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.
YABANCI UYRUKLU MÜRACAATLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1. Pasaportlarının Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
Not: Pasaport vize ve ikamet tezkeresinin süresi dolanların başvurusu alınmaz.
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. Yabancılar için başvuru günleri salı ve perşembe günleridir.
2. Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcikleri tarafından kişinin adını, soyadını, anne
baba adı ile doğum tarihini, doğum yerini, medeni halini (bekar, boşanmış, dul, gibi) ve evlenmesine engel halinin
bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme
ehliyet belgesi kabul edilir. (Evlenme Yönetmeliği 20.madde.)
3. BEKÂRLIK BELGESİ VE DOĞUM BELGESİ
A- Kendi konsolosluğundan alınıp İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü veya Kaymakamlık Yazı İşleri
Müdürlüğüne onaylatılacaktır.
Not: İran ve Irak ve Fas vatandaşları İstanbul’daki konsolosluktan fotoğraflı bir şekilde bekarlık belgeleri almaları
gerekmektedir
B- Konsolosluğu Ankara’da olanlar ise TC Dışişleri Bakanlığına onaylatmaları gerekmektedir.
C- Kendi ülkesinden getirmesi durumunda TC Büyükelçiliğine onaylatılması veya Apostile onayı gerekmektedir
D- Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekârlık Belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi) ve Doğum Belgesi (Uluslararası) çok dilli
olduğu için hiçbir yere onaylatmadan direkt müracaat edebilirler. Örnek: Almanya, Avusturya, İtalya, Moldova, Hollanda,
Yunanistan…
Not: Bekârlık Belgesi’nde çiftlerin anne ve baba isimleri yazmıyorsa doğum belgeleri de almaları zorunludur.
Not: Pasaporttaki ve İkamet Tezkeresi’ndeki bilgiler ile bekârlık ve doğum belgesindeki bilgiler bire bir uyumlu olmalıdır.
Bekârlık ve doğum belgeleri Türkiye’de tercüme edilip noter tasdikli olmalıdır.
6. Eksik evraklarla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.
7. Evrakların geçerlilik süresi 6 ay (180 gün)’dır.
8. Fahri Konsolosluktan alınan belgeler geçersizdir.
9. Eşlerden biri Türkçe okuma-yazma biliyor diğeri bilmiyorsa nikâh esnasında yeminli tercüman eğer ikisi de
Türkçe okuma-yazma bilmiyorsa hem başvuruda hem de nikâh esnasında yeminli tercüman getirmeleri gerekmektedir.
Ömür Boyu Mutluluklar Dilerim.
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