NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN
Başvuruda İstenen Belgeler :
❖ 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların renkli ve ön cepheden son altı ay içerisinde
çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğraflarda alın, çene ve yüz görünür olmalıdır.
(Ozalit ve fotokopi yöntemiyle çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmez.)
❖ Fotoğraflı Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Kişinin son medeni durumunu
göstermesi ve T.C. Kimlik Numarasının yazılı olması gerekmektedir. Silinti, kazıntı
yapılmış tahrif edilmiş ve soğuk damgası olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmez.)
❖ Sağlık raporu - 6 ay geçerliliği vardır. (Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Sağlık
Merkezleri veya Aile Hekimliklerinden)
❖ Evlenecek çiftlerden en az birinin GÖNEN ilçesinde ikamet etmesi gerekmektedir.
❖ Evlenecek çiftlerin başvuruya BERABER gelmeleri gerekmektedir.
(Eğer çiftlerden biri gelemiyorsa; Noterden Vekâletname düzenlemesi gerekmektedir.
Vekâletnamede; Vekilin ve vekâlet verenin kimlik bilgileri eksiksiz yer almalıdır.
Vekâlet verenin nüfus cüzdan fotokopisi arka sayfada onaylı olmalıdır. Evlenme
işlemlerinin yürütülmesi ve Evlenme Beyannamesine imzalamaya yetki verilmiş
olduğu açıkça belirtilmelidir.)
❖ Nüfus cüzdanları dışındaki kimlikler yasa gereğince kabul edilmemektedir. Nüfus
Cüzdanları; yıpranmamış, 10 yılı geçmemiş, T.C. kimlik no 'lu, soğuk damgası
görünür ve çiftelerin en son medeni hali işlenmiş olmalıdır.
❖ Resmi evrakların düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerliliği vardır. Silintili ve
kazıntılı olan evraklar kabul edilmez.
❖ Çiftler 18 yaşını bitirmiş olmalıdır, bitirmemişler ise;
o 17 yaşını bitirmiş olanlar için; Yaşı küçük kişinin Anne ve Babası (veya
Yasal Vasisi), Evlenme İzninin alınması için başvuruya birlikte kimlikleriyle
gelmelidir. Eğer ebeveyn (vasi) gelemiyorsa Noterden vasisi oldukları yaşı
küçük kişinin evlenmesine izin verdiklerini gösteren Muvafakatname
düzenletmelidirler
o 16 yaşını bitirmiş olanlar için; Mahkemeden Evlenme İzin Kararı
getirmelidir.
❖ Boşandıktan ya da dul kaldıktan sonra, 300 gün içinde evlenmek isteyen bayanlar
Mahkemeden İddet Müddeti Kaldırma Kararı getirmelidir.
❖ Mahkeme kararlarında Kesinleşme Şerhi olmalıdır.
❖ Mal Rejimi talebi olan çiftler noterden yaptırdıkları mal rejimi talep belgesini
müracaat sırasında vermek zorundadırlar.
❖ En erken nikah günü, müracaattan 48 saat (2 gün) sonraya programın uygun olması
kaydıyla verilir.
❖ GÖNEN’ de ikamet edip başka bir belediyede nikâh kıydırmak isteyen çiftler, beraber
evrakları ile birlikte gelip nikâh dairemizden İzin Belgesi alarak istedikleri yerde nikâh
kıydırabilirler.
❖ Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

EVLENME İZİN KARARI ALINMASI
Evlenecek çiftlerden biri, 16 yaşını bitirmiş, 17’sinden gün almış ise ancak Mahkeme Kararı
ile evlenebilir.
Bunun için;
Bu kişinin anne veya babasından biri, bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi Yazı İşleri’ne
vereceği bir dilekçe ile velayeti altındaki kişi için EVLENME İZİN KARARI çıkartılmasını
talep edecek.
Mahkemeden alınan Evlendirme İzin Kararı ile Evlendirme Memurluğuna çiftin birlikte
yapacağı başvuruyla evlendirme işlemleri gerçekleştirilir.
Not:
*Mahkeme kararında Kesinleşme Şerhi olmalıdır.

İDDET MÜDDETİNİ KALDIRMA KARARININ ALINMASI
Boşanan yada dul kalan bayanların tekrar evlenebilmesi için 300 günlük İddet Müddeti
süreleri vardır. Bu süre tamamlanmadan evlenemezler. Ancak bu süre Mahkeme Kararı ile
kaldırılır ise evlenebilirler.
Bunun için;
Bayan; bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi Yazı İşleri’ne vereceği bir dilekçe ile İDDET
MÜDDETİNİ KALDIRMA KARARI çıkartılmasını talep edecek.
Mahkemeden alınan İddet Müddetini Kaldırma Kararı ile Evlendirme Memurluğuna çiftin
birlikte yapacağı başvuruyla evlendirme işlemleri gerçekleştirilir.
Not:
*Mahkeme kararında Kesinleşme Şerhi olmalıdır.

Yabancı Uyruklu Çiftler İçin İstenen Belgeler
•

•
•

Bekarlık Belgeleri
(A) Kendi konsolosluğundan alınıp İstanbul valiliği hukuk işleri müdürlüğüne
onaylatılacaktır.
(B) Konsolosluğu Ankara’da olanlar ise bekarlık belgesini T.C Dışişleri Bakanlığına
onaylatılacaktır.
(C) Bekarlık belgesini kendi ülkesinden getirmesi durumunda bekarlık belgesi T.C
Büyükelçiliğine onaylatılması veya Apostil onayı gerekmektedir.
Not: Bekarlık belgesinde çiftlerin anne ve baba isimleri yazmıyorsa doğum belgeleri
de almaları zorunludur.
Pasaportun noter tasdikli tercümeleri.
Konaklama Belgesi
(Kaldıkları otelden kaldıklarına dair yazı, iki yabancı uyruklular için geçerlidir.)

•

•

Sağlık Raporları;
Sağlık Ocakları ve Devlet Hastanelerinden evlilik için alınması gerekmektedir. Özel
Hastaneler veya poliklinikler den alınan raporlar Sağlık Ocakları veya Sağlık Grup
Başkanlıklarına onaylatılması durumunda kabul edilecektir.
4 Adet Resim

DOCUMENTS REQUIRED TO FILE AAPPLICATION FOR MARRIAGE OF
FOREIHNERS
1. CERTIFICATE OF CELIBACY
A) To be issued by the Consulate of the country of the foreigner located in Istanbul. The
certificate of celibacy will be certified by the Governor of Istanbul (Istanbul Valiligi) located
in Cagaloglu, or
B) If the consulate of the country of the foreigner is located in Ankara then the certificate of
celibacy will be certified by the Ministry of Foreign Affairs of the Turkish Republic.
C) If the Certificate of Celibacy is to be issued in the country of the foreigner then it should be
certified by the Consulate of the Turkish Republic or should have an apostil. It should also be
translated into Turkish and notarized. Otherwise it will not be valid.
2. NOTARY CERTIFIED TRANSLATION OF THE PASSPORT
3. ACCOMMODATION DOCUMENT
If both partners are foreigners then a letter should be written by the hotel that the foreigners
are staying. In this letter, the duration of stay and date of departure will be written.
4. HEALTH REPORT
The health report should be issued by the health units (Sağlık Ocağı) or state hospitals (Devlet
Hastanesi). Any report to be issued by private hospitals or clinics will not be accepted. First
application should be made to the health units (Saglik Ocağı).
5. FOUR (4) PASSPORT SIZE PHOTOS

AYRINTILI BİLGİ İÇİN
GÖNEN BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU
TELEFON: 0266 762 18 45 / Dh.1118
e-mail : evrak.kayit@balikesirgonen.bel.tr

