
SELÇUKLU BELEDİYESİ EVLENME İÇİN GEREKLİ BELGELER  

Evlilik için müracatlar Selçuklu Belediyesi Hizmet Masasına yapılmalıdır. 

Evlenecek çiftlerden biri Selçuklu İlçe’sinde ikamet etmelidir. Çiftlerden biri Konya dışında ikamet 
ediyorsa, ikamet ettiği belediyeye eşlerin beraber müracat etmeleri esastır. İstenildiği takdirde izin 
belgesi düzenleterek nikahı farklı yerde yaptırabilirler. 

Müracaatta çiftlerin birlikte gelmeleri gerekmektedir. 

Fotoğraf : 5 er adet fotoğraf. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Renkli fotokopi kabul 

edilmez.) 

Nüfus Cüdanı : Fotoğraflı nüfus cüzdanlarının asılları  ve 1’er adet fotokopileri 

(Müracaat esnasında kimlik asıllarının ibraz edilmesi zorunludur.Kimlik aslını ibraz etmeyip 
fotokopisini getirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Ehliyet kesinlikle kabul edilmemektedir. 
Fotoğrafı yıpranmış, fotoğrafı olmayan ve evlenip boşanan kişilerin yeni kimlikleriyle başvurmaları 
gerekmektedir.) 

Evlenme Beyannamesi : 2 adet fotoğraf yapıştırılıp alt kısımda bulunan dilekçedeki imzalar nikah 
dairesinde atılacak ve burada onay yapılacaktır. 

Sağlık raporu: Türk Medeni Kanununun 136. Maddesi gereği. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
123-124 maddesinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel hastalığı (kan grubu, hepatit b-c, frengi, aids, 
Akdeniz anemisi, telasemi) Aile hekimlerinden eşler birlikte fotoğraflı imza-mühür-kaşe-tarihli sağlık 
raporları alınarak onaylanacaktır. 

Evlenme Yaşı: 18 yaşını bitiren herkes evlenebilir. 

17 yaşını bitirmeyen (17 yaşında olan) erkek ve kamdın evlenemez. Aile Mahkemesi’nden “evlenme 
izin kararı” alınması gerekmektedir. (Medeni Kanun madde-124) 

18 yaşında olanlar anne-baba rızası ile evlenebilir. Bu yaşta olanlar evrakları teslim etmeye gelirken 
anne baba nüfus cüzdanları fotokopileri ve kendileri de gelip nikah dairesine çocuklarının evlendiğine 
rıza gösterdiğine dair imza atmalıdırlar. 

Yabancı Uyruklu olan kişi: Kendi ülkesinde nüfus kaydı (evlenme ehliyet belgesi) getirmelidir. Bu 
belgede kişinin adı soyadı-baba, anne adı, doğum tarihi, medeni durumu (bekar veya boşanmış 
olduğu/tarihi açıkça yazmalı), dini, nüfusa kayıtlı olduğu ülke-il-ilçe yazmalıdır. Kendi ülkesinden aldığı 
bu belgeyi ülkesindeki Türk Konsolosluğu’ndan tercüme ettirip onaylatmalıdır. Böyle bir evrakı almış 
fakat ülkesindeki konsolosluğundan onay yaptırmadan gelmiş ise, bu evrakı Ankara’da notere 
tercüme ettirip konsolosluğuna onay yaptırması ve Türk Dışişleri Bakanlı’ğına onay yaptırması gerekir.  

Avrupa Birliği’ne bağlı Almanya, Avusturya,İspanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz gibi 
ülkelerin vatandaşı ise “çok dilli evlenme ehliyet belgesi” ve “doğum sicil örneği” getirmelidir. Bu 
evrakları getirmeden Türkiye’ye gelmiş yabancı uyruklu kişi Ankara’dan konsolosluğundan nüfus kaydı 
(evlenme ehliyet belgesi) bu belgede adı soyadı-baba-anne adı-doğum yeri ve tarihi nüfusa kayıtlı 
olduğu il ve ilçesi dini- medeni durumu (bekar- bayanlar için eşi ölmüş ve boşanmış ise tarihleri 



yazmalıdır. Konsolosluk onaylı düzeltilen bu belge Türk Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılacaktır. Ayrıca 
yabancılar, nüfus cüzdanları ve pasaportlarının fotokopilerini, noterden onaylı tercümelerini 
getirmelidirler. 

Suriye uyruklu kişiler için ikametgah tezkeresi gereklidir. İkametgah tezkeresi olmayan kişiler ise; 
mahalle muhtarlığından o mahallede oturduğuna dair bir belge getirilmelidir.  

Ek Bilgiler : Bayan boşanmış veya eşi ölmüş ise, boşanma/ölüm tarihinden itibaren 300 gün 
evlenemez . Aile mahkemesinden iddet müddeti kaldırılma kararı alınacaktır.(Medeni Kanun madde-
132/3) 

Türk Medeni Kanunu madde 129- Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır: 

1-Üst soy ile alt soy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala, ve teyze ile yeğenleri arasında. 

2- Kayın kısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soyu 
veya alt soyu arasında. 

3- Evlat edinilen ile evlatlığı veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında. 

 


