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MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYESI
MEZARLIKLAR YONETMELIGi

BIRINCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amac

MADDE 1 - (1) Bu yonetmeligin amaci Mugla Buyuksehir Belediyesi simrlan icinde
meydana gelen olumlerin belgelenmesi. olumden define kadar biitiin is ve islemlerin usul ve
esaslarmi belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yonetmelik Mugla Buyuksehir Belediyesi simrlan icinde mezarlann
tesis ve insasi, gomme izin belgesi verilmesi. cenazelerin yikattinlmasi. kefenlenmesi,
tabutlanmasi, nakli, defni ve icabi halinde mezarhktan tekrar cikartilmasi ile saghk acisindan
mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defnolunacagi ile ilgili usul ve esaslan kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yonetmelik 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayih Umumi Hifzissihha
Kanununun 211 ila 234 uncu maddeleri. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayih imar Kanunu, 3/7/2005
tarihli ve 5393 sayih Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayili Buyuksehir Belediyesi
Kanunu. 9/6/1994 tarihli ve 3998 sayih Mezarhklann Korunmasi Hakkinda Kanun, 19.01.2010
tarih ve 27467 sayih Mezarhk Yerlerinin insaasi ile Cenaze Nakil ve Defin Islemleri Hakkinda
Yonetmelik. 5326 sayih Kabahatler Kanunu, 1608 sayih Umuru Belediye'ye Muteallik Ahkami
Cezaiye Hakkinda Kanun ile 4/7/1931 tarihli ve 11410 sayih Bakanlar Kurulu Karari ile
yiiriirltige konulan Mezarliklar Hakkindaki Nizamnameye dayamlarak hazirlanmistir.

Tammlar

MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte gecen,
a) Aile: Evlilik ve kan bagina dayanan. kan. koca, cocuklar, kardesler arasindaki ilisjdlerin

olusturdugu toplum icindeki en kiiciik birligi; biri digerinden gelen ust soy - alt soy hisimhgini;
biri digerinden gelmeyip de ortak birkokten gelen kisiler arasindaki yan soy hisimhgini,

b) Baskanhk Makami: Mugla Buyuksehir Belediye Baskanmin veya imza yetkisini
devrettigi makami ifade eder.

c) Belediye: Mugla Buyuksehir Belediyesini,
c) 1. (Birinci) Sinif Mezarhk Alanlan: 6360 Sayih kanundan once lice Belediyesi ve II

Belediyesi Miicavir alanlan icerisinde kalan mezarhk alanlan.
d) Bulasici hastahk: Etkenin bulasma yoluna gore gerekli koruyucu onlemler ahnmadigi

takdirde kisiye bulasabilen, mikroorganizmalarin ve/veya iiriinlerinin neden oldugu enfeksiyon
hastahklanni.

e) Cenaze (Olu): Tibben beyin ve kalp oliimii ger9eklesen kisiyi.
0 Cenaze Yol izni Belgesi: Bulundugu mahal disina nakledilecek cenazeler icin tabip veya

oliim belgesi dtizenleme gorevlisi veya belediye gorevlisi tarafindan verilecek, tabutun
sizdirmazhginin saglandigini da gosterir, bu yonetmeligin ekinde yer alan Ek-3"deki belgeyi,

g) Defin: Cenazelerin sartlanna uygun olarak gomtilmesini.
g) Gassal: Cenazeyi yikamakla gorevli kisiyi,
h) 2. (ikinci) Sinif Mezarhk Alanlan: 6360 Sayih kanundan once Belde Belediyelerinin

simrlan ve Miicavir alanlan icerisinde kalan Mahalle mezarhk alanlan.
0 Kefenleme: Cenazelerin sartlanna uygun olarak kefenlenmesini,
i) Lahit: Kenarlan tugla. briket, tas veya beton duvar, ustu ise tas veya beton kapakla

ortiilecek sekilde hazirlanmis mezan,

j) Miidiirliik: Mugla Biiyiiksehir Belediyesi Saghk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baskanhgi
Mezarliklar Sube Miidiirlijgiinu,

k) Oliim belgesi/Tabip veya oliim belgesi dtizenleme gorevlisi tarafindan verilen,
cenazenin defninin yapyln^asinin uygun okjugunu gosterir, bu yonetmeligin ekinde yer alan Ek-
2"deki belgeyi.

M-y Sayfa 1 / 20



14/05/2015 Tarih ve 167 Sayih Meclis Karari Ekidir.

1) Oliim Belgesi Dtizenleme Yetkilisi: Oliim belgesi vermeye yetkili tabip bulunmamasi
halinde bahse konu belgeyi diizenlemekle yetkilendirilmis gorevliyi,

m) 3. (Uctincii) Sinif Mezarhk Alanlan: 6360 Sayih Kanundan once koy tuzel kisilik
simrlan ve Miicavir alanlan icerisinde kalan Mahalle mezarhk alanlanni ifade eder.

IKINCI BOLUM

Mezarlik Yeri Secimi, Mezarhk Yeri Secimi Komisyonu

Mezarhk yerinin secimi
MADDE 5 - (1) Mezarhk olarak secilecek alanin, hakim ruzgarlann ve akarsulann

yerlesim yerinden gittigi yonde ve ulasim yollan ile miinasebeti kolay olan yerlerde olmasi
zorunludur. Cukur veya batakhklara ve su birikinfilerinin oldugu yerlere mezarhk yapilmaz. Bu
hususta hafif meyilli dtizlukler tercih edilir.

(2) Topragin jeolojik vasifian. gomiilecek cesetlerin aynsmasina musait. su ve havanin
gecmesine izin verecek sekilde kiiciik taneli olmahdir. Bu maksatla kumlu. az miktarda kirecle
kansik topraklar uygundur.

Mezarlik yeri secimi komisyonu
MADDE 6 - (1) Yeni kurulacak mezarlik alanlannin mezarhk olarak kullaniminin uygun

olup olmadigina, su kaynaklanna, yerlesim yerine ve insanlann iskanina mahsus meskenlere
mesafesine. hakim ruzgann yonii, bolgenin cografi. jeolojik. meteorolojik sartlan, arazi ve
ulasim imkanlan gibi sartlar da goz oniine ahnarak mezarhk yeri secimi komisyonunun
hazirlayacagi rapora gore il veya ilce umumi hifzissihha kurullannca karar verilir.

(2) Mezarhk yeri secimi icin. belediye simrlarinda belediye valilige miiracaat eder.
(3) ilde olusturulacak komisyon: ilgili vali yardimcisinin baskanhginda Halk Saghgi

Mudurlugu, il Cevre ve Sehircilik Mudurlugu. il Miiftuliigii, il Bayindirhk ve Iskan Mudurlugu,
II Kadastro Mudurlugu, il Gida. Tanm ve Hayvancihk Mudurlugu ve mezarhk talebinde bulunan
belediye temsilcisinin katihmiyla olusturulur.

(4) Mezarhk olarak secilecek alanin ozelliklerine gore miilki amirce uygun goriilecek diger
kurum temsilcileri veya teknik elemanlar da mezarlik yer secimi komisyonuna dahil edilebilir.
Komisyon, ihtiyac duyarsa diger kurumlardan da ek bilgi ve beige isteyebilir.

(5) Komisyon. yer tetkikini gerceklestirdikten sonra raporunu hazirlayarak il veya ilce
umumi hifzissihha kuruluna sunar. Umumi hifzissihha kurulu. komisyonun raporuna gore teklif
edilen alanin mezarhk yeri olarak kullaniminin uygun olup olmadigina karar verir. Uygun goriis
verilirse rapordaki mesafeler ile diger konular belediyece imar plan notlanna islenir.
Muhtarhklarca da karar defterlerinde kayit altina ahnir. Uygun gorus verilerek mezarlik yeri
olarak secilen alanlar, tapu tescili yapilmadan mezarhk olarak kullanilmaz.

Mezarhklarin su kaynaklanna mesafesi
MADDE 7 - (1) Mezarhklarin su kaynaklanna mesafesinde asagidaki hususlara dikkat

edilir:

a) Mezarliklar, insanlann icme ve kullanma suyunun temini amaciyla yapilmis kuyu, gol.
golet. baraj gibi su kaynaklanndan arazinin meyil durumu, mezarhgin kapasitesi ve topragin
yapisina gore, killi topraklarda en az 150 metre, kumlu topraklarda ise en az 250 metre mesafede
kurulabilir. icme ve kullanma suyu temin edilen havzalann 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayih Su
Kirliligi Kontrol Yonetmeliginin 17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen mutlak ve kisa mesafeli
koruma alanlannda mezarlik yapilamaz.

b) Mezarliklar icinde kullamlacak icme ve kullanma sulan mezarlik sininndan en az 250
metre mesafeden borularla getirilir. Hidrojeolojik ve hidrolojik sartlann gerektirdigi hallerde il
hifzissihha kurulunun da^ygun gorusQ alinmak suretiyle bu mesafe 100 metreye kadar
kisaltilabilir. Daha yakin/ma^afedeki sulardan icme ve kullanma suyu olarak faydalanilamaz.
Mezarliklar icinde icme-kulranma suyu temini amaciyla kuyu acilamaz.
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UCUNCU BOLUM

Mezarhklarin ve Mezarlann Mulkiyeti, Tesisi ve Insasi

Mezarhklarin miilkiyeti
MADDE 8 - (1) Belediye simrlan icerisindeki mezarhklarin mulkiyeti Belediye*ye aittir.

Bu verier satilamaz ve kazandinci zamanasimi zilyetligi yolu ile iktisap edilemez.
(2) Mezarliklar ve sehitlikler bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar

mevzuati ile veya baska herhangi bir sekilde park, bahce, meydan. otopark, 9ocuk parki. yesil
alan gibi sahalar olarak aynlamaz ve asli gayesi disinda hi9bir ama? igin kullamlamaz. Yol
gecme zorunlulugu bulundugu I^i^leri Bakanhginca kabul edilen mezarliklar veya bolumleri bu
hukmun disindadir. Mezarhk vasfi tasimayan mevcut mezarliklar da mezarhk disinda baska hi?
bir ama? i9in kullamlamaz.

(3) Belediye tarafindan mezar sahiplerine; bedel karsihgi aile mezan olarak ahnan
mezarlann kullamm hakkinin satin alan kisiye ait oldugunu. kullanim tahsisini varislerine
devredilebilecegini ve bu mezar yerine yapilacak mtikerrer defnin ancak varislerinin uygun
gorecegi kisilere ait olabilecegini belirtir, bu yonetmeligin ekinde yer alan Ek-4"teki beige
verilir.

Belediye mezarhklarinin tesis tanzim ve tezyini
MADDE 9 - (1 )Yeni tesis edilecek mezarliklar hakkinda. Sihhat ve i9timai Muavenet

Vekaletince Dahiliye Vekaletiyle miistereken tanzim olunacak talimatname asagidaki esaslann
ne suretle yapilacagini gosterecektir.

a) Beldenin nufusuna ve senelik umumi vefiyatina gore tesis edilecek olan mezarhklarin
genisligi. mevkii ve meskenlere mesafesi, topraginin vasiflan, su menbalanna ve mecralanna
zarari olup olmadigi;

b) Bu gun mevcut olup belediyece istimaline muvakkaten miisaade edilen mezarhklarin fenni
ve sihhi sartlan haiz olup olmadigi ve tamamen veya kismen terki veya istimalde devam icap
edip etmedigi,

c) Cenazelerin yikattinlmasi. kefenlenmesi ve gomulmesi ve icabi halinde tekrar mezarhktan
9ikarttinlmasi.

Olmeden once tahsis edilen mezarlar

MADDE 10 - (1) Oliimden once yapilan mezar tahsisleri sunlardir:
a) isme tahsis edilen es yam mezarlar: Bu mezarlann satisi, isme tahsisli olarak olmeden

once yalnizca esler i^in yapihr. Es yam mezardan kasit, defin yapilan mezann sag ve sol yam ile
bas ve ayakucundaki mezarlar kastedilmektedir. Es yam mezar tahsisi, giiniin kosullan ve
mezarhk alanin uygun olup. olmadigi Mudiirlu^e tespit edilerek, belediye meclisince belirlenen
iicret tarifesi uzerinden Miidiirliigtin teklifi. Baskanhk Makamimn onayi ile tahsis islemi yapihr.
isme tahsis edilen es yam mezarlar 3 mx 1,80=5,40 m2 ebatinda tek tek cenaze defni yapilabilen
mezarlar olup oliim hali ger9eklestikten sonra satisi yapilan mezarlardir. Vefat eden kisinin esi
veya en yakinimn istedigi iizere ucretini odeyerek yanindan bir kisilik bos mezar yeri tahsis
yapilabilir. Bu konuda belediye meclisince olusturulan tarife uygulamr. Lahit yapimi istege
baghdir. Mezar tahsis edilen saghginda: anne, baba, es ve 9ocuklan ile torunlanndan istedigini
defnettirebilir veya bu kisilerden kimin defnedilmesi gerektigini belirleyerek, belirledigi isimleri
tahsis aninda Miidurluge bildirir ve bu bilgiler mezarhk kayit defterine ge9irilir. Kisi sagliginda
defnedilmesi istedigi bu kisiler arasinda degisiklikler yapabilir. Degisiklik olmasi halinde
Miidurluge bildirilir ve mezarhk kayit defterinde gerekli degisiklik kaydi yapihr.

b) Aileye tahsis edilen mezarlar: Bu mezarlann satisi belediye meclisinin belirledigi iicret
tarifesi uzerinden aileye tahsis edilir. Aileye tahsis edilen mezarlar, mezar sahibinin talebi
Baskanhk Makamimn onayi ile bir defaya mahsus olmak iizere belediye meclisinin o yil i^in
belirledigi iicret tarifesin/ni&ileye tahsis edilen mezar yeri alani olan 9,45'e bolunerek bulunan
m birim fiyatinin. devrr y/pilacak alania 9arpilarak hesaplanan degerin (TL cinsinden ) belediye
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veznesine odenmesi sartiyla bir baska aileye devredilebilir. Ayni mezarlik alanimn ikinci bir defa
devri mumkun degildir. Bedelin yatinlmasiyla tahsis islemi kesinlesmis olur. Aynca aile
mezarhgi alam sahibi sahis. ticretsiz olarak kendi istegi ile mezarlik alanini belediyeye
devredebilir veya mezarhk alanimn belediyeye devretmek i9in; iicreti karsihgi tahsis
belgesindeki ucretin (fiyatin) giiniin sartlanna uygun olarak sahsa (kisiye) odemek sureti ile
mezar alanimn tahsisi belediye tarafindan geri ahnir ve kisinin tahsis belgesi iptal olur. Aileye
tahsis edilen mezar olarak aynlacak alan belediye sinirlannda kalan mezarhklardan uygun
gorulenlerde yeteri miktarda aynlan 4,50 mx 2.10m=9,45 m2 o^tilerdeki mezar yerleridir.

(2) Es yam olarak tahsis edilen mezarlara ancak adina mezar tahsis edilen esler defin
edilebilir. Ancak hayatta iken, belediye meclis "inin o yil i9in belirledigi es yam mezar tahsis
fiyatini belediye veznesine yatirmasi sartiyla, bu hak ayni aileden bir baskasina devredebilir.
Adina es yam mezar tahsisi yapilan kisi Slmiis ve bir baska yere defin yapihmssa. birinci
derecede yakin aile fertlerinden birisinin talebi ve belediye meclis' inin o yil i^in belirledigi es
yam mezar tahsis fiyatini belediye veznesine yatirmasi sartiyla o mezar yeri ayni aileden bir
baska sahsa tahsis edilebilir.

(3) Mezar sahipleri sahip olduklan arazi simrlan haricinde merdiven, basamak veya
bunlara benzer seyler yapamazlar. Yapilanlar belediye ekiplerince yikilabilir.

(4) Mezarhklarda uygulanacak iicret tarifesi, sayet defin hizmeti il^e Belediyelerine
devredilmemis ise Miidiirliigtin teklifi ile her yil Belediye Meclisi'nin karari ile tespit edilir.

Mezarlik alanlarimn tespit ve tesisi
MADDE 11 - (1) Mezarhk alanlarimn tespit ve tesis edilmesi ile isletilmesi, islettirilmesi,

duzenlenmesi. iyi bir halde muhafazasi, etrafimn hayvanlann ginnesine mani olacak sekilde
uygun duvarla yada 9itle 9evrilmesi, duvarlann bakimh halde bulundurulmasi, gunesin girmesine
ve hava cereyanina mani olmayacak tarzda aga9landinlmasi ve 9i9eklendirilmesi, gerekli her
ttirlii bakim. onanm ve temizliginin yapilmasi Mudurluk9e saglanir. ihtiyaca gore birden fazla
mezarhk tesis edilebilir.

Mezarhk vasfi tasimayan mezarliklar
MADDE 12 - (1) Mezarhk vasfi tasimayan mevcut mezarhklarda gerekli dtizenlemeler

yapilarak cenaze defnine devam edilir.
(2) Gerekli duzenlemelerle mezarlik vasfi kazandinlamayacaksa, il umumi hifzissihha

kurulunun karanyla yeni cenaze defnine izin verilmez. Bu mezarhklarin bakim ve onanmi
Miidtirliik tarafindan yapihr. Bu alanlar mezarlik disinda baska W9 bir ama9 i^in kullanilmaz.

Mezarhklarin genisligi
MADDE 13 - (1) Mezarhk olarak belirlenecek alanin asgari genisligi; "Mezarhk alam =

(o beldenin senelik en az oliim miktan x topragin cesetleri tarn olarak aynstirma muddeti (yil) x
3.50 m2) + yollar igin aynlan alan + aile mezarhklari i^in aynlan alan + mezarhk i9inde
yapilacak tesisler ic;in aynlan alan" hesaplamasiyla bulunur. Topragin cesedi aynstinna siiresi
asgari 5 yil olarak degerlendirilir.

Mezarhklarin ic plani
MADDE 14 - (1) Mezarliklar i^in yapilacak plan asagidaki hususlan kapsar:
a) Mezarhgin buyukliigiine gore, kapidan itibaren genis bir yol bulunur.
b) Kapidan itibaren mezarhk duvanmn i9 tarafini dolasacak bir yol birakihr.
c) Mezarhk. luzumu kadar yol ve kvi9uk yollarlamuntazam adalaraaynhr.
9) Uygun yerlerde, luzumu kadargenislikte, bir veya muteaddit meydanlar a9ihr.
d) Mezarhklarda kar ve yagmur sularimn birikmesini engelleyecek suyollan yapilir. Bu

sular varsa umumi kanillara, yoksa ustu kapah derin bir 9ukura akitihr.
e) Ozel gorevlf hrtihdam edilen mezarhklarda. gorevlilerin ihtiya9lanm karsilayabilecek

uygun bir bina yapilir^/ /^/f
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f) Cenaze namazi kihnabilecek uygun bir yer ve musalla tasi bulunur.
g) Mezarlar. mezarhklardaki adaciklar i9inde ve muntazam hatlar uzerinde siralanir ve

mezarlara birbirini takip eden bir sua numarasi verilir.
g) Mezarhk i9erisinde a9ilacak en genis. yol cenaze arabasi ve kamyonlannin serbest9e

girip manevra yapmasina miisait olacak genislikte yapihr.
h) Mezarhgi sehre baglayan yol daima iyi bir halde bagh bulundugu kurum tarafindan

muhafaza edilecektir.

1) Mezarlik dahilinde en genis yolun ve ikinci derecede yollann iki tarafi aga9landinhr.
i) Mezar adalann etrafi aga9landinhr. yollar asfaltlanir ve bordiir dosenir. Ada i9erisindeki

ge9is yollan plaka tasi vb. malzeme ile kaplamr.

Mezarlann ebatlan

MADDE 15 - (1) Mezarlann btiyiikliigu 01/07/1931 tarihli ve 11410 sayili Bakanlar
Kurulu Karariyla yiiriirluge konulan Mezarliklar Hakkindaki Nizamnameye uygun olarak yapihr.

(2) Mezarlann ebatlan ile ilgili olarak
a) Bir mezann uzunlugunun 200 santimetre. eninin 80 santimetre, derinliginin toprak

mezarlarda en az 150 santimetre beton mezarlarda en az 90 santimetre olmasi,
b) Hazir beton mezarlann cenaze defninden sonra koku 9ikisini onlemek i9in uzerleri en az

60 santimetre toprakla ortiilebilecek sekilde insa edilmesi,
c) Iki mezann yan yana arahgi, bas ve ayak taraflanndan birbirine mesafesi, kii9uk ve

muntazam bir yol teskil etmek iizere 50 santimetre olmasi gerekir.
9)Yedi yasina kadar olan 90cuklara mahsus mezarlann ayni ada i9erisinde 1 metre

uzunlugunda. 50 santimetre eninde ve en az 1,5 metre derinliginde olmasi gerekir.

Oliim kayitlarinm tiitulmasi
MADDE 16-(1) Mezarhklarda defin edilen oliilerin oliim belgesi, oliim beyan kagidi,

para irsaliyesi vb. evraktan olusan belgeler Mudurliik9e fihrist, tahakkuk defteri ile bilgisayara
islendikten sonra zarflanarak arsivlenir.

Mezarlik defteri

MADDE 17-(1) Her mezarhkta oraya gomiilen cenazelerin adi soyadi, Turkiye
Cumhuriyeti kimlik numarasi, baba adi, dogum tarihi, oliim tarihi, adresi, oliim sekli.
cenaze oliim belgesi numarasi ve hangi numarah mezara gomulduklerini gosteren Ek-5*teki
mezarhk defteri tutulur. Bu defter gerekli giivenlik tedbirlerinin ahnmasi sartiyla elektronik
ortamda da tutulabilir.

DORDUNCU BOLUM

Oliim Belgesi Dtizenleme Yetkilisi ve Oliim Belgesi Duzenlemesi

Oliim belgesi verilmesi
MADDE 18- (1) Oliim resmi saghk kurumlannda ger9eklesmis veya cenaze resmi saghk

kurumuna getirilmi§ ise, oliim belgesi saghk kurumunca diizenlenir ve kurumun miidiir veya
bastabibi tarafindan tasdik edilir.

(2) Oliim. ozel saghk kurulusjannda ger9ekle§mis. ise, oliime sebep olan hastahk esnasinda
tedavi eden tabibin verdigi oliim belgesi varsa bu beige belediye tabibi, yoksa toplum saghgi
merkezi veya aile hekimi tarafindan tasdik edilmek §artiyla ge9erli olur. Tasdik isjemi elektronik
ortamda da yapilabilir.

(3) Oliimiin saghk kurumlan disjnda ger9ekle§mesi durumunda oliim belgesi. cenazenin
bulundugu yerdeki belediye tabibi tarafindan, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum
saghgi merkezi. hekimi yoksa aile hekimi tarafindan. bunlann bulunmamasi halinde ise oliim
belgesi dtizenleme yetkjfrsi tarafindan verilir.

(4) Oliim belg^sii dtizenleme yetkilisi bulunmayan veya makul stirede ulasilamadigi
yerlerde ise bu belgej^ridarma karakol komutanlan veya mahalle muhtarlan tarafindan verilir.
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Mesai saatleri disinda verilecek olan Slum belgelerinin duzenlenmesi isi il9e bazinda belediye
tabibi. toplum saghgi merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil oldugu nobet sistemi ile verilir
Bu nobet hstesi toplum saghgi merkezlerince olusturulur. mahalli miilki amir tarafindan
onaylanir Nobet hstesi olusturulurken cografi sartlar goz oniinde bulundurularak ilceler
birlestinlebihr. Mesai saatleri disinda oliim belgesi dtizenlenmesine iliskin nobet, adli hizmet
nobet en ile b.rlikte verilebilir. 112 Acil saghk istasyonu gorevlileri vakaya gittiklerinde oltim
ge^eklesm.s ise dogrudan oltim belgesi dtizenleyebilir. Bu nobet uygulamasinda ihtiyac duyulan
lojistik hizmetler halk saghgi mtidtirltiklerince verilir.

(5) Olum belgesi duzenlenirken cenazenin kimligine iliskin gerekli inceleme ve arastirma
yapihr. Bu kapsamda cenaze yakinlanndan olen kisiye ait nufus cuzdam ashn. olum belgesini
duzenleyen yetkililere gostermeleri istenir. Olen kisinin niifus cuzdaninin bulunamamasi
durumunda olen kisinin yakinlanndan olen kisinin adi. soyadi ve T.C. kimlik numarasin.n yazih
beyani istenir. Olen kisinin yakinlanndan olen kisinin adi. soyadi. T.C. Kimlik numarasinin
yazih beyani dis.nda nufus kayit ornegi veya kimlik bilgilerine iliskin baskaca bir bel«e
istenmez. fc

(6) Olum belgesi elektronik ortamda doldurulur. Ancak teknik sebeplerle kagit ortaminda
doldurulanlar bes is gtinti i9erisinde elektronik ortama aktanhr.

Olum belgesi dtizenleme yetkililerinin tespiti ve ilani
MADDE 19 - (1) Belediye tabibi veya hiiktimet tabibi bulunmayan yerlerde mahallin en

buyuk mulki idare amiri tarafindan omahalde gorev yapan saghk personeli, yoksa diger kamu
gorevhlen, yoksa jandarma karakol komutanlan veya mahalle muhtarlanna egitim verilir Egitim
sonrasi basanh olup gorevlendirilecek kisilere bu yonetmeligin ekinde bulunan Ek-6 daki beige
verilir. Bu gorevhlenn tespiti en buyuk miilki amir tarafindan her yil yeniden yapihr.

(2) Olum belgesi dtizenleme yetkililerinin ad ve soyadlan. unvanlan, meslekleri gorev
verier, ve iletisim bilgileri ile herhangi bir sebeple oliim aninda yerlesim yerinde bulunmamalan
hahnde yerlenne bakmakla kimin gorevli olacagi, tablo halinde Halk saghk mtidtirliigti ve
toplum saghgi merkezlerinde muhafaza edilir. mahalle muhtarhgi. niifus mtidtirliigti ilgili
jandarma karakol komutanhgina bildirilir, degisiklikler tabloya islenir. Belediye simrlan
i9ensinde ikamet edenlere ve ti9tincti sahislara; il9e belediyeleri ve mahalle muhtarhklannca
herhangi bir aksakhk olmayacak sekilde ilan edilip duyurulur.

Oltim belgesi dtizenleme yetkililerinin egitimi
MADDE 20 - (1) Oliim belgesi dtizenleme yetkililerinin egitimi, Ttirkiye Halk Saghgi

Kurumunca belirlenecek mtifredat 9er9evesinde miilki amirlik9e yerine getirilir.

Oltim belgesi dtizenleme yetkililerinin gorevlerinin sona ermesi
MADDE 21 - (1) Oltim belgesi dtizenleme yetkilisinin gorev yaptigi yerde belediye tabibi,

toplum saghgi merkezi hekimi veya aile hekiminin goreve baslamasi durumunda, Oliim belgesi
dtizenleme yetkilisinin gorevi kendiliginden sona erer.

Oltim belgesi dtizenleme yetkililerinin gorevlerinden ayrilmasi
MADDE 22 - (1) Oltim belgesi dtizenleme yetkililerinin gorevlerinden ayrilmalan

durumunda yeni gorevhler zaman ge9irilmeksizin belirlenir. Gorevinden aynlanlarca olti
muayenesi yapilamaz/ve^iltim belgesiverilemez.

M-y
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BESINCI BOLUM
Stipheli Oltimler, Oltim Olaylarinin Ntifus Mtidtirltigtine Bildirilmesi

ve Yabanci Uyruklulann Oltimti

Stipheli oltimler
MADDE 23 - (1) OJtiyti muayene edenler veya oltim belgesi vermeye yetkili olanlar vefat

sebebinin dogal olmayan yollardan olduguna dair §tiphe veya kanaat ta§idiklan takdirde adli
makamlan. bulasici hastahktan olduguna dair stiphe ta§idiklannda ise, cenazenin bulundugu
mahaldeki toplum saghgi merkezini haberdar etmeden oliim belgesi veremezler. Tabip olmayan
yerlerde bulasjci hastahk sjiphesiyle vefat edenler iq:in. oltim belgesi dtizenleme yetkililerince.
haberdar edilen saghk biriminin talimatlanna gore olii muayenesi yapihr, oltim belgesi verilir ve
defnin talimatlara uygun olarak yerine getirilmesi saglanir.

Oltim olaylarinin ntifus mtidtirltigtine bildirilmesi
MADDE 24 - (1) Oltimler oltim olayinin meydana geldigi tarihten itibaren 10 gun i9inde

halk saghgi mtidtirliigti tarafindan elektronik ortamda ntifus mtidtirltigtine bildirilir. Oltim
olaylan ntifus mtidtirltigtine bildirilirken olen kisinin ntifus ctizdam ash da ntifus mtidtirltigtine
gonderilir. Olen kisjnin ntifus ciizdamnin bulunamamasi durumunda olen kisjnin yakinlanndan
olen kisjnin adi, soyadi ve T.C. Kimlik numarasimn yazih beyani istenir. Olen kisjnin
yakinlanndan olen kisinin T.C. Kimlik numarasimn yazih beyani disinda ntifus kayit ornegi veya
kimlige iliskin baskaca bir beige istenmez.

Yabanci uyruklulann oltimti
MADDE 25 - (1) Ulkemizde turistik veya ticari amach ya da yerlesjk olarak bulunan

yabanci uyruklu kisjlerin oltimlerinin ayni usullerle bildirilmesi zorunludur.

ALTINCI BOLUM

Cenazelerin Yikanmasi, Kefenlenmesi, Tabutlanmasi

Cenazelerin yikanmasi esnasinda dikkat edilmesi gereken hususlar
MADDE 26 - (1) Cenazelerin yikanmasi esnasinda.
a) Eldiven ve onltik giyilir.
b) Oltinun kan ve kanla kirlenmis vticut sivilanna, agiz, goz ve btittinltigti bozulmus.

derisine temastan kaginilir,
c) Solunum yoluyla bula§an hastahklardan olenlerin yikanmasi sirasinda koruyucu maske

takihr.

9) Bulasjci hastahk nedeniyle olenler \<f'm oltim belgesi veren hekimin veya oltim belgesi
dtizenleme yetkilisinin bildirim yaptigi saghk kurulu§unun talimatlanna gore ek onlemler ahmr,

d) Gereken onlemler ahnmasina ragmen gozle gortilebilir sekilde ceset kaynakh kan veya
vticut sivisiyla kirlenmi§ cenaze yikama yeri, tabut ve cenaze nakil araci % 10*luk 9ama§ir suyu
95zeltisiyle yikanir veya bu mtimkun olmadigi takdirde silinir.

Fakir ve kimsesizlerin cenaze islemleri

MADDE 27 - (1) Fakir veya kimsesiz cenazeler; belediye tarafindan herhangi bir iicret
ahnmadan kaldirihr. yikattinhr, kefenlenir ve gomtiltir.

Cenazelerin yikanmasi
MADDE 28 - (1) Oltim resmi hastanede ger9ekle§mis ise, oliim belgesi ahndiktan sonra

cenaze, yakinlannin talehT halinde hastanenin gorevli gassallan veya hastanece di§andan temin
edilecek gassallar tarafindan hastanenin gasilhanesinde yikanir, kefenlenir ve tabutlamr.

/
^ Sayfa 7 / 20



14/05/2015 Tarih ve 167 Sayih Meclis Karari Ekidir.

(2) Oltim hastane disinda ger9ekle$mis ise; Mtidtirltige defin izin belgesiyle muracaat eden
vatandasjar, tarifede belirtilen ticreti vezneye yatinr. Daha sonra cenaze yikanir ve dini
vecibelere uygun §ekilde defin yapihr.

(3) Kadin cenazeler i9in Belediye tarafindan kadin gassal gorevlendirilir.

Cenaze yikama, kefenleme ve tabutlama yerleri
MADDE 29-(1) Belediyeler ve muhtarhklarin, cenazelerin yikanmasi, kefenlenmesi,

tabutlanmasi ve belirli bir siire muhafazasi ic;in ntifus yogunluguna gore gerekli olan adette
cenaze hazirlama yerleri yapmalan veya cenaze hazirlama araci hazirlamalan zorunludur.

(2) Cenaze hazirlama yerleri asgari a§agidaki vasifian tasjmak zorundadir:
a) Cenaze yikama ve hazirlama yerleri tabandan itibaren en az 2 metre ytikseklige kadar

kolay yikanip kir banndirmayacak bir maddeyle kaplanir,
b) Yikama i^in kullanilacak suyun lsitilacagi uygun lsitma tertibati bulunur,
c) Cenaze yikama yerlerinden ortaya 9ikacak atik sulann sihhi bir §ekilde kanalizasyon

tertibatina veya fosseptik 9ukuruna atilmasi saglanir.
(3) Cenaze hazirlama ara9lan asgari a§agidaki vasifian tasjmak zorundadir:
a) Ara9lann i^i kolay temizlenebilir bir madde ile kaplanir,
b) Yikama i9in kullanilacak yeterli miktarda suyun konulabilecegi su deposu bulunur,
c) Yikama i^in kullanilacak suyun lsitilacagi uygun lsitma tertibati bulunur,
9) Yikamayla olu§acak suyun ara9 i9inde toplanarak uygun §ekilde bertarafini saglayacak

atik su deposu bulunur,
d) Defne hazir cenazenin beklemesi gerektigi durumlarda bozulmamasi i^in sogutma

tertibati bulunur.

(4) Belediyeler. camiler, ktilliyeler ve diger yapilann biinyesindeki cenaze hazirlama
yerlerinin birinci fikraya uygunlugu ile saghk sakincalan bulunup bulunmadigimn tetkiki, saghk
sakincalan gortilenlerin ilgililerince lslahimn saglanmasi ve lslah edilemeyenlerin
kullamlmasinin onlenmesi belediyelerce temin edilir.

Mahal disina nakledilecek cenazelerin tabutlanmasi

MADDE 30 - (1) Bulundugu yerlesjm yerinden baska bir yerlesjm yerine nakledilecek
cenazelerin; yolda cenazeyi sarsmayacak, koku ve sivi akintisina izin vermeyecek §ekilde i9
yalitimi yapilmi§ nakil tabutu ile tasmmasi gereklidir. Nakle izin verecek gorevlilerce, bu tarzda
tabutlanmayan cenazelerin baska yerlesim yerine nakline izin verilmez.

(2) ic tabut. lehimleme veya benzeri usullerle sizdirmazhgi saglanarak dis tabutun i^ine
konulur. iki tabutun sallanmayacak surette birbirine irtibatlandinlmasi saglanmahdir. Dis. tabutun
tahtalann birlestikleri yerlerin su sizdirmayacak surette olmasi ve tabutun kapanmasimn
birbirlerinden en 90k 20 cm. mesafeli vidalarla temin edilmesi gerekir. Di§ tabutun etrafi
madenden 9ember sanlmak suretiyle kuvvetlendirilir.

like disina nakledilecek cenazelerin tabutlanmasi

MADDE 31 - (1) Ulke disjna nakledilecek cenazelerin tabutlan. sizdirmaz ozellige
sahip olur ve bunlann tabanina sivi emici madde konulur. Bu tabutlann en az 20 mm.
kahnhginda tahtadan yapilma bir di§ tabut ve kur§undan veya kendiliginden tahrip kabiliyeti
olan sivi sizdirmayan ba§ka bir maddeden yapilma bir i9 tabuttan mtite§ekkil olmasi gerekir

(2) i9 tabut, lehimleme veya benzeri usullerle sizdirmazhgi saglanarak dis. tabutun i9ine
konulur. iki tabutun sallanmayacak surette birbirine irtibatlandinlmasi saglanmahdir. Di§ tabutun
tahtalann birlestikleri yeplerin su sizdirmayacak surette olmasi ve tabutun kapanmasimn
birbirlerinden en 90k 20 am. mesafeli vidalarla temin edilmesi gerekir. Di§ tabutun etrafi
madenden 9ember sarilrwak suretiylejtuvvetlendirilir.
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YEDINCI BOLUM

Cenazelerin Nakli

Cenaze nakil araclannin temini

MADDE 32 - (1) Cenazelerin kolayca ve usulii dairesinde belediye simrlan i9inde nakline
nezaret ve bu hususta gerekli cenaze nakil araci, tabut ve benzeri donanimm temini belediyenin
gorevidir. Belediye, bu gorevlerini kendileri veya izin verecekleri ozel sjrketler vasitasiyla yerine
getirirler. Genel ara9lann cenaze nakli veya cenaze nakline mahsus ara9lann diger ama9larla
kullanilmasi yasaktir.

Cenaze nakil araclannin tasimasi gereken sartlar
MADDE 33 - (1) Baska yerlesim yerine cenaze nakledecek ara9lar, sogutma tertibati ile

donatilmis olmahdir. Ancak. sogutma tertibati bulunan ozel tabut bulunmasi halinde veya
cenazenin bozulma ihtimali bulunmayan kisa mesafeli nakillerde ara9ta sogutma tertibati
bulunmasi mecburi degildir.

(2) Cenaze nakil ara9lannda uygun tertibat saglanarak birden fazla cenaze nakli
yapilabilir.

Cenazenin bulundugu mahal icinde nakli
MADDE 34 - (1) Belediye simrlan i9erisindeki cenaze nakli. belediye tarafindan yapihr

veya yaptinhr.

Cenazenin baska bir yerlesjm yerine nakli
MADDE 35 - (1) il disina nakledilecek cenazeler i9in, il^e belediyeleri saghk isjeri

birimlerinden cenazelerin fenni usullere uygun olarak tabutlandigi bilgisini de i9eren cenaze yol
izin belgesi ahnir (bu yonetmeligin ekinde yer alan Ek-3).

Fakir cenazelerin nakli

MADDE 36-(l) Fakir cenazelerin §ehir di§i nakilleri, mahalli imkanlar 5l9tistinde miilki
amirce saglanir. Fakir cenazelerinin §ehir di§i nakilleri, yakinlannin yazih mtiracaatlan ve Mugla
Biiytiksehir Belediye Baskanimn oluru ile ticretsiz saglanir.

Cenazelerin \ urtdisma nakli

MADDE 37 - (1) Deniz. hava ve demiryollanyla yurtdisina yapilacak cenaze nakillerinde,
belediye saghk isleri birimlerince cenaze yol izin belgesi dtizenlendikten ve ilgili saghk
biriminden cenazeler i<?in ge9i§ izin belgesi (bu yonetmeligin ekinde yer alan Ek-1) ahndiktan
sonra; naklin yapilacagi yerdeki Ttirkiye Hudut ve Sahiller Saghk Genel Mtidtirltigtintin saghk
isleri gorevlilerine belgeler teslim edilerek nakil ger9eklesjirilir.

Anlasmah tilkelere cenaze nakli

MADDE 38 - (1) Anlasmah tilkelerden tilkemize gelecek veya tilkemizden anlasmah
tilkelere nakledilecek her cenaze ve cenaze par9asi igin oJtimtin vuku buldugu yerin yetkili
makamindan, cenazeler igin ge9i§ izin belgesi ahnacaktir. Bu belgeyle birlikte cenaze naklinin
tibbi ve kanuni a9idan hi^bir sakinca dogurmadigini ve usultine uygun olarak tabut1andlgini
gosterir resmi bir beige diizenlenir.

(2) Cenaze anlasjmah tilkeler disinda bir tilkeye gottirtilecekse cenaze yakinlan tarafindan o
tilkenin cenaze nakli ic;in istedigi belgeler ve cenaze yol izin belgesi ahndiktan sonra nakil islemi
yapihr.

(3) Gidilecek tilke ve transit tilkelerin anlasmah tilkelerden olmasi halinde, cenazelerin
nakli konusunda mevcut^a da akdedilecek uluslararasi anla§ma ve sozle§melerin gerektirdigi
belgeler disinda cenazeleZ^in ge9i§ izin^belgesinden baska bir beige talep edilmez.
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Bulasici hastahktan olenlerin nakli

MADDE 39-(l) Kolera, veba, sarbon, ciizzam, ruam gibi hastahklardan vefat edenlerin
velatlannin uzerinden bir sene ge9meden bulundugu beldeden yurti9i veya yurtdisinda bir yere
nakli yasaktir.

Yurtdisindan gelen cenazeler
MADDE 40 - (1) Yabanci tilkelerden getirilen cenazelerin nakline mtisaade edildigini ve

naklinde saghk yontinden sakinca bulunmadigini gosteren cenazenin gelecegi yerin yetkili
makamindan verilmis cenaze nakil belgesi ibraz edilmesi zorunludur. Cenaze nakil belgesinde
cenazenin kimlik numarasimn. ad ve soyadimn, baba admin, oliimtin vuku buldugu yerin, tarihin,
oltim seklinin, nakline izin verildiginin, naklinin saghk sakmcasi dogurmayacagi hususunun ve
ilgili diger hususlann a9ikhkla kaydedihnesi zorunludur.

Olti ktillerinin nakli

MADDE 41 - (1) Kendisi veya birinci derecede yakim Tiirkiye Cumhuriyeti vatandasj
olmayanlann ktillerinin tilkemize nakli yasaktir. Vatandaslanmizin olti ktillerinin tilkemize
naklinin istenildigi durumlarda; ntikleer, biyolojik veya bunlar gibi bir tehlike arzetmeyip sadece
olti ktilii oldugunun tespitinin yapilmasi amaciyla, oncelikle akredite bir laboratuvarda, beyan
edilen ktiliin insan cesedinin yakilmasiyla ortaya 9ikan ktil olduguyla ilgili kapsamh analizleri
cenaze sahibi tarafindan yaptinhr. Daha sonra eger baskaca bir engel yoksa cenaze ktilii uygun
bir mezarhkta muhafaza edilir.

SEKIZINCi BOLUM
Mezar Standardi ve Cenazenin Defni

Cenazenin defni

MADDE 42 - (1) Mezarhk olarak se9ilmis yerlerden baska yerlere cenaze defni, 1593
sayih Umumi Hifzissihha Kanununun 211 inci maddesinde belirtilen istisna haricinde yasaktir.
Oltim belgesi ahnmadik9a hi9bir cenaze gomulemez.

(2) Adli tiptan ve diger resmi dairelerden gelen kimligi belirsiz cenazeler dahil olmak
iizere yetkili ve gorevli makamlardan oltim belgesi ahnmayan cenazeler mezarhga kabul ve defin
edilemez.

(3) Kimsesiz ve cenin (6lti dogum) cenazeler Belediyenin belirlemis oldugu mezarhga
defin edilir. Bu mevcut mezarlar 5 yil stireli olarak mezarhkta muhafaza edilir, bu stire sonunda
mezarlan yerinden kaldirmak ve yeni mezar alam haline getirmek belediyenin inisiyatifindedir.

Bulasici hastahktan olenlerin defni

MADDE 43 - (1) Bulasici veya salgin bir hastahktan oldtigtinden stiphelenilen
cenazelerden tabip tarafindan gerekli gortilmesi durumunda ornek ahnabilir, bu cenazelere otopsi
yapilabilir.

(2) Bulasici ve salgin hastahgin mevcut oldugu veya tehdit ettigi mahallerde, Halk Saghgi
Mtidtirltigtince btitiin cenazelerin gomtilmeden once bir tabip tarafindan muayenesi zorunlu
tutulabilir.

(3) Ozel tedbirlere tabi olarak defni gereken cenazeler ilgili memurlarin gozetimi altinda
tabutlanip defnolunur.

Mezardan vikanlarak baska bir yere cenaze nakli
MADDE 44 - (li.Belediye simrlan i9indeki mezarhklardan baska bir mezarhga nakil

amaciyla cenaze 9ika^labilmesi i^in, >elediye tabibinin uygun gortisti alindiktan sonra
mezarhgin bulundugu M^urltikten i^Tahnmasi gereklidir.
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(2) Kolera. veba, 9i9ek. §arbon, lekeli humma. ctizam ve ruam gibi hastahklardan vefat
edenlerin. definlerinin iizerinden bir sene ge9meden mezardan 9ikanlarak yurti9i veya
yurtdisjndaki ba§ka bir yere nakli yasaktir.

(3) Herhangi bir bulasjci hastahk nedeniyle olmeyenlerin nakilleri de istege bagh olarak
ancak definleri uzerinden bir yil ge9tikten sonra saglanabilir.

(4) Baraj gol alam i9inde kalacak mezarliklar mezar sahiplerinin talepleri halinde
Mtidtirliik tarafindan, yeni ihdas edilecek bir mezarhk alanina veya uygun bir mezarhga
nakledilir. Mezarhgin su altinda kalacagi belirlenmis. muhtemel tarihten bir sene oncesi itibariyle
bu mezarhga yeni cenaze defni yapilamaz. Eger yapilmi§sa bu cenazeler miilki idare amirince
gorevlendirilecek saghk gorevlisinin uygun gorti§ti ahndiktan sonra Mtidtirliik tarafindan
nakledilir.

Adli otopsi amaciyla cenazenin mezardan cikanlmasi
MADDE 45 - (1) Adli otopsi amaciyla yetkili makamlarca cenazenin mezardan

9ikanhnasi halinde Belediyeye bilgi verilir.

Mtikerrer defin

MADDE 46 - (1) Bir mezar yerine mtikerrer defnin ne kadar zaman sonra yapilabilecegi.
topragin cenazeyi tam olarak ayn§tirabilmesi kabiliyetine bakilarak 5 seneden az olmamak iizere
belirlenir.

(2) Mezardaki oliintin birinci dereceden yakinlanndan en az bir veya birka9inin oluru ile
cinsiyet farki gozetmeden. kan hisimhgi veya civar kan hisimhgi bulunan bir ba§ka cenazenin bu
mezara mtikerrer defini yapilabilir.

Cenaze merasimlerinde yetki
MADDE 47 - (1) Gomme islemlerinden once ve sonra yapilacak dini merasim, olenin

mensup oldugu dine gore yetkili kisjler tarafindan yerine getirilir.
(2) Mtisltiman cenazelerini, ttim dini merasimlerinde varsa Belediye kadrosundaki imamlar

yetkili ve gorevlidir.

Mezarhk alanlannda uyulmasi gereken kurallar
MADDE 48 - (1) Mezarhk alam i9erisinde gerekli sessizligi, temizligi ve dtizeni saglamak

i^in; otlatmak maksadiyla hayvan sokmak, saticihk yapmak, mezarlann tisttinde oturmak.
tasjanna tirmanmak ve tahrip etmek, aga9lan kesmek ve kirmak, gi^ekleri koparmak, mezarlik
sahasi i9erisine 96p atmak veya in§aat artiklanni birakmak, konulmus. plaka veya levhalan
sokmek veya yerlerini degi§tirmek. mezarhk alanlannda avlanmak. dilencilik yapmak. makbuzla
para toplamak ve halkin huzurunu ka9inci herhangi bir davranista bulunmak yasak olup. ihlal
edenler hakkinda ilgili mevzuat 9er9evesinde isjem yapihr.

(2) Cenaze nakil vasitalan ve mezar yapimi ile istigal eden ustalann malzeme ta§imakta
kullandiklan ara9lar disinda ticari ama9h ara9lann mezarhga girmesi yasaktir. Mezar ustalan
mezann basjna malzemeyi biraktiktan sonra ara9lanni mtidtiriyetin gosterecegi uygun bir yere
park etmek zorundadirlar.

(3) Mezar ustalan defin saatinden en az yanm saat once isjerine ara verecek, defin
sahasindan uzakla§arak, vatandaslanmizi bu acih anlannda rahatsiz etmeyeceklerdir.

(4) Mtisltiman mezarlannin tizerine islam dininin geleneklerine aykin olabilecek 9i9ek ve
9elenk haricinde herhangi bir §ey koymak, yapi, yazi ve siyasi nitelikte sloganlar yazmak veya
yapmak yasaktir.

(5) Mezarlan 9eviren duvar. parmakhk. orgti, 9er9eve gibi yerlere 9ikmak ve tirmanmak.
(6) Mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne suretle olursa olsun ziyaret9ilerin huzur ve

siikununu ihlal etmek. /

(7) Mezarhklara h^r ne suret olursa olsun zarar vermek ve oliilere kar§i hiirmetsizlik
gosterecek hareketlerde^tnilunmak^Bugibi hareketlerde bulunanlar mezarhktan 9ikanhr)
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Mezar yapiminda uyulmasi gereken kurallar
MADDE 49 - (1) Mezarlik dahilinde mezar sahipleri tarafindan yapilacak ve yaptinlacak

lahit, duvar, parmakhk, ta§, demir veya sair malzemeden yapilacak olan tezyinat ve tesisat ile her
turlti insaat, belediyenin mtisaadesi ve kontrolii altinda yapihr. izinsiz yapilanlar men edilir ve
gerekli yasal islem uygulanir.

(2) Mezar ustalan, mezarlann alt/tist yapimina basjamadan once izin belgesi almalan
zorunludur.

(3) Mezar izin belgesi almadan mezar yapanlann tespiti halinde, zabitaca cezai isjem
uygulanir. Aynca kamu alacaklannin tahsili ile ilgili yasa hiiktimlerine gore isgaliye ticreti tahsil
edilir.

(4) Mezar ustalan tarafindan yapilan mezarlardan arta kalan tas, moloz. kum ve topraklann
mezarhk sahasi i9inde bekletilmeden mezarhk sahasi disjna 9ikartilmasi mezar ustalanna aittir.
Bu kurala uymayanlar hakkinda ilgili mevzuat 9er9evesinde isjem yapihr.

Mezar standartlanna uyma zorunlulugu
MADDE 50 - (1) Mezarlann alt ve tist yapilannin Yonetmelikle belirlenen boyutlara

uygun olmasi zorunludur. Denetim. Mtidtirliik elemanlannca ytiriittiliir. Bi9im ve 6l9tilere aykin
olarak yapilan mezarlann yikimi Mtidtirliik teklifi tizerine Mugla Btiyiiksehir Belediye
Enciimeninin Karari ile ger9ekle§ir. Bu karari uygulamayaMiidurluk yetkilidir.

DOKUZUNCU BOLUM

Yaptinmlar, Ccsitli ve Son Htiktimler

Resmi tatillerde personel bulundurma zorunlulugu
MADDE 51 - (1) Resmi tatil gtinlerinde mezarhgin gtinltik ihtiyacini gorecek yeterli

sayida 1591, memur ve hizmetlinin gorev basinda bulunmasi zorunludur.

Mtidtirltigtin ic isleyisi
MADDE 52 - (1) Mtidtirliik Btiyiiksehir il sinirlannda 6(alti) hizmet bolgesinde mezarlik

hizmetlerini ytirtittir. Kisiler ve muhtarlann bahsi ge9en bolgelere yaptiklan dilek, istek ve
sjkayetleri bolge sorumlulan mtidtirltige bildirir. Mtidtirltikte gerekli isjemleri yapar veya
yaptinr.

(2) Mtidtirltige oltim belgesiyle mtiracaat eden vatandasjar. tarifede belirtilen ticreti
vezneye yatinr. Daha sonra cenaze yikanir ve dini vecibelere uygun §ekilde defin yapihr.

(3) Defin izin belgesi ve para makbuzundan olu§an evraklann kaydi yapildiktan sonra
cenazenin defnedilecegi mezarhktaki mezar yerinin hazirlanmasi saglanir.

(4) Cenazenin gomtilecegi mezar yeri onceden ahnmis ise, cenaze sahibi tarafindan
mezar yeri kullanma belgesi gosterildikten sonra isjem yapilarak. mezar yeri hazirlatihr.

(5) Cumartesi, pazar, bayram ve resmi tatil gtinlerinde Ilge Belediyeleri ve Mtidtirliik
btinyesinde ekipler, hizmetleri aksatmadan devam ettirir.

(6) Mtidtirltige oltim belgesi ile mtiracaat eden vatandasjar olusabilecek ticreti tarifeye
uygun §ekilde vezneye yatinr. Daha sonra cenaze nakil hizmeti mtidtirltige yapihr.

(7) Mezarhk alanlarimn bazilannda. mtidtirliik personelinin sayisina gore mezarlik
gorevlisi bulundurulur.

(8) Mezar a9ma hizmeti mtidtirliik tarafindan ytiriittiliir. Mtidtirliik gorevlisi olmadan
vatandasin mezar a9masi yasaktir.

(9) Turn Btiytik§ehir^l simrlan i9erisindeki mezarlik alanlan 1. (Birinci) Sinif, 2 (Ikinci)
Sinif. 3(U9iincti) Sinif olafa^ siniflandirijir^>r

M-y
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Bahsis. veya hediye yasagi
MADDE 53 - (1) Mtidtirliik btinyesinde 9ahsan gorevliler kamu personeli olup, iicret

veya maaslanni almakta olduklanndan, her ne ad altinda olursa olsun, bahsis veya hediye
alamazlar. Usulstiz hareketleri tespit edilenler hakkinda yasal islem yapihr.

Koordinasyon
MADDE 54 - (1) Cenaze hizmetlerinin ozelligi nedeniyle belediye ve belediye'ye bagh

diger birimler gerektiginde Mtidtirliik gorevlerine katkida bulunmakla ytiktimltidtirler.
(2) Bu Yonetmelik kapsamindaki mezarhk hizmetleri Mugla Btiyiiksehir Belediye

Meclisince gerektiginde Il9e Belediyelerine devredilebilir. H<?e Belediyeleri bu yonetmelik
hiikiimleri dogrultusunda belediyelerine devredilen mezarhk hizmetlerini ytirtittirler.

Mezar ziyaretleri
MADDE 55 - (1) Ziyaret9iler mezarhklarin maddi ve manevi kurallanna uymak

zorundadirlar. Aksi davramsta bulunanlar derhal mezarhktan 9ikartildigi gibi haklannda yasal
islem yapihr.

(2) Mtidtirliik ziyaret9ilerin rahatsiz edilmemeleri i9in gerekli gtivenlik onlemlerini ahr.
(3) Gtines battiktan sonra mezarhk ziyareti yasaktir. Gece, morga cenaze tasjyanlann

disjnda. hapten kimse giremez. Gorevliler bu stire i9erisinde misafir kabul edemezler.

Yaptinmlar

MADDE 56-( 1)Yonetmelikle men edilen ve yasaklanan durumlara aykin davramstan
ottirti fiilin thru dikkate almarak 1608 Sayih Umuru Belediyeye Mtiteallik Ahkami Cezaiye
Hakkinda Kanun veya 5326 Sayih Kabahatler Kanunu 32. Madde ve mtiteakip maddeler
kapsaminda cezai mtieyyide veya idari yaptinm karari uygulanir.

Htiktim bulunmayan haller
MADDE 57- (1) Bu Yonetmelikte htiktim bulunmayan hallerde ve tereddtide dtisjilen

hususlarda 19.01.2010 tarih ve 27467 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Mezarhk Yerlerinin
insasi ile Cenaze Nakil ve Defin islemleri Hakkinda Yonetmelik" hiikiimleri esas ahnir.

Ytirtirltik

MADDE 58- (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yiirtirltige girer.

Ytirtitme

MADDE 59 - (1) Bu Yonetmelik hiiktimlerini Mugla Btiyiiksehir Belediyesi Ba§kani
yurutur.

E K I. F, R

Ek 1 Ekzl Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek 6

M
L
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(Degisik:RG-19/l/2013-28533)EK-l

CENAZELER ICIN GECI$ IZNI BELGESI

Bu ge9i§ izin, Cenazelerin Nakil Anla§masi ve ozellikle anilan anlasjnanin 3. ve 5.

maddeleri uyannca dtizenlenmi§tir. Bu beige ile "nin

cenazesinin nakline izin verilmistir.

Cenazenin Ttirkiye

Cumhuriyeti Kimlik Numarasi :

Cenazenin Adi ve Soyadi :

Oltim Tarihi ve Yeri :

Oltim Sekli ] Dogal Oliim (Bulasici Olmayan Hastahk)

I I Dogal Oliim (Bulasici Hastahk)

] Dogal Olmayan Oliim (Adli Vaka)

Yasi :

Dogum Tarihi ve Yeri :

Cenaze ile (nakil araci)

(hareket mahalli) den

yoluyla (takip edilecek yol)

(vans, mahalli) nakledilecektir.

Bu cenazenin nakli hususunda gerekli izin verilmi§ oldugundan cenazenin ge9ecegi tilkelerin

ilgili makamlannin ge9i§e mtisaade etmeleri rica olunur.

.../.../...

Yetkili Makam imza
Mtihtir

a.
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TClK

DegisJk: (R.G. - 19.1.2013 / 2SS33)

OLUM BELGESI <J Ek2
&-.J Oelrje wwwxibs.oov.b- adresmden, elektronik olarakkaydedilnwiidir.

OiumunMeydanaGeld-ty Yer
'»»rr.u Te?p<{ Eden Kurumun Adi

Daimi ikametgahi

Bulvas/Cad.-Sok

Yurtd!5((Uike,5ehir).

Koy/ntan

I 08S Form Numarasi:

ILCE. KOY/MH

m- OLEN KISININ BILGlLERi

Kadin Uytugu TC Ds§er
Soyadi ,

Anne adt

Dogum Eahhi: . ../.... /

/ Mah./K6y:

frirey sira ne:

Bekar Dul 3o>anrni$

Dim:..

Bina fakjBtfft kap' no . /

tlce:

Stte-btpfc

Ktmitk numarasi

Cinsiyeti

Adt

Baba adi

Doij«nr yen

Nufusa kayrtfc oldugu 1.1 fik&

Oft no: .... Atie sira "o:

Meden hah fvii

Meskfo: ....... ...

E/kek

Al|Bu bdlum sadece Nufus Mudurlugutarafindan doldurulacaktir.
Geri Alinan Nufus Ctiidan Biloiteri

Kayit No : .

Apkiama

TESCIL EDEN NUFUS MUDURLUGU:.
Kaytt Tanhi:

TESCiL EDEN MEMURUN

T.C. KttnM.NO*.
Adi:

Soyadi:

Unvani:

Tarih:

Vffrffifi Tarihi :

Kayrt No:

Qze\ KutukSraNp..

[ONAYLAYAN YETKILiNIN

T.C. Kimlik No;

Adi:

Soyadi:

Unvani:

Tarih:

irrma

IT
Olum tarihi I I

oiumun yeri | j Ev

OM

I I KMm | | tfycyi
J AmOuians [ "H Digertasrt

C I ""failayo olmayan hastafik (Dogal Olum)
Oiumun ^[jBulasrO liastalrk (Dogal Olum)
S«*» | IrJolasjci olmayan hastalik (Adli Olay)

I IBulasici hastalik (Adii Olay)

D fOUim yaralanmasonucu mtigerreklesti?

I lEvet I lHay.f •• FkjiumE'yet

is vennde yaralanma |Evet Irlayir

Yaralanma Tarihi:

Yaralanmanin yen:

I lEv I ICaude ve otoyol 1 ISpoi ttm
iTicaret ve nizmet alam I ISanayi ve ins. yen

^JKirsaialan(Ctftlik) | jYatili kurulus
1 jOkul, drfttr kur.ve idan yer | (Diger (Avklay)-)ir) ..

E jOtopsi yapildi mi?
I ICvet I iHayir • (Hayir iseSolum F'ye f*CMt)

Asagida belirtilon olum nedem, otopsi bulgulanndan mi elde edildi?

I IEvet I IHayir •» (Hayrr is*Solum F'ye gepnur)
Daha sonra daha fazla bilgi elde edrfebilrr mi?

I lEvet | |navir
Oium BelgewmJekj, adisoyadi ve huvtyeti vazili oluniin gomulmesine izin verilmishr. Beige mevcut bilgiler isi">tnda doldurulmustur.
BILGtYl VERENIN OLUMU BILDIREN VE DERN1ZN1NI VEREN YITTKILI
1".C Kimlik No- AOi ve soyadi
Kisinin adi soyadi /Kuruni adi Unvani:
Doqurr- Tanhi: Bildmm Tarihi. Tanh: Muhur
Adresi: Imj-a:

"** Imza Kase:
efcnkfc Derecesi

JfJ G MMOm 1ya,ambebek biamlerl veya 1113 dogumlar Wn doldurulacaktir.
fiULdoAum I I Evw I iHayir \ n&KJmGye Annenln TC No l l l l JZ3

Bebek oliimii

Dogum Saat)

CD Fvet | JHayif J gftCinix

(wriecc gunltik bebek ttlumiert Km)

Annenin ya$i

Gebelie! surest

5~1 KADIN tSEOOLDURULACAimR
I IOlum hamileliqi esnasinda gerceklesti I IOlum dogum esnasinda qerceklesti

^JOlum doqumdan sonraki 43gun ile 365 gun icerisinde gerceklesti

;—i—i
DoOum s-rasi

Dofiuni a^irti^i III!

[ j6lum doqumdansonraki42 gun t<;en$inde qerceklestt
"~]Anne oiurrnj degit

Hf Bu bdlum sadece hekim tarafindan doldurulacaktir.

Solum I

Dodnjdan oii;Tie sebeo olan

hastalik veya durum*

Onceki nedenler

Eger yukarida veriten nedene

yol a^an ofum ile soniiglanan
durunrar varsa, altta yatan

durum «n son belimtecek

Bbfum II

Oiumun oer<ekie§mes(nde etktsi oian, fakat
oiume neden olan hastalik veya durumla ikjiii
olmayan diger onemli durumiar yajilacakhr.

Oliim Nedem

ftaJJh oiAiak

Hastahgin baflangicindan oiume kadar
oecen vakta&ik stvtre

•3ub&ttmt* katp amsti vesotunum ytttimzhtfi attx oium $2killen ae$tiGlume sebebiyet veren tastoiik, yaratevna veya komphkasyon tun/ yazilacaka
r\% liiutil \fK Ntricuiui aft ninru i_it?Kr*u rw. li. ;__^ ^^^^^lCrK!StSml^SSSSS3r"SS^!STSTTT^ ^„J_Z—'1H'1"T"""OLUMU VE NEDENINI BILDIREN HEKIM (Farkli ise)
TC Kimlik Ncv . .
Adi:. .
Soyadi. ;
Unvani: . .
Tanh: Muhur
Irnza:

Ka^e..

OLUM BELGESINJ ONAYLAYAN YETKilJ-
T C Kimlik No:
Adt:
Soyadi:
Unvani: •
Tarih: •
Irrwa:
Kase:

AgklamaLat x,m ark*

sayfaya bitann.
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4CIKLA MALAR
Olum belgesinin dogni bir sekilde doldurulmasina iliskin aciklamalar:

Elektronik olarak dolduruldugunda 11. life, belde/kdy ve kurumlarda bulunan kutucuklar doldurulmaxacakttr

Kisim A

Bu bolum olen kisinin nufus ciizdani kullanilarak doldurulmalidir

Kisinin vatandaslik numarasi bilinmiyorsa bos birakdabilir.

Egitim durumuicin olen kisininen son tamamlamis oldugu egitim duzeyi girilmelidir

Ogrenim durumu.meslek ve daimi ikametgahda bulunan kutucuklar doldunilmayacaktir

Kisim B

Kisim E

Bu bolum sadece otopsi yapilan dummlarda doldumlacaktir

Eger ilkotopsisonucunda olumnedenibelirlenememis ve daha fazla inccleincyapilniasinn karar venlniis ise. Kisnn H'dc

kisinin oliim nedenine "TETKlK" yazilmahdir

Kisim F

Gebelik siiresi: Son adcl lanlunin ilk guniindcn itibaren olyiiliii Tamamlanan halialarla ifade edilir

Bebek oliimu: Canh dogan bir yasin allindaki cocuk Blumleridir

Oludogum: 22 haftayi lanianilayan veya5O0g agirhginda olan fetiisiin dogum gerycklesmcden iiieydana gelen

alumudur.

DogumSirasi: Olen bebegin anncnin kacinci gebeliginden oldugu yazilmalidir.

Dogum saatimutlaka dokliiriilnialidii Saatdolduruliii ken. (im. sabah yedi 19111 "07".aksam yedi icin ise "11"giiilecektii.

Kisim G

Bu ' t sadece kadinlar icin doldumlacaktir Anne Oliimu ise mutlaka donemi belirtilmelidir

KlSUb-ll

Bolum I

OKUNAKLI BIR BiCiMDE DOLDURULMALIDIR

KJSALTMA KULLANILMAMAL1D1R

SURELER MUTLAKA RAPORLANMALIDIR

Boliim I'deki turnsatirlarin doldurulmasi zorunludegddtr. Oliimeyol acan vakalann sirasi. siiresiaz olandan90kolana

dogru olmabdii

BoliimI. oliim nedenlerinm temel sirasini gostermelidir.

Sonoliimnedeni satir I(a)'ya yazilmahdu ve bu oliim nedeni. oliimdenhemen once gerceklesen hastalik ya da

kompkkasyon olmahdir.

Boliim I'deki en alt satirda altta yatan oliim nedeni raporlanniahdir

Sadecebir durum altta yatan oliim nedeni olarak raporlanmalidir

Satir 1(a) Kalp arresti ya da solunum durmasi gibi nedenler Satir I(a)'ya yazilmamahdir

Son hastalik ya da kompiikasyon yn/.ilmalidu

Satir Kb) Satir l(a)'ya neden olan hastahklar yazilmalidir

Satu 1(c): Satir l(b)'ye neden olan hastaliklar yazilmalidir.

Satir 1(d):Satir I(c)'ye neden olan hastahklar yazilmalidir

Bolum II

B-'" m H'ye oliiinun geiceklesmesinde etkisi olan. fakat oliime neden olan hastalik veya durumla ilgili olmayan

i^_.jnemh durumlar yazilmalidir

Ornegin.

Dogal oltim tyin asagidaki ayrintida doldurulmalidir.

Oliim Nedeni

Satu 1(a) SEPSiS

Satu 1(b) URtNER ENFEKSIYON

Satir 1(c) SEREBRO VASKULER OLAY

Satir 1(d)

Satir II DIABETES MELLITUS

Dogal olmayan oliim 19m asagidaki aynntuta doldiiiulmahdii.

Oliim Nedeni

Satir1(a) AKUT l.ATEROBAZAL MYOKARDiYAL ENFARKTGS

Satu 1(b) KABURGA VE GOGUS K.AFESINDE KIRIKLAR

Satir1(c) KARSIDAN KAR$I YA GECERKLN KAZARA BlR ARACIN CARPTIGI YAYA

Satir 1(d)

Satir II AKUT LATEtfOBAZAL MYOKARDiYAL ENFi

iNSULlNLBAWMl.l OLMAYAN DlYABET

Hastahgin baslangicindan oliime kadar geyen yaklasik siiie

I giin

5 giin

10 giin

20 yil

liastahgin baslangicindan oliime kadar ge9cu yaklasik sine

I giin

8 giin

8 giin

I yil

20 vi I

y
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(Degisik:RG-19/l/2013-28533)EK-3

CENAZE YOL IZNI BELGESI

Cenazenin Tiirkiye
Cumhuriyeti Kimlik Numarasi :

Cenazenin Adi ve Soyadi :

Oliim Tarihi ve yeri :

Olum Sekli • Dogal Olum (Bulasici Olmayan Hastahk)
• Dogal Oliim (Bulasici Hastahk)
| | Dogal Olmayan Oliim (Adli Vaka)

Yasi :

Dogum Tarihi ve Yeri :

Cenazenin Nakledilecegi Yer :

Belgenin Diizenlenme Tarihi :

Yukanda kimlik bilgileri yazih sahsin cenazesi uygun sekilde tabutlanip miihiirlenmistir.
Bu beige ile cenazesinin nakline izin verilmistir.

Bu Yol Izni Belgesi. Mezarhk Yerlerinin Insasi ile Cenaze Nakil ve Defin Islemleri
Hakkinda Yonetmeligin 32. maddesi uyarinca diizenlenmistir.

Yetkili Makam Imza

Muhur

w
Sayfa 17/20



14/05/2015 Tarih ve 167 Sayih Meclis Karari Ekidir.

EK-4

T.C.

VALILIGi
Belediyesi/Muhtarhgi

MEZAR YERI KULLANIM TAHSIS BELGESI

Bu beige, miikerrer definlerde kullanilmak iizere duzenlenmistir.

Beige No :

Adi ve Soyadi :

T.C. Kimlik No

Dogum Tarihi :

Mezar Yeri Ada No :

Mezar Yeri Parsel No :

Belgeyi duzenleyen Belediye/Muhtarlik:

Mezarhk Adi :

Belgenin Duzenlenme Tarihi:

Yukanda kimlik bilgileri yazih sahis bedelini odeyerek numarah
mezar yerinin kullanim tahsis hakkini almistir.

Yetkili Makamin

imza ve Muhiirii

toy
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(Degisik:RG-19/l/2013-28533)EK-5

MEZARLIK DEFTERI

Cenazenin T.C.Kimlik Numarasi :

Adi ve Soyadi ;

Dogum Tarihi ;

Baba Adi :

Oltim Tarihi :

Gomiildiigii Tarih :

Olum Sekli • Dogal Olum (Bulasici Olmayan Hastahk)
• Dogal Olum (Bulasici Hastahk)
| | Dogal Olmayan Olum (Adli Vaka)

Oliim Belgesi Numarasi :

Mezarlik Ada Numarasi :

Parsel Numarasi :

Defin Tarihi

M
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Beige No:
Tarih: ..../..../20...
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(Degisik:RG-19/l/2013-28533) EK - 6

T.C.

VALILIGi
HALK SAGLIGI MUDURLUGU

OLUM BELGESI DUZENLEME YETKISI

TC Kimlik No'su :

Adi ve Soyadi :
Dogum Tarihi ve Yeri :
Unvani :

Yukanda kimligi yazih Mezarlik Yerlerinin
Insasi ile. Cenaze Nakil ve Defin Islemleri Hakkinda Yonetmeligin 17. maddesi kapsaminda
.../.../... - .../.../... tarihleri arasinda Halk Saghgi Mudurlugu tarafindan duzenlenen Oliim
Belgesi Dtizenleme Yetkilisi egitimini basan ile tamamlayarak Olum Belgesi Dtizenleme
Yetkilisi olmaya hak kazanmistir.

Vali a.

M
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