
 
ERGANİ BELEDİYESİ 

EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER 

 

1. Fotoğraflı Nüfus cüzdanlarının aslı ve birer adet fotokopileri (Fotoğrafsız cüzdanlar 

kabul edilmez.) 

 

2. Vesikalık Resim (4 Adet). Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü 

resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş 

olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir. Fotoğrafsız cüzdanlar 

kabul edilmez) 

3. Sağlık Raporu (Fotoğraflı ve Onaylı) Sağlık kuruluşuna birlikte müracaat etmeleri 

koşulu ile Diyarbakır Halk Sağlığı Ocağı Talesemi Tanı Merkezinde yapılacaktır. 

Adres: Diyarbakır DSİ yanı Şehitlik. 

 

ULUSLARARASI AİLE CÜZDAN VE SALON CRETLERİ 
1.    Evlenme Cüzdan Bedeli                                             200,00.TL. 

2.    Hafta İçi Nikâh Salonu(15 Dakika)                            100,00.TL. 

3.    Hafta Sonu Nikâh Salonu(30 Dakika)                        300,00.TL 

4.    Dış Nikâh                                                                    300,00.TL. 

5.    Kokteyl Organizasyon İçin Hafta İçi(1 Saat)             1000,00TL. 

6.    Kokteyl Organizasyonu İçin Hafta Sonu(2 Saat)        2000,00 TL 

7.    Ceza, Tutukevi ve Hastaneler                                      100,00 TL 

8.    Oda Nikâhı                                                                    60,00 TL 

9.    Şehit yakınları(1.derece), Gaziler, Engelli Çiftler Fakirlik Belgesi beyan eden çiftler ile 

Belediye Personeli için Belediye Nikâh Salonunda yapılacak nikâhlarda uluslararası 

evlendirme aile cüzdan bedeli harici ücret alınmamaktadır. 

 

NOT: Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvuru yaparak ödeme işlemlerini 

yapıp dekontu evlendirme birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Müracaat saatleri 08:00-12:00 ile 13:00-16:30 arasındadır. 

EK BİGİLER 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 134. Md “birbiriyle evlenecek erkek ve kadın 

evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Çiftler başvuru esnasında aynı yerde değiller 

ise, Ancak evlendirme yönetmeliğinin 17.maddesinde yer aldığı gibi evlenecek kişi müracaat 

işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtasıyla da yürütülebilmektedir. Bunun için özellikle 

vekâlet name düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili evleneceği kişinin 

kimliğine ilişkin bilgiler ile evlenme işlerinin yürütülmesi için açıkça belirtilmiş olması 

şarttır. 

Dul veya boşanmış kadın önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirtir 

vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir. (Dul veya boşanmış kadının 

evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş 

ise, Aile Mahkemesinden “İddet Süresinin Kaldırılması Kararı” getirilecektir.) 

Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler;  

 



 
 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, Birimimizce verilen 2 adet 

matbu dilekçeyi dolduracaklardır. 

Evlenme Yaşı 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın 

evlenebilir.  

    17 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilci 

İzni bölümü, anne - baba veya vasinin veya Noter huzurunda veya birimimizde imzalarının 

alınması suretiyle onaylatılacak, nüfus cüzdanı fotokopileri başvuru sırasında getirilecektir. 

Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir. Anne - baba veya 

vasi nikâhta bulunacaklardır. 

 

    16 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Yabancı Uyruklu Bağlı bulundukları Konsolosluktan alacakları Türkçe Bekârlık 

Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatacaklardır.  

     

    Bekârlık Belgelerinde; Adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri, uyruğu, 

pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Bekar, boşanmış veya dul şeklinde) uygun olan 

yazılacaktır. (Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.) 

Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir. Bekârlık 

Belgelerinde kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunacaktır. 

 

    Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır. (180 Gün) 

Şahitlik Şartları Madde 28 – Şahit olabilmek için ergin ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak 

şarttır. (1) Görünüşleri itibariyle  evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar. 

Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, 

tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve evlenmenin yapıldığına şahittir. 

Bilgi İçin: 
Telefon No: 0412 611 50 21 Dâhili:5049 

Adres: İstasyon Mah. Tren Rayı Civarı  Evlendirme Birimi Ergani/ Diyarbakır 

 

 


