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GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

(EVLENDİRME MEMURLUĞU) 

 

 
 

EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1) NÜFUS CÜZDANLARININ ASLI:  (T.C. kimlik numaralı, resimli ve soğuk damgalı olmalıdır) 

2) 4’ER ADET VESİKALIK FOTOĞRAF:  (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır) 

3) SAĞLIK RAPORU:  Rapor müracaat esnasında evlendirme memurluğumuzdan temin edilecek ve (kan tahlil 

sonuçları alınmaya gidildiğinde) Aile Hekimliğinde onaylatılacaktır. (Müracaattan önce aile hekimliğine gidip 

kan verme işlemini tamamlayınız) 

4) 200 TL AİLE CÜZDAN BEDELİ:   (Uluslararası Aile Cüzdanı bedeli, "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel 

Tebliği" uyarınca 2022 yılı için 200.00 TL olarak belirlenmiştir.) 

 

MÜRACAAT İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1.  Yukarıda yazılan 4 madde dışında evrak istenmeyecektir. 

2.  Eksik evrakla kayıt yapılmayacak ve evlendirme için randevu verilmeyecektir. 

3.  Gördes Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu Bürosuna müracaat edilebilmesi 

için evlenecek olan kişilerin birlikte müracaat etmeleri zorunludur 

4.  a) 18 yaşını dolduranlar kendi iradeleri ile, 

b) 17 yaşını dolduranlar anne baba izni ile,                        

c) 16 yaşını dolduranlar mahkeme kararı ile evlenebilirler. 

d) Bayanlar boşanma tarihinin nüfus kütüğüne tescil edilmesinden 300 gün sonra (iddet müddeti dolunca) 

evlenebilirler. Ancak bu süreyi beklemek istemeyenler mahkeme kararı ile iddet müddetini kaldırıp 

evlenebilirler. Kesinleşen mahkeme kararının evlendirme memurluğu bürosuna verilmesi zorunludur. 

5.  4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187. maddesi gereğince koca soyadının önünde kendi soyadını da 

kullanmak isteyen bayanların yazılı dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. 

6.  Müracaat saatleri hafta içi her gün 08:30 – 12:00 ve 14:00 – 16:30 saatleri arasındadır. 

7.  Gördes dışında oturup da sadece nikahı Gördes'de kıydırmak isteyen çifler, ikamet ettikleri yerdeki belediye 

evlendirme memurluğundan (ikisi birlikte) evlenme müracaatlarını yapıp, evlenme izin belgesi alarak 

nikahlarını Gördes'de kıydırabilirler. 

8.  Müracaat evraklarında silinti, kazıntı olmamalıdır. Evrakların geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. 

9.  Müracaat evraklarındaki kişiye ait tüm bilgiler bire bir aynı olmalı, medeni hali boşanmış veya dul olanların 

nüfus cüzdanlarında halen evli yazıyor ise nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir.  

Adres: Cuma Mah. Cumhuriyet Cad. No:5 Gördes/Manisa 
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