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STATÜSÜ                             : Memur  / Sözleşmeli Personel

ÜNVANI                                :  İmam

BAĞLI OLDUĞU BİRİM   :  İdari Olarak                           İdari - Mali Hizmetler Müdürü
                                                    İşleyiş Olarak                        Müdür Yardımcısı

BAĞLI ÇALIŞANLAR        : Yok

YETKİNLİĞİ                        : En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Sorumlulukları
 İmam ve gassal,  gömme  izni  belgesi  ile  gasil  haneye  gelen  her  cenazenin  geldiği  servis  ve
konulan teşhisi, başka yerden gelmişse nereden geldiğini,  gasil haneye geliş-gidiş gün ve saatini,
hastanece defnedilmişse hangi mezarlığa ve hangi numaralı mezara gömüldüğünü, cenaze sahiplerine
verilmişse kime teslim edildiğini, adli ve resmi makamlarla ilişkisi varsa, kimin emri ile kime teslim
edildiğini okunaklı ve düzenli bir şekilde bir deftere kaydetmekle sorumludur.
 Her ölünün sağ ayağının başparmağına bağlanmış olan künye kartonunun muhafazasından imam

ve gassal sorumludur. 
Görevleri
 Cenazeleri  yıkamak,  teçhiz,  tekfin  etmek,  gerekli  dini  ödevleri  yapmak  ve  umumi  hıfzısıhha

kanunu hükümlerine göre mezarlığa gömülmelerini sağlamak. 
 İmam ve gassal umumi hıfzısıhha kanununun 57. maddesinde sayılan hastalıklardan ölenlerin

cesetlerini antiseptik eriyiklere batırılmış çarşafa sardırıp, gasil haneye naklini sağlamak. Gasil
hanede üzerine  sabunlu kaynar  su dökülerek ve kefeni  antiseptik  bir  eriyikle  ıslatarak  tabuta
koydurmak. Kuduz, kolera,  çiçek,  şarbon ve vebadan ölenlerin üzerine bir kat toprak, bir  kat
kireç koymak ve üstünü de toprakla örtmek suretiyle gömdürmek.

 İmam ve gassal,  bazı  zorunluluklar  nedeniyle  hastanelere  getirilen  cenazeleri,  ölüm raporları
bulunmak şartıyla  ve baştabibin  müsaadesiyle  gasil  haneye almak,  yıkanma,  teçhiz  ve tekfin
işlemlerini  yapmak.  Bunlar  için  ayrı  bir  defter  tutmak  ve  gerekli  bilgileri  kaydetmek.  (bu
cenazelerin  gömülmesinden  de  sorumludur.  Ancak,  cenaze  masrafları  sahipleri  tarafından
karşılanır.)

 Hastanede  ağırlaşan  hastalarla,  sahiplerince  kaldırılacak  cenazelerin  dini  ödevlerini  yerine
getirmek.

 Gasil hanenin temizliğini yaptırmak ve cenazenin kokuşmamasını sağlamakla yükümlüdür.
 Boş  zamanlarda  görevleriyle  ilgili  olmak  koşuluyla  hasta  kabul,  arşiv  veya  posta  işlerinde

görevlendirilir.


