EVLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER
1-Evlilik için fotoğraflı SAĞLIK RAPORU AİLE HEKİMİNDEN Talesemi Akdeniz Anemisi yani
(hemoglobinopati) testi yapıldığına dair ibarenin Sağlık Raporunda yazılı olması zorunludur.
Sağlık raporundaki fotoğraf ile evlilik işlemlerinde kullanılan fotoğraf aynı olmalıdır. Sağlık Raporunda
Protokol Numarası yazılı olup; resmin üzerinde ve yazının bitiminde doktorun kaşe ve imzaları olması
zorunludur. Raporda kişisel bilgiler kontrol edilmelidir, eksik bilgilerle rapor kabul edilmez.
AİLE HEKİMİ DIŞINDAKİ KURUMLARDAN ALINAN SAĞLIK RAPORLARI KABUL EDİLMEZ.
2-Çiftler Çatalca’da ikamet etmiyorlar ise e-Devlet’den Adres Yerleşim Belgesi getirmesi zorundadır.
3-Nüfus cüzdanlarının asılları ve arkalı önlü fotokopilerini getirmek zorundadırlar, (Sürücü belgesi,
pasaport v.b. geçerli değildir), resimsiz nüfus cüzdanları kabul edilmez, EVLİ kimlikle müracaat edilmez
boşanmış ve dul olanlar kimliklerini değiştirilmelidir. Nüfus cüzdanındaki fotoğraf ile son halinizin
örtüşmesi gerekmektedir, örtüşmüyor ise kimlik değiştirilmelidir. Kesik, yırtık, kazıntı, yıpranma, silinti,
çipsiz ve 10 yılı aşmış olan durumlarda kimlik değiştirilmelidir.
4-Çiftlerin 6 adet vesikalık fotoğrafı orijinal, mat olmalı fotokopi ve parlak olmamalı, biyometrik büyük
resimler ve üniformalı fotoğraf kabul edilmez. Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı, evlilik evraklarında
kullanılan tüm resimler aynı olmalıdır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1-Müracaat hafta içi 09:00 – 16:00 saatleri arasında alınmaktadır.
2-Çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.
3-Eksik evrak ile nüfus cüzdanı olmadan kesinlikle kayıt kabul edilmez.
4-Evraklar ilgili kurumdan alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.
5-Bayan kızlık soyadını kullanabilmesi için müracaat esnasında beyanda bulunması gerekir.
6-Mal ayrılığı talebi olanlar noterden yaptırmış oldukları Mal Ayrılığı Sözleşmesini nikâhtan önce
getirmeleri gerekmektedir
7- 65 Yaş üstü olanlar için Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi Psikiyatri bölümünden Akli Melikeleri
yerindedir raporu nikah günü getirmeleri gerekir.
8-Yabancı uyruklu kişiler bizzat evlendirme memurluğumuzdan bilgi almalıdır.
NOT:
1-Çiftler 18 yaşını bitirmiş 19 yaşından gün almış olmalıdır.
17 yaşını bitirip 18 yaşına girmiş olanlar anne ve babanın noterden onaylı muvafakatname izni ile
evlenirler.
16 yaşını bitirip, 17 yaşına girmiş olanlar mahkeme izni ile evlenirler.
2-Boşandıktan veya dul kaldıktan sonra 10 ay (300 gün) içinde evlenmek isteyen bayanların mahkemeden
bekleme süresinin kaldırılması ve kesinleşme şerhi kararını getirmesi şarttır.
3-Müracaata gelemeyen kişi şehir dışında olması veya gelemeyecek durumda ise Noterden alınan özel
vekâletname VEKALET VEREN ile EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimlik bilgilerinin yazılı olması ve
evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Vekaletnamede
kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüdanı fotokopileri ve kimlik
asılları müracaat edenin yanında bulunması zorunludur.
Salonla ilgili her türlü bilgi ve ücret detayları; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden alınacaktır.
Çatalca Belediyesi Evlendirme Memurluğu Nazım Özbay Kültür Merkezi Çatalca Tel: 0212 7894258
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