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Ġlgi :   Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31/05/2010 tarih ve 

25689 sayılı yazısı. 

 

 Sağlık Bakanlığının ilgi yazısında özetle; son zamanlarda cenaze nakillerinin Sağlık 

Bakanlığı ambulanslarıyla yapılması gerektiği yönünde bir algı oluĢtuğundan bahisle, 

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 31 inci 

maddesinin (h) bendine göre hiçbir ambulans ve acil sağlık aracıyla cenaze naklinin 

yapılamayacağı, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre cenaze nakil aracı ve donanımının 

belediyelerce sağlanması gerektiği belirtilmektedir. 

 Bilindiği gibi; 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının   (s) bendinde “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, iĢletmek, 

iĢlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.” ; ikinci fıkrasının (e) bendinde “Defin ile 

ilgili hizmetleri yürütmek.”; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinde “……defin ve mezarlıklar; ….. hizmetlerini yapar veya yaptırır….”; 

19 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mezarlık Yerlerinin ĠnĢası ile Cenaze Nakil 

ve Defin ĠĢlemleri Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde “Cenazelerin kolayca ve 

usulü dairesinde belediye sınırları içinde nakline nezaret ve bu hususta gerekli cenaze nakil 

aracı, tabut ve benzeri  donanımın temini belediyelerin görevidir. Belediyeler, bu görevlerini 

kendileri veya izin verecekleri özel Ģirketler vasıtasıyla yerine getirirler. Genel araçların 

cenaze nakli veya cenaze nakline mahsus araçların diğer amaçlarla kullanılması yasaktır. Bir 

köyden baĢka bir yerleĢim yerine cenaze nakli için kullanılacak araç köyün bağlı bulunduğu 

mülki amirlikçe tedarik edilir.”, 31 inci maddesinde “Belediye sınırları içerisindeki cenaze 

nakli, belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.”  hükümleri mevcuttur. 

 Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde, belediye sınırları içerisinde 

cenaze nakillerinin belediyeler tarafından yerine getirilmesi gerekmekte olup, konu hakkında 

iliniz dahilindeki belediyelere gerekli duyurunun yapılması hususunda; 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 
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