T.C.
KORTKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EVLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN
T.C. VATANDAŞLARIMIZDAN İSTENEN BELGELER
BELGELER :
1. Nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri (fotoğrafsız kimlikler kabul edilmez, ehliyet
belgeleri geçerli değildir).
2. 5‘şar adet fotoğraf (orijinal 4,5x6 ebatında olmalı, renkli fotokopi kabul edilmez , kadın
için; alın ve çene açık olacak, erkek için; baş açık olacaktır ).
3. Sağlık raporu (sağlık raporlarının aile hekimliğine onaylatılması zorunludur. Testler (HıvEliza-Hbsag-Vdrl Mikro Film ve Talasemi(akdeniz anemisi) testi yaptırılması zorunludur.
Not: 65 yaş üzeri olanların Devlet Hastanesi’nden evlilik için heyet raporu alması
gerekmektedir.)
4- Evlenme Ehliyet belgesi Nüfus Müdürlüğünden onaylı getirilmesi gereklidir
MÜRACAATLAR SAAT 08:30-15:00 ARASI ALINMAKTADIR
ÖNEMLİ BİLGİLER :
1. Korkuteli içinde oturanların müracaata beraber gelmeleri zorunludur.
2. Evlenecek olan çiftten birinin Korkuteli' de ikamet etmesi zorunludur.
3. Korkuteli 'de oturan yoksa bağlı oldukları belediyenin evlendirme memurluğunun birinden
ortak izin belgesi almaları gerekmektedir.
4. Eşlerden biri başvuruya gelemiyor ise(örn; şehir dışında-yurtdışında olması veya
başvuruya gelemeyecek durumda bulunması gibi) bir diğerine Noter onaylı vekaletname
vermesi zorunludur.
5. Kadınlarda boşanma ve eşinin ölümü halinde 300 gün süre geçmelidir ya da
aile mahkemesinden iddet müddetinin kaldırılması kararını getirmesi şarttır.
6. Kadın ve Erkek boşanma sonucu kimliğini yenilemelidir.
7. Kız-Erkek 16 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak aile mahkemesinden alınacak
izin ile evlenebilirler.
8. 17 yaşını tamamlayan erkek-kız Ana ve Babasının izni; eğer yoksa vasi veya
vesayet makamının izni ile evlenebilirler.
9. Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.
10. Mal beyanında bulunmak isteyenler bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.
Bu işlem Noterler tarafından yapılmaktadır.
11. Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.
12. Nikah süresi belirlenirken en erken ise 1 hafta içerisinde, en fazla 3 ay sonrasında
gerçekleştirilmek üzere nikah günü verilmektedir.Örneğin, Haziran ayında nikah günü almak
için belediyemize gelen kişi Temmuz,Ağustos,Eylül aylarına gün alabilir.
13. Telefonla nikah günü rezervasyonu kesinlikle yapılmamaktadır. Nikah günü almak için
belediyemize gelinmesi zorunludur.

Ömür Boyu Mutluluklar Dilerim.

Hasan GÖKÇE
Belediye Başkanı

T.C.
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EVLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN
YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENEN BELGELER
BELGELER :
1. Pasaportlarının Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
2. Sağlık Raporu (sağlık raporlarının aile hekimliğine onaylatılması zorunludur. Testler (HıvEliza-Hbsag-Vdrl Mikro Film ve Talasemi(akdeniz anemisi) testi yaptırılması zorunludur.
Not: 60 yaş üzeri olanların Devlet Hastanesi’nden evlilik için heyet raporu alması
gerekmektedir.)
3. 5’şar Adet Fotoğraf (orijinal 4,5x6 ebatında olmalı, renkli fotokopi kabul edilmez , kadın
için; alın ve çene açık olacak, erkek için; baş açık olacaktır).
4- Bulunduğu Ülkenin Konsolosluğundan ve bakanlıktan onaylı nüfus kayıtları
ÖNEMLİ BİLGİLER
(MÜRACAATLAR SAAT 08:30-15:00 ARASI ALINMAKTADIR.)
1.Yabancılar için başvuru günü Pazartesidir.
2. İki yabancı Korkuteli Bölgesi'nde bir otelde kalıyorlarsa otelde kaldıklarına dair bir yazı
almaları ve bu yazıyı Noter’e onaylatmaları gerekmektedir.
3. Eşlerden biri Türk ise bağlı bulunduğu Evlendirme Dairesine müracaat edebilirler.
4. Yabancı uyruklu kadın ya da erkeğin konsoloslukları Antalya'da ise bekar olduklarına dair
Bekarlık Belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi) alıp Antalya İl Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne
onaylatmaları gerekmektedir. Eğer konsolosluklar Ankara'da ise aldıkları Bekarlık Belgesini
Ankara Dış İşleri Bakanlığına onaylatmaları gerekmektedir.
5. Yabancı uyruklular Bekarlık Belgelerini ve Doğum Belgelerini kendi ülkelerinden
getireceklerse o ülkedeki Türk Büyük Elçiliğine onaylatacaklardır.
6. Bazı ülkeler anlaşma gereği Apostile olarak almış oldukları Bekarlık ve Doğum Belgelerini
Türkiye'ye getirdikten sonra Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden onaylatmaları
gerekmektedir.
7. Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekarlık Belgesi ve Doğum Belgesi çok dilli olduğu için
hiçbir yere onaylatmadan direkt müracaat edebilirler. Örnek; Almanya, Avusturya v.s.
8. Eşlerden biri Türk Vatandaşı diğeri Yabancı Uyruklu ise Nüfus Müdürlüğünden
Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.
9. Eksik evraklarla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.
10. Eğer Eşlerden Her İkisi de Türkçe Bilmiyorlarsa Nikah Başvurusunda ve Nikah
Esnasında Yeminli Tercüman Getirmeleri Gerekmektedir.

Ömür Boyu Mutluluklar Dilerim.
Hasan GÖKÇE
Belediye Başkanı

