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İVÜrUS CÜZDANİ

,/ Nüfus cüzdanları fotoğraflı, Tc kimlik numaralı ve son on yılı geçmemiş
olacak, on yılıgeçmiş lse e lCİCİ rİlvllİr grleeslalacaklardır. Eski

Kimliklerde Medeni Hali Kısmında EVLİyazmayacak, kimliklerin aslıve birer
fotokopisi i le getirilecektir.

seĞı-ır RApoRu
,/ Medeni Kanunun 136.maddesi gereği çiftler evlenmelerine engel

bu lun mad ığın ı gösteren resim li ve onaylı sağlık raporu getireceklerdir.
,/ Sağlık Raporları, Aile Hekimlerinden alınacaktır.

FoToGRAF

Nikah işlemleri için 3 adet fotoğraf kullanılmaktadır. Fotoğraflar, renkli, son
altı ay içinde ön cepheden çekilmiş, sivil giysiler, baş açık, alın, çene ve yüz
kısmını tamamen gösterir şekilde VESİKAIIK olacaktır. Bayanın alın, çene ve
yüz açık olmak şartıyla başörtülü resmi kabul edilebilir. (Farklı, fotokopi ve
renkligözlükle çekilmiş resim ve gİoruııRİr çoroĞRerlAn reeul
EDıLMEz)

BELEDİYE SİCİL

NUMARASı
,/ Ev]enecek kişilerden birisi adına Nazilli Belediyesi Emlak Servisinden

alınacaktır.

EVLENME YAŞİ

,/ On sekiz (18)yaşını doldurmuş erkek ve kadın kendi iradesiyle
evIenebilirler.

,/ On yedi (17)yaşını doldurmuş erkek ve kadın, anne-baba veya vasinin
izniyle evlenebilirler.

,/ On altı (15) yaşını dolduran erkek ve kadın hAkimln izni (mahkeme kararı
ile) evlenebi]irler.

,/ Medeni hali dulveya boşanmış bayanlar 300 günlük bekleme süreleri
dolmadan evlenmek isterlerse, mahkemeden iddet müddet kararı

eetireceklerdir.)

lziıu erı-cesi
r' Nazilli Dışında bulunanlar; Bulunduğu Evlendirme Memur]uklarından izin

beleesi getirecek!erdir.

MÜRACAAT

,/ İstenen belgeler eksiksiz hazırlandıktan sonra Müdürlüğümüze müracaat
edilecektir

,/ Başvurular; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 08.30-
t2.30, 13.30-17.30 saatleri arasında kabul edilecektir.

r' Aile cüzdanı ücretive harçlar müracaat esnasında Nazilli Belediyesi
veznelerine ödenecektir.

r' soyadını koca soyadıyla birlikte kullanmak isteyen kadına bir adet soyadı

dilekçesi tarafımızdan tanzim edilecektir.

DıKKAT

,/ oda nik6hı randevusu alan çiftler, anne babaları hariç, kendilerinitanıyan
on sekiz (18)yaş üstü iKişAHİTLE birlikte belirti]en nikah saatinden 5-10

dakika önce gelmeIeri rica olunur.
,/ oda nikahınJa gelin-damat ve şahitler dahil davetIi sayısı topIam yirmi beş

(25) kişidir.
./ Tüm evrakların geçerlilik süresi a|tı (6) aydır.
,/ Bilgi İçin; 0256 313 2028-444L39L Evlendirme MemurIuğu
,/ Dahili: 310 - 405


