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أسرار
الزواج
في تركيا

ط��رق ال���زواج تتعدّد ف��ي ال���دول املختلفة،
فلكل دولة عادات وتقاليد وشروط ووثائق
مختلفة يجب حتقيقها ليتم املوافقة على
إج��راء ال���زواج بطريقة رسمية ،وم��ن هذه
الدول تركيا؛ حيث يجب على الشخص املقبل
على ال���زواج أن يلتزم ب��إج��راءات القانون
التركي إلمتام الزواج في تركيا وذلك ليضمن
مما يحفظ ح ّقه وحق
أن يكون الزواج رسميا ّ
زوج��ه وحق أبنائه ،فكيف يتم ال��زواج في
تركيا؟
ال يجيز القانون التركي الزواج إال بني رج ٍل
وامرأة ،وال تقل أعمارهما عن  18سنة ،وفي
حال كان أحد الشخصني عمره أقل من 18
سنة ميكن تزويجهما بوجود أحد الوالدين
أو ولي األمر.
وال يجوز اجلمع بني ال��زوج��ات؛ فالتعدد
مرفوض في القانون التركي .على املرأة التي
سبق لها الزواج أن تنتظر ملدة ال تقل عن 300
يوم من انتهاء ال��زواج السابق ل ُيسمح لها
بالزواج ثاني ًة.
وال يجيز القانون التركي زواج الذين بينهم

صلة ق��راب � ٍة كبير ٍة ج���داً ،كما أن أصحاب
األمراض النفس ّية ال يجوز لهم الزواج إال من
ِقبل السلطات الصح ّية التي حتدد مدى أهلية
املريض ل��ل��زواج ويجب تقدمي إشعار إلى
القنصلية اخلاصة بالشخص بالرغبة في
الزواج قبل البدء بإجراءات الزواج.
واألوراق املطلوبة ل��ل��زواج س��تّ صور
شخصية للراغب ب��ال��زواج ،ورق��ة رسمية
من السجل املدني تثبت عدم وجود أي مانع
للزواج حيث يجب أن يكون الشخص أعزب
كما أنها تبينّ حالة الشخص العائلية.
شهادة طب ّية معتمدة من أح��د امل��راك��ز أو
املؤسسات الطبية احلكوم ّية في تركيا .إذا
ك��ان عمر الشخص أق��ل من  18سنة يجب
تقدمي خطاب موافقة من ولي األمر.
وإذا كان الشخص غير مقي ٍم في تركيا عليه
تقدمي وثيقة من مكان اإلقامة املؤقت ،بينما
إذا كان الشخص من املواطنني فعليه إحضار
وثيقة ملكان السكن.
خطوات إمت��ام ال��زواج تتم بتقدم الشخص
الراغب بالزواج شخصيا ً إلى مكتب التسجيل
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في دائ��رة ال��زواج التابعة للبلدية اخلاصة
باملنطقة التي يتواجد فيها ،و ُي ّ
حضر منوذج
إعالن الزواج مع الوثائق واألوراق السابقة.
بعد إمت��ام اخل��ط��وة السابقة بنجاح يت ّم
تسجيل الزواج في مكتب التسجيل ،ث ّم يأخذ
الشخصان اإلذن بالزواج ،ويصلح هذا اإلذن
أو الترخيص ملدّة ستة أشهر ،وميكن إمتام
مراسم ال��زواج خالل ثمان وأربعني ساعة
من إص��دار الترخيص .ويجهّز العروسان
مكان إقامة حفل الزواج على أن يكون ضابط
ال��زواج موجودا ً وموافقا ً عليه ،كما يكون
املسجل موجودا ً إلمتام الزواج ،ويتم ذلك من
ّ
خالل الترتيب املسبق مع مكتب التسجيل.
يجب أن يشهد على ال ّزواج شاهدان من خارج
دائرة العائلة املقربة.
تبدأ مراسم الزواج من خالل سؤال املأذون
للزوجني برغبة كل منهما في ال���زواج من
اآلخر ،وعندما يجيبان باإليجاب يت ّم إعالن
ال���زواج ،وبعد االنتهاء من مراسم ال��زواج
يت ّم إص��دار شهادة زواج وتسجيل ال��زواج
رسمياً.

