
T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EVLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN 2020 YILI 
YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENEN BELGELER

BELGELER   :

1. Pasaportlarının Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
2. Yabancılar için yetkili makamlarca kişinin; adını, soyadını, anne- baba adı ile doğum tarihi ve doğum 

yerini, gösteren medeni hal belgesi
3. Evlilik için Sağlık raporu kayıtlı olduğu Aile Hekimliğinden veya özel sağlık kurul ve kuruluşlarından 

alınacak  sağlık  raporu  imzalı,  fotoğraflı  ve  kaşeli  olmalıdır.)  EVLENME  SAĞLIK  RAPORUNDA 
GENELGE  GEREĞİ  AYRICA  AKDENİZ  ANEMİSİ  TARAMASI  YAPILMIŞTIR  BİLGİSİ  YER 
ALMALIDIR

4. 4’er adet vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş (resimler renkli ve ön cepheden çekilmiş, alın 
ve çene açık inkılap kurallarına uygun sivil giysilerle çekilmiş, renkli fotokopi kabul edilmez)

NİKAH MÜRACAATLARI SABAH 08:30-12:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILMAKTADIR.

1. Eşlerden biri Türk ise T.C vatandaşının bağlı bulunduğu evlendirme Dairesine müracaat edebilir.
2. Yabancı  uyruklu  kadın  yada  erkeğin  konsoloslukları  İstanbul’da  ise  bekar  olduklarına  dair 

Bekarlık Belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi) ve Doğum Belgesi  alıp İstanbul Valiliği  Hukuk İşleri  
Müdürlüğü’ne veya Kaymakamlık  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne onaylatmaları  gerekmektedir.  Eğer 
Konsolosluklar  Ankara’  da  ise  aldıkları  Bekârlık  Belgesini,  Doğum  Belgesini  Ankara  Dış  İşleri  
Bakanlığına onaylatmaları gerekmektedir. 

3. Yabancı uyruklular Bekârlık Belgelerini ve Doğum Belgelerini kendi ülkelerinden getireceklerse  o 
ülkedeki Türk Büyükelçiliğine veya Türk konsolosluğuna evrakların asıllarını onaylatacaklardır.

4. Bazı  ülkeler  anlaşma  gereği  Apostile  olarak  almış  oldukları  Bekarlık  ve  Doğum  Belgelerini 
Türkiye’ye  getirdikten  sonra  Türkçe  tercümelerini  yaptırıp  Noterden  onaylatmaları 
gerekmektedir.

5. Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekârlık Belgesi ve Doğum Belgesi çok dilli olduğu için hiçbir yere 
onaylatmadan direk müracaat edebilirler. Örnek; Almanya, Avusturya v.s.

6. Eksik evraklarla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.
7. Eğer eşler Türkçe bilmiyorlarsa Nikâh esnasında Yeminli Tercüman getirmeleri gerekmektedir.
8. Nikâh  süresi  belirlenirken  en  fazla  5  ay  sonrasına  gerçekleştirilmek  üzere  nikâh  günü 

verilmektedir. Örneğin, Ocak  ayında nikah günü almak için belediyemize gelen kişi Mayıs ayının 
sonuna kadar gün alabilir.  

9. Telefonla nikâh günü rezervasyonu kesinlikle yapılmamaktadır. Nikâh günü almak için çiftlerin 
beraber ve tüm evraklar hazır şekilde evlendirme memurluğuna gelmesi zorunludur. 

10. Nikâh şahidi olabilmek için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak  
şarttır. Şahit olacak kişiler nikâh öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.C kimlik numaralarını  
bildirmek zorundadır.

11. Müracaat  ve  nikâh  akdinin  gerçekleşeceği  sürede  oturma  izni  veya  vizesi  olmayan  yabancı  uyruklu 
kişilerin müracaatları kabul edilmez 

12.  Nikâh salonunda video ve fotoğraf çekimi Belediyemiz Emlak ve İstimlak müdürlüğünce ihale edilerek  
anlaşmalı firma tarafından yapılmakta olup fotoğraf hizmetleri ayrıca ücretlendirilmektedir.

Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz.

NOT: 2020 YILI KAYITLARI 02.01.2020 MESAİ GÜNÜ İTİBARİ İLE BAŞLAYACAKTIR.
                               


