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KむTAHYA BELEDiYE BAsKANLICI
SACLIK isLERi MttDむRLむこO MEZARLIKLAR BiRiMi

cALIsMA USUL VE ESASLARINA DAiR YONERGE

BIRINCI BOLUⅣl

AInas,Kapsam,Dayanak ve TanIE■ lar

AInas

Madde l‐ Bu yёnergenin amacl,Kutahya Belediyesi Sa二 llk i,leri Mldurlu己I Mezarliklar

Biriininin 9allsma usul ve esaslarl ile cenaze defin ve nakil hizmetleri, mezar yeri tahsisi,yeni

mezarllk alanlarinin ihdasi ve mezar yeri yaplm izni gibl i,ve i,lemlerin nasll yapllacaЁ :nl

belirlemektir.

Kapsam
Madde 2‐ Bu yё nerge,Kutahya Bclediyesi Sa色 1lk l§ Icri Mldurliittu Mezarllklar Birimini kapsar.

Dayanak

Madde 3‐ Bu yё nergenin yasal dayanaklari sunlardlri

a)13/07/2005 tarih ve 25874 saylll Resm↑ Gazetelde yaylmlanan 5393 numarall "Bθ′ιグ″θ
Ka″γ″ν"nun 14.maddesinin(a)flkrasi,15.maddesinin(b)flkrasl ile 79.maddesi.

b)i3/06/1994 tarih ve 21959 saylll Resm↑ Gazete'de yaylmlanan 3998 numarall"1″ υzα″′Jた′αrJ′

Kor夕″
“
αsI」faたたJ″グα Kar夕″"

C)19/O1/2010 tarih ve 27467 saylll Resm↑ Gazete'de yaylmlanan"滋 zα r′Jた たガθrブガ″ル∫ααsI

′′θ Cθ″ θ肋た,′ νθ Dグ″お′θ″′θrノ 島αttJ″あ 陶″θ′″
`′

′〃'

d)Kutahya Bclediye Meclisinin 01/09/2015 tanh ve.… …saylh kararl ile kabul edilen"Sα g′ιた

お′θr′ 協 ι′夕r′′g″ Gσ″θレ】を′た′,だ]θ″夕″′γ′
“
たソθ cα′づ

“
α】

`∂

′θ′″θ′なノ"
c)09/08/1931 tarih ve 1868 sayl1l Resm↑  Gazete'de yaylmlanan "九 々zα r′Jた′α″ HαたたJ′グαたノ

Nizα″″α″θ"

O SaЁ llk Bakan11こl Temel Sa二 llk HiZmetleri Genel MudurluЁunun o1/o5/2000 tarih ve 5853

saylli genelgesi.(2000/42 saylll genelge)

Tanlmlar

Madde 4‐ Bu yё nergede ge9en;

Baskan YardimclsI  :MudurluЁ un ba二 ll bulunduttu Baskan Yardimcisinl,

Belediye

Ba,kan

Ⅳleclis

Encumen
Ⅳludurluk

: Kiitahya Belediyesini,
: Kiitahya Belediye Baqkanrnr,

:Kutahya Bciediyc Meclisini,

:Kittahya Belediyc Encumenini,

:Kultur ve sOsyal l§ ler Mudurloこ unu,

R任idur            :Kulttir ve sOsyal I§ ler Miiduriinu,

Personel           : Muditrltik biinyesinde gё revli tiim memur, i§ 9i, sё zle,meli personel ve

ditter personeli,

Cenaze(011):Tibben beyin ёlumu ger9cklesen ki,iyi,
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G6mme lzin Belgesi : G61nme izin gё revlisi taraflndan verilcn cenaze defninin yapllinasinin

uygunlugunu gё steren belgeyi,

Nakil Belgesi:Bulundugu mahal dl,Ina nakledilecek cenazeler i9in gё mme izin gё revlisi

taraflndan verilecek Belediyece onaylanan, tabutun slzdirmazhЁ Inln Sa二 landittlnl gё StCrir

belgeyi,

ⅣIernis Olim Tutanaこ1:Gёmme izin Bclgesi verilen ve defln i,lemi ger9ekle,tirilen ёlunun
nttfus kaydinin Nlfus MudurluЁ u taraflndan du§ urulmesi i9in hazlrlanan belgeyi,

Derln:cenazenin sartlara uygun olarak gё m1lmesini,

Gёml■ e lzin Gё revlisi : Belediye Tabibi veya Huktimet Tabibi bulunmayan yerlerde Valilik

vcya Kaymakamllk taraflndan Sa二 l:k Personell ile Kamu Gё revlisi arasindan se91lmis konuyla

alakall egitim verilmi,Gё mme izin Belgesi duzenlemeye yetkili gё revliyi,

Birinci SInlf Mezarlar:Aile mezarlarini,

Ikinci SInlf MezaJar:sahSa mahsus,sahislara ait mezaJarl,

u9uncu slnlf Ⅳlezarlar: Paraslz olan ve mezarllktaki adaclklar i9ersinde evvelce tayin edilen

muntazam bir sira dahilinde birbirini takip eden ve slra ile ёlulerin gёmulduttu mezarlarl,

Ca11,ma lzin Belgesi:Mezarilklarda mezar in,asi ve mezar baklc111こ l yapan(Lahit Mezar,Katll

Mczar vb.)kisilCrc Mudurluk9c ocret kar,111こ l Verilen musaade belgesi.

Ⅳlezarhk:Olulerin defin edildiЁ i mezarlarin olu,turduЁ u gё mii alanl.

Lahit ⅣIezar :Gerek cenaze defninden ёnce,gerekse cenaze defninden sonra briket,tu二 la,

mermer,prefabrik,veya betonarme vs.den tezniyat inalzemesi ile yapllml§ olan mezarlar.

Katll Ⅳlezar  :Birden fazla katl olan lahit lllezarlarl.

Nakli Kabir  : Defln edilini, cenazenin mezar yerinden 91karilarak baska bir mezar yerine

naklini.

IKINCI BOLUⅣ l

Ⅳlezarllklar Biriminin Gё rev,Yetki ve SorunlluluklarI

Madde 5-Yiiruriukteki kanun,tuzuk,yё netmelik,teblitt ve genelgeler ile Belediye Ba§ kaninin

olurlari dogrultusunda,Mczarilklar Birinlinin gё rev,yetki ve sorumluluklarl,unlardir:

a)Kutahya Belediyesi sinirlarl i9inde bulunan mezarllklarin bakiml,onarimi ve korunmasl ile

ilgili is ve i,lenlleri yurutinek.

b)Cenaze defln ve nakil hizmetleri ile ilgili i,ve i,lemleri yurutmek.

c)A‖e mezarllklarl i9in yer tahsisi yapmak ve aile mezarllklarinin yё nerge ve y6netmeliklere

gё re yapllmasini sattlamak.

d)MeZar yeri in,aat yaplm izni vermek ve mezarllk in§ aat91larinin 9all,malarinl denetlemek,

gerektiЁ inde yaptlrHnlarl uygulamak.

c)Gё rev alanl ile ilgili konularda Baskanin, ilgili ba§ kan yardHnclsinin verdiこ i gёrevleri

yapmak.

UcUNCU BOLUⅣ I

PIezarllk Yerlerinin Sesil■ 1,Mezarlarin Ⅳlulkiyeti,Tesisi ve ln,aasI

PIezarllk yerinin secil■ iicin muracaat

Madde 6¨ Mczarllk yeri se9imi 19in,Belediye Ba,kan11こ l taranndan valilitte muracaat edilir.

燃
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Ⅳlezarllk yerinin secimi

Madde 7- Yeni kurulacak mezarllk alanlarinin mezarllk olarak kuHanlininin uygun olup

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

ruzgarin yё nu,bё lgenin coEran,jeolttik,meteorolalk,artlan,arazi ve ula,lm imkanlari gibi

,artlar da g6z ёniine ahnarak mezarllk yeri sc9imi komisyonunun hazlrlayacaЁ : rapOra gё re il

umum↑ hifzlslhha kuruHarlnca karar verilir.

Mezarllk yeri sesilni komisyonu

Madde 8‐ Mczarilk yeri sc9imi komisyonu,ilgili Vali Yardimclsinin Ba§ kanhこlnda Halk SaЁ llこ l

MudurllBn,il cevre ve sehircilik MudurluЁ じ,il MuftuluЁ u,1l Baylndirllk ve iskan MuduJuЁ u,

ll Kadastro Mudurlu二 u,ll Glda,Tarim ve Hayvanclllk MudurluЁ u ve mezarllk talebinde

bulunan Belediye temsilcisinden olusur.

Ⅳlezarilk yeri secil■ i komisyonunun gё revleri

Madde 9‐  KonlisyOn, yer tetkikini ger9ckle§ tirdikten sonra raporunu hazlrlayarak UInumi

Hlfzlsslhha Kuruluna sunar.Unlulni Hifzlsslhha Kurulu,komisyonun raporuna gё re teklif edilen

alanin mezarllk yeri olarak kuHaniminin uygun olup olmadlこ ina karar verir. Uygun gё ru§

verilirse rapordaki mesafeler ile ditter kOnular Belediyece imar plan notlarina i,lenir.Uygun

gёrti, verilerek mezarllk yeri olarak se9ilen alanlar, tapu tescili yaplllnadan mezarhk olarak

kullanllmaz.

ⅣIezarllklarln su kaynaklarina mesafesi

Madde 10‐ Mezarllklar, insanlarin i9me ve kuHanma suyunun temini amaclyla yapllmls kuyu,

gё l, gё let, bara gibi su kaynaklarindan arazinin meyil durumu, mezarllこ m kapasitesi ve

topraЁ in yaplSina gё re,killi topraklarda en az 150 metre,kunllu topraklarda isc en az 250 metre

mesafede kurulabilir.19me ve ku‖ anma suyu temin edilen havzalarin 31/12/2004 tarihli ve

25687 saylll Resml Gazete'de yaylmlanan"Sγ  κ″′〃な′κοηrra′ ン1∂″α
“
θ′′gJ"nin 17 ve 18 inci

maddelerinde belirtilen mutlak ve klsa lllesafeli koruma alanlarinda mezarhk yapllamaz.

Mezarllklar i9inde kullanllacak i9me ve kullanma sulari mezarllk sinirindan en az 250 metre

mesafeden borularla getirilir.HidrtteOlttik Ve hidrolttik ,artlarin gerektirditti hallerde il

Hlfzlsslhha Kurulunun da uygun gё rii,u alinmak suretiyle bu mesafe 100 metreye kadar

kisaltilabilir. I〕aha yakin mesafedeki sulardan i9me ve kuHanma suyu olarak faydalanllamaz.

Mczarllklar i9inde i9me― kuHanma suyu telnini amaclyla kuyu a91lamaz.

ⅣIezarhklarln mulkiyeti

Madde H― (1)Umum↑ mezarllklarin mulkiyeti Belediyeyc aittir.Bu yerler satllamaz ve

kazandirici zaman a§ lml zilyetli二 i yOlu ile iktisap edilemez.

(2)Mezarllklar ve schitlikler ile mezarlar bozulamaz,tahrip edilemez ve kirletilemez.Bu yerler

irnar inevzuatl ilc veya ba,ka herhangi bir,ckilde park,bah9e, Ineydan, otopark,9ocuk parkl,

yesil alan gibi sahalar olarak ayrilamaz ve asli gayesi dl,Inda hi9bir ama9 19in kullanllamaz.Yol

ge9me zorunluluこ u bulunduЁ u i9i,leri Bakanhttlnca kabul edilen mezarllklar veya bё liirnleri bu

hukmiin dl§ indadir. Mczarllk vasfl ta,Hnayan mevcut inezarllklar da mezarllk dl,Inda ba§ ka hi9

bir ama9 19in kullanilamaz.
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(3)Belediye taraflndan mezar sahiplerine; bedel karslllこ l alinan mezarlarin kullanlln hakkinin

satin alan kisiyc ait oldugunu, kuHaniln tahsisini varisierine devredilebileceЁ ini ve bu mezar

yerine yapllacak mtikerrer defnin ancak varislerinin uygun gё recetti ki,ilere ait olabilecettini

belirtir belge verilir.Mezar Yeri Iく uHanlin Tahsis Bclgesi verilirken ba,vuru sahiplerinin beyanl

esas ahnir ve i,lcmlerin tamamianmasl surccindc ba,vuru sahiplcrinden nufus kaylt ёrneこ i,

nufus cuzdanl sureti veya kirnlik bilgilerine ili§ kin ba§ kaca bir belge talep edilmez.Belediyeler

vermi,olduklari mezar yeri kuHanlln tahsis belgeleriyle ilgili bilgileri elektronik ortamda kayit

altinda tutmakla yuktilnludtirler. Cenazenin defln i,lemleri slrasinda daha ёnce mezar yeri

kuHanim tahsis belgesi alinl, olan cenaze yakinlarindan bu belgeyi beiediyeye yeniden ibraz

etmeleri istenmez. Bu durumda cenaze yakinlarinin mezar yeri kuHanlin tahsisi belgesinde

belirtilen T.C.kimlik numarasini beyan etmeleri yeterlidir.

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

benzer seyler yapamazlar. Belediye taraflndan uygun gё rtilinesi halinde mezarllkta 9csme veya

hayrat yaptirmak isteyen ki§ i:er taleplerini,T.C.kilnlik numaralarl ve ileti,iln bilgilerini beyan

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

sahiplerinden kilnlik bilgilerine ili§ kin ayrica bir belge istenmez.

(5)Mezarhk alanlarinm,tesis edilmesi,isietilmesi,1,lettirilmesi,duzenienmesi,iyi bir halde

muhafazasl, ctraflnin hayvaniarln girmesine mani olacak ,ckilde uygun duvarla ve 9itle

9evrilinesi, duvarlarin bakllnll halde bulundurullnasl, gunesin girmesine ve hava cereyanina

mani olmayacak tarzda aこa91andlrlimasi ve 9i9cklendirilmesi,gerekli her turlu baklm,onarim

ve temizliЁ inin yaplimasi Bclediyemizce sattlanir.Ihtiyaca gOre birden fazla mezarllk tesis

edilebilir.

Aile PIezarhklarl

Madde 12‐ (1)Aile Mezarllklarinda ucret kar,111こ lnda yer tahsisi yapllan mezar yerlerinin

kullanma hakkl,kanuni varisleri(es,1.nci,2.nci,3.ncu derecede kan ve slhri hislmlarina noter

kanall ile devir yapabilir.)hari9 hi9bir sekilde ba,kalarina devredilemez.

(2)Aile Mezarllklarinda ucret kar§ lllttinda yer tahsis edilen vatanda,larimlz,kendi arzularl ile

bu yeri kuHanmaktan vazge9tittini beyan ederlerse bu kisilere ait mezar yerleri ile ilgili tahsil

edilen iicret iade edilinez.

(3)Aile Mezarllklarinda ucret kar,111色 inda tahsis edilen yerlere katll mezar yapllabilir.sehir

mezarllこ lndaki sinir ё19iileri asagldaki sckilde olinahdlr:

2 kisilik yer―→ 4,10x4,60 metre

4 kisilik yer―・ >6,60x4,60 metre

6 kisilik yer―・ >6,60x6,10 metre

8 ki§ ilik yer―→6,60x7,60 metre

(4)12 ya,ve alti cenazeler i9in%50 indirim uygulanlr.

PIezarllklarln is planl

Madde 13-Mezarllklar i9in yapllacak plan a,aこ ldaki hususlarl kapsar:

a)MeZarhEin buyukliigune gё re,kapldan itibaren geni§ bir yol bulunur.

卸∠
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b)Kapldan itibaren lnezarilk duvarinin i9 taraflnl dolasacak bir yol blraklllr.

C)MeZarhk,llzumu kadar yol ve k09uk yOHarla muntazam adalara ayrlhr.

d)Uygun yerlerde,luzumu kadar geni,likte,bir veya rniiteaddit ineydanlar a911lr.

e)MCZarllklarda kar ve yaこmur Sularinin birikmesini engeHeyecek suyoHarl yaplllr. Bu sular

varsa umumi kanaHara,yoksa tistti kapah derin bir 9ukura akltillr.

つ OZCl gёrcvli istihdam edilen mezarllklarda,g6revlilerin ihtiya91arinl kar,1layabilecek uygun

bir bina yap11lr.

g)Cenaze namazl kllinabilecek uygun bir yer ve musalla ta,l bulunur.

h)MCZarlar, mezarllklardaki adaclklar i9inde ve muntazam hatlar uzerinde slralanir ve

mezariara birbirini takip eden bir sira numarasi verilir.

i)MeZarllk i9erisinde a911acak en genis yol cenaze araba ve kamyonlarinin serbest9e girip

manevra yapmasina musait Olacak geni§ likte yap11lr.

MezarllЁl,Chre battlayan yol daima lyi bir halde muhafaza edilecektir.

Mezarllk dahilinde en genis yolun ve ikinci derecede yoHarin iki tarafl atta91andlrlllr.

DORDUNCU BOLUⅣ l

Cenaze derln ve nakili,lemleri

Cenaze ylkama,kefenleme ve tabutlama yerleri

Madde 14-Cenaze ylkama,kefenleme ve tabutlama yerleri ilgili hususlar sunlardir:

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

muhafazasl i9in nufus yOttunluこ una gё rc gerekli olan adette cenaze hazlrlama yerleri yapmalari

veya cenaze hazlrlama aracl hazlrlamalari zorunludur.

(2)CenaZe hazirlama yerleri asgari asaこ ldaki Vaslflari ta,lmak zorundadlr:

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

kolay ylkanip kir barindirmayacak bir maddeyle kaplanir,

b)Ylkama i9in kuHanllacak suyun isitilacaこ l uygun lsitma 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 asgari a§ aЁ ldaki vasiflari taslmak zorundadlr:

a)Ara91arin i9i kolay temizlenebilir bir madde ile kaplanlr,

b) Ylkama i9in kuHanilacak yeterli lniktarda suyun konulabileceこ i Su deposu bulunur,

c)Ylkama i9in kuHanllacak suyun isitllacaこ l uygun isitma tertibati bulunur,

d) Ylkamayla olu§ acak Suyun ara9 i9inde toplanarak uygun sekilde bertaraflni saこ layaCak

atlk su deposu bulunur,

(4)Mezarlarin ebatlarl ile ilgili olarak

a)Bir mezarin uzunluЁ unun 2 metre,eninin 80 santimetre,derinlittinin en az l.5 metre

ollnasl,

b) HaZlr beton mezarlarin cenaze defninden sonra koku 91kl,Ini ёnlemek 19in iizerleri en az

60 santilnetre toprakla ёrtulebilecck,ckilde in,a edilmesi,

C)iki mezarin yan yana arallこ 1,ba§ ve ayak taraflarindan birbirine mesafesi,k,9uk ve

muntazam bir yol teskil etrnck tizere 50 santilnetre ollnasl,

/ハ
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d) Yedi ya,ina kadar olan 9ocuklara mahsus mezarlarin aynl ada i9erisinde l mctrc

uzunluttunda,50 santilnetre eninde ve en az l.5 metre derinliこ inde 01lnasl gerekir.

(5)Her meZarilkta oraya gё mulen cenazelerin adi soyadl, Turkiye cumhuriyeti kimlik

numarasl,baba adl,doこ um tarihi,61iiln tarihi,adresi,ё lunl,ckli,ccnazc 61iiln bclgcsi numarasl

ve hangi numara1l mezara gё muldiiklerini gё steren mezarhk defteri tutulur. Bu defter gerekli

guvenHk tedbirlerinin allnmasl,artlyla elektronik ortamda da tutulabilir.

Cenazelerin ylkanmasl

Madde 15‐ Ccnazelerin ylkanmasl esnasinda;

a) Eldiven ve ёnliik giyilir,

b) C)liiniin kan ve kanla kirlenllli§  vucut slvllarina, a色 lZ, gё z ve biitiinluこ u bOzulmu§

derisine temastan ka91nl1lr,

C) SOlunum yoluyla bula,an hastallklardan 61enlerin ylkanmasl slrasinda koruyucu maske

tak11lr,

Bula,Icl hastallk nedeni ile ёlenler i9in ёlum belgesi veren hekiinin veya ёliim belgesi

duzenleme yetkilisinin bildiriln yaptlttl sa二 llk kurulusunun talimatlarina gё re ck

Onlenller alinlr,

Gereken Onlernler ahnmasina raこ men gё Zle gё rtilebilir§ ekilde ceset kaynakh kan veya

viicut sivlslyla kirlennlis cenaze ylkama yeri, tabut ve cenaze nakil arac1 0/0 10'luk

9ama§ lr suyu 9ё zeltisiyle ylkanir veya bu iniimktin olllladlЁ l takdirde silinir.

Fakir ve kimsesizlerin cenaze islemleri

Madde 16¨ Fakir veya kiinscsiz cenazeler; belediyecc herhangi bir ticret alinmadan kaldlrlllr,

ylkattlr11lr,kefenlenir ve gё mulur.Fakir veya kimsesizlerin cenaze i§ lemlerinde fakirlittin tespiti

ile ilgili olarak cenaze yaklnlarlnin sё zlii veya yazlll beyaniarl esas alinlr.Bu kisilerden cenaze

i§ lel■ lerinin tamallllanmasl i9in beyanlarini belgeleyici fakirlik ve muhta911k belgesi veya

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

RIahal dl,Ina nakledilecek cenazelerin tabutlanmasI

Ⅳladde 17- Bulunduこ u yerle,il■  yerinden ba,ka bir yerle,iln yerine nakledilecek cenazelerin;

yolda cenazeyi sarsmayacak, koku ve sivl akintisina izin vermeyecek ,ckilde i9 yalltiin:

yaplllnl§  nakil tabutu ile ta,lnmasl gereklidir. Nakle izin verecek gё revlilerce, bu tarzda

tabutlanmayan cenazelerin ba,ka yerle,iin yerine nakline izin verilinez.

Ulke dl§ Ina nakledilecek cenazelerin tabutlanmasI

Madde 18-(1)UlkC dl§ Ina nakledilecek ccnazclcrin tabutlarl, slzdlrmaz ёzeHiこ e sahip olur ve

bunlarin tabanina sivl emici madde konulur.Bu tabutlarin en az 20 mm.kalinllこinda tahtadan

yapllma bir dl,tabut ve kur,undan veya kendiliginden tahrip kabiliyeti olan sivl slzdlrmayan

baska bir inaddeden yapllma bir i9 tabuttan lniitesekkil ollnasi gerekir.

(2)19 tabut, lehimleme veya benzeri usullerle sizdirmazll色 l Sattlanarak dls tabutun i9ine

konulur. Iki tabutun sallanmayacak surette birbirine irtibatiandlrllmasl saglanmalldlr.Dl§

tabutun tahtalarin birlestikleri yerlerin su slzdlrmayacak surette olinasi ve tabutun kapanmasinin

birbirlerinden en 9ok 20 cm. mesafeli vidalarla temin edilmesi gerekir. Dls tabutun etrafl

madenden gember sanlmak suretiyle kuvvetlendirilir.

d)

C)
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Cenaze nakil araclarlnln telnini

Madde 19-Cenazelerin kolayca ve usulu dairesinde Belediye sinirlarl i9inde nakline nezaret ve

bu hususta gerekli cenaze nakil aracl,tabut ve benzeri donanllnln temini belediyelerin gё revidir.

Bcicdiyclcr, bu gё rcvlcrini kendilcri vcya izin vcrecckleri ёzcl sirketler vasltaslyla yerine

getirirler.Genel ara91arin cenaze nakli veya cenaze nakline mahsus ara91arin diこ er ama91arla

kuHanilmasl yasaktir.Cenaze ara91arinin temini Sa二 llk I,leri MiidurliiЁiince yaplllr.

Cenaze nakil ara91arlnln ta,11■ asl gereken,artlar

Madde 20-(1)Ba,ka yedesim yerine cenaze nakledecck ara91ar,sottutma tertibatl ile donatllml,

olinalldir. Ancak, soЁ utina tertibati bulunan ёzel tabut bulunmasl haHnde veya cenazenin

bozulma ihtimali bulunmayan klsa mesafeli nakiHerde ara9ta soЁutma tertibati bulunmasI

mecburi dettildir・

(2)CenaZe nakil ara91arinda uygun tertibat sa二 lanarak birden fazla cenaze nakli yapllabilir.

Cenazenin bulunduttu l■ ahal icinde nakli

Madde 21- Belediye sinlrlarl i9erisindeki cenaze nakH, belediye taraflndan yap11lr veya

yaptlrillr.

Cenazenin baska bir yerlesi】 n yerine nakli

Madde 22‐ ll dl,Ina nakledilecek cenazeler i9in,Belediye Saこ 1lk l,leri cenazelerin fenni

usullere uygun olarak tabutlandlこ l bilgisini dc i9eren,bu Yё netmeliこin ekinde yer alan EK‐

3'teki cenaze yol izin belgesi alinir.

Cenazelerin yurtdl,Ina nakli

Madde 23‐ Deniz, hava ve demiryoHarlyla yurtdl§ Ina yapllacak cenaze nakillerinde, belediye

sagllk i,leri birimlerince cenaze yol izin belgesi duzenlendikten ve ilgili saこ 1lk biriminden

cenaze ge9is izin belgesi alindlktan sonra;naklin yapllacaЁ I Ttirkiye Hudut ve Sahiller Saこ 1lk

Genel Mudtirliiこ tintin Sattllk isleri gё revlilerine,belgeler tesHnl edilerek nakil ger9cklestirilir.

Anla,mall ulkelere cenaze nakli

Madde 24¨ (1)Anla§mall ulkelerden ulkemize gelecek veya ulkemizden anlasmall llkelere

nakledilecek her cenaze ve cenaze par9asl i9in ёliimiin vuku bulduこu yerin yetkili rnakanllndan,

cenazeler i9in ge9is izin belgesi alinacaktir.Bu belgeyle birlikte cenaze naklinin tlbbi ve kanuni

a91dan hi9bir saklnca doEurmadl魅 lni Ve usuliine uygun olarak tabutlandlEInl g6sterir rcsm↑ bir

belge diizenlenir.

(2)CcnaZe anla,mall iilkcler dl§ inda bir ulkeye gёtiiriilecekse cenaze yakinlari taraflndan o

iilkenin cenaze nakli i9in istediこ i belgeler ve cenaze yol izin belgesi alindlktan sOnra nakil

i,lelni yaplllr.

(3)Gidilecek tilke ve transit ulkelerin anlasmall ulkelerden olinasl halinde, cenazelerin nakli

konusunda rnevcut ya da akdedilecek ulusiararasl anla§ ma ve sozle,melerin gerektirdiЁ i belgeler

dl,lnda cenazeler i9in ge9i,izin belgesinden baska bir belge talep edilmez.
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(4)Bu inadde ёlti ku‖ erinin nakline uygulanmaz.

Bula,ECI haStallktan ёlenlerin nakli

Madde 25- Kolera, veba, 9i9ek, ,arbon, cuzanl ve ruam hastahklarindan vefat edenlerin,

vefatlarinin tizerinden bir sene ge9meden bulunduこ u beldeden yurti9i veya yurtdl,lndaki ba,ka

bir beldeye nakli yasaktlr.

Yurtdl,Indan gelen cenazeler

Madde 26- Yabancl ulkelerden getirilen cenazelerin nakline miisaade edildiこ ini Ve naklinde

SaЁ llk yёnunden sakinca bulunmadIEIni g6steren cenazenin gelecetti yerin yetkili lnakalnindan

verilmis cenaze nakil belgesi ibraz edilmesi zorunludur. Cenaze nakil belgesinde cenazenin

kilnlik numarasinin, ad ve soyadinin, baba adinin, 61umun vuku bulduЁ u yerin, tarihin, ёliim

,cklinin,nakline izin verildiこinin,naklinin saこ hk Sakincasi dogurmayacaEl huSusunun ve ilgili

diger hususlarin a91khkla kaydedilmesi zorunludur.

01l k■ llerinin nakli

Madde 27- Kendisi veya birinci derecede yakinl Turkiye cumhuriyeti vatanda,l ollnayaniarin

kiinerinin iilkemize nakli yasaktir.VatandaslarH■ lzin ёlu ku‖ erinin iilkemize naklinin istenildiЁ i

durumlarda; nukleer, biyolttik veya bunlar gibi bir tchlike arz etmeyip sadece Olu kulu

OlduЁunun tespitinin yapllmasi amaclyla, 6ncelikle akredite bir laboratuvarda, beyan edilen

kulun insan cesedinin yakllmaslyla ortaya 91kan ktil olduЁ uyla ilgili kapsamll analizleri cenaze

sahibi taraflndan yaptirillr. Daha sonra cЁ er baskaca bir engel yoksa cenaze kulu uygun bir

mezarhkta inuhafaza edilir.

Gayril■ uslimler

Madde 28‐ Gayrilniislimler kendi cenaze ve defln i§ lernlerini inensub olduklarl din ve mezhep

inan91arina gё re yaparlar.Gayrimuslim cenazeler sChir Mezarllこ mda ayrllan yere gё mulur.

Cenazenin defni
Madde 29- (l) Mezarlrk olarak segilmig yerlerden bagka yerlere cenaze defni, 1593 sayrlr

Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 2ll inci maddesinde belirtilen istisna haricinde yasaktrr 6liim
belgesi al rnmadr kga h igbir cenaze gcim i.i lemez.

(2) Mezarlrklara, sabah saat sekizden akgam giin batrncaya kadar cenaze gdmtilebilir. Bu saatler

drgtnda, zorunlu sebepler haricinde cenaze gdmi.ilemez. Zorunlu sebebin tayini Belediye
Bagkanrna aittir.

(3)Adli tiptan ve diЁer resmi dairelerden gelen kimliこ i belirsiz cenazeler dahil olmak uzere

yetkili ve gё revli makamlardan ёlum belgesi allnmayan cenazeler mezarllこa kabul ve defln

edilemez.

(4)Bir meZar yerine mukerrer defnin nc kadar zaman sonra yapllabileceЁ i,mezarllk yer se9imi

komisyonu tarafindan, toprattin cenazeyi tam olarak tahrip edebilme kabiliyetine bakllarak

mezarllk yerinin tespiti esnasinda 5 seneden az ollnamak iizere belirlenir.

Bulagrcr hastahktan iilenlerin defni

ｓ‐ａｒｉｎ
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Madde 30‐ (1)Bula,ici veya salgin bir hastahktan ёldiiEtinden suphelenilen cenazelerden tabip

taraflndan gerekli gё riilinesi durumunda ёrnek alinabilir,bu cenazelere otopsi yapllabilir.

(2)Bula,lCi Ve Salgin hastallttin meVCut OlduЁ u Veya tehdit ettiЁ i mahaHerde,Halk SaЁ hEl

Miidurliiこ unce butun cenazelerin gё mtilineden ёnce bir tabip taraflndan muayenesi zorunlu

tutulabilir.

(3) Ozel tedbirlere tabi olarak defni gereken cenazeler ilgili memurlartn gdzetimi altrnda

tabutlan rp defnolunur.

ⅣIezardan 91karllarak baska bir yere cenaze nakli

Madde 31-(1)Belediye sinirlarl i9indeki mezarllklardan ba,ka bir mezarilこ a nakil amaclyla

cenaze 91karllabilmesi 19in, Belediye tabibinin,bulunmamasl halinde hiikiimet tabibinin uygun

gёriisu alindlktan sonra Belediyeden izin alinmasi gereklidir.

(2)Kolera,veba,919ek veya lekeli humma hastallklarindan olmu§ olanlarin bir sene ge9medik9c

mezardan 91karllarak ba§ ka bir inahaHe nakilleri yasaktlr.

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

taraflndan, yeni ihdas edilecek bir mezarhk alanina veya uygun bir mezarll邑 a nakledilir.

MczarhЁ in su altinda kalacaこ l belirlenmi, muhtemel tarihten bir sene ёncesi itibariyle bu

mezarilこ a yeni cenaze defni yapllamaz.EEcr yapliml,sa bu ccnazeler mulki ldare amirince

gёrevlendirilecek sagllk gё revlisinin uygun gё rusti alindlktan sonra ilgili ldare taraflndan

nakledilir.''

(4)CenaZenin 91kartllmasl,nakli,ve tekrar defni(muca宙 r alan i9inde ise)gelir tarifesindeki

ucret kar,lllこ lnda yaplllr.

Ⅳlezar yeri in,aat yapEEn iZni ve uygulanacak yaptlrllnlar

Madde 32‐ (l)MeZar insaati ve mezarllklarda yapllacak her turlu 9all,ma Mudurluttun iznine

tabidir.Mczarhklarda izinsiz mezar in,aati ve talniri yapllamaz.

2)Mezar insaat911arl,mezar insaatl yapabilmeleri i9in Mudurlukten call§ ma lzin Bclgesi allrlar.

izin belgesi alan mezarllk in,aat91larinin kayltlarl Mudurluk9e tutulur.call,ma lzin Bclgesi alan

mezarilk in,aat91larl yaniarlnda 9all,tlracaklaH i,9iler i9in Mudurlukten izin alir.Mudurluこun

verditti ёrnek yapl pracsi haricinde bir yapl yapllamaz.

(3)Mezar in,aat911arl,mezar in,aatl yapabilmeleri i,in Belediye Meclisinin belirleditti ucreti

her yapaca色 l mezar i9in pesin ёdemek zorundadlr.

(4) Yukandaki flkra hiiktimlerine uymayanlara, once gahgma izin belgesi kadar ceza uygulanrr,

tekrarr halinde galrgma izin belgesi iptal edilir.

(5)Mezar in,aatl esnasinda 9evredeki mezar,atta9,

zararl kar,llayacaktlr. Aksi haldc idare tarafindan

uygulanacaktir.

ve yollara zarar vermesi halinde, verilen
yaprlan tespitte zarartn 2 (iki) katt ceza

SaOI:k IJett Mudu‖ uOI Meza‖ :klar Bi百 mi cal:5ma Usul ve ａｎ

ｓａｓ‐ａｒ‐ス
Ｅ

卸′



(6)Mezarllk insaat911arl asaこ ldaki hususlara uymak zorundadlr:

a) MCZar  in,aat911ari  ve yanlarinda 9ah,tirdlklarl  i,9iler Mczarllklarda gё
revli

persOnele sё zlii hakaret ve flili mukavemette bulunamazlar.

b) MeZarhklarda idarenin belirlediこ i yerlerde veya teknelerde in,aat harcl yapllacaktlr.

C) Idarenin belirlediЁ i ё19tiler dl,lnda inezar in,aatl yaplimayacaktir.

d)MCZar insaat911ari ve mezar yeri sahipleri insaattan sonra kalan atlklarl mezarllktan

kaldlrmak zorundadlr.

C)SigOrtasiz i,9i9allstirilamaz.

O Call,ma izin Belgesi ba,kasina de宙 r edilemez.

g)Call,ma izin Belgesi Olan mezar in§ aat911arinin yanlnda 9ah,anlar kendi adlarina is

yapamazlar.

(7)Mezar insaat911ari mezar sahipleri ile yaptlklari sё zle,menin hukumlerini yerine getirmek ve

kusursuz hizmet vermek zorundadirlar.

(8)ⅣItidurliiこtin belirlediЁ i tarih ve saatlerde mezar in,aatl yapllacaktlr.

(9)MeZar insaat911arl, insaat esnasinda ve in,aat bitiminden sonra artlk malzemeleri,

9evresindeki mezar ve yapllara zarar vermeden mczarllk alanindan dl,ar1 91karacaktir.Ayrica

Kandil gecelerinde ve din↑ bayramlarda mezar insaatl kesinlikle yapllinayacaktir. Mezar in,aati

i,i  olinayan  mezar  insaat911arl,  mezarhk  alanl  i9erisinde  ne  sebeble  01ursa  01sun

bulunmayacaktlr.Mezarllk kaplsinda da musteri bulinak i9in vatanda§ larl rahatslz etmeyecektir.

Bunlarin dl,Inda idare taraflndan yaz11l olarak ilan edilen emir ve yasaklara uyacaklardlr.

Yukaridaki bendlere ayklri hareket edenlere ёnce yazlll uyarl yaplllr,tekrarl haHnde callsma
lzin Belgesi tutarinin yarisl kadar,3.Kez tekrari halinde call,ma izin Belgesi tutarl kadar,4.

Kez tekrari halinde call,ma izin Belgesi iptal edilir.idare tarafindan verilen para cezalarinin

teblig tarihinden itibaren 15 giin i9erisinde ёdenmeditti tespit edilirse ilgili kisi adina mezar
yapHn izni verilemez.

(10)Mezar insaat91larl,mezar insaatlarina ait call,ma izin Bcigesi alabilmeleri i9in a,aこ ldaki
belgeleri ibraz etlllek zorundadlr.

a)Nufus Cuzdani Ornegi(Aslinl ibraz etmek suretiyle)

b)Ikametgah ilmuhaberi

C) l adet fOtoEraf

d)i§ Yeri call,ma Ruhsatl Fotokopisi

c)I,Yeri Kira Kontratl

D Bclediye veznesine yatlrilan call,ma izin Belgesi har9 makbuzunun asii veya

fotokOpisi

(11)Call§ma izin Bclgesi alml,mezar in,aat911arinin yaninda 9allstirdlklarl her usta ve her i§
9i

i9in a§ aЁ ldaki belgeleri idareye vermeleri zorunluduri

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

b)SGK Odemesi belgeleri

C)l adet fOtoЁ raf
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(12)Tum mezarilklarda vatanda,lar taraflndan 9e,me yaptirmak istenmesi durumunda idare

taraflndan teknik inceleme yaplldlktan sOnra uygun gё riilinesi halinde 9e§ me yap11■ lna miisaade
verilir.Yapllacak 9e,me diЁ er 9esmelerle g6rsel olarak tamamlaylc1 01mak zOrundadlr.

BEsiNCi BOLOM

Cesitli ve son Hukumler

Y6nergede IIukum Bulunmayan IIaller

Madde 33‐ Bu yё nergede huktinl bulunmayan haHerde ytiriirliikteki ilgHi inevzuat hiikumlerine

gёre islem yaplllr.

Yururiuk

Madde 34- Bu yё nerge, Kutahya Belediyesi Meclisi'nin onaylamasinl muteakip VaHlik

makamlna sunulmaslyla yururluЁ e girer.

Yurutme

Madde 35-Bu yё nerge hiikurnlerini Kiitahya Belediyesi Baskanl yuriitiir.

Kntahya Belediyesi Sattllk i§ leri Midurinこ饉Mezarilklar Birimi call,ma usul ve
Esaslarl Yёnergesi, koIIlisyonumuz taraflndan incelenllli, ve yukarldaki sekliyle

Belediye Ⅳleclisinin onayina sunulmas1 0ybirlitti ile kabul edilnlistin ll。 09.2015
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