ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI CENAZE TÖRENİ
YÖNERGESİ
1. BÖLÜM
AMAÇ
Madde 1) Türk Yüksek Öğretimine hizmet eden ve geleceğin bilim adamları ile
yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik başarılı çalışmalar yapan, üniversitemiz
mensuplarının ölümlerinde onurlarına uygun bir tören düzenlemektir.
KAPSAM
Madde 2) Aşağıda sıralanan üniversitemiz mensupları yönerge kapsamındadır.
1. Mütevelli Heyet Başkanları
2. Mütevelli Heyet Üyeleri -2- iki yıl (yirmi dört ay) bu görevde kalmış
olanlar.
3. Rektörler, Rektör yardımcıları ve Dekanlar, 2 iki yıl (yirmidört ay) bu
görevi ifa etmiş olanlar
4. Öğretim Üyeleri: (Profesörler – Doçentler – Yrd.Doçentler – en az -3yıl bu görevi yapmış olanlar.
5. Öğretim Görevlileri: En az beş yıl bu görevde çalışmış olanlar.
6. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk
Müşaviri, Şube Müdürü ve Şefler (en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar)
7.Diğer Personel (En az 20 yıl üniversitemizde çalışmış ve
üniversitemizden emekli olanlar)
8. Rektörün teklifi – Mütevelli Heyet Başkanının onayı (bu onay daha
sonra da imzalanabilir) ile Üniversite Tören alanında cenaze töreni
yapılması uygun görülen üniversite mensupları
Tören yapılması cenazenin kanuni temsilcilerinin istek ve müracaatlarıyla
mümkündür. Merhum ve merhumenin yakınları tören yapılmasını
istemeyebilirler.

2.BÖLÜM
ÜNİVERSİTEDE YAPILACAK TÖREN
TÖREN YERİ VE SORUMLU BİRİM
Madde 3) Ankarada vefat edenlerle, başka yerde vefat edip Ankara’da
defnedilecekler için Üniversite (çok yağışlı ve soğuk havalarda kapalı salonda
da yapılabilir) Toplantı alanında tören düzenlenir. Tören hizmetleri, Rektörlüğün
denetiminde Genel Sekreterlik tarafından koordine ve icra edilir.
DUYURU
Madde 4) Vefat haberi alınır alınmaz; Üniversitede yapılacak tören saati, cenaze
namazının kılınacağı cami, defnedilecek mezarlık, cenaze sahibinin (çocukları –
eşi – anne ve babası gibi) adres ve telefon numaraları, Genel Sekreterin
denetiminde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Üniversitemiz
mensuplarına duyurulur.
Üniversitemizce gerekli ve faydalı bulunduğu takdirde üniversite
Rektörünün teklifi, Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile (Bu onay daha sonrada
imzalanabilir) Uygun görülecek bir gazetede ölüm ilanı verilebilir.
HAZIRLIKLAR
Madde 5) Tören yerinin düzenlenmesi, katafalk hazırlanması, gerektiğinde
bayrak temini gelen çelenklerin yerleştirilmesi, ses düzeninin kurulması, talep
halinde merhum veya merhumenin ailesinin cami ve mezarlığa gidebilmeleri
için araç temini ile törene katılanlara dağıltılacak resmin çoğaltılması Genel
Sekreterlikçe sağlanacaktır.(2893 sayılı Türk Bayrağı kanunu ile, 17.03.1985
gün ve 18697 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Türk Bayrağı Tüzüğünün 18,
21,22/2B ve 26. maddeleri gereğince tabutuna Türk Bayrağı örtülmesi hakkı ve
imkanı olan cenazeler için Türk Bayrağı temin edilir.)
TÖREN
Madde 6) Cenaze: Kılınacak Cenaze Namazı saatinden yaklaşık bir saat önce
üniversite tören alanında hazırlanan katafalka konulur. Tören spikerinin çok kısa
açıklaması ve daveti üzerine saygı duruşu icra edilir. Daha sonra Üniversite
Rektörlüğünün görevlendireceği bir personel; vefat eden Üniversitemiz
mensubunun biyografisini okur ve meslek yaşamıyla ilgili kısa bir konuşma
yapar. Talep edilmesi halinde merhum veya merhumenin yakın arkadaşlarından
biride konuşma yapabilir.Konuşmalardan sonra cenaze omuzda taşınarak cenaze
arabasına yerleştirilir ve törene katılanlar tarafından selamlanarak uğurlanır.
Üniversitemizden Genel Sekreterce görevlendirilecek en az şef düzeyinde bir
görevli cenaze namazının kılınacağı camide, mezarlığa nakil ve defin
merasiminde de hazır bulunur.

TAZİYE ZİYARETİ
Madde 7) Defin merasiminin yapıldığı gün Genel Sekreterlikçe
görevlendirilecek en az müdür seviyesindeki bir personelimiz cenaze evine
giderek başta Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektör olmak üzere tüm üniversite
mensuplarının sabır ve başsağlığı dileklerini iletir.
3.BÖLÜM
KIYAFET
Madde 8) Törende tercihen koyu renkli günlük elbise giyilir.
YÜRÜRLÜK
Madde 9) Bu yönerge Üniversite Mütevelli Heyet onayı ile yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 10) Bu yönerge hükümlerini üniversite Rektörü yürütür.
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