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İl Müdürlüğünüz personeli iken vefat eden ilgilinin ailesi tarafından talep edilen cenaze

giderlerinin ödenip ödenmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı
incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ölüm Yardımı Ödeneği" başlıklı 208 inci
maddesinde "...memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş
ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet
memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir..." hükmüne yer
verilirken;

Kanunun "Cenaze giderleri" başlıklı 210 uncu maddesinde "Devlet memurlarının ölümü
halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil) kurumlarınca ödenir…" hükmüne yer
verilmiştir.

Öte yandan, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin
"Cenaze giderleri" başlıklı 46 ncı maddesinde ise;

"Cenaze giderleri; ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak
yapılan giderleri kapsar. (Çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları için
herhangi bir ödeme yapılmaz.)

Cenaze, kişinin hastalığında tedavi edilmekte olduğu sağlık kurumunca kaldırılmış ise,
buna ait masraflar ibraz edecek faturaya dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde bu kuruma
ödenir.

Cenazenin, memurun bağlı olduğu kurum tarafından kaldırılması halinde, kurum
mutemetlerinin yapacakları masraflar, ibraz edilecek fatura, senet veya belgelere dayanılarak
yukarıdaki esaslar dairesinde avanstan mahsup edilir.

Cenaze ölenin ailesi veya yakınları tarafından, defnedilmiş ise, bunların yaptıkları giderler
de, gösterecekleri belgelere dayanılarak, yukarıdaki esaslar dairesinde kendilerine ödenir.

Bir memurun, öldüğü yerden başka bir yere nakli ailesince istenildiği takdirde, gömüleceği
yerdeki cenaze masrafı ile "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" hükümlerine göre mahallinde tahnit
yapmak imkanı varsa yapılacak tahnit gideri ve zaruri nakil ücreti, belediyece onaylanan fatura
üzerinde ödenir…"  hükümlerine yer verilmiştir.
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Sadi KIZIK
Bakan a.

Strateji Geliştirme Başkanı

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, cenaze giderleri aile efradı için değil yalnızca
memurun vefatı halinde verileceği, bu tutarların ödenebilmesi için yapılan masraflara ait fatura,
senet ve belgelerin memurun son çalıştığı Kurum'a ibraz edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bahse konu husus ile ilgili olarak, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 
"Cenaze giderleri" başlıklı 21 inci maddesinde;
Cenaze giderlerinin ödenmesinde;
a) Cenaze, sağlık kurum ve kuruluşu veya belediyece kaldırıldığı takdirde, ilgili kurum,

kuruluş veya belediyece düzenlenen fatura,
b) Cenaze, personelin bağlı bulunduğu kurumca tayin edilen bir personel veya ailesi ya da

yakınları tarafından kaldırıldığı takdirde, yapılan masraflara ilişkin fatura, perakende satış fişi veya
ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi,

ödeme belgesine bağlanır.
Cenazenin başka bir yere nakli gerektiği takdirde, nakil ve defin giderleri yukarıdaki

esaslara göre ödenir…" hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, memurun ölümü halinde mevzuat hükümlerinde sayılan yakınlarına ölüm

yardımı ödeneği ile birlikte, belgelendirmeleri halinde kendilerine cenaze giderlerinin de
ödenebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
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