Wetzlar Belediyesi Hizmet Dairesi

		

Henri-Duffaut-Straße 15 - 35578 Wetzlar

Mezarlıklar İdaresi

Brückenborn 44 - 35578 Wetzlar

Wetzlar‘da İslami Usullere Göre Cenaze Defni
Genel olarak tüm cenaze defnetme işlemlerinde
Wetzlar Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği‘nin
halen yürülükte olan düzenlemeleri geçerlidir.

Termin almak

Cenaze defnetmek üzere terminler sadece
Mezarlıklar İdaresi tarafından verilir. Eğer cenaze
defni yasal olarak öngörülen 48 saatlik süreden
önce gerçekleştirilmek isteniyorsa, defin öncesinde ölüm nedeni tespitini gösterir ikinci bir belgenin ibraz edilmesi gerekir.
Cenazeyi defnetmek için bir
cenaze yakını
veya bir kişi
tarafından defin
masraflarının
kendisince
ödeneceğine dair
bir taahhüt belgesi imzalanmalıdır.

Mezar Yeri

Halen Niedergirmes Mezarliği 24 No‘lu blokta
müslümanlar için mezar yerleri ayrılmıştır.
Bu blok üzerinde bir veya daha fazla mezar yeri
satın alma hakkı vardır. Alınan mezar yerinin
süresi 30 yıldır; istek halinde bu süre uzatılabilir.

Mezar

İslami usullere
göre mezarların
yönü kıbleye dönüktür. Cenazelerin tabutla veya
kefenle defnedilmesi mümkündür. Cenazenin
nasıl defnedileceği, defin başvurusunda belirtilmelidir. Mezar yeri Mezarlıklar İdaresi elemanları
tarafından kazılır.
Eğer cenaze kefenle gömülecekse, bu ölenin
yakınları veya arkadaşları tarafından
gerçekleştirilir. Tabutla gömme durumunda defin
işlemi belediye çalışanları veya ölenin yakınları
ve arkadaşları tarafından tercih edilebilir.

Bu mezar yeri Stadt Wetzlar‘da ikamet etmiş
tüm müslümanlar tarafından kullamılabilir.
Wetzlar dışından gelen kimselerin defni ise,
Mezarlıklar İdaresi‘nin iznine tabidir.

Cenaze Yıkama

Cenaze yıkamak için Niedergirmes
Mezarlığı‘nda bir oda mevcuttur. Bu odanın
Mezarlıklar İdaresi‘ne danışılarak ücret
karşılığında kullanılması mümkündür.

Cenazeyi korumak maksadıyla mezara
konulan tahta parçaları Mezarlıklar İdaresi
tarafından temin edilmez Mezarın üstü Mezarlık
İdaresi elemanlarınca örtülür. Eğer ölenin
yakınları ve arkadaşları tarafından mezarın bir
kısmı veya tamamı örtülmek istenirse, bunu defin
başvurusu esnasında Mezarlıklar İdaresi‘ne
bildirmek gerekir. Mezarın üstüne toprak yığılır.
Mezarlıklar İdaresi bu toprak yığınının çökmesi halinde ihtiyaca göre üstüne yeniden toprak
doldurur. Bu toprak yığınını definden en erken
altı ay sonra düzlenmelidir. Definden bir yıl sonra
mezar düzenlemesi tamamen ölenin yakınları
tarafından yapılacaktır.
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Mezar Anıtı/Mezar inşası

Mezar anıtı etrafının çevrilmesi veya üstünün
kaplanması sadece bu konuda uzman kişiler
tarafından yapılmalıdır.
Bu konuda uzmanlık vasfı olanlar, uzmanlıklarım
mezar yapımına başlamadan önce Mezarlıklar
İdaresi‘ne ispatlamalıdır. Mezar inşasına
başlamadan önce Mezarlıklar İdaresi‘ne bu konuda bir dilekçe verilmeli ve bu dilekçe üzerinde
tüm ölçüler ve kullanılacak malzemeler belirtilmelidir.
Ancak izin alındıktan sonra mezar inşasına
başlanabilir. Mezarların standart emniyetini
düzenleyen ve „TA-Grabmal“ diye adlandırılan
teknik açıklama şartlarına riayet edilmelidir.
Mezarların şekillendirilip düzenlenmesi
Mezarlar defin işleminden en geç bir yıl sonra şekillendirilmeli ve kalıcı olarak bakımları
yapılmalıdır.

BiIgi Servisi

Tüm detay ve bilgi edinmelerde Belediye Hizmet
Dairesi‘nin ilgili birimleri her zaman hizmetinize
hazırdır.
Bayan Ursula Gerth

Tek kişilik mezar ölçüsü 0,90 m x 2,30 m,
çift kişilik mezar ölçüsü ise 2,30 m x 2,30 metredir. Çok kişilik mezarlarda tüm alanlar inşa
edilmelidir.

Telefon: 06441 99-6872
E-Mail: ursula.gerth@wetzlar.de
Bayan Ingrid Krauss

Mezarın üstüne bitki türleri ekilebilir (yüksekliği 2
metreyi geçmemelidir) veya mezar örneğin çakil
taşlarıyla da örtülebilir.

Telefon: 06441 99-6871
E-Mail: ingrid.krauss@wetzlar.de
Bayan Beate Scholz

Harçlar/Masraflar

Telefon: 06441 99-6870
E-Mail: beate.scholz@wetzlar.de

Defin ve mezar yeri kullanımına dair harçlar ve
masraflar, Stadt Wetzlar Belediyesi Mezarlıklar
Yönetmeliği‘nin halen geçerli ücret tarifesi
gereğincedir.

Fax:
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06441 99-6874

