
SIRA 

NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SÜRESİ 

18 yaşını dolduran ve çiftlerden birinin Ataşehir'de ikamet etmesi durumunda  müracaat 

sırasında aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekmektedir.                          

FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI: Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş, TC Kimlik No'lu

fotoğraflı Nüfus Cüzdanlarının asılları ve fotokopileri ile müracaat zorunludur. Nüfus Cüzdanı

(TC Kimlik Numarası olan, yıpranmamış, soğuk damgası belli olan Nüfus Cüzdanları) hariç

herhangi bir resmi belge ile müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir. (Evlendirme Yönetmeliği

Madde 18)

VESİKALIK FOTOĞRAF (5'er adet): Fotoğraflar, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil

giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6(Altı) ay içerisinde

çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları

da kabul edilir. Fotokopi, ozalitle çoğaltılmış ve biometrik fotoğraflar kesinlikle kabul

edilmeyecektir. (Evlendirme Yönetmeliği Madde 20)

EVLENME SAĞLIK RAPORU: Aile Hekimliğinden alınacak sağlık raporları fotoğraflı,

imzalı ve kaşeli olmalıdır. Evlendirme Sağlık Raporunda ayrıca "AKDENİZ ANEMİSİ TESTİ

YAPILMIŞTIR" yazsısı aile hekimi tarafından imza ve kaşe edilmesi gerekmektedir.                                                                                 

Evlenecek çiftlerin birlikte gelmeleri veya gelmeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun

için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve

evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkca

belirtilmesi şarttır. (Evlendirme Yönetmeliği Madde 17 )

Kayıt ve müracatlar sabah 09:00-11:45, öğlenden sonra 13:00-15:30 arasıdır.

Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları Mal Ayrılığı Sözleşmesi müracaat

dosyasına konulur. 

Kızlık soyadını kullanmak isteyenlerin, evlendirme memuruna kayıt anında söylemeleri

gerekmektedir. Soyadı dilekçesi sistemden çıktı olarak alınmakta olup evlendirme memurunun

önünde imzalanacaktır.

Ataşehir'de ikamet etmeyenler, ikamet ettikleri yerin evlendirme dairesinden izin belgesi alarak

evlendirme dairemize başvurabilirler. 

Evlilik başvuru evrakları düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay (180 gün) süre ile geçerli

olduğundan, istenilen nikah günü bu tarih aralığını geçmeyecektir. 

İstenilen evraklar tamamlandıktan sonra gün için müracaat edilecektir. Eksik evrakla müracaat,

yasa gereği kabul edilmemektedir. 

Müracaat edildikten sonra en erken, gün varsa 3 gün sonraya gün verilmektedir. Müracaat

tarihinde yasa gereği evlenme işlemi yapılmamaktadır. 

Evlenmek isteyen çiftlerin ilçemiz dışında evlenmek istemeleri halinde çiftlerin birlikte müracaatı

ile evlenme izin belgesi alarak evlenme işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 Saat1 Evlendirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi


