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1. AMAÇ: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizde tedavi görmekte iken ölen veya
hastane dışında ölmüş olup morga kabul edilen cenazelerle ilgili yapılması gereken işlemleri tanımlamaktır.
2. KAPSAM: Bu talimat Tüm Klinikleri kapsar.
3. KISALTMALAR:
4. TANIMLAR:
Preex: Geri döndürülme imkânı olmayan ölmek üzere olan hasta
5. SORUMLULAR: Hastane Müdürü, İlgili Hemşire, İlgili Hekim ve Morg Çalışanları.
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Klinikte preex hastalar ayrı bir odaya, böyle bir yer yoksa bir paravan arkasına alınır. Durum klinik hemşiresi
tarafından hekime ve ayrıca hasta sahiplerine haber verilmek üzere Sosyal Hizmetler Birimine, mesai dışında Nöbetçi
Müdürlüğe bildirilir. Hastanın son istekleri klinik hekimi ile hemşiresi tarafından müşahede kâğıdına yazılarak hekim
ve hemşire tarafından imzalanır. Dini isteklerinden mümkün olanlar da yerine getirilir.
6.2. Ölen hastanın ölüm nedeni ile saati klinik hekimi tarafından tabelasına yazılarak imzalanır. Bundan sonra klinik
hekimi ile hemşiresi tarafından ölünün bütün eşyaları tabelasına kayıt ve imza edilir. Ölüye ait bütün eşyaları varsa
yakınına yoksa mesai saatleri içerisinde Ayniyat Ünitesine, mesai dışında ise Nöbetçi Müdürlüğe bir tutanakla teslim
edilir.
6.3. Ölenin kimliği “Ölen Hasta Bilgi Kartına” yazılarak sağ ayağının başparmağına, yoksa sol ayağının
başparmağına, o da yoksa el parmaklarından birine düşmeyecek şekilde bağlanılır.
6.4. Müslüman olmayan ölüler için kendi dini inançları ve törelerine uygun olan teçhiz-tekfin ve gömme işlemlerinin
yapılmasına hastane yetkililerince izin verilir.
6.5. Sahipleri tarafından istenilen ölüler imza karşılığında kendilerine verilir. İstenmeyenlerin hazırlanma ve gömme
işlemleri hastane idaresince yaptırılır. Cenaze giderleri diğer muayene ve tedavi, giderleri ile birlikte tahsili cihetine
gidilir.
6.6. Hastanede ölenlere, otopsi yapılmasının gerekliliğinin olması halinde cenaze sahibinin rızası alındıktan sonra
otopsi yapılabilir. Bulaşıcı ve salgın bir hastalıktan öldüğü zan ve şüphe edilen kişiler üzerinde ilgili hekimin
göstereceği lüzum üzerine l593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 70. maddesine göre otopsi yapılması
gerektiğinde veya adli vak’alarda adli makamların yazılı veya sözlü talepleri vukuunda Ceza Mahkemeleri Usulü
Kanunu’nun 79. maddesindeki esaslar dairesinde yapılacak otopsilerde sahibinin rızası aranmaz.
6.7. Ruam, veba, çiçek ve kolera gibi salgın ve bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin cesedi antiseptik bir sıvıya batırılmış
çarşafa sarılarak ve mikropların çevreye yayılmasını önleyici diğer fenni tedbirler de alınmak suretiyle klinikten
morga gönderilir. Bu gibi ölüler sıcak su ve sabunla yıkandıktan sonra antiseptik sıvıya batırılmış kefene sarılarak
tabutlanır. Bu işlerde çalıştırılan personel ile her türlü eşya ve araçlar fenni temizliğe tabi tutulur.
6.8. Hastane dışından ölü olarak getirilen cenazeler, genel olarak hastaneye kabul edilmez; ancak müdahale ve tedavi
maksadı ile hastaneye getirilirken veya polikliniğe alındığı sırada ölenler ve adli makamlarca lüzum gösterilen
cenazeler kabul edilir. Bu gibi ölü giriş olayları için düzenlenecek tutanaklar ayrı bir dosyada saklanılır ve
istatistiklerin ayrı bir bölümünde gösterilir.
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6.9. Hastanede tıbbi endikasyon icabı kesilen uzuvlarla, ölü doğan çocuklar, düşükler, dışarıya sızıntı vermeyecek bir
madde ile paketlenmek veya kapalı bir kaba konulmak suretiyle morga gönderilir. Morg Ünitesinde çalışan görevli
mezarlığa götürerek tahsis edilmiş yere derince hastanın adı, soyadı, klinik, hastane yatış numarasını ve organın ne
olduğunu belirten yazılı resmi bir belge verilir. Bunların dışındaki materyal modern tıbbın icapları yerine getirilerek
Anabilim Dalı Başkanlığı’nca imha edilir.
6.10. Adli bir olaydan dolayı vefat edip, cenaze işlemleri için morga getirilen cenaze görevli gassal tarafından hastane
polisine bildirilir. Hastane polisi nöbetçi Cumhuriyet Başsavcısına telefonda adli bir cenaze olduğunu haber verir.
Cumhuriyet Savcısı adli tabip ile birlikte morga gelerek otopsiyi yapar. Cenazenin işlemi tamamlandıktan sonra
görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından defin ruhsatı düzenlendikten sonra cenaze yıkanıp teslim edilir.
6.11. Ülke dışına nakledilecek cenazelerin tabutları sızdırmaz olmalı ve tabanına sıvı emici madde konulmalıdır. En
az 20mm kalınlığında tahtadan yapılan bir dış tabut ve kurşundan veya kendiliğinden tahrip kabiliyeti olan sıvı
sızdırmayan başka bir maddeden yapılma bir tabuttan müteşekkil olmalıdır.
6.12. Deniz, hava ve demiryollarıyla yurtdışına yapılacak cenaze nakillerinde İl Sağlık Müdürlüğünden cenaze yol
izin belgesi düzenlendikten ve ilgili sağlık biriminden cenaze geçiş izin belgesi alındıktan sonra naklin yapılacağı
yerdeki Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün sağlık işleri görevlilerine belgeler teslim edilerek nakil
gerçekleşir.
7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:
7.1. Ölen Hasta Bilgi Kartı
7.2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
7.3. Sağlıkta Kalite Standartları
7.4. Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
7.5. l593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
7.6. Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu
7.7. Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle İlgili Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
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