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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ölüm halinde yapılacak iĢlemler 

Müracaat 

  
MADDE 11  

 
       d) Ücretsiz mezar talebi halinde, ölüye ait Muhtardan fakir ilmühaberi ve kimsesiz olduğuna 

dair belge istenir.  
 

YENĠ: 
 
      d) Tahsisi yapılmamış defin işlemi yapılacağı hallerde, Mezarlık Biriminin belirlemiş olduğu uygun     
yere defin işlemi yapılır. 
 
 

Cenaze defin hizmetleri  

 
MADDE 13 – 

ESKĠ: 

 
   (4) Ölüm raporu, defin belgesi yerine geçmez ve ölüm raporuyla cenaze gömülmesine izin 
verilmez.  
 

YENĠ: 
 
       
              (4) Ölüm Belgesi, defin belgesi yerine geçer ve ölüm raporuyla da cenaze gömülmesine izin verilir. 

 
 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mezar türleri ve mezar sınıfları 

 
MADDE 18 – 

ESKĠ: 

(1)  Birinci sınıf mezarlar: Aile Mezarları olup en fazla dört kişiliktir. Bu mezarlar 2, 3 veya 4 kişilik 
olarak verilir. İlk mezar ücretsiz olup, diğer talep edilen mezarlar Belediye Meclisince belirlenen 

gelir tarifesine göre ücret karşılığında tahsis edilir. Mezarı tahsis edilen sağlığında; anne, baba, eş 
ve çocukları ile torunlarından istediğini defnettirebilir veya bu kişilerden kimin defnedilmesini 
istiyorsa Birime bildirip gerekli işlemleri yaptırır. Mezar yeri tahsis edilen kişi öldüğünde kanuni 
mirasçıları aynı hakka sahiptir. 
Aile mezarlarının düzenlemesinde müdürlük tarafından hazırlanacak olan vaziyet planına göre 
düzenleme yapılır. Müdürlüğün onayı olmadan aile mezarlıklarında düzenleme yapılamaz. 
 

 

YENĠ: 
 

(1) Birinci sınıf mezarlar: Aile Mezarları en az iki kişiliktir. Belediye Meclisince belirlenen gelir tarifesine 
göre ücret karşılığında tahsis edilir. Mezarı tahsis edilen sağlığında; anne, baba, eş, çocukları ve 
kardeşleri istediğini defnettirebilir ve bu kişilerden kimin defnedilmesini istiyorsa Birime bildirip 
gerekli işlemleri yaptırır. Mezar yeri tahsis edilen kişi öldüğünde kanuni mirasçıları aynı hakka 

sahiptir. 
Aile mezarlarının düzenlemesinde müdürlük tarafından hazırlanacak olan vaziyet planına göre 
düzenleme yapılır. Müdürlüğün onayı olmadan aile mezarlıklarında düzenleme yapılamaz. 
 

ESKĠ: 

(6)    Mezar yeri devri: Alınan mezar yerlerinde kan hısımlığı,kayın( evlenme) hısımlığı ve evlatlık  
ilişkisinden doğan hısımlık dışında mezar yeri bir başkasına devir edilemez.Mezar yeri tahsisinden 
sonra herhangi bir sebeple bu tahsis hakkından vazgeçenler mezar yerlerini Belediyemizce tespit 

edilen mevcut(devrin yapıldığı gündeki) rayiç bedelinin yarısı değeri ile Belediyemize devir 
edebilirler. 
 

YENĠ: 
 

       (6)  Mezar yeri devri: Alınan mezar yerleri başkasına devir (satış) edilemez. Mezar yeri 
tahsisinden sonra herhangi bir sebeple bu tahsis hakkından vazgeçenler mezar yerlerini 
Belediyemizce tespit edilen mevcut(devrin yapıldığı gündeki) rayiç bedelinin yarısı değeri ile 
Belediyemize devir edebilirler. 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 
Mezar Yaptırma 

Mezar SatıĢları  

MADDE 20 – 

ESKĠ 

(1) Birinci sınıf mezarların tahsisleri için Belediye gelir tarifesinde belirlenen hususlara uyulur. Mezar 
satın almak isteyen vatandaş dilekçe ile başvurur ve ilgili müdürlüğün onayı ile ücretini ödeyerek 
mezar tahsisi yapılır.  Boş mezar talep edene mezar yeri kullanım tahsis belgesi verilir. 

YENĠ 

(1) Birinci sınıf ve ikinci sınıf mezarların tahsisleri için Belediye gelir tarifesinde belirlenen hususlara 
uyulur. Mezar satın almak isteyen vatandaş dilekçe ile başvurur ve ilgili müdürlüğün onayı ile ücretini 
ödeyerek mezar tahsisi yapılır.  Boş mezar talep edene mezar yeri kullanım tahsis belgesi verilir. 

 



ESKĠ 

(2) Resmi müracaat ile isme ve aileye tahsisli mezarlara hak sahibi yerine, 1. derecede akrabalarından   
( eşi, anne, baba, çocuk, torunları) yakınlık derecesinin belgelenmesi ve mezar sahibinin muvafakati 
ile cenaze defin edilebilir. 

YENĠ 

      (2) Resmi müracaat ile isme tahsisli mezarlara hak sahibi yerine; anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri     
yakınlık derecesinin belgelenmesi ve mezar sahibinin muvafakati ile cenaze defin edilebilir. 

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 
Diğer hükümler 

MADDE 26- 

 
ESKĠ 

(1) Belediye Meclisince kabul edilen gelir-ücret tarifesi aynen uygulanır. Hiçbir şahıs, kurum, özel 

veya tüzel kişiye ayrıcalık tanınmaz. Mezar ücretleri peşin ödenir.  
 

YENĠ 
 

(1) Belediye Meclisince kabul edilen gelir-ücret tarifesi aynen uygulanır. Hiçbir şahıs, kurum, özel 
veya tüzel kişiye ayrıcalık tanınmaz.  

 
 

 

 

 

 


