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 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET BAŞKANLIĞI  
CENAZE TÖRENİ ESASLARI  

 
TBMM Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 09.05.2012 
Karar No: 65493 
 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 
Amaç  
MADDE 1- Bu esasların amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak Cenaze 

Töreni hizmetleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.  
Kapsam  
MADDE 2- Bu esaslar, görevde iken veya görevden ayrıldıktan sonra vefat eden yeni ve 

eski dönem Milletvekilleri, Cumhuriyet Senatosu üyeleri, Danışma Meclisi üyeleri, Kurucu 
Meclis üyeleri ve dışarıdan bakan olarak atananlara Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak 
Cenaze Töreni hizmetlerini kapsar.  

Dayanak  
MADDE 3- Bu esaslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 171 nci maddesi ve 

1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı 
Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  
MADDE 4- Bu Esasların uygulanmasında;  
a) TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
b) Başkan: TBMM Başkanını,  
c) Biyografi: Vefat edenin ailesi tarafından verilen özgeçmiş bilgisi doğrultusunda 

hazırlanan belgeyi,  
ç) Koordinatör birim: TBMM Başkanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığını,  
d) Koordinatör birim amiri: Koordinatör birim başkanını, 
e) Tören: TBMM’de düzenlenecek olan cenaze törenini, 
f) Tören alanı: TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önünde bulunan alanı,  
g) Tören Birliği: TBMM Koruma Daire Başkanlığınca tahsis edilen Polis mangasını,  
ifade eder.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Cenaze Töreni Yapılması 

 
Cenaze Töreni Talebi  
MADDE 5- Tören, vefat edenin vasiyeti, eşi veya birinci derece yakınlarının talep etmesi 

halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenir.  
Tören Öncesi Hazırlıklar  
MADDE 6- TBMM’de düzenlenecek cenaze töreninden önce aşağıdaki hazırlıklar yapılır.  
a) Vefat edenin yakınlarının verdiği bilgi doğrultusunda, ek-1’de yer alan Cenaze Bilgi 

Formu koordinatör birim tarafından doldurulur.  
b) Yaka fotoğrafı için bir adet fotoğraf ile biyografi bilgileri temin edilir.  
c) 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa göre çıkarılmış olan Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 21 

inci maddesine göre cenaze sahiplerine tabuta örtülmesi için Türk Bayrağı verilir, bu bayrak geri 
alınmaz. 

ç) Koordinatör birim, TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Başbakanlık Özel 
Kalem Müdürlüğü, TBMM Koruma Daire Başkanlığı, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığı, İşletme ve Yapım Başkanlığı Seslendirme Servisi ile TRT Parlamento Haberler 
Bürosuna, tatil gününde ise TRT Genel Müdürlüğü Haber Dairesine gerekli ön bilgileri verir.  
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d) Koordinatör birim tarafından hazırlanan biyografi, gazete ilanı verilmesi ve haber 
yapılması için Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına gönderilir ve görüşleri alındıktan 
sonra biyografi son şeklini alır.  

Tören Alanı Düzenlemesi  
MADDE 7- Tören başlamadan önce;  
Kırmızı beyaz örtüsü bulunan katafalk, Şeref Kapısı merdivenleri ortalanacak şekilde 

alana yerleştirilir.  
Törene katılanların ek-2’deki protokol düzenine göre yerlerini almaları sağlanır.  

TBMM’yi temsilen törene katılacak olan Başkana Koordinatör Birim Amiri refakat eder ve 
Başkanın yerini almasını sağlar.  

Cumhurbaşkanının teşrifi halinde Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekilir.  
Törenin İcrası  
MADDE 8- Tören aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir;  
a) Tören Başkanın yerini almasıyla başlar,  
b) Tören Birliği tarafından cenaze aracından alınan tabut bir numaralı döner kapıdan 

başlayarak tören yürüyüşü ile taşınır,  
c) Tören yürüyüşü esnasında biyografi okunur,  
ç) Tabutun katafalka konulmasından sonra “Tİ” sesiyle birlikte saygı duruşu yapılır,  
d) Saygı duruşunu takiben katafalktan alınan tabut cenaze arabasına tören yürüyüşü ile 

taşınır,  
e) Vefat edenin yakınlarının talebi halinde Tören Birliği önünde fotoğraf taşınabilir.  
f) Tören birliğinin hareket etmesinden sonra törene katılanlar ve ailesinden kortej 

oluşturulur ve yürüyüşe geçilir,  
g) Kortej yürüyüşü iki numaralı döner kapıda son bulur,  
ğ) Tabut cenaze arabasına konur ve cenaze arabasının hareket etmesi beklenir,  
h) Cenaze arabasının hareketiyle birlikte cenaze töreninin sona erdiği Koordinatör Birim 

Amiri tarafından Başkana arzedilir,  
ı) Törenin sona ermesi ile birlikte aileye başsağlığı dilekleri sunulur.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Görev Dağılım  
 

Törende Yer Alan Birimler ve Görevleri  
MADDE 9- Törende yer alan birimler ve görevleri şunlardır:  
a) Özel Kalem Müdürlüğü: TBMM Başkanı’nı tören hakkında bilgilendirmek, Başkanın 

katılımını sağlamak, katılmadığı taktirde temsilcisinin ismini Koordinatör Birime bildirmek. 
b) Koruma Daire Başkanlığı: Tören Birliğini oluşturmak, her an hazır tutmak, cenazeyi 

tören yürüyüşü ile taşımak, selamlamak ve güvenlik ile trafik tedbirlerini almak.  
c) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı: Vefat edene ait yaka resimlerini basmak, 

hazırlanan biyografi hakkında görüş bildirmek, biyografinin spikerler tarafından okunmasını 
sağlamak, gazeteye vefat ilanı verilmesi halinde çalışmaları yürütmek, basın mensuplarının 
kendilerine ayrılan bölümlerde çalışmasını sağlamak, vefat eden ve tören hakkında haber yapmak. 

ç) İşletme ve Yapım Başkanlığı: “Tİ” sesinin verilebilmesi ve biyografinin 
okunabilmesi için seslendirme sistemini kurmak. 

d) Koordinatör birim: 
1) Cenaze törenlerini yürüten birimler arasında koordinasyon sağlamak, 
2) Cenaze haberi ulaştığında cenaze yakınları ile irtibata geçmek, Cenaze Bilgi 

Formunu doldurmak ve Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ne bildirmek,  
3) Tören yapılacaksa, aileden bir adet fotoğraf ile özgeçmiş bilgilerini almak ve tabuta 

örtmek için Türk Bayrağı temin etmek,  
4) Cenaze duyurusunu hazırlamak, Kolluk işlerinden sorumlu İdare Amirine sunmak 

ve duyuruyu TBMM Başkanlığı, Başkanlık Divanı Üyeleri, Siyasi Parti Grupları, Türk 



3 
 

Parlamenterler Birliği, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, Koruma Daire Başkanlığı ve Türk 
Parlamento Tarihi Çalışma Grubu’na dağıtmak ve TBMM İntranet sayfasında yayınlamak. 

5) Biyografiyi hazırlamak, biyografinin kendi personeli ya da diğer birimler 
personelinden herhangi biri tarafından okunmasını sağlamak.  

6) Tören alanını temiz tutmak ve kış aylarında yoğun kar ve oluşabilecek buzlanmaya 
karşı önlem almak. 

7) TBMM Başkanlığı Ulaştırma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 
törene katılanların cami ve mezarlığa intikali için yeteri kadar araç temin etmek. 

8) “Tören Görevlisi” kartını dağıtmak, katafalkı ve kırmızı beyaz örtüsünü temin 
ederek tören alanına yerleştirmek.  

9) Törene katılanların yakalarına yaka resmi takmak, gönderilen çelenkleri taşımak. 
10) Başkana makamından tören alanına kadar eşlik etmek ve aileye ulaştırmak, törenin 

bittiğini Başkana arz etmek.  
11) Törenin başlamasından sona ermesine kadar tören alanında ambulans 

bulundurmak. 
  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Diğer Hükümler  
 

Ulusal ve Resmi cenaze törenleri  
MADDE 10- Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenecek Ulusal ve Resmi Cenaze 

Törenlerinde TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bütün birimleriyle destek hizmetlerini yürütür.  
Yürürlük  
MADDE 11- Bu Esaslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının onay tarihinde 

yürürlüğe girer.  
Yürütme  
MADDE 12- Bu esasları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 


