
 

 

 

 

 

Evli Kadınların Evlenmeden Önceki Soyadlarını Kullanabilme Başvurusu 

Dilekçe Örneği* 

 

 

(…….…)1 NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Talepte Bulunan2 : (….. ….. ………………..)3  

Adres   :      (……………………)4 

 

Eşim ….. ile ../../…. Tarihinde evlendik. Bu evlilik sonrası, soyadı olarak kanun 

gereği eşimin soyadını aldım. Halen de eşimin soyadı olan  (………) 5  soyadını 

kullanmaktayım.  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 187.maddesi; 

Kadının, evlendirme memuruna ya da daha sonra nüfus idaresine yapacağı 

yazılı başvuruyla eşinin(=kocasının) soyadı önünde, kendisinin önceki soyadını da 

                                                           
*
  Av. Emirhan Derdiman Bursa Barosu, tel: 0 224 909 1453 

 Not: Her hakkı saklıdır. İznimiz olmadan kullanılamaz, yayılamaz; yayınlanamaz ve paylaşılamaz. 

1
  Nüfus kütüğüne kayıtlı olduğunuz İl yahut İlçe ismi yazılmalıdır. Dilekçenin nüfus kütüğünüzün bulunduğu il 

veya ilçeye gönderilmek üzere de bulunduğunun başka il veya ilçe nüfus idarelerine verilmesi de mümkün 
olmalıdır.   

2
  Dilekçeyi yalnızca evlenmeden evvelki soyadını kullanmak isteyen “evli kadın” verebilir. (Bakınız: 

https://www.hukukiyaklasim.com/makaleler/kisisel-ya-da-toplumsal-iliskilerde-hukuki-temsil/).Bu dilekçeyi; 
örneğin kadının eşinin kendi ya da eşi adına vermesi halinde,  isteği sonuç doğurmaz; yerine getirilemez. 

3
  Başvurucu evli kadının, lakap ya da müstear adı (bakınız: https://www.hukukiyaklasim.com/sorularla-

hukuk/mustear-ad-ne-demektir-kisinin-asil-adi-gibi-korunmaya-tabi-midir/ ) gibi adları değil; halen 
kullanmakta olduğu nüfus kütüğüne kayıtlı olan resmi adı ve soyadı (https://www.hukukiyaklasim.com/ 
hukuki-haberler/dava-acmadan-isim-degistirebilmek-artik-mumkun/ ) ile; ayrıca bir de, Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası, tam yazılacaktır. Ad veya soyada kısaltma ya da harf yanlışları yapılmamalıdır; tam 
yazılmalıdır.  

4
  Başvuruyu yapanın adresi yazılacaktır.  

5
  Evli kadının eşinin(=kocasının) soyadı yazılacak 

https://www.hukukiyaklasim.com/makaleler/kisisel-ya-da-toplumsal-iliskilerde-hukuki-temsil/
https://www.hukukiyaklasim.com/sorularla-hukuk/mustear-ad-ne-demektir-kisinin-asil-adi-gibi-korunmaya-tabi-midir/
https://www.hukukiyaklasim.com/sorularla-hukuk/mustear-ad-ne-demektir-kisinin-asil-adi-gibi-korunmaya-tabi-midir/
https://www.hukukiyaklasim.com/hukuki-haberler/dava-acmadan-isim-degistirebilmek-artik-mumkun/
https://www.hukukiyaklasim.com/hukuki-haberler/dava-acmadan-isim-degistirebilmek-artik-mumkun/


 

 

kullanabileceğini öngörmüştür. Evlendirme memuruna kızlık soyadımı da kullanmak 

istediğime dair bir başvurum olmamıştı. Fakat, (…………….) 6  şeklindeki önceki 

“soyadı”mı, Makamınıza yaptığım bu talebimle kullanmak istiyorum.  

Bu sebeple ve anılan yasal  hüküm gereğince; evlenmeden önceki kullandığım 

(…………..)6 şeklindeki “soyadı”mın, bundan sonraki hayatımda kullanabilmemin 

sağlanması için; nüfus kütüğüne işlenmesi yönünde gerekli tüm işlemin yapılmasını 

arz ve talep ederim. (…………).7 

 

 

                AD SOYAD8 

                    İMZA9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  Kullanılmak istenen önceki soyadı yazılmalıdır. Bu, ilk kez evlenmiş olan kadının kızlık soyadıdır. Daha 

evvelki evliliğinde kalan soyadını kullanmakta olan kadının ise, bunlardan kullanmak istediği (birisi) 
yazılacaktır. 

7
  Bu boşluğa dilekçenin verildiği tarih yazılmalıdır. 

8
  Başvurucu evli kadının, halen kullanmakta olduğu nüfus kütüğüne kayıtlı olan resmi adı ve soyadı, kısaltma 

olmadan, tam olarak ve harf yanlışları yapılmadan yazılmalıdır. 

9
  Başvuru, bu talepte bulunan evli kadın tarafından imzalanmalı ve ıslak imzalı olan dilekçe ilgili nüfus 

idaresine verilmelidir. (Usul ve şartların yerine getirilmesi halinde bu dilekçenin ilgili kanun gereğince 
elektronik imzalı olarak verilmesi de mümkün olabilmelidir.) 


