
EvLENDiRME HizMETLERi ücRrr ranirrsi

EVLENDiRME nizvErLrRi

TöRENSIZ NiKAH (HAFrAiçi)
(09:00-].2:00)

TöRENti NiKAH (HAFTAIÇi)
(13:00-16:00)

röRENti N iKAH (HAFTASONU )

SULTAN SALON

DlŞ NlKAH
(üMRANiYE iLÇE slNlRLARl)

EVIENME lzlN BELG Esl
(DoSYA BEDE Li)
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Ümraniye İlçesinde ikameti bulunmayan veya Evlenme İzin Belgesi ile müracaat

eden çiftlerden, yukarıdaki ücretlere ek olarak 300 TL tahsil edilir.

Resmi Tatil günlerinde kıyılacak Dış Nik6hlarda tüm ücretlere ek olarak 500 Tl
ta hsiI edilir.

Yabancı Uyruklu kişilerin evliliğinde eşlerden birinin yabancı uyruklu olması

durumunda 250 Tt, ikisinin yabancı uyruklu olması durumunda §PQ_!!
yukarıdaki ücretlere ek olarak tahsil edilir.

Şehit ve Gazilerin ].. Derece yakınları ile Engelli vatandaşlarımızın kendilerinin

evlenmeleri halinde; Nik6h sarayında sunulan törenli ve törensiz nik6hlardan

ücret alınma2. kimlik kartı ibrazı zorunludur.

Belediye personelinin ve Meclıs Uyelerinin kendilerinin evlenmeleri

durumunda, Nik6h sarayında sunulan törenli ve törensiz nik6hlarda sadece

uluslararası Aile cüzdan bedeli tahsil edilir.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdüriüğü tarafından tahkikatı yapılarak evlendirme

hizmetleri ücreti ödemeye maddi durumu elverişli olmadığı tespit edilen

kişilerin: Nikih Sarayında kıyılacak törenli ve törensiz nikAhlarından ücret

alınm az.
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KoMlSYoN

DlŞ NiKAH
(ANADoLU YAKASI iLçE DlŞl) 1000 1150

DlŞ NiKAH
(AVRUPA YAKASl) 1200 13 50
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ücner iaoısi:

Tüm Nik6h hizmetlerinde nikah tarihten 10 iş günü öncesine kadar yazılı olarak nik6h

iptal bildirimiyapıldığı takdirde Dosya Bedelidüşülerek kişiye isteği üzerine ücret iadesi yapılır.
Aksi takdirde ücret iadesi yapılmaz.

Doğal afet, hastalık, yangın, vefat, mevzuat kısıtlaması gibi mücbir sebep nedeniyle
gerçekleşmeyen nik6h hizmetlerinde dosya işleme konulmamışsa ücretin tamamı, dosya
işleme konulmuşsa Uluslararası Aile Cüzdan bedeli mahsup edilerek ücret iadesi yapılır.
Mazereti gösterir belge ibrazı zorunludur.

AÇlKLAMALAR:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97. Madde uyarınca hazırlanmıştır.

01,.OI.2022 - 3I. L2.2022 r ari h leri arasında geçerl id ir.

Malive Bakanlığı'nın Değerli kağıtlar kanunu Genel Tebliğince acıklanacak
" ULUSLARARASİ AiLE CÜZDAN BEDELİ" ücret tarifesine dahildir.

Tüm vergiler dahildir.


