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YABANC| UYRUKLU

,/ Evlenme Ehlivet Beleesi (Bekarlık Belgesi)
./ Doğum Belgesi
,/ pasaportun noter onaylıTürkçe Tercümesi yaptırılacaktır. vize süresi

dolmuş olan pasaportlar için kesinlikle işlem yapılmaz.
./ yabancı uyruklu Türkçe bi!miyorsa nik6hta tercüman getirmek zorunludur.

,/ yabancı uyruklu kadın veya erkek, konsolosluklarının bulunduğu ilde
bekar olduklarına dair EVLENME EHLlyET BELGESIve DOĞUM BELGESİ
alıp, o ilin İI llukuk İşleri MüdürIüğünden onaylatacaklardır. Eşlerin
konsolosIukları Ankara' da ise aldıkları Evlenme Ehliyet BelgesiniAnkara'
da Dışiş!eri Bakanlığına onaylatacakIardır.

NOT: Bazı ülkeler arasında anlaşma gereği, Çok DilIitanzim edilmiş belgeler
hemen işleme alınacaktır, Apostille belgeler ise noter onaylı Türkçe
Tercümesi ile birlikte işleme alınacaktır.

SAĞtİK RAPORU

,/ Medeni Kanunun 136.maddesi gereği çiftler evlenmelerine engel
bu lun mad ığın ı gösteren resim li ve onaylı sağl ık 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 VESİKALIK olacaktır. Bayanın alın, çene ve
yüz açık olmak şartıyla başörtülü resmikabul edilebilir. (Farklı, fotokopi ve
renkli gözlükle çekilmiş resim ve gİorvıgrRlr poroĞnRrlAn reguı
EDıLMEzl

DıKKAT

,/ rrsir gvnnrı-aRı-e rvıünncRRr rrsiıııı.irı-r raguı- eoiı-rurz.
BASVURUDA CİFTLERİN BİZZAT GELEREK MÜRACAAT ETMELERİ
GEREKMEKTEDİR.

,/ oda nik6hı randevusu alan çiftler, anne babaları hariç, kendilerinitanıyan
on sekiz (18)yaş tistü iri ŞAH|TLE birlikte belirtilen nikah saatinden 5-10
dakika önce gelmeleri rica olunur.

,/ yabancı ülke vatandaşları da şahitlik yapabilirler. onlarında Türkçe bilmesi
gerekmektedir.

,/ yabancı uyruklu şahitler de Türkçe bilmiyorsa nik6hta tercüman getlrmek

zorunludur.
r' oda nikahında gelin-damat ve şahitler dahil davetli sayısı toplam yirmi beş

(25) klşldlr.
r' Tüm evrakların geçerlilik süresialtı (6} aydır.
,/ Bilgi İçin; 0256 313 20 28 - 4441 391 Evlendirme Memurluğu
,/ Dahili: 310 - 405


