NİKÂH İŞLEMLERİ MÜRACAAT SAATLERİ:
Sabah 09.00-12.00, Öğlen 13.00- 16.30 arası
Cuma günü öğleden sonra ve hafta sonu nikâh başvurusu alınmamaktadır.
EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Nüfus Cüzdanlarının aslı ve fotokopisi (Soğuk damgası olmayan ve yıpranmış kimlikler kabul edilmemektedir.)
Not: Nüfus cüzdanı dışındaki ehliyet, pasaport gibi kimlikler yasa gereğince kabul edilemez.
2. 5’er adet son vesikalık fotoğraf. (Fotokopi, bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar ve biyometrik fotoğraflar
geçersizdir. Kadın için alın ve çene; erkek için baş açık olacaktır).
3. Evlilik için Aile Sağlık Hekiminizden alınan EVLENME SAĞLIK RAPORU; UHK (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu) ya
dayanılarak verilmeli, kaşeli ve imzalı olmalıdır. Sağlık Raporunun Devlet Hastanesinden alınması durumunda
Aile Hekimi onayı gerekmektedir.
Not: Sağlık raporlarının süresinin 180 günü geçmemesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:
1. Çiftlerin başvuruya birlikte gelmeleri zorunludur. Çiftlerden birinin başvuruya gelememesi durumunda ise
Noter Onaylı özel vekâletname ibraz etmesi zorunludur. (Evlendirme Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre
vekâletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır.)
2. Kadınların boşanma tarihinden itibaren 300 günlük iddet (bekleme) müddeti bulunmaktadır. İddet (bekleme)
müddeti aile mahkemesi kararı ile kaldırılırsa evlilik müracaatı yapabilirler. (Mahkeme kararında kesinleşme
şerhi bulunmalıdır.)
3. Evlilik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni (Noterden
Muvafakatname), veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.
4. 16 yaşını dolduran kadın ve erkek aile mahkemesinden alınacak izin kararı ile evlenebilir.
Kızlık soyadını kullanmak isteyen kişilerin müracaat sırasında bu isteklerini belirtip tarafımızca verilen kızlık
soyadı dilekçesini imzalamaları gerekmektedir.
5. Mal Ayrılığı talebi olan çiftlerin noter onaylı Mal Ayrılığı Sözleşmesini müracaat sırasında ibraz etmeleri
gerekmektedir.
6. Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır(180 gün).
7. Telefonla nikâh günü rezervasyonu kesinlikle yapılmamaktadır. Nikâh günü almak için belediyemize gelinmesi
zorunludur.
8. Nikâh tarihlerini ertelemek veya iptal etmek isteyenler en az 1 hafta önceden bildirmesi gerekmektedir.
9. Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olarak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır(Evlendirme Yönetmeliği
madde:28). Şahitlik yapacaklar T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı yanında olmalı ve istenildiğinde
gösterilmesi zorunludur.
Ömür Boyu Mutluluklar Dilerim.
M. Ergün TURAN
Fatih Belediye Başkanı

