
Sayfa 6 Sayfa 5 Stadtverwaltung Ravensburg, Friedhöfe 

Ravensburg ’un internet adresi: 
 www.ravensburg.de  Temmuz 2014 

 

 

Mezar boyutları şöyle: 
 

- Eni: 1,00 metre; Boyu: 1,35 metre 
ya da 

- Eni: 1,00 metre; Boyu: 2,10 metre 
 
Ekip biçilebilecek olan alan bir demir 
çerçeve ile defin sonrası belirtilecektir. 
 
 

 

Ravensburg ve çevresindeki defnetme 
şirketleri ölüm halinde sizlere yardımcı 
olabilirler. 
 
Umuyoruz ki bu broşür ile sizlere 
Ravensburg batı mezarlığında İslami 
usullere göre defnetme imkânı hakkında 
önemli bilgiler verebildik. 

Bizler bu İslami mezarlık ile Müslüman 
vatandaşlarımız için önemli bir hizmet 
sunduğumuzu düşünüyoruz. Mezarlık 
idaresi olarak daha fazla sorularınız için 
memnuniyetle emrinizdeyiz. 

                   X 
 
 
 
 
 
 
(İslami mezar alanı 48. sahadadır) 
 

 

Ravensburg Batı 
mezarlığında İslami usullere 
göre defin hakkında bilgiler 

 

Tiefbauamt 
Friedhofsverwaltung 
Salamanderweg 22 
88212 Ravensburg 
Telefon (0751) 82-447 und 444 
www.ravensburg.de 
friedhof@ravensburg.de 

 Açılış Saatleri: 
Pazartesi – Cuma: 
Saat 9 - 12  
Salı -  Perşembe: 
Saat 14 - 16  

http://www.ravensburg.de/�
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Westfriedhof Ravensburg 
Schmalegger Straße, 88213 Ravensburg 

Friedhofsverwaltung Ravensburg 
Salamanderweg 22, 88212 Ravensburg 

Das Amt für Soziales und Familie im Marienplatz 
35 ist für Integrationsfragen zuständig; Tel.:82-439 

 
 

 
 
Ravensburg belediyesi 2001 yılından beri 
batı mezarlığında Ravensburg veya çevre 
beldelerde vefat eden Müslüman 
vatandaşlar için bir İslami mezar alanı 
işletiyor.  
 
İslam geleneğinde hâkim olan cenaze 
kurallarının Ravensburg batı mezarlığında 
da uygulanabilmesi için mezarlık alanının 
planlama aşamasına bir imam dâhil 
edilmişti. 
 
Böylece mezarlar henüz defnetme 
yapılmamış bir alanda bulunması ve 
kıbleye doğru yönlendirilmesi 
sağlanmıştır. Ayrıca cenaze namazları 
için yer müsaittir.  
  
 
Ravensburg Mevlana Camii’nde 
cenazeleri yıkamak için ayrı bir bölüm 
(gasil hane) mevcuttur. 
 

Baden-Württemberg ‘in ‘’§ 39 
Bestattungsgesetz’’ yasasına göre 
merhumu sadece bir kefenin içinde 
(tabutsuz) defnetmek, sağlık açısından bir 
tehlike oluşturmadığı sürece mümkündür. 
Ancak merhumun mezarlığa nakil anında 
üstü kapalı tabutlarda taşınması 
zorunludur. 
 
Merhumun defnedilmesi ancak bir 
doktorun ölüm onayından sonra 
gerçekleşebilir. 
 
Merhumun aynı gün defnedilmesi 
memlekete nakil nedeniyle genellikle 
mümkün olmuyor ve defnetme anına 
kadar çoğunlukla birkaç gün geçiyor. 
 
Cenaze törenleri için batı mezarlığındaki 
büyük salonu kiralamak mümkündür. Kira 
tutarı 280,- €. 
  

Bu mezar alanında mevcut olan sıra 
mezarlıkların 20 yıllık kullanım bedeli 
mezarlık yönetmeliğine göre 2.400,- €  
 
Mezar yapım ücreti ise şu an 780,- € 
 
İslami mezar alanında defnedilmiş 
kimselere, mezarlık idaresi tarafından 
ebedi sükûnet garanti edilir. Bu demektir 
ki 20 yıllık mezar kullanım süresinden 
sonra dahi kabrin olduğu yere başka bir 
defin yapılmamaktadır. 
 
Mezar taşının seçimi mezarlık idaresi ile 
belirlenmesi gerekmektedir. Ancak mezar 
bakımı merhumun aile efradının 
vazifesidir. 
 
Mezar taşı ve mezar süsü aile efradı 
tarafından kaldırıldıktan sonra geriye boş 
bir çimen alanı kalır. Bu alanın bakımını 
Ravensburg belediyesi üstlenir. 


	Ravensburg Batı mezarlığında İslami usullere göre defin hakkında bilgiler
	/

