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Müslümanlar için Bilgiler! 
 
Vefat eden bir Müslümanı islami geleneklere göre nerede yıkayabilirim? 
Bu, Nahne-Mezarlığında mümkündür. Nahne-Mezarlığının adresi: Am Nahner Friedhof, 
49082 Osnabrück.  
 
2017 yılında burada (Nahne-Mezarlığı) merdiven çıkma zorunluluğu olmaksızın, mezarlığın ön 
kısmındaki girişten cenaze nakil aracı ile rahatlıkla ulaşılabilen bir cenaze yıkama yeri 
yapılmıştır. Bu cenaze yıkama yerinde bir yıkama masası, bir uzun hortum ve derin bir lavabo 
olup naaşı tabuttan çıkarıp yıkama masasına yerleştirmek için yıkama yeri  yeterli derecede 
geniştir. Eğer yıkayanlar kadın olup ve yıkama işlemleri için kıyafet değiştirmeleri gerekirse,  
bunun için yıkama yerine ait Kadınlar-Kabinini kullanabilirler. 

Bu cenaze yıkama yerini kullanabilmek için ne yapmalıyım?  
Önce cenaze yıkama işlemini Osnabrück Belediyesinin Umumi Mezarlıklar Müdürlüğüne 
bildirimde bulunup, yıkama işlemi için gerekli olan ‘Sipariş ve Vekalet’ mukavalesini 
imzalayıp, yıkama yerini kullanabilirsiniz. Defin yeri Osnabrück olmasada, bu cenaze yıkama 
yerini kullanabilirsiniz.  

Umumi Mezarlık Müdürlüğünün Adresi 
Stadthaus I, 1. Kat, Oda-No: 105, 
Natruper-Tor-Wall 2, 49076 Osnabrück 
Mesai Saatleri: 
Pazartesi ile Cuma  arası: Saat 08.30 ile 12.00 ve 
Salı günleri: Saat 14.00 ile 16.00 ve 
Perşembe günleri: Saat 14.00 ile 17.30 arası 
 

Şahsen telefonlada bilgi alabilirsiniz 
0541-323-2428 Bay Reinelt ve 
0541-323-2360 Bayan Lange 
 
Cenaze yıkama zamanları, yıkama haftasonuda yapılabilir. 
Yıkama işlemleri için doğrudan Bayan Joachimmeyer, Tel 0541-323-3259 ile Pazartesi - 
Perşembe saat 08.00 ile 16.00 arası ve Cuma günleri 8.00 ile 12.00 arası iletişime 
geçebilirsiniz. 
Bu sürelerin haricinde ise yıkama işlemlerini Bay Zeitun ve Bay Arslan koordine edecek olup 
böylece haftasonuda  cenaze yıkanama işlemi yapılabilecektir. Cenaze yıkama işleminin 
Mezarlıklar Müdürlüğüne kaydı/başvurusu ise bir sonraki mesai gününde yapılmalıdır. Bay 
Zeitun ve Bay Arslan ın iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 
Bay Abdul-Jalil Zeitun 
Ibrahim Alkhalil-Moschee 
Goethering 14 
Tel: özel. 188887, mobil: 0171 5228828 
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ve 
Muhammed Arslan 
Merkez-Moschee 
Iburgerstraße 14 
Telefon: 0176 38422991 
 

Cenaze Yıkama Yeri Kullanma Ücreti Ne Kadar? 
Bir defalık 60,00 € 
 

Osnabrück’te islami geleneklere göre defin yapılabilirmi? 
Vefat eden kişinin ikamet yerinin Osnabrück veya Osnabrück e bağlı İlçeler olması kaydıyla, 
Nahne-Mezalığının Müslüman-Mezarlığı bölümünde defin yapılabilir. 

Mezarlar, Osnabrück İli Camiiler Topluluğu ile birlikte Mekke yönüne çevrilmiş şekilde 
hazırlanır.  

Osnabrück te tabutsuz defin yapılabilirmi? 
Bu konuda 2017 yılı içerisinde basit bir çözüm olanağı sağlanması hedeflenmektedir. 

Güncel olarak tabut mezara yerleştirildikten  sonra kapağı çıkarılmaktadır. Aşağıdaki sağlık 
dairesinden bir özel izin alındığı takdirde, tabutsuz definde yapılabiliniyor. 

 
Sağlık Dairesinin iletişim bilgileri: 
Resmi Sağlık Hizmeti Dairesi 
Hakenstr. 6, 49074 Osnabrück 
Telefon: 0541-501-8113 
 

Vefat halinde ne kadar bir zamanda defin işlemleri yapılabilir? 
Aşağı Saksonya (Niedersachsen) defin kanununa göre, ölümden 48 saatlik bir süreden sonra 
defin yapılabilir. Böylece ölümün kesin gerçekleştiğinin  anlaşılması mümkün kılınmaktadır. 
Sağlık Dairesi önemli gerekçelerin olması durumunda bu konuda istisna yapabilir.  

Gerekli evrakların tedariki ve bunların umumi Mezarlıklar Müdürlüğüne ibraz edilmesi 
genelde iki günlük bir süre teşkil etmektedir. Bu evraklar ’Ölüm Belgesi’ ve Mezarlıklar 
Müdürlüğünün hangi günde hangi hizmetlerin hangi ücretlere verileceğine dair kendisine 
verilen talimatın kaydedileceği ‘Sipariş ve Vekalet’ den oluşmaktadır. 

 
Hangi Mezar türlerini seçebilirim? 
Ebediyete kadar, yani süreli olmayan mezar ve mezarlık türleri varmıdır? 
 
Sıralı Mezar yeri, Yer seçmeli Mezar ve Çocuk Mezarları seçenekleri vardır.  

Aşağı Saksonya defin kanunu ve Osnabrück Belediyesi Mezarlık Tüzüğüne göre altı yaşından 
büyük bir ölü mezarının süresi 20 yıldır. Altı yaşını doldurmamış Çocukların mezar süreleri 15 
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yıldır. Bunun anlamı, ölülerin bu sürelere kadar huzur içinde yatmalarının sağlanması 
gereklidir. Ebedi bir huzur (mezar) süresi yoktur. Yer seçmeli ve Çocuk Mezarlarının sürelerini 
her defasında  uzatmak mümkündür.  

Sıralı Mezar Yerleri 
Bu tür sıralı mezar yerleri sadece bir kişi ve huzur süresi olan 20 yıl için verilmekte olup, süre 
uzatımı yapılmaz. Bu tür mezar yerleri Osnabrück Mezarlıklarındaki diğer tüm sıralı mezar 
yerlerindede olduğu gibi, 20 yıllık huzur sürelerinin dolmasından itibaren kullanımdan 
kaldırılır (Osnabrück Gazetesinde ve Mezarlık Vitrininde ilan edilir) ve altı Ay sonra boşaltılır. 
Bu mezar yerinde  başka bir zamandada yeniden bir defin/gömme yapılır.  

Yer Seçmeli Mezar 
Yer seçmeli mezarlar ilk defasında 25 yıllığına alınır. Bu süre ama her zaman en azından iki 
defalığına ve azami olarak da 99 yıllığına uzatılabilir. Bu Mezarlık var olduğu sürece, Aile de 
bu mezar yerini kullanma imkanına sahiptir. Yer seçmeli mezarlar birden fazla kişi içinde 
alınabilir. 

 
Çocuk Mezarlarıda ilk defasında 15 yıllığına alınabilir. Onun haricinde buradada yer seçmeli 
mezarlar için geçerli kurallar geçerlidir. 

 
Nahne-Mezarlığında cenaze yıkama işlemi dahil toplam defin ücreti 
ne kadardır? 
 
Sıralı Mezar Yerleri Ücretleri: 
Mezar yeri:  1.250,00 € 
Defin masrafları:    350,00 € 
Cenaze yıkama yeri:      60,00 € 
Toplam Ücret: 1.930,00 € 
 
Yer Seçmeli Mezar Ücreti bir kişilik kullanım: 
Mezar yeri:  1.850,00 € 
Defin masrafları:    440,00 € 
Cenaze yıkama yeri:      60,00 € 
Toplam Ücret: 2.350,00 € 
 
Çocuk Mezarı Ücreti: 
Mezar yeri:     330,00 € 
Defin masrafları:       82,00 € 
Cenaze yıkama yeri:      60,00 € 
Toplam Ücret:    472,00 € 
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Yas tutma salonunu kullanmak istemeniz halinde, ücret 142,00 € daha artacaktır. Yas tutma 
salonunda Mekke yönünü gösteren bir levha mevcuttur. İsa veya insan resimlerinin salonu 
kullandığınız esnada getirdiğiniz örtülerle üstleri kapatılabilir.  


