ALTACH MÜSLÜMAN MEZARLIĞI

Altach müslüman mezarlığı vefat ettikleri esnada asıl ikametleri Vorarlberg
Eyaletinde bulunan islam dinine mensup kişiler için inşa edilmiştir. IFA‘nın
(Altach müslüman mezarlığı) idare ve nezaret görevi mezarlığın yasal
sorumluluğunu üstlenmiş olan Altach Belediyesine aittir.
(Mezarlık Yönetmeliği Karar Özeti).
Yer

Schollenried 1
6844 Altach
(L 190 Hohenems/Götzis)

Bilgi

İslam dininin kurallarına uygun olarak
yapılandırılan Altach Müslüman Mezarlığında
takriben 700 kadar mezar için yer vardır.
Mezarlık tesisinde islami usullere uygun bir
cenaze yıkama odası, üstü kapalı bir cenaze
merasi bölümü ve bir mescid bulunmaktadır.
İçinde tek ve çift kişilik mezarlar olan mezarlık
ayrıca cenazesini kendi memleketine nakletmek
isteyenlere de son vazife hizmetlerini sunar.
1 No‘lu mezarlar alanı (5 mezarlar-alanından oluşan mezarlıkta
aşağı yukarı 700 mezar yeri bulunmaktadır)

Bir mezar yeri ancak ölüm durumunda ( önceden satın almak mümkün değildir) vefat eden şahısın
yakınlarına 15 seneliğine (kullanım hakkına sahip olanlar) verilir. Bu sürenin bitiminden sonra mezar
yerinin kullanım hakkı bir 15 sene daha uzatılabilir. Sözkonusu mezar yerinin kullanım süresi için
niteliğine göre (tek kişilik-, çift kişilik- veya çocuk mezarı) belediyeye mezar yeri ücreti ve daha
sonraki zamanlar için kullanım hakkını uzatma- ücreti ödenir.
Defnetme işlemi için mezar yerinin açılması ve kapanması -, tesisin kullanımı durumlarında Altach
belediyesine defin ücreti veya cenazeyi katafalka koyma ücreti ödenir. Sözkonusu bu ücretler Altach
müslüman mezarlık-kuruluşunun cari idare ve işletme masraflarını karşılayabilmek için tahsil edilir.
Mezarlık tesisi , organize ve ücretler ile ilgili her türlü sorularınıza yanıt bulmanız için mezarlık idaremize başvurabilirsiniz.

İrtibat

SILA Cenaze işleri servisi , Robert-Koch-Straße 18a, 6845 Hohenems, Tel. +43 664 4355927

İslami usullere uygun
bir cenaze yıkama yeri

Merhumla vedalaşma salonu

ALTACH MÜSLÜMAN MEZARLIĞI

Vefat durumunda
ne yapılması
gerekir?

1. İlgili doktora haber vermek (şayet daha haber verilmemiş ise)
2. Ölen kişinin yakınlarına haber vermek
3. Cenaze işleri servisine haber vermek

Altach Müslüman Mezarlığı

2019 senesi için
mezarlık ücretleri

Defin yeri ücreti

Defin yeri ve etrafını
çevirme

Tek Kişilik
Mezarlık

Aile Mezarlığı

€ 1.435,19

€ 2.320,69

€ 1.315,68

€ 1.315,68

€ 114,41

€ 114,41

Cenaze nakli

Defin ücreti

Mezarlık tesisinin hazır
tutulması
Her toprağa defin işleminde

Cenazeyi katafalka
koyma ücreti
Cenazeyi katafalka
koyma odasının hazır
tutulması

Cenaze nakli

Cenaze yıkama odasının ve
ölen şahısı son yolculuğuna
uğurlamak için veda ritüeli
yapılan odanın hazır
tutulması

Cumartesi günleri için
ek ücret

€ 2.865,28

€ 3.750,78

€ 457,64

€ 572,02

€ 572,02

€ 114,41

Çocukların defin işlemlerinde = oluşan masrafların 1/3‘ü
Pazar günleri ve yasal bayram günlerinde defin işlemleri yapılamaz

Müslüman mezarlığının
açılış saatleri
İdare

Saat: 8.00- 21.00
Sıla Cenaze Hizmetleri Servisi, Robert-Koch-Strasse 18 a, 6845 Hohenems
Tel: +43 664 4355927

Gemeinde Altach, 01 / 2019

Meblağ

€ 457,64

