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Ülkemizde evlenmek üzere müracaat eden kişilere Avusturya makamlarınca, üyesi
bulunduğumuz Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun (CIEC) 20 Nolu "Evlenme
Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme"si gereği düzenlenen "Evlenme Ehliyet
Belgesi"nde, Sözleşme hükümlerine aykırı olarak ilk sırada mutlaka erkeğin, ikinci sırada ise
kadının bilgilerinin yer alacağının bildirildiği, ilgi (a)'da kayıtlı talimat yazımızla iletilmişti.
Bununla birlikte, bazı Valiliklerimizce ülkemizde evlenmek için başvuran bazı
Avusturya vatandaşlarının Avusturya makamlarından temin ettiği evlenme ehliyet
belgelerinde yukarıda bahsi geçen sıralamaya uyulmadığının, sözleşme hükümlerine uygun
belge düzenlendiğinin ancak bu durumun belgenin gerçekliği hususunda tereddüte neden
olduğunun Genel Müdürlüğümüze iletilmesi üzerine ilgi (b) yazımız ile Dışişleri
Bakanlığından konu hakkında anılan ülke yetkili makamlarından yeniden bilgi talep edilmesi
istenmiştir.
Dışişleri Bakanlığının ilgi (c) yazısı ekinde alınan Avusturya Büyükelçiliğinin
notasında, Avusturya makamlarınca düzenlenecek evlenme ehliyet belgelerinde esas
itibariyle, cinsiyet gözetilmeksizin ilk sırada Avusturya vatandaşının, ikinci sırada yabancı
eşin isminin yer alacağı açıklanmış, ancak zaman zaman farklı eyaletlerde farklı uygulamalar
olabileceğine de dikkat çekilerek, bu belgelerin sahte olduğu anlamına gelmediği
belirtilmiştir.
Diğer taraftan, Valiliklerimizce Avusturya makamlarınca düzenlenen bazı belgelerde
mühür yerine kaşe basıldığının bildirilmesi üzerine yine Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ilgili
ülke makamları nezdinde yapılan teyit sonucu; anılan ülke yetkili makamlarında 2014
yılında gerçekleştirilen idari değişiklikler çerçevesinde mühür ebadının büyük kalması
nedeniyle kaşe uygulamasına geçildiği bildirilmiştir.
Avusturya makamlarınca düzenlenen evlenme ehliyet belgelerinde herhangi bir sıra
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gözetilmediği, diğer taraftan farklı bir düzenlemeyle karşılaşıldığında ve belgenin gerçekliği
hususunda şüpheye düşüldüğünde Ankara Avusturya Büyükelçiliği aracılığı ile belgenin
gerçekliğinin teyit edilebileceği eklenmiş olup yukarıda açıklanan hususlarda ilgili
makamların bilgilendirilmesini rica ederim.
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