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Muhterem/e Üyemiz,

Poštovani članovi,

Gündemde olan Koronavirus dolayısıyla olağanüstü bir durum yaşanmakta olup, kurumumuzun çalışma alanı olan cenazelerin nakilleri ile alakalı mevzular hakkında aşağıdaki
bilgilendirmeyi sizlere sunuyoruz.

Zbog korona virusa sa kojim se masovno susrećemo dajemo
vam informacije po pitanju teme koja je vezana za prevoz
mrtvaca kojeg obavlja naše udruženje.:

1- UKBA Cenaze Yardımlaşma Derneği olarak üyelerimizin
cena- ze hizmetleri devam ettirilecektir.
2- Kargo uçak hizmetleri şimdilik devam etmektedir.
3- Malesef refakatçi uçuşları kargo uçakları ile mümkün olmamaktadır.
4- Cenazeler Türkiye’de belirlenen refakatçi tarafından (Yeşilköy
Atatürk Havalimanından) karşılanarak teslim adresine tarafımızca ulaştırılacaktır. Refakatçi bulunamadığı takdirde Türkiye’deki
nakil şirketine verilecek refakatçi vekaleti ile cenazeler adresine
teslim edilecektir. Türkiye dışındaki ülkelerde uygulamalar değişiklik göstermektedir. Covid-19’dan dolayı vefat edenler için
farklı uygulamalar olabilir.
5- Bu olağanüstü şartlardan dolayı kısmî gecikmeler olabilir.
6- Bu konu ile alakalı ilgili tarafların (hükümetlerin) alacağı
yeni kararlar neticesinde cenaze işlemleri ile ilgili oluşacak
yeni durumlar hakkında bilgi sizlere bilahare duyurulacaktır.
Çalışmaları sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

1- Pogrebno-dobrotvorno udruženje UKBA će nastaviti pružati
usluge našim članovima.
2- Usluge teretnih aviona se i dalje nastavljaju.
3- Nažalost nije moguće ostvariti letove pratioca zajedno sa
teretnim avionima.
4- Mrtvaci će se odvoziti na adresu pod našim nadzorom tako što
će biti preuzimani na aerodromu Yeşilköy Atatürk od strane
pratioca koji su određeni u Turskoj. U slučaju da se pratioc ne
mogne pronaći na adresu će sa mrtvacima biti poslat
opunomoćenik koji će se odrediti u Turskoj.
5- Zbog ovih vanrednih situacija moguća su određena kašnjenja.
6- Po pitanju ovoga vlast će donijeti nove odluke te će biti
osmišljen način rada o čemu će te na vrijeme biti obaviješteni.
Ovom prilikom vas srdačno selamim uz dovu da mjesec Ramazan
vama i vašim porodicama donese puno zdravlja, berićeta i
spokoja.

Bilvesile selam ve dua eder, gelecek ramazan ayının ailemize
huzur ve bereket getirmesini dileriz.

Dr. Mustafa Uyanık
Başkan/ Vorsitzender
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