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50.B

50.B.1 ₺165,00
50.B.2 ₺15,00
50.B.3 ₺15,00
50.B.4 ₺900,00
50.B.5 ₺600,00
50.B.6 ₺450,00
50.B.7 ₺600,00
50.B.8 ₺450,00
NOT: 1. Yukarıda belir�len ücretler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f 
maddeleri gereğince belirlenmiş�r.
2. Aile yaşam üyelik aida� 29-60 yaş arası ( 30 yaşından gün almış 61 yaşından gün almamış vatandaşlar için ) üyelerden 
alınacak�r.

3. Gençlik Merkezleri ve Spor Salonlarından yararlanan vatandaşlardan herhangi bir üyelik aida� alınmayacak�r.

4. 29-60 yaş arası vatandaşlardan yıl içinde doğum tarihinden kaynaklı yaş değişimi olursa üyelik aida� iade verilmeyecek 
yada tekrar ücret alınmayacak�r.

8. Aile Yaşam Merkezlerimiz bünyesinde hizmet vermekte olan yüzme havuzlarından görme ve zihinsel engelli vatandaşlarımız 
başta olmak üzere diğer engelli vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için söz konusu havuzların fiziki durumlarının engelli 
vatandaşlarımızın kullanımına göre düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu koşullara uymayan havuzlardan engelli 
vatandaşlarımız faydalanamayacak�r.

5. Aile yaşam merkezleri üyelik aida� ile merkezler içerisinde hizmet vermekte olan hamam, bowling, sauna ve yüzme havuzu 
ücretleri, şehitlerimizin 1.Derece (anne, baba, eş, çocuk) yakınlarından alınmayacak�r.
6. Gaziler ile harp ve vazife malullerinden aile yaşam merkezi üyelik aida� alınmayacak, hamam, bowling, sauna ve yüzme 
havuzu ücretleri % 50 indirimli uygulanacak�r. Bununla beraber, gaziler ile harp ve vazife malullerinin eş, anne, baba ve 
çocukları, aile yaşam merkezlerimizin üyelik aida� ile hamam, bowling, sauna ve yüzme havuzu ücretlerinden % 50 indirim 
uygulanacak�r.
7. Engelli vatandaşlarımız, engel oranları en az % 40 ve üzeri olması koşulu ile aile yaşam merkezleri üyelik aidatlarından ve 
diğer ücretli faaliyetler % 50 indirimli faydalanacak�r.

Aile Yaşam Merkezleri Üyelik Ücre� (kişi)

                                      KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2023 GELİR ÜCRET TARİFESİ
(KDV DAHİL)

                                         AİLE YAŞAM MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

9. Aile Yaşam Merkezlerine üye olan vatandaşlarımız, üyeliğin ak�f hale gelmesi ile birlikte 14 ( on dört ) gün içerisinde 
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin üyelikten ayrılabilecek ve üyelik aidatları iade edilecek�r.

Aile Yaşam Merkezleri Sauna, Hamam, ve Havuz Ücre� ( kişi)
Aile Yaşam Merkezleri Bowling ( kişi başı 1 oyun ) Ücre�

Yenimahalle Konferans Salonu Günlük Tahsis Ücre�
Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu Günlük Tahsis Ücre�

Kazan Aile Yaşam Merkezi Konferans ve Tiyatro Salonu Günlük Tahsis Ücre�

Yahyalar Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu Günlük Tahsis Ücre�

Elvankent Aile Yaşam Merkezi Konferans ve Salonu Günlük Tahsis Ücre�

ÜCRET TARİFESİ


