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  Sayfa 2 

Kassel Westfriedhof’daki müslüman mezarlığıda defin 

 

1. Defin konusunda, akrabalar veya defin firmasının müracat edilecek adres: 
 
Friedhofsverwaltung Kassel 
Tannenheckerweg 6, 34127 Kassel 
 
Defin dairesi görevlileri: 
Bayan Henze / Bayan Oehlerking : Tel.:  ( 0561 ) 98395-32 

       Fax : ( 0561 ) 98395-95 

       Mail : carmen.henze@ekkw.de 

        Beate.oehlerking€ekkw.de 

2. Gereken evraklar: 
 
� Ölüm belgesi 
� Tabutsuz definde, Ordnungsamt-Düzenleme dairesinden izin belgesi 
 

3. Defin dairesine nasıl bir mezar olacağı bildirilmeli! 
Mezarlık ücreti, Kassel mezarlık kanununa göre tesbit edilir. 
Aşağıdaki mezar Çeşitleri sunulur: 
 
a) Sıra mezarlar: 

° 20 senelik. 
° Bir defa, 5 sene uzatılabilir. 
° Mezar 25 seneden fazla kullanılamaz. 
 

b) Seçme mezarlar: 
° Kullanma zamanı 30 sene. 
° Şu anda geçerli olan Ücret tüzüğünün 1.1 maddesine göre mezar ücreti 

hesaplanır. 
° SeÇmeli mezar ücretini sosyal dairesi karşılamaz. 
° Mezarlık dairesine yapılacak yazılı müracat halinde, mezarı kulanma süresi 

uzatılabilr. 
° Mezarlıktaki mezarın yeri, mezarlık dairesi yetkilileriyle birlikte önceden 

seçilmelidir. 
    

Sonra mezarı kullanabilme mukavelesi imzalanacak. Ücret tüzüğü gereğince, 
ücreti mezarlıklar yönetimi kontosuna havale edilmeli. 

Defin ücreti, merkez mezarlıklar yönetimine (Tel.0561 / 983 95-0 ) sorulabilir 
veya ücret tüzüğünden öğrenilebilinir. 
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  Sayfa 3 

c) Çocuklar sıra mezarları: 

° 5 yaşını doduruncuya kadar. 

° Ölü doğan, defnedilmesi 3 aylığnın sonuna kadar defnedilmeli. 

 

4. Müslüman mezarlığındaki görüşülecek görevliler: 
 
Bayan Hold / Bay Seeger Tel: (0561) 3 84 45 
     Fax: (0561) 3 16 10 77 
     Mail: friedhof.westfriedhof@ekkw.de 

 

5. Yıkama ve cenaze namazı esnasında: 
 

- Defin dairesiyle konuşulan zaman önemlidir. 
- Müslüman mezarlığındaki cenaze yıkama odasını kullanabilirsiniz. 
- Devamlı akan sıcak ve soğuk su var. 
- Kullanılan bez ve eldivenler iÇin çöp kutusu var. Çöp kutusunu mezarlık idaresi 

boşaltır. 
- Kullanılan odaların temizliğini mezarlık idaresi yapar. 
- Taputun giriş katından bodurum katına taşınması asansörle yapılır. Teknik 

güvenlik nedeniyle taşımada refakatçı kabul edilmez. 
- Cenaze yıkandıktan sonra, kötü hava şartlarında cenaze namazı mezarlık 

salonunda kılınabilir. 

 

    

6. Tabutun-Cenazenin mezarlığa götürülmesi ve defni : 
- Tabutun mezara götürülmesi genellikle vefat edenin akrabalarιklarι tarafιndan 

yapιlιr. 
- Mezarlıta  taştan masa var. Cenaze mezara gömülmeden önce taş masanının 

üzerine konarak dini ayin yapılabilir.  
- Mezarlık görevlilerinden gömü için ihtiyac olan kazma, kürek ve su alınabilir. 
- Mezarı toprakla doldurmadan önce, mezarın içindeki toprağı koruma plateleri 

çıkarılıp dışarıya konur.Platelelerin mezarda kalması istenirse, plate ücreti 
mezarlıklar müdürlüğüne ödenmesi gerekir. 

- Tabutun mezara taşımasını ve mezarın kapatılmasını mezarlık görevlilerinin 
yapmasını 
Aile istiyorsa, bunu ilk müracaatta mezarlıklar yönetimine bildirmesi gerekir. Bu 
göreve ayrıca ücrete tabidir. 

- En son defin saati 13:00 dür.Cenazenin yıkanması bu saatten önce olması 
gerekir. 
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Bu nedenle cenazenin yıkanması ya bu saatten veya bir gün önce 
olabilir.Zaman darlığı nedeniyle Cuma namazından sonra ne cenaze yıkanabilir 
nede gömülebilir. 

- Mezalıklar yönetimine mezarı kapatma görevi verildiyse, kepçe saat 14:30 da 
işini bitirip mezardan ayrılmalıdır. 

- Mezarı kepçe kapatıyorsa, güvenlik nedeniyle insanlar mezardan uzak durması 
gerekir. 

- Yanınızda getirdiğiniz şeyleri giderken götürmeniz gerekir. (Örneğin:şişe ve 
başka şeyler ). 

 

7. Mezar sistemi ve mezar bakımı : 
- Mezar verilen büyüklükte olması gerekir. Mezar, komşu mezara zarar verecek 

durumda olmamalı.Bu konuda sorulmak istenen bir şey olursa, 4. Maddedeki 
kişilere sorulabilir. 

- Mezarιn etrafı bitki veya doğal taşla kenarlandırılabilirir. Lütfen beton 
kullanmayın. 

- ĺhtiyaç olan taş ve diğer malzemeleri mezarlık deposundan alındığıda, vefat 
edenin akrabalarına mezarlıklar müdürlüğünden hesap gönderilir. 

- Gravür boyutu 0/16 olan kırmızı-kahverengi çakıl taşı ve gravür için kımızı 
kumtaşı malzemesi ücretli olarak verilebilir. 

- Mezarın bakımı her zaman uygun bir durumda tutulmalıdır. Mezar kötü 
görünmemeli 

 

 
8. Mezar : 

- Mezar ve anıt yapmadan önce mezarlık idaresine onay başvurusu yapılmalıdır. 
Tüm Kassel taşçılarından veya mezarlık yönetiminden veya web sitesinden 
formlar alabilirsiniz. Bir taş ustasına başvurursanız, ondan uzman tavsiyesi 
alırsınız.Atanan taş ustası başvuruyu mezarlık idaresine onay için sunacaktır. 

- Mezar alanını kullanma yetkisi olan akrabalar, anıt taşların ve sınırlar mezarlık 
trafiğinden korunmasını sağlamaktan sorumludur. Bu demektir ki : Yazılı veya 
yazısız dikili taşların yan yatması, devrilmesiyle, çevre için tehlike yaratması. 
Mezar taşlarının durumunda sorun varsa, mezarlık yönetimi tarafından 
akrabalarına yazılı bildirilerek, kusurların giderilmesi istenir. 

   

 

 

Kassel mezarlığı yönetimi, Şubat 2019 

 

 


