verilecek, diğeri ise dosyasında muhafaza edilecektir. Evlenme izin belgesi 

düzenlendiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yurt içinde herhangi bir evlendirme 

memurluğuna, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize müracaat edildiği takdirde evlenme izin 

belgesine dayanılarak başka bir belge istenmeden evlenme yapılabilir.  

         Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorunda olup 

fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memurunca müracaat kabul 

edilmeyecektir. Evlenenlerden birinin veya ikisinin yabancı uyruklu olması halinde müracaat 

sırasında yabancılar tarafından pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat belgesi ya da 



 

uyruğu bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş fotoğraflı kimlik belgesi gibi kişiyi 

tanıtıcı resimli ve onaylı bir kimlik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur. 

        Evlendirme Yönetmeliğinin 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten 

kaldırıldığından, evlenme beyannamesi ve izin belgesi içinde kimliğe ilişkin bilgiler yer 

alması nedeniyle bundan sonra evlenme dosyasına konulmak üzere evleneceklerden fotoğraflı 

nüfus cüzdanı örneği talep edilmeyecektir. 

        Yönetmeliğin 20’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “nüfus kayıt örneği ister ve 

dosyaya ekler.” ibaresi “nüfus kayıt örneğini veya evlenme ehliyet belgesini ister ve dosyaya 

ekler;  Kimlik Paylaşımı Sistemini kullanan evlendirme memurlukları nüfus kayıt örneğini 

veya evlenme ehliyet belgesini sistem üzerinden temin eder.” şeklinde değiştirilmiştir. Kimlik 

Paylaşımı Sistemi versiyon-2 ?Evlenme Ehliyet Belgesi” sorgulama servisini kullanan 

evlendirme memurlukları, sistem üzerinden “Evlenme Ehliyet Belgesi” ni düzenleyeceklerdir. 

Kimlik Paylaşımı Sistemi versiyon-2 kullanamayan evlendirme memurlukları ile Kimlik 

Paylaşımı Sistemine bağlı olmayan evlendirme memurlukları ise “Evlenme Ehliyet Belgesi” 

ni bulundukları yerin ilçe nüfus müdürlüğünden temin ederek evlenme işlemini 

gerçekleştireceklerdir. Evlenme ehliyet belgesi, birbirleri ile evlenmelerinde engel bir durumu 

olmayan kişiler için kontrollü bir şekilde düzenlenmekte olup, evlenme engellerinden birinin 

mevcudu halinde sistem uyarı vermektedir. Bu durumdaki kişiler için evlenme engeli ortadan 

kalkmadıkça, evlendirme memurlarınca evlendirme işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 

        Evleneceklerin birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde Kimlik Paylaşımı 

Sistemi versiyon-2 kullanılarak Türk vatandaşı için evlenme ehliyet belgesi alınacak ve bu 

belgeye yabancı uyruklunun kendi ülke makamlarından evlenme için almış olduğu ilgide 

kayıtlı talimatımız eki açıklamanın 16.2’ nci maddesinde yer alan usul ve esaslar 

doğrultusunda düzenlenmiş evlenme ehliyet belgesi iliştirilecektir. Ayrıca, aynı açıklamanın 

16.1’inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği gibi taraflardan birinin Türk vatandaşı 

diğerinin yabancı olması ve evlenmenin yurt dışında yabancı makamlar önünde yapılmak 

üzere evlenme ehliyet belgesi talep edilmesi halinde açıklamanın 16.2’nci maddesinde yer 

alan usul ve esaslar doğrultusunda ise talep edenler adına yurt içinde nüfus müdürlüklerince, 

yurt dışında ise dış temsilciliklerimizce “Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi” düzenlenip 

verilecektir. 

        Yönetmeliğin 20’nci maddesinin onbirinci fıkrasında yapılan değişiklik ile; yabancıların, 

adres kayıt sisteminde adreslerinin olup olmadığına bakılmaksızın beyannamede beyan 

ettikleri adres esas alınacak olup, beyan ettikleri adrese ilişkin başka bir belge de talep 

edilmeyecektir. 

        Evlendirme Yönetmeliğin 20’nci maddesinin “Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan 

evlenme ehliyet belgelerinin işleme alınması işlemleri” ne ilişkin onbirinci fıkrasındaki 

değişiklik ile yabancı resmi makamlarca verilmiş olan evlenme ehliyet belgelerinin tasdiki 

işlemleri 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 

167’nci maddesi hükmüne göre yapılacaktır. 

        Ayrıca, Evlendirme Yönetmeliğinin 37’nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten 

kaldırıldığından, telgrafla belge örnekleri ve evlenme ehliyet belgesi istenmeyecek ve 

gönderilmeyecektir. 

        Evlendirme Yönetmeliğinin 55’inci maddesinde yapılan değişiklik ile; evlenmeyi yapan 

evlendirme memurluklarınca düzenlenen uluslararası aile cüzdanının seri ve numarası 

evlenme kütüğünün ilgili alanına işlenecektir. Evlenme yapılmaması halinde; doldurulmuş 

aile cüzdanları evlendirme memurluğunca usulüne göre imha edilecektir. İmha işlemi Nüfus 

Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 136’ncı maddesindeki esaslar 

çerçevesinde evlendirme memurunun başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından 

yapılacaktır. Bu şekilde imha edilen uluslararası aile cüzdanlarına ilişkin bilgileri gösterir 



 

listeler aylık olarak izleyen ayın 15’ ine kadar nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. 

       

     ( Bu fıkra 18/06/2015 tarihli ve 55173 sayılı talimat ile uygulamadan kaldırıldı). 4721 

Sayılı Türk Medeni Kanununun 187’nci maddesi “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; 

ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla 

kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan 

kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.” hükmü gereğince evlenen kadın 

evlenme öncesinde veya evlenme esnasında evlendirme memuruna kocasının soyadı önünde 

önceki soyadını kullanma talebinde bulunması halinde; evlenme bildiriminin 40 nolu alanına 

kadının evlenme ehliyet belgesinde yer alan soyadı; 41 nolu alana önceki soyadını talep 

etmesi durumunda “Evet”, talep etmemesi halinde ise “Hayır” yazılacaktır. Önceki soyadı 

seçildiği takdirde buna ilişkin dilekçe nüfus müdürlüğüne gönderilmeyecektir. Ayrıca, kadının 

evlenmeden önceki soyadını kocasının soyadı önünde kullanma talebine ilişkin dilekçesinin 

tarihi ve evrak kayıt sayısı evlenme kütüğünün ilgili alanına yazılacaktır. 

        Evlendirme işlerinde ekte örneği bulunan standartlara ve teknik özelliklere uygun 

evlenme kütüğü ile evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesi kullanılacaktır. Ancak,  

stoklar bitene kadar mevcut evlenme kütüğü ile evlenme beyannamesi ve evlenme izin 

belgesinin kullanılmasına da devam edilecektir. 

        Bilgi ve gereğinin bu yolda yapılmasını ve durumun iliniz dâhilindeki evlendirme 

memurluklarına duyurulmasını arz ve rica ederim.  
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