
Cenaze, Defin ve Nüfus Düşüm İşlemleri 

için Gerekli İşlem ve Bilgiler  

Cenaze ve Defin İşlemlerinin Kapsamı Nedir?  

• Ölülerin yıkanmasına, kefelenmelerine ve gömülmelerine ilişkin hizmetleri yürütürler,  
• Ölülerin muayenesi, defin ruhsatı ve nakli ile ilgili tüm iş ve işlemler ilçe 

belediyelerince yürütülür.  
• Mezarlıklarda düzen ve bakımı sağlar,ölü gömülecek yerleri tespit ederler. 

Cenaze ve Defin Hizmetleri Nelerdir? Ve Hangi İşlemler Uygulanır?  

Defin Ruhsatı düzenlenmesi için; Ölen kişinin NÜFUS CÜZDANI veya Nüfus İl 
Müdürlüğü’nden alınacak VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ şarttır. 

• Vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden 
veya sağlık ocağı doktorundan ya da herhangi bir doktordan alınır,  

• İşlemler için sabah, "ölüm raporu" ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi 
sağlık işleri müdürlüğüne müracaat edilir, ölüm raporu, "Gömü İzin belgesine" 
dönüştürülür,  

• Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir. 

• Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde, "aile 
kabristanı olduğuna dair belge"yi de getirmeleri gerekir,  

• Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar muhtardan 
"fakir ilmühaberi" getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır,  

• Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa ilgili ilçe sağlık işleri müdürlüğünden yol 
nakil belgesi alındıktan sonra nakli yapılabilir.  

• Nüfus Düşüm İşlemleri Defin ruhsatının doldurulduğu mercii tarafından yapılır.  
• Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen defin ruhsatı çerçevesinde nüfus 

düşüm işlemlerinin 10 gün içinde tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde 
bildirim vermemekten dolayı sorumlulara ilgili kurum tarafından para cezası 
uygulanır.  

• Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen defin ruhsatına binaen 
nüfus düşümüne ilişkin formlar eğer ölene ait kimlik cüzdanı mevcutsa hemen 
düzenlenir. Aksi takdirde beyanda bulunan kişinin gerekli bilgi ve belgelerle ölüm 
beyanının yapıldığı tarihi 10 gün geçmeyecek şekilde en kısa zamanda nüfus düşüm 
işlemi için Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunması 
gerekmektedir.  

• Eğer vaka adli ise bu durumda nüfus işlemleri ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yapılır.  

 


