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NÜFUS İDARESİ (FOLKBOKFÖRING)
İsveç’e yerleşeceğiniz zaman nüfus idaresine kaydınızı
yaptırmanız önem taşır. Kayıt yaptırdığınızda size bir kimlik
numarası verilir. Kaydolmak için oturma izniniz veya ikamet
hakkınız olduğunu gösteren pasaportunuzu ve belgeyi alarak
Vergi Dairesine gidiniz. Yanınıza varsa evlenme cüzdanını veya
olması halinde çocuklara ait doğum belgesini de alınız.
İsveç’te birçok hak yükümlülükler nüfus idaresine kayıt yaptırmış
olup olmadığınıza ve kaydınızı nerede yaptırmış olduğunuza
bağlıdır. Örneğin Malmö’de SFI (Göçmenler İçin İsveççe) kursuna
gidebilmek için nüfus kaydınızın Malmö’de olması gerekir.
Bir binada hangi dairede oturmakta olduğunuzun da nüfus
kaydınıza işlenmiş olması gerekmektedir. Yeni bir yere
taşınmışsanız, yeni adresinizi Vergi Dairesine bildiriniz.

Vergi Dairesi
Adres:

Kattsundsgatan 7

Telefon:

0771 - 567 567

Çalışma Saatleri:

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 10:00 -16:00
Perşembe 10:00 - 18:00

Daha fazla bilgi için: www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flytta/flyttatillsverige

KİMLİK (LEGITIMATION)
Kim olduğunuzu kanıtlayabilmek için İsveç kimliğine ihtiyacınız
vardır. Kimlik birçok farklı yerlerde, örneğin banka şubelerinde ve
doktor ziyaretlerinde gerekli olabilir. İsveç kimliğinde İsveç kimlik
numaranız da kayıtlıdır. Kimlik gösterebilmek çoğunlukla önem
taşır.
Kimlik bir İsveç sürücü belgesi veya bir kimlik kartı olabilir. (IDkort).
Vergi Dairesinin size bir kimlik kartı verebilmesi için:
• Vergi Dairesini ziyaret etmeden önce ücretini ödemiş
olmanız,
• kimlik kartı veren bir Vergi Dairesi şubesini ziyaret
etmeniz,
• örneğin oturma izni kartınızla kim olduğunuzu
kanıtlamanız ve
• İsveç’te nüfus idaresine kaydınızı yaptırmış olmanız
gerekir.

Vergi Dairesi
Adres:

Kattsundsgatan 7

Telefon:

0771 - 567 567

Çalışma Saatleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 10:00 - 16:00
Perşembe 10:00 - 18:00
Daha fazla bilgi için: www.skatteverket.se/privat/idkort

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (FÖRSÄKRINGSKASSAN)
Sosyal Güvenlik Kurumu’ ndan herhangi bir yardım alma hakkınız varsa oraya
gidip kaydınızı yaptırmanız gerekir. Öncelikle kimlik numaranızı almış olmanız
gerekir. Kaydınızı yaptırmaya giderken oturma iznine ilişkin yazılı kararın bir
kopyasını yanınıza alın.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı yardımların örnekleri:
Bostadsbidrag (Kira Katkısı)
Kira katkısı kira bedelini ödemekte sorun yaşayanlara yapılan bir yardımdır.
Konutunuz yoksa çocuklarınızla birlikte ikamet ettiğiniz takdirde de kira katkısı için
başvuruda bulunabilirsiniz. Başka bir yere taşındığınız zaman , aile fertleri sayısının ,
gelirinizin artması veya kira bedelinin değişmesi halinde Sosyal Güvenlik
Kurumu’nu bilgilendirmeniz önem taşır. Size gereğinden çok miktarda kira katkısı
ödenmiş olması halinde geri ödemek mecburiyetinde kalabilirsiniz.
Barnbidrag (Çocuk Yardımı)
Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı iseniz oturma izni olan 16 yaşından küçük
çocuklar için çocuk yardımı alırsınız. Çocuk yardımı, çocuğu Sosyal Güvenlik
Kurumu’na bildirdiğiniz zaman otomatik olarak ödenmeye başlanır.
Underhållsstöd (Nafaka Yardımı)
Eşinizden ayrılmış ve çocuğunuzla birlikte ikamet etmekteyseniz diğer ebeveynin
nafaka ödemesi gerekmektedir. Diğer ebeveynin nafakayı ödeyememesi halinde bu
konuda size Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yardımcı olması mümkündür. Diğer
ebeveyn vefat etmişse bu konuda ”Pensionsmyndigheten” (Emeklilik Otoritesi)
yardımcı olabilir.
Föräldrapenning (Ebeveyn Parası)
Küçük çocukları olan aileler ebeveyn parası alabilirler. Eğer evde kalarak
çocuğunuza bakıyorsanız ebeveyn parası alabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu
Adres:

Kattsundsgatan 7

Telefon:

0771 - 567 567

Çalışma Saatleri:

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 10:00 - 16:00
Perşembe 10:00 - 18:00

Daha fazla bilgi için:

www.forsakringskassan.se

SFI – GÖÇMENLER İÇİN İSVEÇÇE ( SVENSKA FÖR
INVANDRARE)
SFI – Göçmenler için İsveççe öğrenimi, yetişkin göçmenler için düzenlenen
İsveç dilinde verilen bir temel eğitimdir. Eğitimde işinizde ve her gün kendinizi
kurtarabilecek kadar İsveççe öğrenmeniz amaçlanır.
Nüfusa Malmö Belediyesinde kayıtlı olmanız koşuluyla o kadar iyi İsveççe
konuşamıyor veya yazamıyorsanız, SFI- Göçmenler için İsveççe öğreniminde
okuma hakkınız vardır. İyi derecede Norveççe veya Danimarkaca biliyorsanız
SFI’ye devam edemezsiniz.
SFI okumak istiyorsanız ’Invandrarservice’’ (Göçmen Hizmetleri) ile temas
kurunuz.
SFI ile ilgili daha fazla bilgi için web sayfası: www.malmo.se/sfi

TOPLUM BİLGİLERİ (SAMHÄLLSORIENTERING)
Ülkeye yeni gelen olarak bazı durumlarda toplum bilgileri kursuna gitmeniz
mümkündür. Kursta yeni gelmiş olanlara İsveç hakkında bilgiler verilir. Kursta
örneğin çalışma, konutlar, kanunlar, sağlık hizmetleri ve İsveç’te her şeyin nasıl
işlediği hakkında bilgiler edinirsiniz. Toplum bilgileri kursuyla ilgileniyorsanız
’’Invandrarservice’’ (Göçmen Hizmetleri) ile temas kurunuz.
Daha fazla bilgiler için web sayfası: www.malmo.se/Ny-i-Sverige

İŞ ve İŞÇİ BULMA KURUMU (ARBETSFÖRMEDLINGEN)
İş ve İşçi Bulma Kurumunda iş yerlerindeki boş kadrolar hakkında bilgi
edinebilirsiniz. Kurum İşsiz olarak size yardım edebilir ve hizmetler sunar,
mesleki danışmanlık yaparak yardımcı olur. Staj yapacağınız bir iş yerine ve bir
işe nasıl başvurulacağı ile ilgili tavsiyelerde bulunur.
Daha fazla bilgi için bakınız: www.arbetsformedlingen.se veya
0771- 416 416’ya telefon ediniz.
Mülteciler Amiralgatan 13 adresindeki Arbetsförmedlingen Integration (İş
ve İşçi Bulma Kurumu Entegrasyon) ile temasa geçecektir.
Yeni gelen bir göçmen olarak kurumun görev alanı daha önce çalıştığınız iş
dalına en iyi uygun olan şubesiyle temasa geçmeniz gerekmektedir. Daha
önce bir işte çalışmamışsanız size en uygun olan istediğiniz şubeyi
seçebilirsiniz.
Arbetsförmedlingen Service (İş ve İşçi Bulma Kurumu Hizmet),
Kungsgatan 6
İş dalları: ticaret/satıcılık, otel/restoran, müşteri hizmetleri.
Arbetsförmedlingen Teknik (İş ve İşçi Bulma Kurumu Teknik), Storgatan
5
İş dalları: inşaat, enerji üretimi, grafikle ilgili meslekler, bilişim teknolojisi, bina
yönetim ve bakımı, hayvan bakıcılığı/tarım/bahçe bakımı, gıda/ gıda
endüstrisi, temizlik, tehlikeli maddelerden arındırma/sıhhi temizlik, diş
teknisyenliği, nakliyat/depo işçiliği, atölye /teknik.
Arbetsförmedlingen Vård och Administration (İş ve İşçi Bulma Kurumu
Sağlık ve İdari İşler),
Södra Förstadsgatan 35
İş dalları: Sigorta ve banka memurları, hukukçular, büro ve idari işler,
öğretmen, kamu idaresi, sağlık ve bakım hizmetleri sektörü.

İş ve İşçi Bulma Kurumu
Web sayfası:

www.arbetsformedlingen.se

Telefon:

0771 - 416 416

EV DONATIM KREDİSİ (HEMUTRUSTNINGSLÅN)
Ev donatım kredisi eve mobilya ve diğer eşyalar almak için ödünç
alabileceğiniz bir paradır. Kredi mültecilere veya mülteci yakınlarına verilir.
Krediyi CSN ( Öğrenim Kredisi Kurulu) vermektedir. Ancak Invandrarservice
(Göçmen Hizmetleri) ile temas edecek olursanız krediyi almanız için yardımcı
olunur.
• Kredi miktarı aile fertleri sayısına ve kendinize ait bir dairede veya
başkasının yanında oturup oturmadığınıza bağlı olarak değişir.
• Kadın eş, erkek eş, kendisi de mülteci ve kredi hakkı olan ailenin yanında
oturan kişi, evde yaşayan 21 yaşından küçük çocuklar hane halkından
sayılır.
• Eşler/birlikte yaşayanlar kredinin geri ödenmesinden birlikte
sorumludur. Sorumluluk ayrılmaları halinde de devam eder.
• Ev donatım kredisi başvurusu yapmak için Invandrarservice (Göçmen
Hizmetleri) resepsiyonunu arayarak randevu almanız gerekir. Telefon:
34 19 94.
Daha fazla bilgi için : www.csn.se/hemutrustningslan

ANAOKULUNA KAYIT (ANMÄLAN TILL FÖRSKOLA)
Çocuklar bir yaşından itibaren okula başlayıncaya kadar anaokuluna gidebilir.
Çocuğunuzun anaokuluna gitmeye başlamasını istediğiniz tarihten en geç
dört ay önce kaydını yaptırınız.
Çocuğunuzu belediyeye ait anaokullarına kaydettirmek için yapacağınız
başvuruyu aşağıda yer alan şıklardan birini seçerek yapınız:
Hizmet Ofisinizden (medborgarkontor) temin edeceğiniz başvuru formunu
doldurunuz. www.malmo.se
Başvuruyu web sayfasından da yapabilirsiniz. www.malmo.se/forskola
Yuvada yer açıldığı zaman mektupla size bilgi verilir. Verilen yeri muhafaza
edebilmek için yollanan mektubu belirli bir süre içinde yazılı olarak
yanıtlayarak önerilen yeri kabul ettiğinizi bildirmeniz gerekir. Aksi takdirde
çocuk yerini kaybeder. Başvuru iptal edilir. Yuvada bir yer verildiği zaman
Ücretlendirme Birimine (Debiteringsenheten) gelir bildirimi yollamanız
gerekmektedir. Aksi takdirde yuva için en yüksek ücreti ödersiniz
Özel anaokullarında da yer bulmak için başvurulabilir. Bu takdirde başvuru
doğrudan ilgili anaokuluna yapılır. Bu anaokulları hakkında bilgi
için: www.malmo.se/forskola
Belediyeye ait anaokulları çalışma günlerinde, Pazartesi – Cuma 06.15 - 17.30
saatlerinde açıktır. İhtiyaç halinde çalışma saati 18.30’ a kadar uzatılabilir.
Üç yaşını dolduran tüm çocukların aynı yılın sonbaharından itibaren haftada
15 saat anaokuluna gitmeye hakları vardır.

İLKÖĞRETİM OKULUNA KAYIT (INSKRIVNING I
GRUNDSKOLA)
Yeni gelen 6 ve 16 yaşlarındaki çocuklar okula kaydolmak için Mosaikskolan
gidecektir. Çocuğa en az bir ebeveynin veya velayet sahibinin eşlik etmesi
gerekmektedir. İlköğretim okulu çocukların 7 yaşından 16 yaşına kadar devam
mecburiyetinde oldukları bir öğrenimdir.
Kayıt sırasında çocuk ve ebeveynin veya velayet sahibinin kimlik göstermesi
gerekmektedir. Göçmen Dairesi tarafından verilmiş oturma izni kartını
göstermek de yeterlidir.
Çalışıyor veya okula gitmekteyseniz çocuğunuzu boş zamanlar yuvasına
(fritidshem) yollama hakkınız vardır. Bu husus çocuk anaokulu sınıfına devam
etmeye başladıktan sonra ve 13 yaşına gelinceye kadar geçerlidir. Yuva
sabahleyin okulun başlayacağı saatlerden önce ve öğleden sonra okulun
bittiği saatlerden sonra açıktır. Boş zamanlar yuvası başvurusunu nasıl
yapacağınızı çocuğunuzun okuluna danışınız.

Mosaikskolan
Adres:

Rönnblomsgatan 6 A

Telefon:

0729 - 814121

Telefon Saatleri:

Pazartesi - Cuma 08:00-09:00

Açık olduğu saatler
Kayıt için:

Salı, çarşamba, perşembe 09:00 - 13:00

DİL TANITIM PROGRAMINA KAYIT
(SPRÅKINTRODUKTION)
Isveç’e yeni gelmişseniz ve yaşınız 16 ile 20 arasındaysa okulun dil tanıtım
programına katılmanız mümkündür. Programda öğreniminize lise düzeyinde
veya diğer bir eğitimle devam edebilmeniz için İsveççe öğrenirsiniz.
Kayıt için temasa geçeceğiniz görevli:
Peggy Thornström
Värnhemsskolan ( Värnhem Okulu)
Kungsgatan 44
Tel: 076-6076912
Telefon Saatleri: 10.00 - 11.00
peggy.thornstrom@malmo.se

GÖÇMEN DAİRESİ (MIGRATIONSVERKET)
Göçmen Dairesi, İsveç’e yerleşmek, ziyaret için gelmek, İsveç vatandaşı olmak
veya zulümlerden kurtulmak için İsveç’ten korunma isteyen kişilerin
başvurularına bakan resmi makamdır.
Göçmen Dairesinin yardımcı olabileceği konular:
•
•
•
•
•
•

Oturma izninin uzatılması
Oturma hakkının tescili
İsveç vatandaşlığı
Seyahat Belgesi
Yabancılar Pasaportu
Ziyaret izninin uzatılması

Göçmen Dairesi
Adres:

Agnesfridsvägen 111

Telefon:
Telefon Saatleri:

0771-235 235
Pazartesi - Cuma 08:00-16:00

Çalışma Saatleri:

Pazartesi - Cuma 09:00-15:00

Daha fazla bilgi için: www.migrationsverket.se

SAĞLIK HİZMETİ (SJUKVÅRD)
İsveç’te oturan ve nüfusa kaydedilmiş herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı
vardır. Sağlık bakımına ihtiyacınız olduğu takdirde ilk elde sağlık ocağına ( vårdcentral)
başvurmanız gerekmektedir. Hangi sağlık ocağına bağlı olacağınıza kendinizin karar verme
imkânınız vardır.
Hastalandığınız ve sormayı istediğiniz bir şey olduğu zaman sağlık hizmetleri çağrı
merkezine (sjukvårdsupplysningen) telefon edebilirsiniz. Bu takdirde çağrı merkezindeki
size tavsiyelerde bulunabilecek ve sizi doğru olan sağlık kurumuna yönlendirecek bir
hemşire ile görüşürsünüz.
Ciddi ve acil hastalık veya kaza halinde hastanenin aciline gidiniz. Ancak acile gitmeden
acile gitmeniz gerekip gerekmediğine karar vermenize yardımcı olunması için önce 1177’yi
aramanız iyi olacaktır. Durum acele edilmesini gerektiriyorsa ve ambulansa ihtiyacınız varsa
112’yi arayabilirsiniz.
www.1177.se sayfasında Skåne’deki sağlık hizmetleri hakkında birçok bilgi yer almaktadır.
Bu sayfada seçebileceğiniz sağlık ocakları, farklı hastalıklar, sağlık bakımında sahip
olduğunuz haklar ve benzeri diğer konularla ilgili bilgi yer alır.
Tercümana ihtiyacınız varsa sağlık kurumu tercüman temin eder. Tercüman kullanmak
hakkınızdır. Hizmet ücretsizdir. .
Altı yaşına kadar tüm çocuklar bir Çocuk Sağlığı Merkezine (barnavårdscentral) gitmelidir.
Sağlık merkezinde çocuklar sağlık kontrollerinden geçirilir ve aşıları yapılır. Bu merkezde
çocuğunuzun gelişmesi ile ilgili her konuda tavsiyelerde de bulunulabilir.
Hamile bayanlar kendi ve bekledikleri çocuğun sağlığını bir ana sağlığı (ebe) merkezinde
(barnmorskemottagning) kontrol ettirebilirler. Merkezde size cinsel sağlığınız ile ilgili
yardım ve tavsiyelerde de bulunulabilir. Ana sağlığı merkezlerinin aranacak ’ ”Barnmorska
direkt”.( Doğrudan ebeye) adı verilen müşterek bir telefon numarası vardır. İrtibat
numarası aşağıda belirtilmiştir.
Doktor ziyaretlerinde çoğunlukla bir ücret ödemeniz gerekir. Yaptığınız ödemeleri bir ücret
limiti kartına (högkostnadskort) kaydettiriniz. Bir yıl içinde ödemeniz gereken ücret en
fazla 1100:- krondur. Randevu almış olduğunuz bir ziyarete gelmeyecek olursanız iki misli
ücret ödersiniz. Bu takdirde ödediğiniz bu para ücret limiti kartına kaydedilemez. Aldığınız
bir randevuya gelemeyeceğinizi biliyorsanız randevuyu en geç 24 saat önce iptal
ettirmeniz gerekir.

Sağlık Bakımı
’’Sjukvårdsupplysningen’’ (Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi)
Telefon: 1177
Acil Servis
Adres: Ruth Lindskogs gata 5
Acil durumlarda
Telefon numarası: 112
Barnmorska direkt (Doğrudan ebeye
Telefon: 040-33 33 00
Daha fazla bilgi için:
www.1177.se

DİŞ TEDAVİSİ (TANDVÅRD)
Dişlerinizi tedavi ettirmek için özel bir diş hekimine veya Halk Diş Sağlığı
Kliniğine (Folktandvården ) gideceğinize kendiniz karar verirsiniz. Yetişkinlerin
diş tedavisi ücretinin büyük bir bölümünü kendilerinin ödemesi
gerekmektedir. Ancak tedavi ücretinin bir bölümünün, kayıtlı olmanız
koşuluyla Sosyal Güvenlik Kurumu (Försäkringskassan) tarafından ödenmesi
mümkündür
20 yaş altı çocuk ve gençlerin diş tedavileri ücretsizdir. Çocuklara üç yaşından
itibaren düzenli olarak diş muayeneleri yaptırma imkânı tanınmıştır.
Çocuğunuzun diş rahatsızlığı acilse bir diş doktorundan randevu alabilirsiniz.
Acil diş tedavisine ihtiyacınız olduğunda ilk elde her zaman gittiğiniz diş
hekimiyle temasa geçiniz. Geceleri veya tatil günlerinde 1177’yi aradığınız
zaman size nöbetçi diş hekimi hakkında bilgi verilir.
Daha fazla bilgi için: www.1177.se/Skane/Tema/Tander/

KONUT (BOSTAD)
Malmö’de Boplats Syd adlı bir konut bürosu (bostadsförmedling) vardır.
Daire kiralamak için bu konut bürosunda sıraya girebilirsiniz. Büro başvuruda
bulunanlara sırasıyla bir daire kiralamaları için arabuluculuk yapar. Konut
sırasında ne kadar uzun beklerseniz bir daire kiralama imkânınız o kadar artar.
Konut sırasına girmek için Boplats syd web sayfasına girerek veya büroya
giderek bildirimde bulunabilirsiniz. Sırada bekleme için yılda 300 kron ücret
alınır.
Konut bulmak için doğrudan özel taşınmaz sahipleriyle de kontak
kurabilirsiniz. Özel bina sahiplerinin çoğunlukla kendilerine ait kuralları ve
sıraya koyma sistemleri vardır.

Boplats syd
Adres:

Lejonetpassagen, Stortorget 8

Ziyaret Saatleri:

Pazartesi – Perşembe 09:00-12:00 ve 13:00-15:00
Cuma 09:00-12:00

Telefon numarası:

040-34 24 50

Daha fazla bilgi için:

www.boplatssyd.se

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN (MER INFORMATION)
www.informationsverige.se
İsveç’e yeni gelen göçmen ve mülteciler için toplum bilgileri. Bu bilgiler
Arapçaya, Dari diline, İngilizceye, Farsçaya, Somalice ve Tigrinya diline
tercüme edilmiştir. Birçok dillere çevrilmiş olan ’’İsveç Hakkında’’ adlı kitabı
da indirebilme imkânınız da vardır.
www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Boken-Om-Sverige-påflera-språk.aspx
www.sweden.se
İsveç’le ilgili İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça
bilgi ve makaleler
www.dinsakerhet.se
Kazaları önleme ve kriz durumlarında neler yapabileceğiniz hakkında bilgi.
Bilgiler 66 farklı dile çevrilmiştir.
www.8sidor.se
Kolay İsveççe haberler
http://sverigesradio.se/International
Farklı dillerde yayın yapan haber programı
www.malmo.se
Malmö Belediyesi hakkında bilgiler

SÖZCÜK LİSTESİ (ORDLISTA)
Folkbokföring (Nüfus İdaresi Kütüğü)
Bu kütüğe nerede oturduğunuzun kaydedilmesi anlamına gelir. Sahip olduğunuz
birçok hak ve yükümlülükler nüfusa kayıtlı olup olmadığınıza veya nerede kayıtlı
olduğunuza bağlıdır.
Folktandvården (Halk Diş Sağlığı Merkezi)
Kamu sağlık hizmetleri kurumu diş tedavi hizmetleri Halk Diş Sağlığı Merkezi adı
verilen kliniklerde sunulur. Halk Diş Sağlığı Merkezi alternatifi özel şirketlerin işlettiği
kliniklerin sunduğu diş tedavisidir.
Doğum Belgesi (Nüfus Kâğıdı)
Doğum belgesinde doğum yeriniz, doğum tarihiniz ve ebeveynlerinizin adları
belirtilmiştir.
Försäkringskassan (Sosyal Güvenlik Kurumu)
Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal güvenlik sisteminden sorumlu olan otoritedir. Kurum
İsveç’te mevcut birçok örneğin çocuklu aile ve hasta olanlara yapılan ekonomik
yardımlara bakar.
Högkostnadskort (Ücret Limiti Kartı)
Ücret limiti kartı bir yıl içinde hiç bir zaman 1100 krondan fazla doktor ziyareti ücreti
ödememenizi sağlar. Doktora her gittiğiniz ve ücret ödediğiniz zaman ücret limiti
kartına ödediğiniz ücret kaydedilir ve bir kaşe vurulur. Ödediğiniz ücretler 1100 krona
ulaştıktan sonra bir dönem tedavi olmak için ücret ödemezsiniz. .
Pensionsmyndigheten (Emeklilik Otoritesi)
Emeklilik Otoritesi genel emeklilikten yani yaşları sebebiyle artık çalışmayan kişilere
ödenen emeklilik maaşlarından sorumlu devlet kurumudur. .
Skatteverket (Vergi Dairesi)
Vergi Dairesi İsveç’te herkes tarafından ödenen vergileri toplayan otoritedir. Vergi
Dairesinin nüfus idaresi olarak nüfus kayıtlarını tutmak ve İsveç kimliği düzenlemek
gibi diğer görevleri de vardır.
Nikâh Cüzdanı
Evli olduğunuzu gösteren bir belgedir.
Velayet Sahibi
Velayet sahibi bir çocuktan hukuken sorumlu olan kişi veya kişilerdir. Velayet sahibi
olan çoğunlukla anne babadır. Ancak anne babanın çocuğa bakamamaları halinde
diğer başka kişiler de velayet sahibi olabilir.

