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Cenazelerin kaldırılması

2010 Halk Sağlığı Yasası ve 2012 Halk Sağlığı Yönetmeliği 1 Eylül 2012 tarihinde
uygulanmaya başlanmıştır. Bu Yasa ve Yönetmeliğin uygulanmasını desteklemek üzere,
belirli alanlardaki temel gereklilikleri vurgulamak için bir dizi bilgi notu hazırlanmıştır.
Yasa ve Yönetmelik konusunda ayrıntılı bilgi için NSW Sağlık Bakanlığı’nın
www.health.nsw.gov.au/phact adresli internet sitesini ziyaret ediniz.

2010 Halk Sağlığı Yasası ve 2012 Halk Sağlığı Yönetmeliği
kapsamında ‘Cenazelerin kaldırılması’ hangi açılardan
düzenlenmektedir?
Yönetmelikte, vefat eden kişilerin cenazeleriyle ilgili işlemler, cenazelerin
mezardan çıkarılması, yakılması ve kaldırılmasıyla ilgili diğer konulara
ilişkin işlem ve prosedürler için hükümler belirlenmektedir.

2012 Halk Sağlığı Yönetmeliği’ndeki cenazelerin
kaldırılmasıyla ilgili gereklilikler kimler için geçerlidir?
Yönetmeliğin cenazelerin kaldırılmasıyla ilgili gereklilikleri cenazelerle ilgili
işlem yapan veya cenazeleri kaldıran kişiler için geçerlidir.
Bu kişilere aşağıdakiler dahildir:
•	cenaze direktörlüğü personeli

Yeni yönetmeliğe göre cenazelerin kaldırılmasıyla ilgili
temel gereklilikler nelerdir?
Cenazelerin kaldırılmasıyla ilgili yeni Yasa ve Yönetmeliğin gereklilikleri
büyük oranda 1991 Halk Sağlığı Yasası ve 2002 Halk Sağlığı (Cenazelerin
Kaldırılması) Yönetmeliği’nin hükümlerini temel almaktadır.
Yeni Yönetmelik kapsamında:
•	Morg ve krematoryumlarla ilgili bilgilendirme ve kayıt işlemleri yerel
toplum sağlık kuruluşu aracılığıyla standart bir form doldurularak
Sağlık Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüğü’ne yapılmalıdır. Bir
bilgilendirme ücreti ödenebilir.
•	Cenazelerin kaldırılması, cenaze hazırlık odaları ve araçlarla bağlantılı
olarak tesislerle ilgili gereklilikler belirtilmektedir

•	mezarlıklar ve krematoryum personeli

•	Belirli cenaze kaldırma işlemlerinin gerekli olduğu bazı durumlarda
belirli bulaşıcı hastalıklar öngörülmektedir

•	hastane morg personeli.

•	Cenazeler:

Cenazelerin kaldırılmasıyla ilgili yasada neden
değişiklik yapıldı?
Değiştirilmiş olan Yönetmelik, enfeksiyon kontrolü uygulamalarını
iyileştirme amacını taşımaktadır ve güncel referansları ve uygulamaları
içerecek şekilde güncellenmiştir. Yeni Yönetmelik 2002 Halk Sağlığı
(Cenazelerin Kaldırılması) Yönetmeliği’nin yerini almaktadır.

– Kaldırma işleminden önce yalnızca belirtilen süre boyunca
saklanmalıdır
– Ceset torbalarında tutulmalı ve bu torbalardan mumyalama, görme
ve bir tabuta aktarma gibi belirli koşullar söz konusu olduğunda
çıkarılmalıdır
– Kültürel ve dini törenler için onay alınmadığı sürece tabut içinde
gömülmelidir
– Yalnızca mumyalanmaları ve kaplanmaları halinde kasa içinde
gömülmelidir

www.health.nsw.gov.au/phact
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•	Halk sağlığı riskini en düşük seviyeye indirmek ve suç faaliyetlerinin bir dizi
kontroller sayesinde gizlenmesini önlemek için cenaze yakma (kremasyon) işlemleri
denetlenmektedir. Kayıtlar doğru şekilde tutulmalıdır.
Cenaze sektöründe çalışanlar ve cenazelerle ilgili işlem yapan diğer kişiler
yükümlülüklerini tam olarak anlamak için Yasa ve Yönetmeliği dikkatli bir şekilde
gözden geçirmelidir.

Yasa ve Yönetmeliğin hangi bölümleri cenazelerin
kaldırılmasıyla ilgilidir?
2010 Halk Sağlığı Yasası Bölüm 9, Fıkra 3, Kısım 134
Halk Sağlığı Yasası Bölüm 8, Madde 49 – 93
Yasa ve Yönetmeliği aşağıdaki adresten çevrimiçi inceleyebilirsiniz:
www.legislation.nsw.gov.au

Ayrıntılı bilgi için
başvurulacak yerler

2010 Halk Sağlığı Yasası ve 2012 Halk
Sağlığı Yönetmeliği uygulamasının sizi
etkilemesi ve daha fazla bilgi almak
istemeniz halinde:
• Çalıştığınız sektörle ilgili olan birliğe
başvurabilirsiniz
• Belediyenize danışabilirsiniz
• Yerel Halk Sağlığı Birimine
danışabilirsiniz
• N SW Sağlık Bakanlığı’nın Çevre
Sağlığıyla ilgili web sayfasını ziyaret
edebilirsiniz:
http://www.health.nsw.gov.au/
publichealth/environment/index.asp
• Halk Sağlığı Yasası ve Halk Sağlığı
Yönetmeliği için NSW Sağlık
Bakanlığı’nın web sayfasını ziyaret
edebilirsiniz
www.health.nsw.gov.au/phact
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