
Sayın Ebeveynler, 
 
 
hastaneniz, çocuğunuzun doğumunu Mannheim Nikâh Dairesine, K 7, 68159 Mannheim bildirecektir. Lütfen bu 
beyanı itinayla doldurun ve onu aşağıda belirtilen evraklarla birlikte HASTANE YÖNETİMİNE teslim edin.  
 
 

Nikâh Dairesine ibraz edilmesi gerekenler: 

birbiriyle evli olan 
ebeveynlerde 

ailenin kütüğü veya 
her iki ebeveynin doğum belgesi ve evlilik belgesi/evlilik cüzdanı veya 
evlilik sicilinden tasdikli çıktı  
Yabancı dildeki belgeler, yeminli bir çevirmen tarafından çevrilmelidir. 

birbiriyle evli olmayan 
ebeveynlerde 

her iki ebeveynin doğum belgesi. Anne evli miydi: Evliliğin boşanmasına dair kanıtlı 
evlilik belgesi/ evlilik cüzdanı (kesinleşmiş boşanma kararı veya kocanın ölüm belgesi) 
Yabancı dildeki belgeler, yeminli bir çevirmen tarafından çevrilmelidir. 

kimliğin kanıtı için Nüfus cüzdanı veya pasaport (icabında ikamet unvanlı) 
 

Sorularınız için bize aşağıdaki telefon numarası üzerinden ulaşabilirsiniz: 0621/ 293-3101. 
 
 

Bir çocuğun adına ilişkin açıklama 

(yetkili baba veya anne tarafından tek başına doldurulmalıdır) 

Doğum tarihi___________________              erkek               kadın 

Çocuğumuz       bu  adı       bu   adları 

__________________________________________________
_ 
ve bu soyadını ____________________________________ taşıyacaktır. 
 

* Ayrı soyadlara ve çocuğun müşterek velayetine sahip olan ebeveynler için: Bu ad belirlemesinin, müşterek 
velayetlerine sahip olduğumuz diğer çocuklarımız için de geçerli olduğunu biliyoruz  
(Madde 1617 I BGB/Medeni Kanun). 

Dikkat: Tireli adlar, tek bir ad sayılmaktadır! 
Lütfen adların yazılış şekillerinin tam istekleriniz ile uyumlu olduğuna dikkat ediniz. 

Tasdik gerçekleştikten sonra artık değişiklik veya ilave yapmak mümkün değildir. 

Birbiriyle evli olmayan ebeveynler için: 
Hâlihazırda doğum öncesi bir babalık kabulü gerçekleşti mi?                                                    evet                 hayır 
Bu beyan hangi gençlik dairesine nikâh dairesine teslim edildi?                             __________________________ 
Hâlihazırda müşterek bir velayet beyanında bulunuldu mu?                                                      evet                 hayır  
(Kanıtları lütfen ekleyiniz)  

Annenin ikamet yeri (ana daire), sokak, bina numarası 
 
 
 

Babanın ikamet yeri (ana daire), sokak, bina numarası 
 

Telefon numarası: Telefon numarası: 
 

Dini: 
 

Dini: 
 

Bilgiler sadece istatistiksel amaçlıdır: Çocuğun annesi çalışıyor mu?   Evet             Hayır  
Annenin kaçıncı çocuğu? ___. Çocuk     Bu evlilikteki kaçıncı çocuk? ___. Çocuk 
Daha önce doğmuş olan çocuğun doğum tarihi ve doğum yeri: 

 

Annenin imzası (icabında doğumdaki soyadı) Babanın imzası (icabında doğumdaki soyadı) 
 
 
 
 


