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Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin 
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12 
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Alkan BULUT
Büro Personeli

Telefon No: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

�

 
Sayı   : 26002637-249-E.8849 27/03/2020
Konu : Koronavirüs Tedbirleri -  

Cenaze İşlemleri 
 

D O S Y A 
 

İlgi : İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 26.03.2020 tarihli ve 5911 
sayılı yazısı. 

 
         
        Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurtdışında ve yurtiçinde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın defin işlemlerinde alınacak tedbirlere ilişkin Bakanlığımızın ilgi yazısı ekte 
gönderilmiştir. 
        Bu kapsamda gerekli çalışmalar ile tedbirlerin ivedilikle planlaması ve uygulanmasında 
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; 
        Bilgi ve gereğini rica ederim. 
 
 
 
 Süleyman DENİZ 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

 
Ek: İlgi yazı ve eki (6 sayfa) 
 
DAĞITIM : 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin İl Müftülüğüne 

 
 
27/03/2020     Büro Personeli : Alkan BULUT 
27/03/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER 
27/03/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(xoSjrj-zswxvZ-oWNzdM-MY6zYD-YXc2gXuB) kodunu yazınız. 

HİZMETE ÖZEL 
�

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 91 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Hüseyin HANCIOĞLU
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Telefon No: 

HİZMETE ÖZEL 
 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

�

 
Sayı   : 89780865-153-E.5911 26/03/2020
Konu : Koronavirüs Tedbirleri/Cenaze İşlemleri  

 
MERSİN VALİLİĞİNE 

 
İlgi : a) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. 

b) 19.01.2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mezarlık 
Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik. 
c) Sağlık Bakanlığı'nın 23.03.2020 tarihli ve 149 sayılı yazısı. 
ç) Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 23.03.2020 tarihli ve 284518 sayılı yazısı. 

 
        Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle maalesef tüm dünyada ve ülkemizde can 
kaybı yaşanmaya devam etmektedir.        Covid-19 virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 
sebebi ile bu virüs nedeniyle/şüphesiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze törenleri 
ve defin işlemleri önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda Koronavirüs (Covid-19) sebebi/şüphesi 
ile hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri ile ilgili aşağıdaki tedbirler uygulanacaktır: 
 

1. YURTDIŞINDAN GELEN CENAZELER 
2. Yurtdışından ülkemize getirilen cenazelerin taşındığı tabutlarda cenazenin dışarısı ile 

hiçbir temas olmayacak şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğinin kontrol edilmesi, 
dışarısı ile temas olmadığının anlaşılması halinde tabutun açılmaması, temas olma 
ihtimali var ise bu temasın kesilmesine yönelik işlem yapılması, 
 

  -Cenazenin getirildiği araçtan cenaze aracına naklinde mümkün olduğunca az sayıda kişinin 
görev alması, bu nakli yapacak kişilerin koruyucu kıyafet, maske vb. tedbirleri almış olmasının 
sağlanması, 
 
  -Cenazenin doğrudan defnedileceği mezarlığa naklinin sağlanması, dini vecibelerin Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın ilgi (ç) yazısı doğrultusunda yerine getirilmesinin sağlanması, 
 
  -Cenaze namazı ve defin işlemlerine katılımın olabildiğince az sayıda tutulması, cenaze 
namazına katılanlar arasında yeterince mesafe bırakılması, 
   -Cenazelerin bekletilmeden tabutla birlikte defnedilmesi, 
 
  -Covid-19 nedeni ile vefat eden kişilerin cenazelerini taşıyan cenaze araçlarının diğer cenaze 
nakil işlemlerinde kullanılmaması ve her nakilden sonra dezenfekte edilmesi, 
 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(xoSjrj-zswxvZ-oWNzdM-MY6zYD-YXc2gXuB) kodunu yazınız. 

HİZMETE ÖZEL 
�

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 91 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Hüseyin HANCIOĞLU
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Telefon No: 

3. YURTİÇİNDE GERÇEKLEŞEN VEFATLAR 
4. -Hastanede vefat eden kişilerin cenazelerine ilişkin yıkama ve kefenleme işlemleri 

hastane morgunda yapılması; yıkama ve kefenleme işlemlerinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın ilgi (ç) yazısındaki hususlara uyulması 

5.  -Cenazeler vakumlu ceset torbası içine yerleştirilmiş şekilde teslim alınarak cenaze 
aracına naklinde mümkün olduğunca az sayıda kişinin görev alması, bu nakli yapacak 
kişilerin koruyucu kıyafet, maske vb. tedbirleri almış olmasının sağlanması, 
 

  -Yurtiçinde cenazelerin nakillerinin havayolu ve demiryolu ile yapılmasının zaruri olduğu 
durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın ilgi (c) yazısındaki hususlara riayet edilmesinin sağlanması, 
 
  -Cenazenin doğrudan defnedileceği mezarlığa naklinin sağlanması, dini vecibelerin Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın ilgi (ç) yazısı doğrultusunda yerine getirilmesinin sağlanması, 
 
  -Cenaze namazı ve defin işlemlerine katılımın olabildiğince az sayıda tutulması, cenaze 
namazına katılanlar arasında yeterince mesafe bırakılması, 
  -Covid-19 nedeni ile vefat eden kişilerin cenazelerini taşıyan cenaze araçlarının diğer cenaze 
nakil işlemlerinde kullanılmaması ve her nakilden sonra dezenfekte edilmesi, 
              Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından il/ilçe 
belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli 
çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; 
            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 
 
 Ali ÇELİK 

Bakan a. 
Genel Müdür 

 
EK : 
1- İlgi (c) yazı. 
2- İlgi (ç) yazı. 

 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
81 İL VALİLİĞİNE CUMHURBAŞKANLIĞI 

(Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü) 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
(Diyanet İşleri Başkanlığı) 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞINA(Yerel Yönetimler 
Genel Müdürlüğü) 
SAĞLIK BAKANLIĞINA 

 


	8849 Cenaze islemleri 
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