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Değerli Hemşehrilerim,
Göreve geldiğimiz 2014 yılı Mart’ından bu
yana, bize verdiğiniz emanetin
sorumluluğu ile sizlere daha kaliteli
belediyecilik hizmetleri sunmanın gayreti
içerisindeyiz.
Bürokratik işlemleri azaltıp; hızlı ve
verimli bir şekilde sizlere hizmet vermeye
çalışıyoruz.
Bu broşürü de evlenmek isteyen siz
hemşehrilerimizin, Evlendirme
Birimimizdeki işlemleriniz hakkında
bilgilenmeniz, nikâh işlemleri esnasında
yaşayabileceğiniz olumsuzlukları en aza
indirmek için hazırladık.
Sevginizi ölümsüzleştirmeye doğru
attığınız bu anlamlı adım için sizleri tebrik
ediyor, sevginizin hep ilk günkü gibi taze
kalmasını ve bir ömür boyu mutlu olmanızı
diliyorum.
Sevginiz daim olsun.
Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

NİKÂH İŞLEMLERİ
NİKÂH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Eyüpsultan Evlendirme Memurluğu’na başvuruda
bulunan evlenecek çiftlerden birinin Eyüpsultan
Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi
yeterlidir.
Çiftlerin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık
fotoğrafları gerekmektedir. (Biometrik fotoğraflar
kabul edilmeyecektir.)
Evlenecek çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli
nüfus cüzdanlarının aslını getirmeleri gereklidir. Son
10 yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları
başvuruda kabul edilmeyecektir.
Evlenecek olan çiftlerin resimli Nüfus Cüzdanlarının
aslını getirmeleri gereklidir. Yıpranmış yırtık fotoğrafları
kopmuş soğuk mühürü gözükmeyen şüpheli kimliklerle
işlem yapılmaz.
Mal rejimi talebi olan çiftler, noterden yaptırdıkları
mal rejimi talep belgesini müracaat sırasında vermek
zorundadırlar.
Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.
Evlenecek çiftlerin Aile Hekimliğinden onaylı sağlık
raporu almaları gerekmektedir.
Müracaatlar; hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe günleri saat 08:30 – 12:30 ile 13:00 - 15:00
saatleri arasında, Cuma günleri saat: 08:30-12:30
arasında yapılmaktadır.
Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay
(180 gün) için geçerli olduğundan istenilen nikâh
günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.
Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli
matbu evrakı doldurarak Evlendirme Memuru
önünde imzalayacaktır.
Başvuruya gelemeyen adayın evlenme başvurusu
için Noterden üçüncü bir şahsa vekalet vermesi
gereklidir.
Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul
edilemez.

REŞİT OLMAYANLAR İÇİN
BAŞVURU KOŞULLARI
18 yaşını doldurmamış olan çiftler (ay ve gün hesabı
ile) anne ve babanın izni ile evlenebilirler. Anne ve
babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kayıt Örneği ile
belgelenecektir.
17 yaşını doldurmamış olan çiftler mahkeme kararı ile
evlenebilirler.
Belirtilen koşulların sağlanması halinde nikâh akdi için
gerekli diğer evraklarla beraber başvuruları alınacaktır.

BOŞANMIŞ ve DUL OLANLAR
Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve eski
eşinin ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay
(300 gün) geçmeden evlenemezler.
Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile
mahkemesinden iddet müddeti (300 gün) kaldırması
kararı alınmalıdır.
(Bu kararda kesinleşme şerhi de olmalıdır.)
İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin
işlenmiş olması zorunludur.

YABANCI EVLİLİK İÇİN
GEREKLİ EVRAKLAR
Eşlerden biri Türk ise ikamet kaydının bulunduğu ilçe
evlendirme memurluğuna müracaat edebilir.
Yabancı uyruklu olanlar bekarlık belgesi (evlenme
ehliyet belgesi) ile müracaat edebilir.
Yabancı uyruklu vatandaşlar konsolosluklarından
alacakları bekarlık belgelerini kaymakamlıklarda tasdik
ettireceklerdir.
İstanbul’da konsolosluğu bulunmayan ülke
vatandaşları Ankara’da bulunan Büyükelçiliklerinden
alacakları, evlenme ehliyet belgelerini Dışişleri
Bakanlığı’na tasdik ettirmek zorundadırlar.
Yabancı uyruklu bay ve bayanların pasaportlarını
Yeminli Tercüman Büroları’ndan tercüme yaptırıp
Noter’den onaylatmaları gereklidir. (Vize süresi dolanlar
kabul edilmez)
Yabancı uyruklu vatandaşların ibraz edecekleri bekarlık
belgesi, doğum belgesi ve pasaport tercümesi gibi
evraklardaki kişisel bilgilerin tümü (adı, soyadı, doğum
yeri, doğum tarihi, anne adı, baba adı) harf harf aynı
olmalıdır. Eğer bu bilgilerde harf veya karakter farklılığı
var ise bunlar giderilmeden işlem tahsis edilmeyecektir.
Nikâh akdi esnasında nikahı kıyılacak yabancı uyruklu
Türkçe bilmeyen kişi için nikah esnasında yeminli
tercüman bulundurulması zorunludur.

İZİN BELGESİ İLE MÜRACAAT
VE İZİN BELGESİ ALIMI
Eyüpsultan Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet etmeyen evlenecek çiftler bağlı bulundukları Evlendirme
Memurluğu’na başvurarak alacakları izin belgesi ile
beraber 3’er adet fotoğraf getirmeleri gerekmektedir.
Eyüpsultan’da ikamet edip, başka yerde nikâh kıydıracak
kişiler gerekli evrakları hazırlayarak Eyüpsultan nikâh
dairesinden izin belgesi alarak istedikleri yerde nikâh
kıydırabilirler.

Fotoğraf ve Video:
Nikâh Salonlarımızda Fotoğraf ve Kamera Çekim
Hizmetleri Belediyemiz tarafından yapılmamaktadır.
2886 Sayılı İhale Kanunu Hükümlerince İhale edilmiş
olup, Belediye Meclisimizin kararınca uygulanacak olan
tarife aşağıda belirtilmiştir.

9,00
8,00
240

Nikah işlemleriniz için 01/11/2017 tarih ve
2017/187 nolu meclis kararı ile tespit edilen tarife
dışında, herhangi bir ücret, harç vb. isimler altında
kesinlikle ödeme yapmayınız.

2019 YILI
NİKAH ÜCRETLERİ
HAFTA İÇİ

Belediye Harcı : 50 TL
Aile Cüzdanı : 121 TL
Toplam
: 171 TL
HAFTA SONU

Belediye Harcı : 160 TL
Aile Cüzdanı : 121 TL
Toplam
: 281 TL
DÜĞÜN SALONU VE OTEL

Belediye Harcı : 350 TL
Aile Cüzdanı : 121 TL
Memur Ulaşım : 75 TL
Toplam
: 546 TL
Not: İzin Belgesi İle Gelen Çiftlerden 100 TL
Fark Ücret Alınacaktır.

SIKÇA SORULAN
SORULAR

eyupsultan.bel.tr

MÜRACAAT İLE İLGİLİ SORULAR
1 - Hafta sonu işlem yaptırabiliyor muyuz?
Cevap: Mesai saatleri hafta içi 08:30 – 15:00
saatleri arasındadır. Cuma günü müracaatlar
08:30 – 12:30 saatleri arasıdır.
2 - Hafta sonu ücret ödeyebiliyor muyuz?
Cevap:Hayir. Ücretler hafta içi 08:30 - 15 .00 arası
tahsil edilmektedir.
3 - Sağlık raporu için; bu kağıtları
almayacaksanız bu kadar şeyi boşuna mı
yaptırdık?
Cevap: Doktorun sağlık raporunu onaylaması için bu
evraklar yaptırılması gerekiyor.
4 - Akciğer filmi istiyormusunuz?
Cevap: Aile hekiminiz gerekli görürse yaptırmanız
gerekiyor.
5 - Sağlık raporunu özel hastaneden de alabiliyor
muyuz?
Cevap: Erkeğin sağlık raporu kesinlikle aile
hekiminden onaylı olması gerekiyor. Bayanın sağlık
raporu özel veya devlet hastanesinden olabilir.

MÜRACAAT İLE İLGİLİ SORULAR
7 - Nişanlım yabancı uyruklu ne yapmam
gerekiyor?
Cevap: Yabancı uyruklu kişiler için gerekli evrakları
hazırlayıp müracaatta bulunmanız gerekiyor.
8 - Eyüpsultan’da ikamet etmekteyim ama başka
belediye de nikah kıymak istiyorum ne
yapmalıyım?
Cevap: Müracaat evraklarıyla birlikte gelip izin
belgesi almanız gerekiyor.
9 - Eyüpsultan’da ikamet etmiyorum lakin
nikahımın burda kıyılmasını istiyorum ne yapmalıyım?
Cevap: Bağlı bulunduğunuz belediye’den izin belgesi
alarak nikahınızı Eyüpsultan’da kıydırabilirsiniz.
10 - İzin belgemi aldım herhangi biri getirip işlem
yaptırabilir mi?
Cevap: İzin belgesi ve 3’er adet resimle herhangi biri
gelip başvuruda bulunabilir.
11 - İşlemim bittikten sonra hemen nikah
kıyabilir miyiz?
Cevap: Hayır! Nikah müracaatindan sonra en az 24
saat geçmesi gerekir.

NİKAH İLE İLGİLİ SORULAR
1 - Nikahtan sonra kokteyl olur mu?
Cevap: Belediyemiz tesislerinde kokteylli nikah
organizyonu için belediye şirketimiz olan esbaşla
görüşebilirsiniz. İrtibat no: 0212 440 05 84
2 - Nikahta istediğimiz müziği çaldırabiliyor muyuz?
Cevap: İstediğiniz müziği flash belleğe atıp yanınızda
bulundurmanız yeterlidir.
3 - Nikahta slayt gösterimi yapabiliyor muyuz?
Cevap: Slayt gösterimi yapılmamaktadır.
4 - Nikah salonu kaç kişilik?
Cevap: 290 kişilik
5 - Neden dışarıdan fotoğrafçı getiremiyoruz?
Cevap: Belediyemiz tarafından salonlarda fotoğraf
çekim işi ihale usulüyle ilgili fotoğrafçılara verilmiştir.
6 - Nikah ücretine fotoğraflarda dahil mi?
Cevap: Fotoğraflar dahil değildir.
7 - En fazla kaç şahit oluyor?
Cevap: En fazla 4 şahit yazdırabiliyorsunuz.
8 - Aynı soyadı taşıyanlar şahit olabiliyor mu?
Cevap: Anne-baba hariç herkes olabilir.
9 - En son nikah saati kaç?
Cevap: En son nikah saati 18:00’dir.

NİKAH İLE İLGİLİ CEVAPLAR
10 - Nikahtan ne kadar önce burada olmalıyız?
Cevap: 20 dakika önce nikah salonunda olmanız
yeterlidir.
11 - Resmi tatil günlerinde nikah kıyılabiliyor mu?
Cevap: Resmi tatillerde nikah kıyılmaz.
12 - Nikahtan ne kadar süre sonra kimliklerimizi
değiştirebiliriz?
Cevap: Kimliklerin değişim süresi nikahtan sonra 10
gündür.
13 - Nikah işlemlerimizi hemen başlatabilir miyiz?
Cevap: Evraklar tam olduğunda hemen işlemlerinizi
başlatabiliriz.
14 - Nikah işlemleri için randevu alınıyor mu?
Cevap: Nikah işlemleri için randevu söz konusu değildir.
Evraklarla birlikte belediyeye çiftler müracaatta
bulunabilir.
15 - Nikah tarihi için önceden yer ayırtabilir miyiz?
Cevap: Önceden yer ayırtma söz konusu değildir.
Evraklarla birlikte belediyeye müracaat edilmelidir.

TAKI İLE İLGİLİ SORULAR
1 - Burada kaç tane takı alanı var?
Cevap: 5 tane takı alanımız var.
2 - Takı merasimi için ne kadar süremiz var?
Cevap: Takı merasimi süresi yoktur takınız bitene
kadar devam eder.
3 - Nikah şekerlerimiz nerede dağıtıyoruz?
Cevap: Takı merasimi alanında dağıtılıyor.
4 - Dışarıda takı merasimi yapılabiliyor mu?
Cevap: Evet yaz aylarında yoğunluk ve hava
durumuna göre dışarıda takı merasimi yapılmaktadır.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ EVLENDİRME
BİRİMLERİ
Adres: Silahtarağa Mah. Silahtarağa Cad. No: 18
Eyüpsultan / İstanbul (Yunus Gösteri Merkezi yanı)
İrtibat Numarası : (0212) 440 05 84
Adres: Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. No: 5
Eyüpsultan / İstanbul (Göktürk Ek Hizmet Binası)
İrtibat Numarası : (0212) 440 05 55
Web: eyupsultan.bel.tr
Elektronik Posta: evlendirme@eyupsultan.bel.tr
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