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AMAÇ
:
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelen ölümlerin
belgelenmesi, cenaze ve defin işlemlerinin kurallara bağlanmasıdır.
KAPSAM:
Madde 2- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ölümlerin belgelenmesi, cenaze ve defin
işlemleri ile bu iş ve işlemler için yasalarla yükümlendirilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığına bağlı
olarak çalışan Mezarlıklar şube Müdürlüğünü kapsar.
YASAL DAYANAK :
Madde 3- Bu yönetmelik yasal dayanağını, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin
yönetimi hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha
kanunundan ve 11410 nolu kararname ile Mezarlıklar Tüzüğünden alır.
TANIMLAR :
Madde 4- Bu yönetmelikte:
ÖLÜ : Yaşamı sona ermiş kişiyi
CENAZE : Kefenlenmiş tabuta konulmuş define hazırlanmış ölüyü,
GÖMME - DEFİN : Cenazenin toprağa verilmesi işlemini
LAHİT: Kenarları taş veya beton duvar, üstü taş veya beton kapakla örtülecek şekilde yapılmış mezarı ifade eder.
GENEL HÜKÜMLER :
Madde 5- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ölümlerin belgelenmesi, cenaze ve defin işlemleri, Konya
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılır.
Madde 6- Mezarlıklar Şube Müdürlüğü; Hastane diğer Sağlık Kuruluşları, Adli Tıp ve Savcılık tarafından defin izin
kağıdı ile sevk edilen ölülerin cenaze ve defin işlemlerini yapar. Bu işlemlerin dışında Konya Büyükşehir Belediyesi kuruluş
şemasındaki evrak akışına uyar.
Madde 7- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bu yönetmeliğin kabulü tarihinden önce kurulmuş bulunan
mahalli mezarlıklara defini yasaklamaya, yeni mezarlık alanları açmaya, define yasaklanan mezarlıklarda bulunan kemiklerin
nakline Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin belirlediği yerler dışında defin
yapılamaz. Defin yapıldığı takdirde bu işlem Belediye Zabıtası ve mahalli polis karakolunca önlenir.
Madde 8- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde cenazelerle ilgili tüm faaliyetler Belediyeye verilmiştir,
cenaze ve defin işlemleri ile ilgili olarak özel şahıslar ticari faaliyet gösteremezler.
Madde 9- Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin durumları defin muamelesi yapılırken
Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bildirilir. Bu hastalıklardan ölenler için gerekli tedbirler (İlaçlama, kireçleme v.b.) ruhsatı veren
kurumca alınır. Bu hastalıktan ölenler hiçbir suretle ve hiçbir yolla taşraya nakil edilemezler.
ÖLÜM HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER :
Madde 10- Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne müracaatla cenazelerinin bulunduğunu beyan edenler görevlilere
aşağıdaki bilgileri belgeyle ibraz ederler.
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Bu belgeye defin izin kağıdı düzenlemeye yetkili bir kuruluşça usulüne uygun defin izin kağıdı varsa eklenir. Ölüye
ait defin izin kağıdı bulunmuyorsa bu evrakın tamamlanması için gerekli işlemi ve yardımı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yapar.
Defin izin kağıdında, düzenleyen Doktorun adı ve soyadı, diploma no su, adresi, ölünün kimliği ve ölüm sebebi bulunur.
Cenaze memuru ölünün yakınına talep edilen hizmetlerle ilgili bilgileri sorar, Müdürlüğümüz ölüm beyan kağıdının
aslını defin yapılmadan önce alır, cenaze sahibine fotokopisi aslı gibidir diye Müdürlük kaşesi ile onaylanarak verilir.
MÜKERRER DEFİN

:

Madde 11- Hıfzısıhha kanununun 223. Maddesine göre 5 yılını tamamlayan her tür mezara önce defin edilen
cenazenin 1. Derecede yakının istemi veya muvafakatı ile cinsiyet farkı gözetmeden 2. bir şahıs defin edilebilir.
MEZARLIK ALANLARINDA VE İŞLEMLERİNDE UYULACAK DİĞER KURALLAR

:

Madde 12- Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarına günün mesai saatleri içerisinde (güneş batana kadar) cenaze
defnedilir. Bu müddet dışında bütün muameleleri yapılmış olsa dahi cenaze defnedilmez. bu saatler dışında getirilen ölülerin
belgeleri, nöbetçilerce teslim alınır. Ölüde Mezarlıklar Şube Müdürlüğündeki koruma yerine (morga) veya hastane morguna
gönderilir. Ertesi gün defin işlemi yapılır.
Madde 13- Adli vakalarda, hüviyeti meçhul ölülerin gömülmesi için yasal mercilerden (Cumhuriyet Savcılığı v.b)
verilen talimatlarla defin izin kağıdı almak mecburidir. Devlet Hastaneleri ve Resmi Kurum hastanelerinden defin izin kağıdı
defin işlemlerinde ve nakil işlerinde geçerlidir.
Madde 14- Özel hastane, özel doktor ve özel poliklinik tarafından verilen ölüm nedenini belirten belgeler muamele
için baş vurulduğunda Belediye Tabipleri tarafından resmi defin izin kağıdına dönüştürülür.
Madde 15- Konya Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün bütün memur ve hizmetlileri cenaze sahiplerinin müspet
taleplerine uymaya ve gereğini yerine getirmeye, onlara gerekli bilgiyi vermeye azami ölçüde gayret sarf ederler.
Madde 16- Defin işlemlerinden önce ve sonra yapılacak dini merasim ölenin mensup olduğu dine göre yapılır, ölü
yakınlarının isteği dikkate alınır. Dini merasim Mezarlıklar Şube Müdürlüğü kadrosundaki imamlar veya ölü yakınlarının temin
ettiği din görevlileri tarafından sevk ve idare edilir.
Madde 17- Mezarlığa zarar verebilecek çocuk, hayvan v.b.nin girmesini, hırsızlığı önlemek için mezarlıkların
etrafının duvar, telçit v.b. çevrilmesi ve bu duvarların daima muntazam vaziyette bulundurulması gereklidir.
Madde 18- Mezarlık sahası içerisinde gerekli sessizliği, temizliği ve düzeni sağlamak için; otlatmak maksadıyla
hayvan sokmak, satıcılık yapmak, mezarların üstüne oturmak, taşlarına tırmanmak ve taşları tahrip etmek, ağaçları kırmak,
çiçekleri koparmak, mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat artıklarını bırakmak, konulmuş plaka ve levhaları sökmek
veya yerlerini değiştirmek, ağaçlar üzerine işaret koymak, mezarlık alanında avlanmak, dilencilik yapmak, makbuzla veya
makbuzsuz para toplamak ve halkın huzurunu kaçırıcı herhangi bir davranışta bulunmak yasaktır.
Madde 19- Cenaze nakil vasıtaları ve mezar yapımı ile iştigal eden ustaların malzeme taşımakta kullandıkları araçlar
dışında (bu araçlarda mezarın başına malzemeyi bıraktıktan sonra Müdüriyetin göstereceği yere park etmek koşuluyla)
araçların mezarlığa girmesi yasaktır. Ancak sakatlar, yaşlılar ve güvenliği açısından önem arz edenler Müdüriyetin izni
dahilinde araçları ile ziyaretlerini yapabilirler.
Madde 20- Mezarlar üzerine çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak ve siyasi çağrışım yapacak sloganlar
yazmak yasaktır.
Madde 21- Şehir mezarlığının uygun yerlerinde, gayrimüslimler için özel sahalar tahsis edilir. Ancak İslam mezarları
ile gayrimüslim mezarları arasında yol , duvar gibi mesafeler bırakılır ve Müslümanlara mahsus adalara gayrimüslimler
defnedilemez.
Madde 22- Cenaze hizmetlerinin özelliği nedeniyle Belediyenin diğer birimleri gerektiğinde Mezarlıklar Şube
Müdürlüğünün görevlerine katkıda bulunmakla yükümlüdür.
Madde 23- Mezar ustaları tarafından yapılan mezarlardan arta kalan taş, moloz, kum ve toprakların mezarlık sahası
içinde bekletilmeden dışarıya çıkartılması ustalara aittir. Bu kurala uymayanlar hakkında Belediye Zabıtasınca 1608 sayılı yasa
hükümleri uygulanır.
Madde 24- Mezar sahipleri mezarların (toprak) üstünü yaptırmak istedikleri zaman Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne
baş vurup, Mezarlıklar Müdürlüğünce verilecek plan örneği ile uygun şekilde yaptırılabilir. Mezarlar uzunluğu; 2 m., eni 1 m.
ve yükseklik 0.75 m. ölçülerini geçmeyecek şekilde yaptırılabilir .
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Madde 25- Mezarların alt ve üst yapımlarının yönetmelikte belirlenen boyutlarda olması zorunludur. Denetim
Müdürlük elemanlarınca yürütülür. Biçim ve ölçülere aykırı olarak yapılan mezarların yıkımı Müdürlüğün teklif üzerine
Büyükşehir Belediye encümenin kararıyla gerçekleşir.
Madde 26- Resmi tatil günlerinde mezarlığın günlük ihtiyacını görecek sayıda işçi, memur ve hizmetlinin görev
başında bulunması zorunludur. Bu personelin çalışmaları karşılığının mesai şeklinde ödenmesi mümkün olmuyorsa
Müdürlükçe hazırlanacak nöbet cetveline göre diğer haftalar içerisinde izin verilmek suretiyle karşılanır.
Madde 27- Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen görevliler ücretlerini veya maaşlarını almakta
olduklarından, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar. Aksi halde usulsüz hareketleri tespit edilenler
hakkında yasal işlem yapılır.
Madde 28- Mükerrer definlerde üst yapısı yapılmış mezarların açılıp 2. Define müsait hale getirilmesi ustalık
gerektirdiğinden cenaze sahibi bir mezar ustasıyla anlaşarak yeniden cenaze konulacak şekilde mezarı açtırır.
Madde 29- Vatandaşın mezarlık hakkındaki duyarlılığı göz önüne alınarak mezarlıklarda istenilmeyen durumların
meydana gelmemesi için mezarlık alanının geceleri aydınlatılması, duvarlarının daima muntazam halde bulundurulması, bekçi
sayısının gece ve gündüz yeterli miktarda olması zorunludur.
Madde 30- Mezarlık dahilindeki ana yollar ve ara yollar, su dağıtım şebekeleri daima bakımlı ve ihtiyaca cevap
verebilecek şekilde hazır bulundurulur.
Madde 31- Mezarlık içerisine yapılacak çeşmelerin yerleri Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından planlanacaktır. Bu
çeşme yerlerinden başka yerlere çeşme yapılmayacaktır.
Madde 32- Defin yapılan adaların etrafı definden sonra ağaçlandırılır, asfaltlanır, bordür taşı çekilir ve ada
içerisindeki patika yollar plaka taşlarla döşenir.
Madde 33- Mezarlıklarda mezarların sel altında kalmaması için gereken yerlere kanallar inşa edilir.
Madde 34- Mezarlığı şehre bağlayan yollar ilgili İlçe Belediyesi tarafından daima bakımlı halde bulundurulur.
Madde 35- Güneş battıktan sonra mezarlıklara hariçten kimse giremez. Görevliler bu süre içerisinde misafir kabul
edemezler.
Madde 36- Mezarlıklarda defin edilen ölülerin defin izin kağıdı, ölüm beyan kağıdı, ve gerekli evrakların Müdürlükçe
fihrist, kütük ve tahakkuk defterlerine islendikten sonra arşivlenir.
Madde 37- Ziyaretçiler mezarlıkların maddi ve manevi kurallarına uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar
derhal mezarlıktan çıkartıldığı gibi haklarında yasal işlem yapılır.
YÜRÜRLÜK

:

Madde 38- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.
(19.07.1999/38 kabulü 25.08.1999 ilanı)
YÜRÜTME
Madde 39- Bu yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

