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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL başkanlığında
28.03.2020 tarihinde toplanarak;
- İlgi: a) 1393 Sayılı Umumi Hıfzı sıhha Kanunu.
b) 19.01.2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil
ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik.
c) Sağlık Bakanlığımın 23.03.2020 tarihli ve 149 sayılı yazısı.
ç) Diyanet İşleri Başkanlığının 23.03.2020 tarihli ve 284318 sayılı yazısı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs
(Covid-19) salgını nedeniyle maalesef tüm dünyada ve ülkemizde can kaybı yaşanmaya devam etmektedir.
Covid-19 virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması sebebi ile bu virüs nedeniyle/şüphesiyle hayatını
kaybeden vatandaşlarımızın cenaze törenleri ve defin işlemleri Önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda Korona virüs
(Covid-19) sebebi/şüphesi ile hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri ile ilgili aşağıdaki tedbirler uygulanacaktır:
I. YURTDIŞINDAN GELEN CENAZELER
Yurtdışından ülkemize getirilen cenazelerin taşındığı tabutlarda cenazenin dışarısı ile hiçbir temas olmayacak
şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğinin kontrol edilmesi, dışarısı ile temas olmadığının anlaşılması halinde
tabutun açılmaması, temas olma ihtimali var ise bu temasın kesilmesine yönelik işlem yapılması,
-Cenazenin getirildiği araçtan cenaze aracına naklinde mümkün olduğunca az sayıda kişinin görev alması, bu
nakli yapacak kişilerin koruyucu kıyafet, maske vb. tedbirleri almış olmasının sağlanması,
-Cenazenin doğrudan defnedileceği mezarlığa naklinin sağlanması, dini vecibelerin Diyanet İşleri Başkanlığının
ilgi (ç) yazısı doğrultusunda yerine getirilmesinin sağlanması,
•Cenaze namazı ve defin işlemlerine katılımın olabildiğince az sayıda tutulması, cenaze namazına katılanlar
arasında yeterince mesafe bırakılması,
•Cenazelerin bekletilmeden tabutla birlikte defnedilmesi,
•Covid-19 nedeni ile vefat eden kişilerin cenazelerini taşıyan cenaze araçlarının diğer cenaze nakil işlemlerinde
kullanılmaması ve her nakilden sonra dezenfekte edilmesi,
2. YURTİÇİNDE GERÇEKLEŞEN VEFATLAR
•Hastanede vefat eden kişilerin cenazelerine ilişkin yıkama ve kefenleme işlemleri hastane morgunda yapılması;
yıkama ve kefenleme işlemlerinde Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi (ç) yazısındaki hususlara uyutması
-Cenazeler vakumlu ceset torbası içine yerleştirilmiş şekilde teslim alınarak cenaze aracına naklinde mümkün
olduğunca az sayıda kişinin görev alması, bu nakli yapacak kişilerin koruyucu kıyafet, maske vb, tedbirleri almış
olmasının sağlanması,
-Yurtiçinde cenazelerin nakillerinin havayolu ve demiryolu ile yapılmasının zaruri olduğu durumlarda Sağlık
Bakanlığının ilgi (c) yazısındaki hususlara riayet edilmesinin sağlanması,
•Cenazenin doğrudan defnedileceği mezarlığa naklinin sağlanması, dini vecibelerin Diyanet İşleri Başkanlığının
ilgi (ç) yazısı doğrultusunda yerine getirilmesinin sağlanması,
-Cenaze namazı ve defin işlemlerine katılımın olabildiğince az sayıda tutulması, cenaze namazına katılanlar

arasında yeterince mesafe bırakılması,
-Covid-19 nedeni ile vefat eden kişilerin cenazelerini taşıyan cenaze araçlarının diğer cenaze nakil işlemlerinde
kullanılmaması ve her nakilden sonra dezenfekte edilmesi,
Yukarıda belirtilen tedbirlere İlişkin Kaymakamlarımız tarafından ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi
mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli çalışmalının/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

3- Daha önceki aylarda alınan kararların devamına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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