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EVLENDİRME MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER 

BELGELER 
 

EVLENDİRME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 

NÜFUS CÜZDANI 
 Nüfus Cüzdanları fotoğraflı, TC kimlik numaralı ve son on yılı geçmemiş olacak, 

Medeni Hali Kısmı Evli olmayacak, aslı ve birer fotokopisi ile getirilecektir. 

SAĞLIK RAPORU 

 Medeni Kanunun 136.maddesi gereği çiftler evlenmelerine engel bulunmadığını 
gösteren resimli ve onaylı sağlık raporu getireceklerdir. 

 Sağlık Raporları, Aile Hekimlerinden alınacaktır. 

FOTOĞRAF 

 Nikah işlemleri için 3 adet fotoğraf kullanılmaktadır. Fotoğraflar, renkli, son altı ay 
içinde ön cepheden çekilmiş, sivil giysiler, baş açık, alın, çene ve yüz kısmını 
tamamen gösterir şekilde olacaktır. Bayanın alın, çene ve yüz açık olmak şartıyla 
başörtülü resmikabul edilebilir. (Farklı, fotokopi ve renkli gözlükle çekilmiş resim 
ve biometrik fotoğraflar kabul edilmez) 

BELEDİYE SİCİL 
NUMARASI 

 Evlenecek kişilerden birisi adına Nazilli Belediyesi Emlak Servisinden alınacaktır. 

EVLENME YAŞI 

 On sekiz (18) yaşını doldurmuş erkek ve kadın kendi iradesiyle evlenebilirler. 
 On yedi (17) yaşını doldurmuş erkek ve kadın, anne-baba veya vasinin izniyle 

evlenebilirler. 
 On altı (16) yaşını dolduran erkek ve kadın hâkimin izni (mahkeme kararı ile) 

evlenebilirler. 
 Medeni hali dul veya boşanmış bayanlar 300 günlük bekleme süreleri dolmadan 

evlenmek isterlerse, mahkemeden iddet müddet kararı getireceklerdir.) 

YABANCI UYRUKLU 

 Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık Belgesi); yabancı devletin yetkili merkezi 
makamlarından veya o devletin konsolosluklarından alınacaktır. Çok dilli ve 
apostille belgeler hariç Türk Dışişleri Bakanlığına tasdik ettirilecektir. Belge yabancı 
dilde ise Türk Dışişleri Bakanlığı tasdikinden sonra Noter Onaylı Türkçe tercümesi 
yaptırılacaktır.  

 Çok Dilli tanzim edilmiş belgeler hemen işleme alınacaktır, Apostille belgeler ise 
noter onaylı Türkçe Tercümesi ile birlikte işleme alınacaktır. 

 Doğum Belgesinin aslı ve noter onaylı Türkçe Tercümesi yaptırılacaktır. 
 Pasaportun noter Onaylı Türkçe Tercümesi yaptırılacaktır. 
 Yabancı Uyruklu Türkçe bilmiyorsa nikâhta tercüman getirmek zorunludur. 

İZİN BELGESİ 
 Nazilli Dışında bulunanlar; Bulunduğu Evlendirme Memurluklarından izin belgesi 

getireceklerdir.  

MÜRACAAT 

 İstenen belgeler eksiksiz hazırlandıktan sonra Müdürlüğümüze müracaat 
edilecektir. 

 Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 08.30-12.30, 13.30-17.30 saatleri arasında yaz 
sezonunun yoğun olması nedeniyle Cuma günü  başvurular kabul edilmeyecektir 
ve oda nikahı yapılmayacaktır. 

 Aile Cüzdanı ücreti ve harçlar müracaat esnasında Nazilli Belediyesi Veznelerine 
ödenecektir. 

 Soyadını koca soyadıyla birlikte kullanmak isteyen bayana bir adet soyadı dilekçesi 
tarafımızdan tanzim edilecektir. 

DİKKAT 

 Oda nikâhı randevusu alan çiftler, anne babaları hariç, kendilerini tanıyan onsekiz 
(18) yaş üstü İKİ ŞAHİTLE birlikte belirtilen nikah saatinden 5-10 dakika önce 
gelmeleri rica olunur. 

 Oda nikahında gelin-damat ve şahitler dahil davetli sayısı toplam onbeş (15) 
kişidir. 

 Tüm evrakların geçerlilik süresi altı (6) aydır. 
 Bilgi İçin; 0256 313 20 28 – 444 1 391  Evlendirme Memurluğu Dahili: 310 - 405 

 


