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Nikah İşlemleri 
Müracaat 

  Evlenecek kişiler 18 yaşını doldurmuş ise ve biri Kadıköy'de ikamet ediyorsa;
1.Nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopisi 
2.6'şar adet kaliteli fotoğraf(fotokopi, çoğaltma olmayacaktır) 
3.Evlenme sağlık raporu (K.köy'deki sağlık ocaklarından alınacaktır)| 
4.2 adet Evlenme Beyannamesi,izin belgesi (tarafımızdan 
düzenlenmektedir) 
5.Nüfus Kayıt örneği ( tarafımızdan KPS ile düzenlenmektedir) 
6.Nüfus cüzdan örnekleri (tarafımızdan KPS ile düzenlenmektedir) 
7.İkametgah (K.köy'de oturanların yerleşim yeri sistemizde görülmektedir 
istenilmiyor) 
8.İddet müddeti;boşanmış,evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş 
kadın,boşanma    veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının 
ölüm tarihinden itibaren 300  
   (üç yüz gün)geçmedikçe yeniden evlenemez.Ancak kadın üç yüz günlük 
süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin 
kısaltılmasına veya kaldırılmasın karar verildiği takdirde,kadın için bekleme 
süresi ortadan kalkar.Aile mahkemesinin gerekçeli karar yazısı  
9.Rıza belgesi; Evlenecek kişi 17 yaşını tamamlamış ise; velisinin izni,veli 
yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile başvurabilir.(muvafakatname 
noterden yapılacaktır)   Evlenecek kişi 16 yaşını tamamlamışsa ; hakimin izni 
ile evlenebilir. 
10.Evlenecek kişiler yabancı ise; yetkili merkezi makamlarca veya o devletin 
temsilikcilikleri  tarafından kişinin adını soyadını,ana baba adı ile doğum tarihini 
ve evlenmesine engel bir halin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde 
düzenlenerek verilmiş usulune uygun tasdik edilmiş olan belge.  Pasaport 
aslı,(vize durumu   müsait olmayanların başvuruları kabul edilmemektedir.) 
11.Vatansız,mültecilerle,vatandaşlık durumu  muntazam olmayan yabancıların 
müracaatları kabul edilir.Bunların evlenme engellerinin bulunup 
bulunmadığı,Türkiye'de Nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek 
evlenme ehliyet belgesi ile,henüz nüfus kaydı tesis edilmemişse emniyet 
makamlarınca tutulan dosyalarındaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek 
belge ile tespit edilir. Belgelerin tasdikli olması şarttır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 SAAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.İzin belgeli gelmişse; (Kadıköyde ikamet etmeyenler için) 
      3'er adet fotoğraf,Nüfus cüzdan asılları 
13. Nikah,Aile cüzdan defteri,dosya ücretlerinin makbuzları (işlemlerden sonra 
ödenecektir) 

2 
Nikah işlemleri defter, 
cüzdan  
yazımı 

1.Evlendirme kütük defter yazımı 
2.Aile cüzdanı yazımı 
 

     30 DAKİKA 
 

3 Nikah kıyma töreni 

1.Törenli nikah 
2.Törensiz nikah 
3.Dışarıda (Otel,rest.Düğün Salonu) kıyılan törenli nikahların 
   akdi gerçekleştirilmesi, şahitlerin deftere yazımı 

    2 SAAT 

 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin 
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
 
İlk Müracaat Yeri :  Evlendirme Dairesi                     İkinci Müracaat Yeri:  Yazı İşleri Müdürlüğü 
İsim   :  Fehmi Filinte        İsim   :Ahmet Öz 
Unvan   :  Müdür yardımcısı                                 Unvan   : Yazı İşleri Müdürü 
Adres   : Kadıköy Evlendirme Dairesi      Adres   : Kadıköy Belediyesi 
Tel   : 0216 345 88 98        Tel   : 0216 542 50 40 
Faks   : 0216 347 47 32        Faks   : 0216 345 22 61 
E-Posta  : fehmi.filinte@kadikoy.bel.tr      E-Posta  :ahmet.öz@kadikoy.bel.tr 


