Ahlen Belediyesine bağlı Mezarlıklardaki
Cenaze Defniyle ilgili Bilgiler
2019
Değerli Vatandaşlarımız,
Aşağıdaki Bilgiler çok sevdiğiniz birinin, yakınınızın yada akrabanızın vefatı
durumunda Ahlende cenaze defniyle ve yöntemle ilgili bir çok önemli faydalı
ipucu vermektedir.Bu bilgiler sadece normal cenaze defni yani Ölenin toprağa
verilmesi ( gömülmesi) ile Bilgilerdir ve yakılan ölülerin küllerinin toplandığı

kapın gömülmesini içermemektedir.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki İnternet sayfalarına bakınız
www.ahlen.de/start/verwaltung/ortsrecht/oeffentlicheeinrichtungen/friedhofssatzung/
www.ahlen.de/start/verwaltung/ortsrecht/oeffentlicheeinrichtungen/friedhofsgebuehrensatzung/

yada bizi telefonla arayınız. İrtibatla ilgili Bilgiler son sayfada bulunmaktadır.

Cenaze Defni
Genelde Formaliteler vefat eden kişinin sağlığında yada merhumun yakınlarının
seçtiği, kayıtlı olduğu Cenaze Firması tarafından yerine getirilir.
Bu nedenle bu konuda tecrübeli Firmalar bu işi halletmiş ve üzüntülü, acılı olan
geride bırakılan cenaze yakınlarını bir çok devlet dairesinde koşuşturmaktan
kurtarmış olup yükünü hafifletecektir.
Bunun için vefat eden kişinin yakınlarının Cenaze Firmasına yetki vermesi
gerekmektedir. Bu yetkiyi veren kişi aynı zamanda Ahlen Mezarlıklar
Müdürlüğünün muhatap sayacağı kişi olur. Bu kişi Mezar sahibi olarak kayda
geçer bu nedenlede Mezarlık ücretinin ödenmesi, mezarın bakımı, temizliği gibi
tüm haklarını ve sorumluluklarını, yerine getirmekle yükümlüdür.
Genelde aşağıdaki gün ve saatlerde Belediyeye ait Mezarlıklarda Cenaze Defni
yapılmaktadır:
Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma Günleri : Saat 10.00 , 11.30 , 13.00 ,
Çarşamba günleri : Saat 09.00 ve 10.00 da
Cumartesileri ( İki haftada bir) : Saat 10.00 ve 11.30 da

Toprağa verme
Ahlen Belediyesi farklı farklı Cenaze Defni ve Mezarlık yeri almaya imkan tanımaktadır.
Bunun için Mezar yeri seçimi önemlidir. Tek kişilik mezar yerimi yoksa Tercihli Aile
mezarlığımı istenmektedir!.
Sıradaki yada Sıradan tek kişilik Mezar yeri (Reihengräber):
Sıra halindeki tek kişilik mezar yeridir bu. Bu yerlerde seçim yapılamaz boşalan yerler yeni
vefat edenlere verilir ve 30 yıl sonra kaldırılır ve bu süre bir daha uzatılmaz.
.
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Tercihli Mezar yerleri (Wahlgräber):
Mezarlıklar Dairesi ile birlikte yer seçimi yapılarak alınır.
Çifthaneli bu Mezarlara vefat eden ikinci kişi defnedilir. Bu durumda sonradan gömülen
kişinin gömülme tarihi baz alınarak 30 yıl kullanma hakkına sahip olunur.
Bunun yanısıra kullanma müddeti bitmeden bu Mezar yerleri 10 yıl daha kullanımı uzatılabilir.
Bunun için mezarlık ücretinin üçte biri kadar bir ücret talep edilir. Süresiz ve sınırsız mezar
yeri kullanma ve ücreti öngörülmemiştir.
Belediyeye ait Mezarlıklarda aşağıdaki şekillerde Cenaze defnedilir:
 Sıralanmış Mezarlıklar (Reihengrab,tek kişikli süresi uzatılmayan 30 yıl sonra
kaldırılan),
 Tercihli Mezar yeri (Wahlgrab süresi uzatılabilen tek yada çift kişilik Mezar).

Tek kişilik mezara defin
Ücretler:
Mezar yeri hazırlama
959,00 €
Mezar yeri ücreti
(30 yıllık)

826,00 €
1.785,00 €

5 yaşına kadar olan ölümlerde
384,00 €
138,00 €
522,00 €

Tercihli Mezar yerinde Cenaze defni
Ücretler:
Mezar yeri hazırlama
959,00 €
30 yıllık kullanım ücreti her mezar yani kişi başına 1.652,00 €
2.611,00 €
İki kişilik Mezar yeri için birinci definde
ödenecek ücret:
Mezar hazırlama 959,00 €
Kullanım hakkı 3.304,00 €
4.263,00 €
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Diğer (önemli) Ücretler
Bekletme, muhafaza odalarının ücreti (günlük)
46,00 Euro
Mezar taşı ve süslemelere izin ücreti
45,00 Euro
Daha detaylı Bilgi Mezarlık Para Tüzüğünde bulunmaktadır. .

Mezarlıklar ve Cenaze Defni konusunda ilgili kişiler:
a) İşletme ve Bakım
Grup Sorumlusu : Herr Pieconkowski (Tel. 02382 / 985821)
Bahçıvan Ustası : Herr Nürnberger (Tel. 02382 / 985814)
b) Mezarlık yönetimi (Tüzük, Ücretler, Defin işlemleri,…)
Frau Kremser (Tel. 02382 / 59-364, montags bis donnerstags von 08.00 - 12.00 Uhr)
Frau Kimm (Tel. 02382 / 59-373, von 08.00 - 12.00 Uhr)
Herr Schneider (Tel. 02382 / 59-348)
c) Cenaze yönetim
Herr Henniger (Tel. 0176 / 19873679)
Herr Huerkamp (Tel. 0176 / 19873681)
Ahlende Belediyeye bağlı Mezarlıkların yerleri
Südfriedhof : Gemmericher Straße / Weidenstraße
Westfriedhof : Parkstraße / Schlütingstraße
Ostfriedhof : Am Stockpiper / Grenzweg
Friedhof Dolberg : Uentroper Straße (Dolberg Köyü)
Bir tane Müslüman Mezar alanı Ostfriedhof‘ ta bulunmaktadır.
Cenaze Defni için gerekli Evraklar hangileridir?
a) Ahlendeki bir Mezarda Defin için
 Cenaze Firması için doldurulmuş ve imzalanmış Vekaletname (Form Cenaze
Firmasında vardır),
 Nüfus Dairesinden ( Standesamt) alınacak Ölüm Belgesi (Ölümün Belgelenme
kağıdı).
b) Türkiyedeki Cenaze işlemi için
 Vefatın Belgelenmesi için Ahlen Belediyesi için gerekli Evraklar:
o Ölen kişinin Doğum Belgesi Geburtsurkunde des/der Verstorbenen,
o Evlenme cüzdanı (eğer evliyse),
o Geride kalan eşin Doğum Belgesi (eğer evliyse),
o Bu evrakların hiç biri yoksa Münsterdeki Türk Konsolosluğundan Aile Kayıt
Belgesinin Sureti almak için müracaat edilmelidir.
 Zabita Müdürlügünden ( Ordnungsamt) Ölüm Ilmühaberi almak icin gerekli Evraklar:
o Nüfus Dairesinden ( Standesamt) alınan (yukarda belirtildigi gibi),
o Resmi Hekim tarafindan ikinci kez ölüm nedeninin tespiti (Yurt disinda cesetlerin
yakilmasi, Küllerin gömülmesi ve Ölü Dogumlarin gömülmesi durumunda)
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