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َِّحۡیِم   ِن الر  َّۡحمّٰ ِہ الر 
ّٰ 
 ِبۡسِم الل

 

 

  Nikah Formu Doldurma Klavuzu Ve Önemli Bilgiler  
• Huzur'un(aba) talimatlarına göre nikah öncesi danışmanlık (counselling) zorunludur 

ve nişandan hemen sonra ve en geç Almanya'da resmi nikahtan önce veya 

Pakistan'da nikahtan önce yapılmalıdır. 

• Müstakbel evli çiftin yanı sıra, her ikisinin ebeveynleri de nikah öncesi danışmanlıkta 

yer almalıdır. Katılımcılar yurtdışında ise, görüntülü görüşme yoluyla danışmaya 

katılmaları gerekmektedir.  

• Danışmanlık randevusunu yerel mürebbi efendi ile kendiniz organize etmeniz 

gerekir. Yerel mürebbi efendi sizden çok uzaktaysa, merkez ile iletişime 

geçebilirsiniz. Bir yılı aşmış danışmanlık (counselling), nikah formlarının tasdiki için 

geçerli sayılmayacaktır.  

• Nikah formu, Pakistan'da kıyılacak olan nikah için, yasal belge hükmündedir. Bu 

formun değiştirilmesi, üzerinin çizilmesi veya yazılması yasaktır. 

• Devlet yasasına göre, nikah için ne erkek ne de kız 18 yaşından küçük olmamalıdır. 

• Nikah formunu pasaport/kimlik kartınız veya kayıt sertifikanıza göre dijital olarak 

doldurmanız rica olunur. El yazısıyla yazılmış bir evlilik formu kabul edilmeyecektir. 

 

Nikah formu … 
● … dijital olarak doldurulmalıdır. 
● … arkalı önlü yazdırılmış olmamalı. 
● … normal kağıta (80-120 gram) yazdırılmalıdır. 
● … geçerli sayılabilmesi için, tarihler uyum içerisinde olması gerekmektedir. 
● … üç adet yazdırılmalı, tarih atıp imzalanmalıdır. 
● … nikah yurt dışında yapılıyorsa, dört kez basılmalı ve tarih eşliğinde 

imzalanmalıdır. 

Nikah İşlemi İçin Gerekli Belgeler 

(1) Medeni durumu içeren genişletilmiş kayıt belgesi (Erweiterte 

Meldebescheinigung) : 

● Birinci Nikah: Bir erkek veya kız ilk defa evleniyor ise ve nüfus cüzdanındaki medeni 

durumu 'bekar' olarak geçiyor ise, bu durumda nikah için bir engel olmamaktadır. 

Kayıt belgesinde medeni durumu "bilinmiyor" olarak geçiyor ise, evlilik şubesinden 

(Rişta Nata) e-posta ile talep edebileceğiniz, noterden imza sertifikası tasdiki 

sağlamanız gerekir. 

● İkinci Nikah: Bir erkek veya kız ikinci kez evlenmek istediğinde, genel olarak medeni 

durumu nüfuz cüzdanında “boşanmış” olarak geçer. Kayıt belgesinde medeni 

durum "bilinmiyor" olarak geçiyor ise, evlilik şubesinden (Rişta Nata) e-posta ile 

talep edebileceğiniz, noterden imza sertifikası tasdiki sağlamanız gerekir. 
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● İslami boşanma ve resmi boşanma belgelerinin eklenmesi zorunludur. 

● Şayet kızın veya erkeğin ikinci evliliği ise ve nüfuz cüzdanında medeni durumu 

"bekar" olarak geçiyor ise, evlilik şubesi (Rişta Nata) bu durumda resmi olarak 

boşanmalarını tavsiye edecektir.  

● İslami boşanma sonrası kadın evliliği: Nüfus cüzdanında medeni durumu "evli" 

olarak geçiyor ise, nikah yapılamaz. Kadının nikahlanabilmesi için resmi boşanma 

şarttır. 

(2) Nikah formu için yerel Amir/Sadr Cemaati'nden Tasdik Formu (Tasdeeq) 

(3) Evlilik Cüzdanı (Almanya`da Nikah için) 

Nikah Formu Dolduruluşu 
Nikah Formu temel anlayışı için bazı önemli bilgiler. Almanya Nikah Formu toplam 
dokuz bölümden oluşmaktadır. 

Nikah Formu – Sayfa 1 
 

 I. Veli Kısmı 

● Tüm kişisel bilgiler (isim, 
doğum tarihi, adres vb.) nüfus 
cüzdanı ve pasaporta uygun 
olarak verilmelidir. 

● AIMS Kimliği, Almanya'daki 
kişisel Cemaat kimlik 
numaranızdır. Bir kişi Almanya 
dışındaysa, bu alan boş 
bırakılmalıdır. 

● Pakistan'da ikamet eden bir 
Ahmedi için Mehir miktarı 
(Form`da „dower money“ 
olarak geçer)  € 3,000,00 ve 
Almanya'da ikamet eden bir 
Ahmedi için altı ila 12 aylık gelirin toplamıdır.  

● Mehir verilmişse, bunun Nikah formunda (sayfa 2 veya sayfa 3) belirtilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca gelin ve gelinin yasal koruyucusu (Veli), örneğin babası, 
iki şahitle birlikte bunu ayrı bir formda teyit etmeleri ve imzalamaları 
gerekmektedir. Mehir ile ilgili başka sorularınız varsa, yerel mürebbi efendi ile 
iletişime geçmeniz rica olunur. 

● Medeni durumunuzu işaretleyin. Daha fazla bilgi için 1. sayfaya bakınız.  
● Lütfen yasal koruyucunun (Veli – Formda „guardian“ olarak geçer) kim olduğunu 

yazınız. Gelinin yasal koruyucusu (Veli) babasıdır - anne ve babası boşanmış 
olsalar bile. Baba ölmüş ise veli öz erkek kardeşi, amca veya dedesidir. Yasal 
koruyucunun (Veli) belirlenmesinde sorun ortaya çıkarsa, evlilik şubesi (Rişta 
Nata) ile iletişime geçilmesi önemle rica olunur. 

● Yasal koruyucu (Veli) tarih ile birlikte kendisi bizzat eli ile imzalamalıdır. 
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● Kız Almanya'da ve velisi yurt dışında ise, iki şahit huzurunda mehir miktarı tasdik 
edilerek, velinin nikah için gönderdiği yazılı muvafakat ile nikah yerli cemaat 
yerinde gerçekleştirilebilir. Bu Formu evlilik şubemizin Almanya web sitesinden 
temin edebilirsiniz. 

II. Nikah Törenine Şahsen Katılamayan Yasal Koruyucu (Veli) İçin 

Doldurulması Gereken Bölüm 

● Eğer yasal koruyucu (Veli) 
nikaha kendisi bizzat katılamaz 
ise, bir vekil tayin etmeli ve o bu 
bölümü doldurup, tarih ile 
imzalamalıdır. Bunun için 
gelinin yasal koruyucusu (veli) 
ve gelinin kendisi 1. sayfada en 
alt bölümü imzalamaları 
gerekmektedir.  
 

Nikah Formu – Sayfa 2 
 

● İki erkek şahit, gelinin rızasına 
şahitlik etmeleri gerekmektedir. 
İkamet edilen ülke ve atılan 
tarih, gelin ve veli ile aynı olmak 
zorundadır. 

● 2. sayfada, „I hereby agree to act 
represamtative of Mr“ yazdığı 
yerde, velinin adı ve ardından 
velinin babasının adı ve “the occasion oft he NIKAH of Miss“ yazdığı yerde de 
gelinin adı ve gelinin babasının adını yazmanız gerekmektedir. 

● Vekil, belgeler kendisine teslim edildikten sonra, bunları imzalayacaktır.  
 

III. Gelin Kısmı 

● Bu kısım Gelin tarafından  
doldurulacaktır.  

● Kişisel Bilgiler (İsim, Doğum 
Tarihi, Adres vb.) Nüfus cüzdanı 
ve Pasaport ile uyum içerisinde 
olmalıdır. 

● Mehir miktarı (Form`da „dower 
money“) Pakistan`da ikamet 
eden Ahmedi için 3.000,00 € ve 
Almanya`da yaşayan Ahmedi 
için altı ile 12 aylık toplam geliri 
yüksekliğindedir.  
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● Mehir (Form`da „dower money“) verildiği takdirde, Nikah-Form`unda (Sayfa 2 
de) belirtilmek zorundadır. Bunun yanı sıra Gelin ve Velisi iki şahit ile ayrı bir 
Form`da bunu tasdiklemeleri ve imzalamaları gerekmektedir. Mehir ile ilgili 
ayrıntılı bilgi için bölgenizdeki Mürebbi efendiye başvurunuz. 

● İki erkek şahit`in Gelin`in rızasını onaylamaları gerekmektedir. İkamet ettiği ülke 
ve tarih Gelin ile aynı olması zorunludur. 

 

IV. Amir Onay Kısmı / Sadr Cemaat 

● Nikah-Formu evlilik şubesi (Rişta 
Nata) tarafından tasdik 
edilmelidir. Bu kısım boş 
bırakılmalı ve yerel Amir/Sadr`a 
ait değildir. Sadr Camaat / Yerel 
Amir özel bir Tasdik-Formu ile 
Gelin`in rızasını tasdik etmelidir.  

● Şayet Gelin Almanya dışında ikamet ediyorsa, bu Ülke Amir`i veya yerel Sadr 
tarafından tasdik edilmelidir. 
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Nikah Formu – Sayfa 3 
 

 V. Damat Kısmı 
● Bu kısım Damat tarafından 

doldurulmalıdır.  
● Kişisel Bilgiler (İsim, Doğum 

Tarihi, Adres vb.) Nüfus cüzdanı 
ve Pasaport ile uyum içerisinde 
olmalıdır. 

● Mehir miktarı (Form`da „dower 
money“) Pakistan`da ikamet 
eden Ahmedi için 3.000,00 € ve 
Almanya`da yaşayan Ahmedi 
için altı ile 12 aylık toplam geliri 
yüksekliğindedir.  

● Mehir (Form`da „dower 
money“) verildiği takdirde, 
Nikah Form`unda (Sayfa 2 de) belirtilmek zorundadır. Bunun yanı sıra Gelin ve 
Velisi iki şahit ile ayrı bir Form`da bunu tasdiklemeleri ve imzalamaları 
gerekmektedir. Mehir ile ilgili ayrıntılı bilgi için bölgenizdeki Mürebbi efendiye 
başvurunuz. 

● İlk veya ikinci Nikah konusunda seçiminizi yapınız. 
● Boşanma durumunda, mahkeme kararı / boşanma vesikası ve Kadı tarafından 

verilen boşanma kararını bizlere ulaştırmanız rica olunur. Dul iseniz, bunu da 
belge ile ispat etmeniz rica olunur. 

● İki erkek şahit Damat`ın rızasını onaylamaları gerekmektedir. İkamet ettiği ülke 
ve tarih damat ile aynı olması zorunludur. 

 

VI. Amir / Sadr Cemaat Onay Kısmı 

● Nikah Formu Rişta Nata şubesi tarafından tasdik edilmelidir. Bu kısım boş 
bırakılmalı ve yerel Amir/Sadr`a ait değildir. Sadr Camaat / Yerel Amir özel bir 
Tasdik Formu ile Damat`ın 
rızasını teyit etmelidir.  

 
● Şayet Damat Almanya dışında 

ikamet ediyorsa, bu Ülke Amir`i 
veya yerel Sadr tarafından 
tasdik edilmelidir. 
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VII. Kendi Nikahına Katılamayan Damat Kısmı 

● Damat kendi nikahına şahsen katılamıyorsa, 
yerine bir vekil tayin etmek zorundadır. 

● Vekil`in ismi bu kısımda geçmeli ve Damat buraya 
tarih eşliğinde imzasını atmalıdır. 

● İki erkek şahit Damat`ın bu Vekili onayladığını 
tasdik etmelidir. İkamet ettiği ülke ve tarih damat 
ile aynı olması zorunludur. 
  

Nikah Formu – Sayfa 4 
 

VIII. Merkez Kısmı / (Rişta Naata Şubesi) 

● Bu kısım boş bırakılmalıdır.  
 
 
 
 

 

IX. Nikah Günü Belirleme 

● Bu kısım Nikah sonrası Nikah 

Memuru tarafından doldurulur. 

Buraya kendi ismi dışında 

Babasının ismini, Nikah yeri 

(Şehir), tarih ve imzasını geçer.   

● Nikah merasimine katılan iki 

erkek şahit, mevcut Nikah`ı tarih 

eşliğinde imza atarak onaylarlar. 


