T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EVLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN 2018 YILI
T.C VATANDAŞLARIMIZDAN İSTENEN BELGELER

BELGELER :
1. Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş T.Ci no’ilu resimli nüfus cüzddanlarG aslG T.Ci no’ilu olmaaanr
aGpranmGşr soğuk damgasG belli olmaaan nüfus cüzddanlarG kabul edilmeaecektr. Nüfus cüzdanları
dışındaki kimlikler yasa gereğince kabul edilmeyecektr. Müracaat sGrasGnda tarafar fotoğrafG
nüfus cüzddanlarGnG göstermek zdorundadGrlar. Aksi takdirde Evlendirme Memuru müracaat kabul
edemezd.
2. 4’ier adet vesikalGk fotoğrafr son alt aa içinde çekilmiş (resimler renkli ve ön cepheden çekilmişr alGn
ve çene açGk inkGlap kurallarGna uagun sivil giasilerle çekilmişr renkli fotokopi kabul edilmezd)
3. Evlilik için SağlGk raporu kaaGtlG olduğu Aile Hekimliğinden veaa özdel sağlGk kurul ve kuruluşlarGndan
alGnacak sağlGk raporu imzdalGr fotoğrafG ve kaşeli olmalGdGr.) EVLENME SAĞĞ LIK RAPORUNDA ĞENELĞE
ĞEREĞĞ Iİ AYRICA AKDENIİZ ANEMIİSIİ TARAMASI YAPILMIŞTIR BIİLĞIİSIİ YER ALMALIDIR.

NİKAH MÜRACAATLARI SABAH 08:30-12:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILMAKTADIR.
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Çiftlerin müracaata beraber gelmeleri zdorunludur.
Evlenecek olan çiftten birinin Adrese daaalG sistemde AvcGlarda ikamet etmesi zdorunludur. AvcGlar’ida
oturanlar sistemimizd tarafından görüldüğünden ikametgâh belgesi getrmelerine gerek aoktur.
Çiftler AvcGlarda ikamet etmiaor ise bağlG olduklarG belediaenin evlendirme memurluğunun birinden ortak
izdin belgesi almalarG gerekmektedir.
Eşlerden biri başvuruaa gelemiaor ise (örn; şehir dGşGnda olmasG veaa gelemeaecek durumda ise ) bir
diğerine Noter onaalG evlilik için özdel vekâletname vermesi zdorunludur.
KadGnlarda boşanma ve eşinin ölümü halinde 300 gün süre geçmelidir aa da aile mahkemesinden
bekleme müddetni kaldGrma kararG ve kesinleşme şerhi getrmesi şartr.
KadGn ve erkek boşanma sonucu kimliğini aenilemelidir.
KGzd-Erkek 16 aaşGnG doldurmadGkça evlenemezd. Ancak aile mahkemesinden alGnacak izdin ile evlenebilirler.
17 aaşGnG tamamlaaan erkek-kGzd velinin izdni: eğer veli aoksa vasi veaa vesaaet makamGnGn izdni ile
evlenebilirler.
Önceki SoaadGnG kullanmak isteaen baaanlar bu isteğini dilekçe ile müracaat sGrasGnda belirtmelidirler.
Tüm Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.
Nikâh süresi belirlenirken en fazla 5 ay sonrasına gerçekleştrilmek üzdere nikâh günü verilmektedir.
Örneğin Ocak aaGnda nikah günü almak için belediaemizde gelen kişi MaaGs aaGnGn sonuna kadar gün
alabilir.
Telefonla nikâh günü rezdervasaonu kesinlikle aapGlmamaktadGr. Nikâh günü almak için çiftlerin beraber ve
tüm evraklar hazdGr şekilde evlendirme memurluğuna gelmesi zdorunludur.
Müracaat tarihinde aasa gereği aanG gün evlilik akdi aapGlmamaktadGr.
65 aaş ve üstü olanlar için Aile Hekimliğinden aa da Devlet Hastanesi Psikiaatri bölümünden “akli
melekeleri aerindedir” raporu gerekmektedir.
Nikâh şahidi olabilmek için; erginr aaGrt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini aaptğG kişiai tanGmak
şartr. Şahit olacak kişiler nikâh öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.Ci kimlik numaralarGnG
bildirmek zdorundadGr.
Nikâh salonunda video ve fotoğraf çekimi Belediaemizd Emlak ve İstmlak müdürlüğünce ihale edilerek
anlaşmalG frma tarafından aapGlmakta olup fotoğraf hizdmetleri aarGca ücretlendirilmektedir.

Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz.

