
URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIRA 

NO 

VATANDAŞA SUNULAN 

HİZMETİN ADI 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

 

HİZMETİ TAMAMLAMA 

SÜRESİ (EN GEÇ) 

  1 DİLEKÇE BAŞVURULARI 
1 - Belediye Başkanlığına usulüne göre yapılmış tüm başvurular 

2 - Dilekçe sahibinin adı – soyadı – imzası ve iletişim bilgileri 

20 dakika içerisinde 

(ilgili Müdürlüklere havalesi) 

  2 

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME 

KANUNUNA GÖRE 

BAŞVURU 

1 - Başvuru sahibinin adı – soyadı – imzası ve iletişim bilgileri 15 iş günü 

  3 
BAŞBAKANLIK İLETİŞİM 

MERKEZİ (BİMER) 
1 - Başvuru sahibinin adı – soyadı ve iletişim bilgileri 30 gün 

  4 
EVLENDİRME NİKAH İŞ VE 

İŞLEMLERİ 

Evlenecek kişiler 18 yaşını doldurmuş ve biri Urla’da ikamet 

ediyorsa; 

1 - Nüfus cüzdanlarının aslı  

2 – 4’er adet fotoğraf (son 6 aylık vesikalık) 

*Fotoğraflar fotokopi olması halinde kabul edilmeyecektir. 

*Yabancı uyruklarla olan evliliklerde 5’er adet fotoğraf. 

3 – Evlenme Sağlık Raporu (tarafımızdan sistem üzerinden 

düzenlenmektedir. Evrak Aile hekimine onaylatıldıktan sonra 

memurluğumuza teslim edilecektir.) 

4. Evlenme Ehliyet Belgesi (tarafımızdan KPS ile 

düzenlenmektedir. 

5-Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması (iddet 

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 kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın 

için bekleme süresi ortadan kalkar. Aile Mahkemesinin gerekçeli 

karar yazısı. 

6. Rıza Belgesi; evlenecek kişi 17 yaşını tamamlamış ise; velisinin 

izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile başvurabilir. 

Evlenecek kişi 16 yaşını tamamlamışsa; hakimin izni ile 

1 saat 



evlenebilir.   

7. Evlenecek kişiler yabancı ise; yetkili merkezi makamlarca veya 

o devletin temsilcilikleri tarafından verilmiş ve usulüne göre tasdik 

edilmiş olan evlenme ehliyet belgesi, doğum belgesi, pasaport 

veya kimlik belgesi 

8. Nikah, aile cüzdanı ücretleri kayıt işlemlerinden sonra 

ödenecektir.  

*Çiftler müracaata beraber gelmelidir. 

* Çiftler İlçe dışında ikamet ediyorsa; çiftlerden birinin ikamet 

ettiği Belediye Evlendirme Memurluğuna birlikte başvurarak 

evlenme izin belgesi getirilmelidir. 

9. Evlenme İzin belgeli gelinmişse; (Urla’da ikamet etmeyenler 

için) 2’şer adet fotoğraf 

DİKKAT: HAZIRLANAN EVRAKLARIN GEÇERLİLİK 

SÜRESİ 6 AYDIR (Evlenme Yönetmeliğinin 42’nci maddesi 

gereği bu süre içerisinde evlenme işlemi yapılmadığı takdirde 

dosya işleminden kaldırılır ve iptal edilir.) 

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede 

tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.” 

 

İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü     İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkan Yardımcısı 

İsim      : Aynur KARANFİL     İsim            :  Hüseyin ÖZDEMİR 

Unvan      : Yazı İşleri Müdür Vekili     Unvan            : Belediye Başkan Yardımcısı 

Adres      : Urla Belediyesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3   Adres            : Urla Belediyesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3  

                                                  Urla/İZMİR               Urla/İZMİR 

Telefon     : (232) 754 10 88/115     Telefon           : (232) 754 10 88 

Fax:      : (232) 754 10 09      Fax:            : (232) 754 10 09  

e-posta      : yazi@urla.bel.tr      e-posta            : huseyinozdemir@urla.bel.tr  

 

 

 

   

mailto:yazi@urla.bel.tr

