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İlgi : 13/02/2014 tarihli ve 15464 sayılı talimatımız. 

 
        Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi ibraz ederek evlenme 

müracaatında bulunan kişiler için düzenlenecek evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesi’nin kimlik 

bilgileri bölümünde yer alan “Seri ve No” ile “Düzenleyen Makam” ve “Veriliş Tarihi-Kayıt No” alanlarının 

doldurulması konusunda tereddütte düşüldüğü anlaşılmıştır. 

        5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41’inci maddesinin yedinci fıkrasında “Kimlik kartının kaybı 

veya değiştirilmesi nedeniyle yapılacak müracaatlarda, yenisi verilinceye kadar geçerli olmak üzere, usul ve 

esasları Bakanlıkça belirlenen geçici bir belge verilebilir.“, Evlendirme Yönetmeliğinin 18’inci maddesinde de 

“… Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı 

gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez… “ hükümleri yer almıştır. Bu kapsamda, 

evlenme müracaatı nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi ile yapılabilecektir. 

        Bu amaçla, evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesi'nin kimlik bilgileri bölümünde yer alan “Seri ve 

No” alanına kimlik kartı seri numarası, “Düzenleyen Makam” alanına “T.C. İçişleri Bakanlığı” yazılacak, 

“Veriliş Tarihi-Kayıt No” alanı ise boş bırakılacaktır. Geçici kimlik belgesine göre evlenme müracaatında ise 

evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesi'nin kimlik bilgileri bölümünde yer alan “Seri ve No” alanına 

geçici kimlik belgesindeki belge numarası, “Düzenleyen Makam” alanına belgeyi düzenleyen ilçe nüfus 

müdürlüğünün adı, “Veriliş Tarihi-Kayıt No” alanına ise belgenin düzenleme tarihi yazılacak, kayıt no alanı ise 

doldurulmayacaktır. 

        Diğer taraftan, ilgide kayıtlı talimatımız eki açıklamada da belirtildiği gibi, Kimlik Paylaşım Sistemine 

bağlı olan evlendirme memurluklarınca geçici kimlik belgesinin geçerliliği mutlaka KPS üzerinden kontrol 

edilecektir. KPS’ye bağlanamayan evlendirme memurluklarına verilmek üzere düzenlenecek evlenme ehliyet 

belgesine “… ilçe nüfus müdürlüğünün …/…/… tarihine kadar geçerli …/…/… tarih ve … nolu geçici kimlik 

belgesi vardır.” açıklaması modül değişikliği yapılıp sistem tarafından yazılıncaya kadar, evlenme ehliyet 

belgesine ilgili personelce yukarıda belirtilen açıklama yazılacak ve ilçe nüfus müdürü veya şefi tarafından 

onaylanması sağlanacaktır. 

        Bilgilerinizi ve konu hakkında tüm evlendirme memurluklarının bilgilendirilmesini arz ve rica ederim. 
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