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Arnas,Kapsa■l,Dayanak ve Tanlmlar

Amac
Madde l― Bu yёnergenin amacl, Kiitahya Bclediyesi Saこ hk i§ leri MindiirliiЁ ii Ⅳlezarhklar

BiriΠlinin 9all,ma usul ve esaslarl ile cenaze defin ve nakil hizmetleri,mezar yeri tahsisi,yeni

mezarllk alanlarinin ihdasl ve mezar yeri yapHn izni gibi i, ve i§ lenllerin nasil yapllacaЁ inl

belirlemektir.

Kapsam
Madde 2‐ Bu yё nerge,Kiitahya Belediyesi SaЁ llk i§ leri Miidiirlii二iI Mezarllklar Birimini kapsar.

Dayanak
Madde 3-Bu yё nergenin yasal dayanaklarl sunlardlr:

a)13/07/2005 tarih vc 25874 say11l ResmT Gazete'de yaylmlanan 5393 numarall "Bι ′θグ″θ

κα″γ″ノnun 14.maddesinin(a)flkrasl,15.maddesinin(b)flkrasl ilc 79.maddesi.

b)13/06/1994 tarih ve 21959 saylll Resml Gazete'de yaylmlanan 3998 numarah"滋 zαrJJた′αrJ″

Kθr“′″αsJ HαたたI″αα Ka″
“
刀"

C)19/01/2010 tarih ve 27467 saylll Resml Gazete'de yaylmlanan"ル をzα r′Jた 髪『r′θr′η′れ レ αゞαsJ

〃ι Cι″ ι助たノ′νι Dゲηお′θ
“
′
`″

J″αttz′あ狗′ι′″ι′J〃 1

d)Kiitahya Belediye Meclisinin 01/09/2015 tarih vc.… ……Saylll kararl ile kabul edilen"Sα ノ J々

お′θrブ ルイング′ガタg′ G∂ rι2ル′たノ,Sθ″γ″ルルたソθ Cα′Jゞ″αKシ″
“
θ′Jgノ

e)09/08/1931 tarih ve 1868 sayl1l Resm↑  Gazcte'de yayH■ lanan "i物セzαガJた′αr HαたたJ“グαたノ

rizα″″α″θ"

D Saこ 1lk Bakanllこl Temel SaЁ llk HiZmetleri Genel Mudurluttunun o1/o5/2000 tarih ve 5853

saylll genelgesi.(2000/42 saylll genelgc)

Tanrmlar
Madde 4- Bu ycinergede

Belediye

Baskan

Ba,kan Yard11■ clsl

PIIeclis

Encunlen

ⅣIudurlik

Midur
Personel

ditter personcH,

Cenaze (Olii) : Trbben

ge9en;

Ktitahya Belediyesini,

Kiitahya Belediye Ba§ kaninl,

Miidiirliiこ iin baこ1l bulunduttu Baskan Yarduncisinl,

Ktitahya Belediye Meclisini,

Kiltahya Belediye Enctimenini,

Ktiltiir ve Sosyal i,ler Miidiirliiこ iinit,

Kiiltiir ve Sosyal isler Miidiirunti,

Miidurliik bunyesinde gё revli tunl memurD i,9i, sёzle,meli personel ve

beyin ёliimii ger9cklesen kisiyi,
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Gёmme izin Belgesi:Gё mme izin gёrevlisi taraflndan verilen cenaze defninin yapllmasinin

uygunluttunu g6steren belgeyi,

Nakil Belgesi:BulunduЁ u mahal dl§ ina nakledilccck cenazeler i9in gё mme izin gё revlisi

taraflndan verilecck Belediyece onaylanan, tabutun slzdirmazllこ lnin saЁ landlこlnl g6sterir

bclgeyi,

Mernis Olim Tutanaこ 1:Gёmme izin Belgesi verilen ve defln i§lemi ger9cklestirilen 61unun

niifus kaydinin Niifus MiidiirliIEti taraflndan diistiriilinesi i9in hazlrlanan belgeyi,

Derln:cenazenin,artlara uygun olarak gё miilinesini,

G6mme izin Gё revlisi:Belediyc Tabibi veya Hukumet Tabibi bulunmayan yerlerde Valilik

veya Kaymakamllk taraflndan SaЁ hk PersOneli ilc Kamu Gё revlisi arasindan se9ilmi§ konuyla

alakah eЁ itim verilmi,Gёmme izin Belgesi duzenlemeye yetkiH gё revliyi,

Birinci SInlf ⅣIezarlar:Aile mezarlarinl,

ikinci sinlf ⅣIezarlar:sahsa mahsus,sahlSlara ait mezarlarl,

も,incu slnlf PIezarlar: Paraslz olan ve mezarhktaki adaclklar i9ersinde evvelce tayin cdilen

muntazam bir slra dahilindc birbirini takip cden ve sira ilc ёliilerin g6miildii言 薔1■ezarlarl,

Call,ma izin Belgesi:Mezarllklarda mezar insasl ve mezar baklclllこ l yapan(Lahit Mezaち Katll

Mczar vb.)kisilere Miidiirliik9e iicret kar,111こ l Verilen miisaade belgesi.

M【ezarllk:01● lerin defin edildi二 i mezarlarin olu§turduこ u gё mu alanl.

Lahit Ⅳlezar : Gerek cenaze defninden ёnce, gerekse cenaze defninden sonra briket, tuttla,

mermer,prefabrik,veya betonarme vs.den tezniyat inalzemesi ile yapllrnl,olan mczarlar.

Katll Ⅳlezar  :Birden fazla katl olan lahit inezarlarl.

Nakli Kabir  : Defin edillnis cenazenin mezar yerinden 91karllarak ba§ ka bir mezar yerine

naklini.

IKINCI BOLUPI
Mezarllklar Birinlinin Gё rev,Yetki ve Sorunlluluklarl

Madde 5‐ Yiiriirliikteki kanun,tiiztik,yё netinelik,tcbli二 ve genelgeler ile Belediye Ba,kaninin

olurlarl doこ rultuSunda,Mezarhklar Biriininin gё rev,yetki ve sorurnluluklarl,unlardlr:

a)Kiitahya Belediyesi sinlrlarl i9inde bulunan mezarllklarin bakllnl,onarlmi ve korunmasl ile

ilgili i,ve i,lenlleri yiiriitlllck.

b)Cenaze dcfln ve nakil hizmetleri ile ilgili i,vc islemleri ytiriitmek.

c)Aile mezarllklarl i9in yer tahsisi yapmak ve aile mezarllklarinin yё nerge ve yё netmeliklere

gёre yapllmasinl saこ lamak.

d)MeZar yeri in,aat yaplm izni vermek ve mczarllk insaat91larinin 9all,malarinl denetlemek,

gerektiこ inde yaptirHnlarl uygulamak.

c)Gё rev alanl ile ilgili konularda Ba§ kanin, ilgili baskan yardHncisinin verditti gё revleri

yapmak.

OcONCt BOLOM
R〔ezarllk Yerlerinin Secil■ 1,】燿ezarlarln RIulkiyeti,Tesisi ve ln,aasI

BIezarllk yerinin sesimi 19in muracaat

Madde 6-Mezarllk yeri se9imi i9in,Belediye BaskanhЁ l taraflndan ValiHЁ e mitracaat edilir.
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RIezarllk yerinin secimi

Madde 7‐  Yeni kurulacak mezarllk alanlarinin mezarllk olarak kullanllninin uygun olup

olmadlこ lna, Su kaynaklarina ve insanlarin iskanina mahsus meskenlcrc masafesine, hakim

ruzgarin yёnt,bё lgenin coEran,jcolaik,meteorolttik,artlarl,arazi ve ula,lm imkanlarl gibi

,artlar da gёz ёnune ahnarak mezarllk yeri se,ilni komisyonunun hazlrlayacaこ l rapOra gё re il

umurnt hifzlslhha kuruHarinca karar verilir.

RCezarllk yeri secil■ l konlisyonu

Madde 8-Mezarhk ycri se9imi komisyonu,ilgili Vali Yardlmclsinin Ba,kanhこ lnda Halk Sa二 hこ 1

MiidiirluЁ ii,il cevre Ve schircilik MiidiirliiЁ ti,il Muftuliittii,1l Baylndlrllk ve iskan Miidiirliittii,

il Kadastro MudurluЁ u, il Glda,Tarlm ve Hayvanc11lk Mudurl● こu ve mezarllk talebinde

bulunan Belediye temsilcisinden olu§ ur.

PIezarllk yeri secilni koΠlisyonunun gё revleri

Ⅳradde 9_ Komisyon, yer tetkikini gcr9eklcstirdikten sonra raporunu hazlrlayarak UInu■ li

Hlfzlsslhha Kuruluna sunar.Umurni Hlfzlsslhha lく urulu,kornisyonun raporuna gё re teklif edilen

alanin mezarhk yeri olarak kuHanHninin uygun olup olinadlЁ lna karar verir. I」 ygun gё riis

verilirsc rapordaki mesafcler ile di二 er kOnular Bclcdiyece ilnar plan notlarina i,lenir. Uygun

gёrii, verilerek mezarllk yeri olarak se9ilen alanlar, tapu tescili yap11lnadan mezarllk olarak

kullanlllnaz.

RIezarllklarln su kaynaklarlna lnesafesi

Madde 10- Mczarllklar, insanlarin i9me ve kuHanma suyunun temini amaclyla yaplll■ 1,kuyu,

gё l, gё lct, bartt gibi Su kaynaklarindan arazinin mcyil durumu, mezarllこ ln kapasitesi vc

topraЁ in yaplSina gё re,killi topraklarda cn az 150 1netre,kullllu topraklarda ise en az 250 1■ etre

mesafede kurulabilir. 19me ve kullanma suyu terllin edilen havzalarin 31/12/2004 tarihli ve

25687 say11l Resm↑ Gazete'de yaylmlanan"S夕 κル′′′′暫′κθ″′rθ′1lδ″θ′
“
θ′′gJ"nin 17 ve 18 inci

maddelerinde bclirtilen mutlak ve klsa inesafeli koruma alanlarinda mezarhk yapllamaz.

Mezarllklar i9inde kuHanllacak i9mc ve kullanma sularl mezarllk sinlrindan en az 250 metre

mesafeden borularla getirilir.Hidrtte01alk ve hidrolaik sartlarin gerektirdiこ i hallerde ll

Hlfzlsslhha Kurulunun da uygun gё rii§ u ahnmak suretiyle bu mesafe 100 metreye kadar

klsaltllabilir. Daha yakin mcsafedeki sulardan i9me ve kullanma suyu olarak faydalanllamaz.

NItezarhklar i9inde 19me― kunanma suyu telnini amaclyla kuyu a91lamaz.

Rttezarllklarin mulkiyeti

Madde H― (1)Umuml mczarllklarin mulkiycti Bclediyeye aittir.Bu yerler satllamaz ve

kazandl■ lcl zaman a,lml zilyetliЁ i yOlu ile iktisap edilemez.

(2)Mezarllklar ve sehitlikler ilc mezarlar bozulamaz,tahrip edilemcz ve kirletilcmez.Bu yerler

ilnar inevzuatl ile veya baska herhangi bir,ckilde park, bah9e, Ineydan,otopark,9ocuk parkl,

ye§ il alan gibi sahalar olarak ayrilamaz ve asli gaycsi dl,lnda hi9bir ama9 i9in kullanllamaz.Yol

ge9me zorunluluこ u bulunduこu19i§ leri Bakanllこ inca kabul edilen mczarllklar veya bё liirnleri bu

hiikmiin dl,lndadlr.Mezarhk vasfl ta§ Hnayan mevcut inezarllklar da lη ezarllk dl,lnda ba,ka hi9

bir ama9 i9in kullanllamaz.

SaJk iJeri Mudu‖ uO口 Meza‖ i‖ar Bttmi ca15ma usul ve EsaJanna
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(3)Belcdiye taraflndan mezar sahiplerine; bedel kar,111こl ahnan mezarlarin kunanllln hakkinln

satin alan ki§iyc ait olduЁ unu, kuHanHn tahsisini varislerinc devredilebileceЁini ve bu mezar

yerine yapllacak miikerrcr defnin ancak varislcrinin uygun gё recetti ki,ilere ait olabileceこ ini

belirtir belge verilir.Mczar Yeri KuHanHn Tahsis Belgesi verilirken ba§ vuru sahiplerinin beyanl

esas ahnlr ve i,lemicrin tamalnlanmasl siirecinde ba,vuru sahiplerinden niifus kaylt ёrneこ i,

ntifus cuzdanl sureti veya kiinlik bilgilerine iliskin ba§ kaca bir belge talep edilinez.Belediyeler

vermis olduklarl lnezar yeri kullanlin tahsis belgeleriyle ilgili bilgileri elektronik ortamda kaylt

altinda tutl■ akla yukiirnliidiirler. Cenazenin defin i§ lernleri slrasinda daha ёnce mezar yeri

kullanlln tahsis belgesi alin15 olan cenaze yaklnlarindan bu belgeyi belediyeye yeniden ibraz

etmeleri istenmez. Bu durumda cenazc yakinlarinin mezar yeri kullanlln tahsisi belgesinde

belirtilen T.C.kimlik numarasini beyan etmeleri yeterlidir.

(4)Mezar Sahipleri sahip olduklarl arazi sinlrlarl haricinde merdiven, basamak veya bunlara

benzer seyler yapamazlar. Belediye taraflndan uygun gё riilinesi halinde mezarllkta 9esme veya

hayrat yaptirmak isteyen kisiler taleplcrini,T.C.kil■ lik numaralari ve iletisiin bilgilerini beyan

cttiklcri bir dilek9e ile ilgili belediyeye bildirebilirler. Bu ba,vuru dilek9esi dl,lnda ba,vuru

sahiplerinden kiinlik bilgilerine iliskin ayrica bir bclgc istenmcz.

(5)Mezarhk alanlarmm,tesis edilmesi,isletilmesi,i§ lettirilmesi,duzenlenmesi,iyi bir halde

muhafazasl, etraflnin hayvanlarin girmesine mani olacak sekilde uygun duvarla ve 9itle

9evrillnesi, duvarlarin bakllnil halde bulundurullnasl, giine,in girmesine ve hava cercyanina

mani olmayacak tarzda aこa91andlrllmasl vc 9i9cklendirilmesi,gerekli her turlu baklm,onarim

ve temizHЁ inin yapllmasI Belediyemizce saこlanir.lhtiyaca gё re birden fazla mezarllk tesis

edilebilir.

Aile】燿ezarhklarl

Madde 12-(1)Aile Mczarllklarinda ucret kar,111色 lnda yer tahsisi yapllan mezar yerlerinin

kuHanma hakkl,kanuni varisleri(es,1.nci,2.nci, 3.ncii derecede kan ve slhri hlsHnlarina noter

kanall ile devir yapabilir.)hari9 hi9bir,ckilde ba,kalarina dcvredilcmez.

(2)Aile Mezarllklarinda ticret karslllこ inda yer tahsis edilen vatanda,larHnlz,kendi arzularl ile

bu yeri kullanmaktan vazge9tiЁ ini beyan ederlerse bu kisilere ait mezar yerleri ile ilgili tahsil

edilen ticret iade edilinez.

(3)Aile Mczarllklarinda ticret kar,111こ lnda tahsis edilen yerlere katll mezar yapllabilir. sehir

mezarllこ lndaki sinlr ё1911eri a,aこ ldaki Sekilde olinalldlr:

2 kisilik yer‐■>4,10x4,60 1netre

4 kisilik yer―→6,60x4,60 1netre

6 kisilik yer―→6,60x6,1 0 1netre

8 ki,ilik yer―■>6,60x7,60 1netre

(4)12 ya,ve altl cenazeler i9in O/0 50 indiriln uygulanlr.

Mezarllklarln is planl

Madde 13‐ Mczarllklar i9in yapllacak plan a§ aЁ ldaki hususlarl kapsar:

a)MeZarll己 ln buytikliittiine g6re,kapldan itibaren genis bir yol bulunur.

SaOI:k i51eri MudurluO口 Mezarllklar Birimi cal:5ma Usul ve Esaslanna Dair Yё nerge/
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b)Kapldan itibarcn mezarllk duvarinin i9 tarafinl dolasacak bir yol blrak11lr.

C)MeZarllk,liizumu kadar yol ve kii9iik yoHarla inuntazanl adalara ayrlllr.

d)Uygun yerierde,liizumu kadar geni,likte,bir veya lnuteaddit ineydanlar a911lr.

C)NItezarllklarda kar ve yaЁ mur sularinin birikmcsini cngelleyecek suyollarl yaplllr. Bu sular

varsa umurni kanaHara,yoksa tistii kapall dcrin bir 9ukura akltlllr.

つ OZel gёrevli istihdam edilen mezarllklarda,gё revlilerin ihtiya91arinl kar,1layabilecek uygun

bir bina yap11lr.

g)Cenaze namazl klllnabilecek uygun bir yer ve rnusaHa ta,l bulunur.

h)MeZarlar, mezarllklardaki adaclklar i9inde ve muntazam hatlar uzerinde slralanlr ve

mezarlara birbirini takip eden bir slra numarasl verilir.

i) MeZarllk 19erisinde a91lacak en genis yol cenaze araba ve kamyonlarinin serbest9e girip

manevra yapmasina miisait olacak genislikte yaplllr.

j)MeZarllこ 1,Chre battlayan yol daima iyi bir halde muhafaza edilecektir.

k)MeZarllk dahilinde cn geni§ yolun ve ikinci derecede yollarin iki tarafl aЁ a91andlrlllr.

DORDUNCU BOLUM
Cenaze derln ve nakili,leⅡ lleri

Cenaze ylkama,kefenleme ve tabutlama yerleri

Madde 14¨ Cenaze ylkama,kefenleme ve tabutlama yerleri ilgili hususlar sunlardlr:

(1)Belediyemizin, cenazelerin ylkanmasl, kefenlenmesi, tabutlanmasl ve belirli bir sure

muhafazasl i9in niifus yoこ unlu二una gё re gerekli olan adette cenazc hazlrlama yerleri yapmalarl

veya cenazc hazlrlama aracl hazlrlamalari zorunludur.

(2)CenaZe hazlrlama yerleri asgarT a,aЁ ldaki Vasl■ari ta,lmak zorundadlr:

a)Cenaze ylkama ve hazlrlama yerleri tabandan itibaren en az 2 metre yukseklitte kadar

kolay ylkanlp kir barindlrmayacak bir inaddeyle kaplanlr,

b) Ylkama i9in kullanllacak suyun lsitllacattl uygun lsitina tertibatl bulunur,

C) Cenaze ylkama yerlerinden ortaya 91kacak atlk sularin slhhi bir §ckilde kanalizasyon

tertibatina veya fosseptik 9ukuruna atllmasl saこ lanlr.

(3)CenaZe hazlrlama ara91arl asgarl a,aEldaki vasiflari ta,Hnak zorundadir:

a)Ara91arin i9i kolay temizlenebilir bir madde ile kaplanlち

b) Ylkama i9in kuHanllacak ycterli iniktarda suyun konulabileceЁ i Su deposu bulunur,

c) Ylkama i9in kuHanilacak suyun lsitllacaЁ l uygun lsitma tertibatl bulunur,

d) Ylkamayla olu,acak suyun ara9 i9indc toplanarak uygun,ckilde bertaraflnl saЁ layaCak

atlk su deposu bulunur,

(4)NIteZarlarin ebatlarl ile ilgili olarak

a) Bir mezarin uzunluttunun 2 metre, cninin 80 santilnetre, derinliこ inin en az l.5 metre

olinasl,

b)HaZlr beton mezarlarin cenaze defninden sonra koku 91kl,lnl ёnlemek i9in izerleri en az

60 santilnetre toprakla ёrtiilebilecek sekilde in,a edilinesi,

C) iki mezarin yan yana arah二 1, ba, ve ayak taraflarindan birbirine mesafesi, ku9uk ve

muntazam bir yol teskil etlnek tizere 50 santilnetre ollnasl,
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d) Yedi ya,lna kadar olan 9ocuklara mahsus mezarlarin aynl ada i9erisinde l metre

uzunluこunda,50 santilnetre eninde ve en az l.5 metre derinlittinde 01lnasl gerekir.

(5)Her meZarllkta oraya gёmulen cenazelcrin adi soyadl, Turkiye cumhuriyeti kimlik

numarasl,baba adl,dottum tarihi,ё liim tarihi,adrcsi,61iinl,ckli,cenaze ёlurn bclgesi numarasl

ve hangi numarah mezara gё miildiiklerini gё steren mezarllk defteri tutulur. Bu defter gerekli

guvenlik tedbirlerinin alinmasl,artlyla clektronik ortamda da tutulabilir.

Cenazelerin ylkanmasI

Madde 15¨ Cenazelerin ylkanmasl esnasinda;

a) Eldiven ve ёnliik giyilir,

b) C)liinun kan ve kanla kirlenlni, viicut slvllarina, aЁ lZ, gёz ve biitiinliiこ ti bOZull■ u,

derisine temastan ka91nlllr,

C) S01unum yoluyla bula,an hastahklardan ёlenlerin ylkanmasl sirasinda koruyucu maske

taklllr,

d) Bula,lcl hastallk ncdeni ile ёlenler i9in ёliim belgesi vcren hekiinin veya ёlum belgesi

duzenleme yetkilisinin bildiriin yaptlこ l saЁ hk kurulusunun taliinatlarina gёre ek

ёnlenller ahnlr9

c) Gereken ёnlernler ahnmasina ra二 men gё Zle gOriilebilir sckilde ceset kaynakh kan veya

viicut sivislyla kirlenlnis cenaze ylkama yeri, tabut ve cenaze nakil aracl % 10'luk

9ama,lr suyu 96zeltisiyle ylkanlr veya bu iniimkiin ollnadlこ l takdirde silinir.

Fakir ve kinnsesizlerin cenaze i,lernleri

Madde 16- Fakir veya kilnsesiz cenazeler; belediyecc herhangi bir ucret alinmadan kaldir11lr,

ylkattirlllr9 kefenlenir ve gё miiliir.Fakir veya kilnsesizlerin cenaze i,lernlerinde fakirliこ in tespiti

ile ilgili olarak cenaze yakinlarinin sё zlii veya yaz11l beyanlarl esas allnlr.Bu ki,ilerden cenaze

i,lernlerinin tamarnlanmasl i9in beyanlarinl belgeleyici fakirlik ve muhta91lk belgesi veya

fakirlik ve muhta91lk durumuna ili§ kin ba§ kaca bir belge talep edilinez.

Mahal dE,lna nakledilecek cenazelerin tabutlanmasI

Madde 17- Bulunduこ u yerlesiln yerinden ba§ ka bir yerle,iln yerine nakledilecek cenazelcrin;

yolda cenazeyi sarsmayacak, koku ve slvl akintlslna izin vermeyecek ,ckilde i9 yalitH■ 1

yapllinl§  nakil tabutu ile taslnmasl gereklidir. Nakle izin verecek gё revlilerce, bu tarzda

tabutlanmayan cenazelerin ba§ka yerle,iln yerine nakline izin verilinez.

もlke dl,lna nakledilecek cenazelerin tabutlanmasl

Madde 18‐ (1)01ke dl,ina nakledilecek cenazelerin tabutlarl, slzdlrmaz ёzeniこe sahip olur ve

bunlarin tabanina slvl ernici lnadde konulur. Bu tabutlarin en az 20 1nln. kalinhこ inda tahtadan

yap111■ a bir dis tabut ve kur,undan veya kendilittindCn tahrip kabiliyeti olan sivl slzdlrmayan

baska bir inaddeden yaplllna bir i9 tabuttan miitesckkil ollnasl gerekir.

(2) 19 tabut, lehil■ leme veya benzeri usuHerle slzdlrmazhЁ I Saこ lanarak dl, tabutun i9ine

konulur. lki tabutun saHanmayacak surette birbirine irtibatlandlrllrnasl sa二 lanmalldlr. Dl,

tabutun tahtalarin biricstikleri yerlerin su slzdirmayacak surette olinasi ve tabutun kapanmasinin

birbirlerinden en 9ok 20 cm. Inesafeli vidalarla ternin edilinesi gerekir. Dls tabutun etrafl

madenden 9ember sarllmak suretiyle kuvvetlendirilir.
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Cenaze nakil araclarlnln teⅡ lini

ⅣIadde 19-Cenazelcrin kolayca ve usulii daircsinde Bclcdiyc slnlrlarl i9inde nakline nezaret ve

bu hususta gerekli cenaze nakil aracl,tabut ve benzeri donanllnin ternini belediyelerin gё revidir.

Belediyeler, bu gё revlcrini kendileri veya izin verecekleri ёzel sirketler vasitaslyla yerine

getirirler. Genel ara91arin cenaze nakH veya cenazc nakline mahsus ara91arin diЁ er ama91arla

kullanlllnasl yasaktir.Cenaze ara91arinin tellllini Sa色 1lk i§ leri Miidiirliigiince yaplllr.

Cenaze nakil araclarlnln ta,11■ asl gereken sartlar

Madde 20-(1)Ba,ka yerle§ im yerine ccnaze nakledecek ara91ar,soこ utma tertibatl ile donatllml,

ollnalldlr. Ancak, soEutma tertibatl bulunan ёzel tabut bulunmasl halinde veya cenazenin

bozulma ihtimali bulunmayan klsa mesafeli nakiHerde ara9ta soЁ utma tertibati bulunmasl

mecburi de二 ildir.

(2)CenaZe nakil ara91arinda uygun tcrtibat saこ lanarak birden fazla cenaze nakli yapllabilir.

Cenazenin bulunduこ u lmahal isinde nakli

ⅣIadde 21‐  Belediye slnlrlarl i,erisindeki cenaze nakli, belediye tarafindan yap11lr veya

yaptir11lr.

Cenazenin ba,ka bir yerle,il■ yerine nakli

Madde 22- 1l dl,lna nakledilecck cenazeler i9in, Belediye Saこ llk i,leri ccnazelerin fcnni

usullere uygun olarak tabutlandlЁ l bilgisini de i9eren, bu Yё netineliЁin ekinde yer alan EK―

3'teki cenaze yol izin belgesi allnlr.

Cenazelerin yurtdl,Ina nakli

Madde 23‐  Deniz, hava ve deFniryOHarlyla yurtdl,lna yapllacak cenaze nakillerinde, belediye

Sa魅 1lk iSleri birilnlerince cenaze yol izin belgesi diizenlendikten ve ilgili saЁ llk birilninden

cenaze ge91,izin belgesi alindlktan sonra; naklin yapllacaこ l Tilrkiye Hudut ve Sahiller Satthk

Genel MiidiirliiЁ iiniin Saこ 1lk l,leri gё revHlerine,belgeler teslirn edilerek nakil ger9ekle,tirilir.

Anla,mall ilkelere cenaze nakli

Madde 24‐ (1)Anla§mall 1lkelerden ulkemize gelecek veya ulkemizden anla,mall ulkelere

nakledilecek her cenaze ve cenaze par9asl i9in ёlumun vuku bulduこ u yerin yetkili makamindan,

cenazeler i9in ge9is izin belgesi alinacaktlr.Bu belgcyle birlikte cenaze naklinin tlbbi ve kanuni

a91dan hi9bir sakinca doЁ urmadlこ lnl Ve usuliine uygun olarak tabutlandlこ lnl g6sterir resmT bir

belge diizenienir.

(2)CenaZe anla§ mah iilkeler dl,lnda bir tilkeye gё turulecekse cenaze yakinlarl taraflndan o

iilkenin cenaze nakli i9in istediЁ i belgeler ve cenaze yol izin belgesi alindlktan sonra nakil

i,lelni yap11lr.

(3)Gidilecek iilke ve transit ulkelerin anla§ mall iilkelerdcn olinasl halindc, cenazcicrin nakli

konusunda mevcut ya da akdcdilecck uluslararasl anla,ma ve sё zlesmelerin gerektirdiЁi belgeler

dl,lnda cenazeler i9in ge9is izin belgesinden baska bir belge talep edilinez.
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(4)Bu inadde ёlii ktiHerinin nakline uygulanmaz.

Bula,lcl hastallktan ёlenlerin nakli

Madde 25- Kolera, veba, 9i9ck, ,arbon, ctizanl ve ruanl hastallklarindan vefat edenlerin,

vefatlarinin uzcrinden bir senc ge9mcden bulunduЁ u bCldedcn yurti9i veya yurtdl,lndaki ba,ka

bir beldeye nakli yasaktir.

Yurtdl,Indan gelen cenazeler

Madde 26- Yabancl ulkelerdcn getirilen ccnazelcrin nakline miisaade cdildittini Ve naklinde

Sa魅 1lk yёniinden sakinca bulunmadlこ lnl g6steren cenazenin geleceЁ i yerin yetkili makamlndan

verilinis cenaze nakil belgesi ibraz edillnesi zorunludur. Cenaze nakil belgesinde cenazenin

kilnlik numarasinin, ad ve soyadinin, baba adinin, ёliimiin vuku bulduttu yerin,tarihin, ёlilm

sekHnin,nakline izin verildiこ inin,naklinin saこ 1lk Sakincasl doこ urmayacaこl huSusunun ve ilgili

ditter hususlarin a91khkla kaydcdilIIlesi zorunludur.

01■ ki‖erinin nakli

Madde 27- Kendisi veya birinci derecede yaklnl Tiirkiye Cumhuriyeti vatanda,l olinayanlarin

kiiHerinin ulkemize nakli yasaktir.Vatanda,larH■ lzin ёlii kuHerinin iilkelnize naklinin istenilditti

dururnlarda; ntikleer, biyolojik veya bunlar gibi bir tehlike arz etmeyip sadece ёlii kiilii

oldugunun tespitinin yapllmasi amaclyla, 6ncelikle akredite bir laboratuvarda, beyan edilcn

ktilun insan cesedinin yakllinaslyla ortaya 91kan ktil olduこ uyla ilgili kapsalnll analizleri cenaze

sahibi taraflndan yaptirihr. Daha sonra cこer ba,kaca bir engel yoksa cenaze ktilii uygun bir

mezarllkta muhafaza edilir.

Gayrilnislilnler

Maddc 28-Gayrilntislimler kendi cenaze ve defin i,lernierini lnensub olduklarl din ve mezhep

inan91arina gё re yaparlar.Gayrilllliislilll cenazeler schir MCZarllЁ lnda ayrllan yere gё miiltir.

Cenazenln defnl

Madde 29-(1)Mezarllk olarak se91lmi,yerlerden baska yerlere cenaze defni, 1593 saylh

Urnumi Hlfzlsslhha Kanununun 21l inci lnaddesinde belirtilen istisna haricinde yasaktir ёltim

belgesi alinmadlk9a hi9bir cenaze g6miilemez.

(2)Mczarllklara,sabah saat sekizden ak,am giin batincaya kadar cenaze gё miilebilir.Bu saatler

dl,lnda, zorunlu sebepler haricinde cenaze gё miilemez. Zorunlu sebebin tayini Bclediyc

Ba,kanina aittir.

(3)Adli tlptan ve diЁer resrni dairelerden gelen kilnliЁi belirsiz cenazeler dahil olinak tizere

yetkili ve gё revli makamlardan ёliim belgesi alinmayan cenazeler mezarllこ a kabul ve defin

edilemez.

(4)Bir meZar yerine mukerrer defnin ne kadar zaman sonra yapllabilcceこ i,mezarllk yer se9imi

kolnisyonu taraflndan, topraこ ln cenazeyi tam olarak tahrip edebilme kabiliyetine bakllarak

mezarllk yerinin tespiti esnasinda 5 seneden az olinamak iizere belirlenir.

Bula,lcl hastallktan ёlenlerin defni
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Madde 30-(1)]Bula,lci veya salgin bir hastallktan ёldiiこiinden,tiphelenilen cenazelerden tabip

tarafindan gerekli gё riilinesi durumunda 6rnek alinabiliち bu cenazelere otopsi yapllabilir.

(2)Bula,lCl Ve Salgin hastahこ in mevcut olduЁ u veya tehdit cttiЁ i mahallerde, Halk Sa己 11こ 1

MtidiirliittiinCC butun cenazclerin gёmullnedcn ёnce bir tabip taraflndan muaycnesi zorunlu

tutulabilir.

(3)Ozel tedbirlere tabi olarak defni gereken cenazeler ilgili memurlarin gё zetimi altinda

tabutlanlp defnolunur.

Mezardan elkarllarak ba,ka bir yere cenaze nakli

Madde 31‐ (1)Belediyc sinlrlarl i9indeki mezarllklardan baska bir mezarllЁ a nakil amaclyla

cenaze 91karllabillnesi 19in, Belediye tabibinin,bulunmamasl halindc hiiktimet tabibinin uygun

gёrii,ii alindlktan sonra Belediyeden izin ahnmasl gereklidir.

(2)Kolera,veba,9i9ck veya lekeli humma hastallklarindan 61mu,olanlarin bir sene ge9medik9e

mezardan 91karilarak ba§ ka bir inahallc nakilleri yasaktlr.

(3)Bartt gё l alanl i9inde kalacak mezarllklar mezar sahiplerinin talepleri halinde ilgili idare

taraflndan, yeni lhdas edilecek bir mezarhk alanina veya uygun bir mezarllこ a nakledilir.

Mezarllこ ln Su altinda kalacaこl beHrlenlni§  muhtemel tarihten bir sene ёncesi itibariyle bu

mezarllこ a yCni cenaze defni yapllamaz.EEer yapllml,sa bu cenazeler mulki ldare amirincc

gёrevlendirilecek saこ 1lk gё revlisinin uygun gё rii,ii allndlktan sonra ilgili ldare taraflndan

nakledilir.''

(4)CenaZenin 91kartllmasl,nakli,ve tekrar defni(mucavir alan i9inde isc)gelir tarifesindeki

ticret kar,111こ inda yaplllr.

Mezar yeri in,aat yaplln izni ve uygulanacak yapllrl】 ■lar

ⅣIadde 32-(1)MeZar in,aatl ve mezarllklarda yapllacak her tiirlii 9all,ma Miidiirliittiin iznine

tabidir.Mezarllklarda izinsiz mezar in,aatl Ve taIIniri yapllamaz.

2)Mczar in,aat91larl,mezar in,aatl yapabilmcleri i9in Mudurlukten call,ma izin Belgesi allrlar.

lzin belgesi alan lnezarhk in,aat91larinin kayltlarl Mudurliik9e tutulur.cahsma izin Belgesi alan

mezarllk in,aat91larl yanlarinda 9ahstlracaklarl i59iler i9in NItiidiirliikten izin allr. Miidiirliiこ iin

verditti ёrnek yapl projesi haricindc bir yapl yapllamaz.

(3)Mezar insaat91larl,mezar insaatl yapabilmeleri 19in Belediye NIteclisinin belirleditti uCreti

her yapaca魅 l inezar i9in pesin ёdemek zorundadlr.

(4)Yukarldaki flkra hiiktinllerine uymayanlara,ё nce 9ah,ma izin belgesi kadar ceza uygulanlr.

tekrarl halinde 9all,ma izin belgesi iptal edilir.

(5)Mezar in,aatl esnasinda 9evredeki mezar,atta9,Ve yollara zarar vermesi halinde,verilen

zararl kar,1layacaktlr. Aksi halde idarc taraflndan yapllan tcspitte zararin 2 (iki)kati ceza

uygulanacaktir.
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(6)MeZarllk in,aat91larl asaこ ldaki hususlara uymak ZOrundadlr:

a) MCZar  in,aat91lari  ve yanlarinda 9ahstlrdlklarl  i,9iler Mezarhklarda gё revli

personele s6zlii hakaret ve flili rnukavemette bulunamazlar.

b) MeZarllklarda idarenin bcliricdiこ i yCricrdc vcya tcknelerde in,aat harcl yapllacaktlr.

C) idarenin belirleditti ё19iiler dl,lnda rnezar insaatl yapllinayacaktir.

d) MeZar insaat91lari ve mezar yeri sahipleri insaattan sonra kalan atlklarl lnezarhktan

kaldlrlnak zorundadlr.

e)SigOrtaslz is,i9all,tl■ 1lamaz.

O Ca11,ma izin Belgesi ba§ kaslna devir edilemez.

g)Call,ma izin Belgesi olan mezar insaat91larinin yaninda 9all,anlar kendi adlarina i§

yapamazlar.

(7)Mezar in§ aat91lari mezar sahipleri ile yaptlklarl sё zle,menin hukumlerini yerine getirmek ve

kusursuz hizmet vermek zorundadlrlar.

(8)MiidtirliiЁ un belirleditti tarih ve saatlerde mezar in,aatl yapllacaktir.

(9)MCZar in,aat91larl, in,aat esnasmda ve in,aat bitiminden sonra artlk malzemeleri,

9eVreSindeki mezar ve yapllara zarar vermeden mezarllk alanindan dl§
ar1 91karacaktir.Ayrlca

Kandil gecelerinde ve dinl bayralnlarda mezar in,aatl kesinlikle yap11lnayacaktlr.Mczar in,aatl

isi  olmayan  mezar  insaat91larl,  mezarllk  alanl  i9erisinde  ne  sebeble  olursa  olsun

bulunmayacaktir.Mezarllk kaplsinda da miisteri bullnak 19in vatanda,larl rahatslz etlneyecektir.

Bunlarin dl,lnda idare taraflndan yazlll olarak ilan edilen emir ve yasaklara uyacaklardlr.

Yukarldaki bendiere ayklrl hareket cdenlerc 6nce yazlll uyarl yaplllr,tekrarl halinde cah§
ma

izin Belgesi tutarinin yarisl kadar,3.Kez tekrarl halindc cah§ ma izin Belgcsi tutarl kadar,4.

Kez tekrarl halinde call,ma izin Belgesi iptal edilir.idare taraflndan verilen para cezalarinin

tebliこ tarihinden itibaren 15 giin i9erisinde 
ёdenmediЁ i teSpit edilirse ilgili kisi adina mezar

yaplln izni verilemez.

(10)Mezar in,aat91larl,mezar insaatlarina ait Call,ma izin Belgesi alabilmeleri i9in asaこ
ldaki

belgeleri ibraz etrnek zorundadlr.

a)Nufus Cuzdani OrneЁ i(Asllnl ibraz etmek suretiyle)

b)ikametgah ilmuhaberi

C) l adet fOtoこraf

d)1,Yeri call,ma Ruhsatl Fotokopisi

e)i§ Yeri Kira Kontratl

O BClediye veznesine yatlrllan cah,ma izin Bclgesi har9 makbuzunun asll veya
fotokopisi

(H)Call,ma izin Belgesi alml,mezar insaat91larinin yaninda 9all,tirdlklarl her usta ve her i,9i

i9in a,aЁldaki belgeleri idareye vermeleri zorunludur:

a)Nufus Cuzdani OrneЁ i(Asllnl ibraz etmek suretiyle)

b)SGK ёdemesi belgeleri

C) l adet fOtoЁraf
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(12)Tum mezarllklarda vatanda§ lar taraflndan 9e§ me yaptlrmak istenmesi durumunda ldare

tarafindan teknik inceleme yaplldlktan sonra uygun gёrulinesi halinde 9e§ me yapll■ lna miisaade

verilir.Yapllacak 9e,me diЁ er 9e,melerle gё rsel olarak tamamlaylcl olmak zorundadir.

BEsiNCi BOLOM

Ce,itli Ve son Hukimler

Y6nergede IInkim Bulunmayan IIaller

Madde 33… Bu yё nergedc hiikiim bulunmayan haHerdc ytiriirlukteki ilgili lnevzuat hiiktinllerine

gёre islern yaplllr.

Yururlik

Madde 34- Bu yё ncrge, Kiitahya Bclediyesi Meclisi'nin onaylamaslnl miiteakip VaHlik

Makamina sunulmaslyla yururlutte girer.

Yuritme

Madde 35-Bu yё nerge hiiktirnlerini Ktitahya Belediyesi Baskanl yiiriitiir.
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Beledivc Meclisi Baskanl: 興 興

Murat HASERKamilSARAcOd
Belediye Baqkan

Selim DURMAZ

Belediye Meclis Uyesi
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