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İlgi :18/03/2020 tarihli ve 37916317-474.99-E.24 sayılı yazımız. 

Yurtdışından getirilen cenazelerin ülkemize girişinde veya ülkemiz üzerinden bir diğer ülkeye 

transit geçişinde, sağlık açısından değerlendirilerek yurda girişine veya transit geçişine izin verilmesi 

işlemleri "Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönergesi" kapsamında yürütülmektedir. Bu 

yönerge kapsamında cenazelerin geldiği ülkeler halk sağlığı riski açısından "Riskli ve Risksiz Ülkeler" 

olarak iki gruba ayrılmış olup risksiz olarak değerlendirilen ülkeler listesine ilişikteki yönergede yer 

verilmiştir. 

Mezkur yönerge doğrultusunda; halk sağlığı açısından risksiz olarak değerlendirilen 

ülkelerden getirilen uluslararası nakil şartlarına haiz cenazelere, hudut kapılarında sağlık açısından 

hiçbir işlem yapılmayıp bu cenazeler kargo olarak değerlendirilerek ilgili gümrük birimince ülkeye 

giriş veya transit geçiş işlemleri yapılmaktadır. "Riskli" olarak değerlendirilen ülkelerden getirilen 

cenazelerin girişinde veya transit geçişinde ise Genel Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Denetleme 

Merkezlerince cenaze belgeleri incelenerek "Cenazeler İçin Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi" 

veya "Cenazeler İçin Düzenlenen Transit Geçiş İzin Belgesi" düzenlenmektedir. 

Diğer taraftan ilgi sayılı yazımız ile COVID-19 pandemisi nedeniyle; tüm ülkelerin 

cenazelerin yurda girişi bakımından riskli ülkeler sınıfında değerlendirilmesi ve tüm cenaze 

işlemlerinin mezkur yönergenin 7. Maddesi ''Riskli ülkelerden getirilen cenazelerin girişi'' kapsamında 

yürütülmesi gerektiği bildirilmiş ve uygulama bu doğrultuda yürütülmüştür. 

Bu defa COVID-19 pandemisinin seyri doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, yurt 

dışından getirilen cenazelerin ülkemize girişi veya transit geçişi işlemlerinin, pandemi öncesi dönemde 

olduğu gibi "Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönergesi" kapsamında yürütülmesi gerektiği 

uygun görülmüştür. 

Gereğini ve bilgilerinize arz ve rica ederim. 
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