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Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Belediye sınırları dahilinde faaliyet gösteren mezarlıkların
çalışma prensipleri, defin hizmetlerinin yapılması, mezar yeri tahsisleri, tahsis edilen mezar yerlerinin
inşaatlarının yaptırılması, yeni mezarlık alanlarının ihdas edilmesi vb. işlemlerini belirlemek amacıyla
düzenlenmiştir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube
Müdürlüğü'nce yetkili merci tarafından ölüm kağıdı verilenlerin gömülmesi için ruhsat verilmesini,
cenazelerin teçhiz ve tekfin edilmesini, nakledilmesini, cenaze yıkama yerlerinin tesis ve idaresini
yeni mezarlık alanlarının tespiti, ilanı, ruhsat alınmasını, mezarlıkların korunmasına yönelik
hükümleri kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 14/a, 18/m maddeleri ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname, Mezarlıklar Talimatnamesi, Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile
Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)
Belediye
: Büyükşehir Belediyesini,
b)
Meclis
: Büyükşehir Belediye Meclisini,
c)
Encümen
: Büyükşehir Belediye Encümenini,
d)
Başkan
: Büyükşehir Belediye Başkanını,
e)
Şube Müdürlüğü
: Mezarlıklar Şube Müdürlüğünü,
f)
Şube Müdürü
: Mezarlıklar Şube Müdürünü,
g)
Ölü
: Yaşamı sona ermiş kişiyi,
h)
Cenaze
: Kefenlenip define hazırlanmış ölüyü,
i)
Defin Hizmetleri
: Cenazenin belirlenen mezarlık alanlarında gömülmesi ile
tamamlanacak hizmetleri,
j)
Mezarlık Hizmetleri
: Mezarlık alanlarında yürütülen tüm yapım, üst bakım,
temizlik, peyzaj iş ve işlemlerini,
k)
Lahit
: Kenarları taş veya beton duvar, üstü taş veya beton kapakla
örtülecek şekilde hazırlanmış mezarı,
l)
İlgili Sağlık Kuruluşu : Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler (özel poliklinik ve
hastaneler dahil), sağlık ocakları, aile hekimlikleri ve üniversite hastaneleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi
MADDE 5- (1)
a) Yasa ve yönetmeliklerle Belediyeye verilen cenaze kaldırma hizmetleri görevi; müdürlük
ve personeli tarafından en iyi şekilde yürütülür.
b) Cenaze Hizmetleri Birimine, defin izin belgesiyle müracaat eden vatandaşların cenazeleri
bulunduğu yerden alınarak gasilhanede yıkanır ve dini vecibelere uygun şekilde defin yapılır.
(Vatandaşın talebine göre iş yoğunluğunu dikkate almak kaydı ile cenaze; ev, cami, gasilhane vs.
de de yıkanabilir.)
c) Defin izin belgesi kaydı ile cenazenin defnedileceği mezarlıktaki mezar yeri hazırlanır.
d) Cenazenin gömüleceği mezar yeri önceden alınmış ise, cenaze sahibi tarafından mezar
yeri kullanma belgesi gösterildikten sonra işlem yapılarak, mezar yeri hazırlatılır.
e) İl dışına gidecek olan cenazelerden nakil ücreti alınır.
f) Bedelli yer tahsisi yapılan mezar yerlerinin kullanma hakkı, kanuni varisleri hariç hiçbir
şekilde başkalarına devredilemez.
g) Cumartesi, pazar, bayram ve resmi tatil günlerinde Cenaze Hizmetleri Birimi tarafından
oluşturulan ekipler, hizmetleri aksatmadan devam ettirir.
h) Mezarlıklarda gömü tarihinden itibaren 5 yılını dolduran mezarlar ile münferit veya aile
kabri olarak satın alınıp 5 yıl boyunca inşası yaptırılmayan ve kaybolan mezarlardan şube
müdürlüğü sorumlu değildir. Alınan yerler, mutlaka alan kişi tarafından inşası yaptırılarak
muhafaza edilir.
i) Adına mezar yeri onarım belgesi düzenlenen kişiler hiçbir suretle bu belgeyi başka birine
devredemez. Mezarlıklar Nizamnamesinin 36 ncı maddesine göre ölüm tarihinden itibaren 3 ay
dolmadıkça, mezar yeri onarım belgesi almış olsa dahi mezar yeri onarımına müsaade edilmez.
j) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan mezar üstü yapılarda demir parmaklık
kullanılması yasaktır.
k) Başkanlık onayı alınmadan hiçbir mezar üst yapısı anıt mezar tarzında düzenlenmeyecektir.
l) Her mezarlığın kontrol edilebilecek şekilde bir ana giriş kapısı, korucu kulübesi ve defin kayıt
defteri olacaktır.
m) Mezarların üzerinde yapılacak mezar üstü yapılara, ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde 1.
derece yakınlarının (veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik belgeleri ile ispatlaması)
şube müdürlüğünden mezar yeri onarım belgesi alması koşuluyla müsaade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mezar Oluşturma Kriterleri
MADDE 6- (1) Mezarlıklar: Mezar ölünün defnedildiği alan olup, uzunluğu iki metre, eni
seksen santimetre, derinliği en az bir buçuk metre, yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus
mezarlar aynı ada içerisinde bir metre uzunluğunda ve elli santimetre eninde olacaktır. İki
mezarın yan yana aralığı ve baş ve ayak taraflarından birbirine mesafesi küçük ve muntazam bir
yol teşkil etmek üzere elli santimetredir.
(2) Aile Mezarları: Mezarlıkta ayrılmış sahalarda en fazla 3.10 x 2.60=8.06 m² alanında ve
en fazla 2 adet ihdas edilebilen aile mezarlıklarıdır. Aile mezarlarının tahsisi Belediye Meclisi
tarafından düzenlenen tarifeye uygun olarak aile adına yapılır. Aile mezarı tahsis edilen
sağlığında; anne, baba, eş ve çocukları, torunları, kardeşleri, gelin ve damatlarından istediğini
defnettirebilir veya bunlardan kimin defnedilmesi gerektiğini belirleyerek, belirlediği isimleri
tahsis anında birime bildirir ve bu bilgiler mezarlık kayıt defterine geçirilir. Kişi sağlığında
defnedilmesini istediği bu kişiler arasında değişiklikler yapabilir. Değişiklik olması halinde

birime bildirilir ve mezarlık kayıt defterinde gerekli değişiklik kaydı yapılır. Aile mezarı tahsis
edilen veya hak sahibi olanların beyanları veya yapılan araştırmalar sonucu mezarın çeşitli
nedenlerle (bir başka yere defin veya kemiklerin bir başka yere nakli nedeniyle boşalması ve
defnin imkansız hale gelmesi gibi) kullanılmadığının anlaşılması üzerine bu mezarlar üzerindeki
tahsis iptal edilerek tasarrufu Belediyeye geçer ve bu mezarlar için alınan bedel hak sahiplerine
iade edilmez. Aile mezarlarının kullanımı konusunda en az iki yılda bir şube müdürlüğünce
gerekli araştırmalar yapılır.
(3) Aile mezarı alan kimse tarafından Belediyece tespit edilmiş plan-projeye göre mezar
etrafı muntazam ve belirli yükseklikte bir duvarla çevrilir. İçine iki adedi geçmemek üzere lahit
yaptırırlar.
(1 adet kemiklik olabilir).
(4) Umumi Mezarlar: Mezarlıkta en fazla 2.60 x 1.30 = 3.38 m² ebadında tek tek cenaze
defni yapılabilen mezarlar olup, vefat eden kişinin eşi istediği taktirde adına tahsis yapılabilir. Bu
konuda Belediye Meclisi tarafından tarife düzenlenebilir. Lahit yapımı isteğe bağlıdır. Mezar
tahsis edilen sağlığında; anne, baba, eş ve çocukları, torunları, kardeşleri, gelin ve damatlarından
istediğini defnettirebilir veya bunlardan kimin defnedilmesi gerektiğini belirleyerek, belirlediği
isimleri tahsis anında birime bildirir ve bu bilgiler mezarlık kayıt defterine geçirilir. Kişi
sağlığında defnedilmesini istediği bu kişiler arasında değişiklikler yapabilir. Değişiklik olması
halinde birime bildirilir ve mezarlık kayıt defterinde gerekli değişiklik kaydı yapılır. Mezar
tahsis edilen veya hak sahibi olanların beyanları veya yapılan araştırmalar sonucu mezarın
çeşitli nedenlerle (bir başka yere defin veya kemiklerin bir başka yere nakli nedeniyle boşalması
ve defnin imkansız hale gelmesi gibi) kullanılmadığının anlaşılması üzerine bu mezarlar
üzerindeki tahsis iptal edilerek tasarrufu Belediyeye geçer ve bu mezarlar için alınan bedel hak
sahiplerine iade edilmez. Bu mezarların kullanımı konusunda en az iki yılda bir şube
müdürlüğünce gerekli araştırmalar yapılır.
(5) Şehitler için bu bölümde yer ayrılarak, düzenleme yapılabilir.
(6) Hüviyeti bilinmeyen, Cumhuriyet Savcılığınca defnine müsaade edilen cenaze veya
aksamları, kimsesiz, fakir ve muhtaç olduğu belediye veya mahalle muhtarlıklarınca tespit
edilenlerin cenazeleri de bu mezarlara defnedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ölüm Halinde Yapılması Gereken İşlemler
MADDE 7- (1) Gömme İzin Kağıdının Alınması: Ölen bir kişinin mezarlıklara defin
edilebilmesi veya sınırlarımız dışındaki bir mezarlığa defin edilmek üzere nakil edilebilmesi için
mutlak surette Gömme İzin Kağıdı alınması gerekmektedir.
a) Ölümün evde olması durumunda, Gömme İzin Belgesi ilgili sağlık kuruluşlarının
doktorları tarafından düzenlenir.
b) Hastanede vefat olduğunda, Gömme İzin Kağıdı hastane tarafından düzenlenir.
c) Adli Tıp veya Cumhuriyet Savcılığının el koyduğu cenazeler için verilen defin ruhsatları
veya otopsi tutanağı, ilgili sağlık kuruluşları tarafından Gömme İzin Kağıdına çevrilir.
d) Yurt dışında ölüp ülkemize getirilen cenazeler için öldüğü ülkede verilen ölüm
raporlarının havaalanlarında yapılan tercüme raporlarıyla birlikte ilgili sağlık kuruluşuna
müracaat edilerek Gömme İzin Kağıdı alınır.

e) Gömme İzin Kâğıdı eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulduktan sonra mühürlenip
imzalanmalıdır. Mühürsüz, imzasız veya eksik doldurulan Gömme İzin Kâğıdıyla işlem
yapılmaz.
(2) Cenaze Defin Hizmetleri: Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar şube müdürlüğüne
müracaat ettiklerinde mezar yeri temini, mezar kazma hizmeti, cenaze yıkama ve kefenleme
hizmeti, cenaze nakil hizmeti veya bunların tümünün bir arada sunulduğu mezar tahtası ilavesi ile
birlikte hizmetten faydalanabilirler. Sunulan hizmetler ve tam hizmet için Belediye Meclisince
tarife düzenlenebilir.
a) Ölülerin yıkanması ve kefenlenmesi ile ilgili tüm işlemlerin Belediyeye ait gasilhanelerde
yapılması esastır. Ancak vatandaşların kendi tercihleri olması halinde hastanelerin
gasilhanelerinden de faydalanılabilir.
b) Gömme İzin Kâğıdı alınmış tüm cenazeler Belediye sınırları içerisindeki mezarlıklara
Mezarlıklar Nizamnamesinin 28 inci maddesi uyarınca gün batımına kadar defin yapılır. Bu
müddet dışında bütün işlemler tamamlanmış olsa dahi defin yapılmaz. Ancak zaruri bir durum
olması veya cenazenin morgda bekletilmesinin sakınca taşıması halinde, Başkanın onayı
alındıktan sonra defin yapılabilir.
(3) Mükerrer Defin: Ölüm tarihinden itibaren beş yılını tamamlayan her tür mezara
mükerrer defin yapılabilir. Bu nedenle tahsisli mezarlarda, adına tahsis yapılan kişi veya kanuni
mirasçılarından birinin muvafakatı alınarak, umumi yerde bulunan mezarlara ise Mezar Yeri
Onarım Belgesi alan kişi veya kanuni mirasçılarından birinin muvafakatı alınarak mükerrer defin
işlemi yapılır.
(4) Gayrimüslimler:
a) Gayrimüslim mezarlıklarında da dolu ve boş yer tahsisleri için şube müdürlüğüne bağlı
diğer mezarlıklardaki yöntem uygulanır.
b) Gayrimüslimler kendi cenaze ve defin işlemlerini mensubu oldukları din ve mezhep
inançlarına göre yaparlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
MADDE 8- (1) Cenaze Nakil İşlemleri:
a) İlgili kurum ve kuruluşlardan Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar, şube müdürlüğüne
müracaat ederek cenaze nakil hizmetlerinden faydalanabilirler.
b) Cenaze nakil hizmeti belediye, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler ve özel şirketlerin
bu işe mahsus araçlarıyla şehir içi ve şehirlerarası olarak gerçekleştirilir.
c) Cenaze nakil işlemleri yalnızca cenaze nakline mahsus araçlarla yapılır. Cenaze nakilleri
için ayrılan araçlar, hiçbir surette başka amaçla kullanılamaz.
d) Hasta Nakil Ambulansı ve Acil Müdahale Ambulansı ile cenaze naklinin yapılmaması
esastır.
e) Cenaze nakil araçları, isteğe bağlı olarak açık veya kapalı kasa olabilir. Nakil esnasında
tabut etrafında cenaze yakınlarının oturmasını engellemek amacıyla oturak bulundurulamaz.

f) Şehirlerarası nakil yapılacak cenaze nakil aracı kapalı kasa olmalı ve araçta soğutma
tertibatı bulunmalıdır.
g) Sıcak mevsimlerde ve mevsim ne olursa olsun on iki saatten fazla devam edecek
nakillerde cenazenin ilaçlanarak çabuk bozulmasının engellenmesi zorunludur.
h) Şehirlerarası nakil yapılacak ölü veya bakayası, kefene sarılı olduğu halde çinko veya
kurşundan mamul madeni bir tabut içerisine koyulur.
i) Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler ilgili sağlık kuruluşunda görevli doktorun, doktor
bulunmadığı zamanlarda sağlık memurunun nezaretinde tabutlanır.
j) Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler için Belediye Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünde
görevli doktor, bulunmadığı zamanlarda sağlık memuru tarafından cenazenin naklinde bir sakınca
olmadığına dair Yol Nakil İzin Belgesi verilecektir. Cenaze naklinin uygun araçla yapılıp
yapılmadığı Yol Nakil İzin Belgesi veren görevli tarafından denetlenebilir.
k) Gömme İzin Kağıdı alınmamış ölülere veya ceset bakiyelerine Yol Nakil İzin Belgesi
kesinlikle verilmez.
(2) Cenazenin Mezardan Çıkarılması ve Nakli:
a) Mezardan çıkarılıp, nakli yapılacak cenazeler için Başkanlık onayı gereklidir. Ancak,
Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemelerin yazılı talepleri ile otopsi yaptırılacak cenazelerin
mezardan çıkarılmasını istemesi halinde, Başkanlık onayı aranmaz.
b) Mezardan çıkarılıp nakli yapılacak cenazeler için, defter kayıtlarından Gömme İzin Kağıdı
sureti çıkarılıp naklinin uygun olup olmadığı konusunda Belediye Sağlık İşleri Şube
Müdürlüğünde görevli doktorun onayı alınır.
c) Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzzam, tifus ve ruam gibi toplum sağlığını tehdit edici
hastalıklarından vefat edenlerin nakli yapılamayacağı gibi, bu tür hastalıklardan vefat etmiş
olanların cenazelerinin mezardan çıkarılıp başka bir mezarlığa nakli, defin tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe yapılamaz.
d) Mezardan çıkarılıp şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler, Belediye Sağlık İşleri Şube
Müdürlüğünde görevli doktorun, doktor bulunmadığı zamanlarda sağlık memurunun nezaretinde
gerekli sıhhi tedbirler alınarak tabutlanır ve nakli gerçekleştirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Mezar Yeri Tahsisleri Ve Onarımları
MADDE 9- (1) Mezar Yeri Onarım Belgesi:
a) Mezarların üzerine yapılacak mezar üstü yapılara, ölüm tarihinden itibaren beş yıl
içerisinde birinci derece yakınlarının (veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik
belgeleri ile ispatlaması) şube müdürlüğü Mezar Yeri Onarım Belgesi alması koşuluyla müsaade
edilir.
b) Adına Mezar Yeri Onarım Belgesi düzenlenen kişiler hiçbir surette bu belgeyi başka
birine devredemez.
c) Mezarlıklar Nizamnamesinin 36 ncı maddesine göre; ölüm tarihinden itibaren üç ay
dolmadıkça, Mezar Yeri Onarım Belgesi alınmış olsa dahi mezar yeri onarımına müsaade
edilmez.

(2) Mezar Yerlerinin Onarım Şartları:
a) Belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklar üstlerinde yapılacak mezar üstü yapılarda
demir parmaklık kullanılmayacaktır.
b) Başkanlık onayı alınmadan hiçbir mezar üst yapısı anıt mezar tarzında
düzenlenmeyecektir.
c) Şube müdürlüğünün uygun gördüğü mezarlıklarda Meclisin kararı alındıktan sonra mezar
üst yapılarının tek tip halinde uygulaması istenebilir.
d) Onarımı yapılan mezar minimum ölçüleri, eni 1 metre boyu ise 2 metre ebadındadır.
Ancak şube müdürlüğü istediği mezarlıkta bu ölçüleri, eni 1.30 metre boyu ise 2.30 metre
ebadına kadar artırabilir.
e) Adına Mezar Yeri Onarım Belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mezar
yerleriyle ilgili çıkabilecek sorunlar karşısında Belediyeye karşı sorumludurlar.
(3) Mezar Yeri Tahsis Belgesi:
a) Aile mezarlığı olarak ayrılan ve gerekli parselasyon işlemi yapılmış mezarlar için talep
halinde Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenir.
b) Aile mezarlığının mezar ölçüleri her bir kabir için, eni 1 metre boyu ise 2 metre
ebadındadır.
c) Adına Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mezar
yerleriyle ilgili sorunlar karşısında Belediyeye karşı sorumludurlar.
(4) Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi ve Uyulması Gereken Kurallar:
a) Mezarlıklarda, mezar üstüne yapılacak her türlü yapılar, şube müdürlüğünden Mezar
Yapım ve Onarım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci
derecede yakınlarına ait mezarı onarmak isteyen kişilerden, yetki belgesi şartı aranmaz.
b) Mezar üstü yapım esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve inşaattan arta kalan taş,
moloz, kum, ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişinin
yükümlülüğü altındadır. Bu kurala uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
c) Mezarlıklarda mezar inşaatı yapan gerçek ve tüzel kişilerin Mezar Yeri Onarım Belgesi ve
Mezar Yeri Tahsis Belgesinde belirtilen ölçülerin dışına taşmaları veya izinsiz mezar yapmaları
halinde, yaptığı mezar yıktırılır. Tekerrürü halinde yine yapılan mezar yıktırılarak, ilgili kişinin
Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi iptal edilir. (Bir yıl Mezar İnşaat ve Onarım Yetki
Belgesi verilmez.)
(5) Mezar Bakımı:
a) Mezar bakımı, düzenlemesi yapılacak mezar üstü ile sınırlıdır. Mezar dışına yapılacak
işlemler (bitki dikmek vs. ) mezarlık görevlisinin kontrolü ve denetimi ile yapılır.
b) Mezar üstü bakımı esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve arta kalan çöp, moloz,
kum, ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülüğü altındadır. Bu kurala uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Ziyaret Kuralları
MADDE 10- (1)
a) Mezarlıklara ziyaret gün doğumundan gün batımına kadar yapılabilir. Gün batımından
sonra ziyaretçi kabul edilmez ve mezarlığın kapıları kapatılır.

b) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların
üstüne çıkmak ve oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek,
mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar
haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal etmek,
mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak
yasaktır.
c) Dilenciler, seyyar satıcılar, yanında velisi bulunmayan çocuklar mezarlık içine giremez.
d) Mezarlıklarda belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapılamaz.
e) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek
para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur'an okunamaz.
f) Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatılması
yasaktır.
g) Belediyenin belirlediği mezarlık alanı haricindeki yerlere cenaze defnedenler hakkında
5237 sayılı TCK'nun 196 ncı maddesi uygulanması istenir.
h) Yasaklara uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanun’a istinaden cezai müeyyideler
uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 11- (1)
a) Şube müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan mezarlıklar dışında defin yapılamaz. Resmi
mezarlık alanları haricinde defin yapılmaması için Belediye Zabıtası, Jandarma ve Mahalli Polis
Karakollarından önlem alınması istenir. Önlenemeyenler ile sonradan tespit edilenler hakkında
yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
b) Mezarlıkların işletme ve işlettirilme sorumluluğu şube müdürlüğüne aittir. Ancak mezarlık
hizmetlerinin özelliği nedeniyle, Başkanlığa bağlı tüm idari ve teknik birimler mazeret
göstermeksizin şube müdürlüğüne katkıda bulunmakla yükümlüdür.
c) Şube müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen görevliler, her ne ad altında olursa olsun,
bahşiş ve hediye alamazlar. Usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında tabi olduğu yasa ve
yönetmelikler ile Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanır.
d) Mezarlık sahası içerisine otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, dilencilik
yapmak, para karşılığı kuran okumak, mezarların üzerlerine oturmak, taşlarını tahrip etmek,
çiçekleri koparmak, mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat atıklarını atmak, konulmuş
levhaları sökmek veya yerlerini değiştirmek, ağaçların üzerine işaret koymak, izin almadan ağaç
dikmek ve halkın huzurunu bozucu davranışlar; mezarlık güvenlik görevlileri ve mezarlık
görevlilerince engellenir. Gerek görülürse Zabıta Daire Başkanlığından yardım ve destek istenir.
e) Tüm ziyaretçiler, mezarlıklarda uygulanan kurallara uymak zorundadırlar. Aksi davranışta
bulunanlar derhal mezarlıktan dışarı çıkartılır.
f) Mezarlar üzerine çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak ve siyasi çağrışım
yapacak sloganlar yazmak yasaktır.
g) Mezarlık içerisine yapılacak çeşmelerin yerleri şube müdürlüğü tarafından planlanacaktır.
Belirlenen yerler dışında çeşme yapılmayacaktır.
h) Belediye sınırları içerisindeki tüm mezarlar ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin yürürlük
tarihinden itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.
i) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsisi yapılmış olanlardan boş bulunan ve
kullanılmayan mezarlar hakkında hak sahibi olanlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucu bir başka

yere defin veya kemiklerin bir başka yere nakli nedeniyle boşalması veya defnin imkansız hale
gelmesi gibi nedenlerle kullanılmadığının anlaşılması üzerine tahsis yapılanın kanuni mirasçıları on
yıl içinde tahsisin kime yapılacağını belirlerler, belirlemedikleri takdirde bu mezarlar üzerindeki
tahsis iptal edilerek tasarrufu belediyeye geçer ve bu mezarlar için alınan bedel hak sahiplerine iade
edilmez.
j) Ancak kanuni mirasçıların mezar yeri tahsis ücretlerini tekrar yatırmak şartıyla, yaş itibarıyla
büyük olandan başlamak üzere yeniden adlarına tahsisi yapılır. Tahsisin kabul edilmemesi
durumunda, büyükten küçüğe yaş sıralamasına göre tahsis sırası esas alınır.

DOKUZUNCUBÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük:
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayı ile
belediyemiz web sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme:
MADDE 13- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
şeklindeki “Denizli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği” işaretle oylama neticesinde
16/02/2016 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.

